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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

 

NEW MINING CODE UNVEILED: ROYALTIES HIKE BUT NO MAJOR 

SURPRISES 

 

As anticipated, the government unveiled this afternoon the proposed 

changes to the mining industry. The announcement didn’t land far from expectations, 

confirming higher royalties and the creation of a new mining agency, among other 

changes. This move was widely expected by investors and now removes a long dated 

overhang on the sector.  

• Higher and rolling royalty rates for iron ore. There is a new royalties grid, 

consisting mostly of increases in comparison to existing levels. For iron ore, the CFEM 

tariff will range from the current 2% rate up to 4%, depending on iron ore prices (please 

refer to table 1). Importantly, the tariff will be incurred as a percentage of gross 

revenues, instead of the prior calculation base, which deducted taxes, transport 

expenses and insurance costs from top line. 

• National Mining Industry Association created, licensing process may 

speed up. A new entity was established to act as the industry’s regulator (Agência 

Nacional da Mineração or ANM), replacing the existing authority DNPM. Through the 

oversight of the new regulator, licensing processes are expected to be quicker. 

• Announcement removes a potential overhang for miners. Even though 

the development is a small negative as it potentially lowers miners’ profitability 

prospects, it removes a long-lasting overhang. According to the government, one of the 

goals of the new code is to modernize the framework and promote long-term 

investments. However, the expectation is to increase collections. 

• Other notables: ceiling for fines. The proposal also included a BRL 30 

million (~$9 million) ceiling to penalties that could be imposed by the regulator for 

wrongdoings. However, it was also stated that companies are fully liable for the recovery 

of environmental damages, as a clear response to the tragic Samarco dam burst on 

November 5th, 2015. 



• The new royalty rates will start to be charged in November, giving the 

companies a period to adjust. The measures should be effective immediately, as a result 

of 3 provisional decrees (Medidas Provisórias or “MPs”) introduced by the President, 

but its ratification requires Congressional approval within 90 days (eligible for a 30 days 

extension). 

• Limited impact for Vale. Based on our back-of-the-envelope calculation, 

we estimate that the additional royalties would have a yearly effect on Vale ranging 

between $400-750M (or around $1.2-2.2/t). For more details on the potential impacts 

to the company, please refer to a report published last week on the matter. 

Iron ore price ($/t)* 
Royalties rate (CFEM) 

Current New 

Any 2.0%   

<$60 2.0% 

$60-70 2.5% 

$70-80 3.0% 

$80-100 3.5% 

>$100 4.0% 

Table 1: Royalties’ Escalation 

Source: Bloomberg, J.P. Morgan. *Platts 62% prices closed $69.48/t on July-25th. 

 

Fonte: J.P Morgan  
Data: 25/07/2017 

 

 

ABPM DIVULGA NOTA SOBRE PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO 

SETOR 
 

Associação não concorda com o aumento das alíquotas da CFEM, os royalties 

de mineração, em um momento de crise e quer conversar com o governo o assunto.  

A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM) divulgou 

um posicionamento sobre o Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, 

lançado ontem (25) em Brasília. Para a entidade, um dos pontos mais polêmicos é o 

aumento das alíquotas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais (CFEM), os royalties da mineração, em um momento de crise. 

A ABPM esteve presente no lançamento do programa por meio de sua 

diretoria, conselheiros e sócios. O evento contou com a participação de mais de 500 

pessoas. Confira a nota, na íntegra. 

"O Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira constitui um 

grupo de Medidas Provisórias (3), que incluem: criação da Agência Nacional de 

Mineração (ANM), nova lei da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais (CFEM) e, finalmente, as alterações ao Código de Mineração. 



Os textos refletem e incluem uma série de pontos e temas que a ABPM 

sempre defendeu, como o protagonismo da iniciativa privada, a desburocratização, 

maior estabilidade jurídica, autonomia, dentre outros, na linha do que vem divulgando 

em palestras e apresentações o secretário de Geologia e Mineração Vicente Lôbo. 

Em relação ao Código de Mineração (CM), foi feito algo mais pontual, 

buscando estimular o setor. Abandonou-se, assim, a proposta de uma ampla reforma 

do CM, como proposto pelo governo anterior, uma vez que é consenso dos especialistas 

que o CM atual é bom, precisando somente ser atualizado. 

Um dos pontos polêmicos, sem dúvida, é a CFEM, já que, como associação 

de empresas e empresários, não podemos concordar com uma medida provisória que 

eleve os royalties da mineração num cenário de crise, de aumento de impostos (CIDE) e 

de crescente redução de investimentos. Neste aspecto, vamos pedir para conversar com 

o governo e tentar colaborar com medidas de aumento de produtividade e, 

consequentemente, de arrecadação, porém sem aumentar os impostos. 

Temos que reconstruir no Brasil um ambiente favorável de negócios e para 

isso, sem dúvida, a criação da ANM e é um dos pontos muito positivos. Quanto às 

alterações ao Código de Mineração, ainda temos que analisar detidamente, mas 

acreditamos que serão igualmente favoráveis". 

 

Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 26/07/2017 

 

 

'CRIOU-SE UM MONSTRENGO', DIZ PRESIDENTE DA VALE SOBRE 

NOVO MARCO DA MINERAÇÃO 
 

Fabio Schvartsman afirma que mudanças na forma de cobrar royalties das 
mineradoras trazem insegurança jurídica para o setor. 

 
O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, disse que o novo marco 

regulatório da mineração, anunciado pelo governo nesta semana, é um "monstrengo" 
que traz insegurança jurídica para o setor. 

"Criou-se um monstrengo, com o perdão da palavra", afirmou em crítica às 
mudanças na base de cálculo dos roylaties sobre as empresas que extraem minério. A 
declaração foi feita durante teleconferência com jornalistas para divulgar os resultados 
do segundo trimestre, nesta quinta-feira (27). 

A Vale lucrou R$ 60 milhões entre abril e junho, queda de 98% frente ao 
mesmo período do ano passado. Os ganhos foram afetados pela desvalorização do real, 
que fez com que a dívida em dólar crescesse. 

Os royalties são taxas pagas pelas companhias ao governo para explorar 
recursos naturais. Além de as alíquotas para alguns minérios terem aumentado, essas 
taxas agora passarão a ser cobradas sobre o faturamento bruto das empresas, e não 



mais sobre a receita líquida (da qual são excluídas custos como frete e que é, portanto, 
menor). 

Com a mudança, que passa a valer em novembro, o governo espera 
aumentar a arrecadação com essa contribuição em cerca de 80%. 

"[O governo] vai tributar frete agora, o que não faz sentido se o objetivo é 
tributar a mineração", pontuou Schvartsman. 

Ele ainda reclamou que as alterações farão com que a empresa pague 
royalties também sobre a etapa de pelotização, processo de aglutinar as partículas de 
minério. 

"Pelotização é operação industrial de alta complexidade. Tributar como se 
fosse minério, me parece que [o governo] está errando feio. Aqui no Brasil, inclusive, 
[esse ramo] é sujeito a IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados], o que prova que é 
uma indústria, assim como a siderurgia", disse. 

O executivo disse que os gestores da Vale ficaram "bastante chateados" com 
as mudanças na regulação porque elas representam aumento de custos e vieram "em 
uma hora ruim", em que a empresa está competindo internacionalmente em um 
"mercado difícil". 

"A pior parte é a insegurança jurídica que esse movimento vai trazer. (...) O 
pior não é ter impostos aumentados, é não saber na verdade qual o imposto que vai 
pagar no fim do dia, não saber o que prevalece", disse, emendando que ainda não é 
possível calcular o impacto financeiro que a mineradora terá com a medida. 

 
Dívida baixa e diversificação 

Schvartsman disse que vai trabalhar para que a Vale reduza 
significativamente o seu endividamento. A meta é que a dívida líquida, que subtrai dos 
financiamentos o dinheiro em caixa e hoje está em US$ 22,1 bilhões, não ultrapasse a 
marca de US$ 15 bilhões. 

Esse patamar, porém, não será atingido neste ano. "Quem sabe no ano que 
vem", afirmou o executivo. 

Segundo ele, não é sustentável que a mineradora tenha dívidas altas 
enquanto suas receitas ainda estiverem muito atreladas à venda de minério de ferro, 
uma commodity cujos preços variam muito no mercado. 

"Não faz nenhum sentido carregar dívida com o seu principal produto com 
esse grau de volatilidade". 

Ele também quer que a empresa diversifique as fontes de faturamento, 
ampliando a presença nos segmentos de níquel e cobre, por exemplo, mas desde que 
não precise se endividar mais para isso. 

"Se quisermos diversificar, fazer outras coisas, terá que ser por outros 
mecanismos que não esse. (...) Não há razão de ter dívida nessa companhia", concluiu. 

 
Samarco 

Schvartsman disse que não há previsão para a retomada das operações da 
controlada Samarco, fechada desde o desastre ambiental que deixou 19 mortos em 
Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. 

A expectativa do Ministério de Minas e Energia era de que a empresa 
voltasse a funcionar no segundo semestre deste ano. 



A Samarco é uma sociedade entre a Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. 
A mineradora enfrenta um impasse jurídico com uma das cidades mineiras onde precisa 
captar água, o que a impede de conseguir licenças ambientais necessárias para operar. 

 
Fonte: G1 
Autor (es): Luísa Melo 

Data: 27/07/2017 
 

 

MINÉRIO DE FERRO TERÁ ROYALTIES VARIÁVEIS 
 

Os royalties cobrados sobre a produção de minério de ferro vão ter alíquotas 

móveis, que variam conforme os preços internacionais, chegando ao teto de 4% quando 

a cotação estiver acima de US$ 100 por tonelada. 

A definição sobre os percentuais foi a principal novidade do pacote de 

medidas divulgado ontem pelo governo, que deve gerar um aumento em torno de R$ 

1,5 bilhão nas receitas da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem).  

Quando ficar abaixo de US$ 60 por tonelada, o minério de ferro vai ficar com 

alíquota de 2% - valor fixo que é cobrado hoje. A taxa passa para 2,5% quando o preço 

flutuar entre US$ 60 e US$ 70, sobe para 3% de US$ 70 a US$ 80 e alcança 3,5% na faixa 

entre US$ 80 e US$ 100. A cobrança será feita sobre o faturamento bruto das 

mineradoras. Hoje é em cima de suas receitas líquidas, o que não inclui frete e impostos.  

Depois de quatro anos de idas e vindas, a indústria de mineração finalmente 

ganhou novas regras. Em contraposição às propostas anunciadas pela ex-presidente 

Dilma Rousseff em 2013, quando enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei 

bastante criticado pela iniciativa privada e que nunca conseguiu ser aprovado, o governo 

Michel Temer fez mudanças "light" no marco regulatório e fatiou as alterações em três 

medidas provisórias.  

Uma das MPs aumenta os royalties do setor, atendendo às reivindicações de 

municípios que concentram a produção, especialmente em Minas Gerais e no Pará. Não 

houve alterações na repartição do bolo entre os entes federativos: 65% para os 

municípios onde estão localizadas as jazidas, 23% para os Estados e 12% para a União. 

Nas discussões, a equipe econômica queria uma participação maior para o governo 

federal e alegava que algumas prefeituras ficariam com excesso de recursos para gastar. 

Foi voto vencido.  

Diante da necessidade de angariar apoio na Câmara dos Deputados e barrar 

a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Temer, o Palácio do 

Planalto preferiu não mexer nisso e criar pontos de fricção com as bancadas mineira e 

paraense em um momento crítico. 

Outros metais tiveram suas alíquotas alteradas. Elas passam de 1% para 2% 

no caso do ouro. Diamante e nióbio aumentam dos 2% atuais para 3%. Minerais de uso 

imediato na construção civil (como argila, areia, brita) diminuem de 2% para 1,5%. A 

previsão do governo é que as taxas sejam válidas a partir de novembro. 



O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, fez uma estimativa 

de que as novas alíquotas vão elevar em cerca de 80% as receitas totais. No ano passado, 

a Cfem arrecadou R$ 1,8 bilhão. "Não há código ruim ou bom. O que existe é incerteza", 

disse Coelho Filho para uma plateia de empresários, na solenidade de anúncio do 

pacote. 

Muitos presentes interpretaram a frase do ministro como uma referência à 

insegurança das mineradoras com a reforma do setor planejada por Dilma. Uma das 

maiores reclamações, naquela proposta, era que as alíquotas seriam fixadas por decreto 

presidencial somente após a aprovação do projeto de lei e poderiam mudar a qualquer 

momento. 

Como já era esperado pelo mercado, outras duas medidas provisórias criam 

a Agência Nacional de Mineração (ANM) e mudam 23 pontos do código mineral em 

vigência desde 1967. A estratégia de fatiamento usada pelo governo é justamente para 

evitar que eventuais complicações na tramitação de uma MP acabem contaminando 

outras. 

Para financiar a agência reguladora, que substituirá o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), será instituída uma taxa de fiscalização com 

cobrança anual e variando de R$ 500 a R$ 5 mil por projeto, dependendo da fase em 

que cada empreendimento se encontra. 

No caso do código de mineração, há ajustes nos prazos de realização das 

pesquisas. Multas por danos ambientais provocados por mineradoras terão um valor de 

até R$ 30 milhões. Também passa a haver previsão expressa de responsabilidade da 

empresa em recuperar áreas degradadas. 

O diretor de assuntos minerários do Instituto Brasileiro de Mineração, 

Marcelo Ribeiro Tunes, elogiou as iniciativas e disse que o pacote anunciado ontem é 

mais "suave" na comparação com as propostas divulgadas pelo governo anterior. "Agora 

se moderniza [o marco regulatório do setor] sem tirar sua essência." 

O consultor Luciano Borges, ex-secretário de Geologia e Mineração, afirmou 

que as mudanças devem trazer mais investimentos ao país. "Elas representam um 

aumento real da atratividade. Mais importante do que as medidas em si, o importante 

é a mensagem." 

Para o especialista em direito minerário Marcello Ribeiro Lima Filho, sócio 

do Lima Feigelson Advogados, o setor não recebeu bem a "mordida" dos royalties. "E 

digo mordida porque não é somente a alíquota. A base de cálculo, que antes era o preço 

líquido, excluindo impostos, frete e seguro, agora passa a ser o preço bruto. Mesmo que 

fosse só a alíquota, que é menor do que em outros países, o que se precisa observar no 

Brasil é a taxação total, que já é excessiva. Ainda que isso não inviabilize a atividade, 

ninguém aguenta mais imposto", disse. 

 

Fonte: Valor Econômico  
Autor(es): Daniel Rittner e Rafael Bitencourt 
Data: 26/07/2017 

 

 



 

MUDANÇA NA CFEM GERA INSEGURANÇA PARA INVESTIDORES 
 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), aumento dos 

royalties da mineração repercute como um “efeito cascata inflacionário”, o que irá 

repercutir na indústria e agroindústria.  

O ajuste nas alíquotas da Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais (CFEM), anunciado ontem (25) pelo governo, gera insegurança entre 

os investidores, afirma o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), em nota. Para o 

instituto, com a mudança haverá desequilíbrio no planejamento financeiro das 

mineradoras e, além disso, a sinalização para quem já aplicou recursos no país, ou tinha 

essa intenção, "é muito negativa". 

"A tendência é que os investimentos em mineração fiquem retidos até que 

a MP seja apreciada pelo Congresso Nacional", afirma o Ibram. A mudança nos royalties 

da mineração aumenta a alíquota sobre minérios como nióbio, ouro e diamante, além 

do minério de ferro, que terá uma alíquota flutuante, de acordo com o mercado 

internacional. 

O instituto, junto às mineradoras, considera inadequado o aumento dos 

royalties no setor, e também questiona a decisão de fazer o reajuste por meio de uma 

Medida Provisória (MP). Como o aumento é feito com uma MP, o Ibram alega que as 

mineradoras não tiveram condições de calcular o impacto da elevação dos custos e as 

consequências sobre os empreendimentos minerais, empregos e investimentos. 

As mineradoras afirmam que o aumento da CFEM acontece "em um péssimo 

momento". Os investimentos no setor de mineração caíram desde de 2012, US$ 75 

bilhões, para US$ 18 bilhões, segundo projeções do Ibram. 

"Com este novo aumento de custos, sem que tenha sido mapeadas fontes 

de receitas como forma de compensação, a expectativa é que o valor global de 

investimentos caia ainda mais. O setor mineral também é impactado negativamente 

com baixa nos preços dos minérios. Estes preços são estabelecidos pelo mercado 

internacional e qualquer alteração nos custos internos no Brasil afeta diretamente a 

competitividade das mineradoras", declara o instituto. 

 

Entenda o reajuste 

O reajuste do royalty tem dois componentes: a base de cálculo é alterada, 

ou seja, a CFEM passará a incidir sobre o faturamento bruto das mineradoras e não mais 

sobre o faturamento líquido, o que eleva a contribuição das empresas; além disso, as 

alíquotas da CFEM de vários minérios serão reajustadas. 

A alíquota do ferro, por exemplo, passará de 2% para até 4%; a do ouro irá 

de 1% para 2%; a alíquota do potássio, um dos principais insumos básicos para a 

agroindústria, ficará a alíquota de 3%. Para o Ibram, no caso do potássio, isso pode ser 

considerado como uma "distorção", uma vez que o Brasil importa mais de 90% desse 

minério. 



O aumento na alíquota do potássio e da água mineral são dois fatos que o 

Ibram usa para falar sobre uma repercussão da decisão do governo nos preços da 

indústria e da agroindústria. "Este efeito cascata inflacionário poderá atingir também o 

atacado e o varejo e, por consequência, os consumidores. Isso porque quase tudo o que 

é consumido tem minérios em sua composição ao longo da cadeia produtiva", afirma a 

entidade. 

O setor de agregados para a construção civil foi beneficiado com redução da 

alíquota da CFEM, porém, recolherá bem mais CFEM do que atualmente, em razão da 

mudança da base de cálculo, que passará a ser sobre o faturamento bruto. 

Segundo o Ibram, as mineradoras desconhecem estudos técnicos que 

justifiquem o reajuste da CFEM nos parâmetros anunciados. A arrecadação da CFEM é 

dividida entre municípios mineradores (65%), Estados (23%) e União (12%). Com 

informações do Ibram. 

 

Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 26/07/2017 

 

 

NOVO CÓDIGO DA MINERAÇÃO VAI ELEVAR CUSTO DE EMPRESAS 

Apesar de taxas de exploração terem sido reajustadas, especialistas afirmam que 

regras mais claras vão ajudar a ‘desburocratizar’ o setor 

 

As primeiras avaliações sobre a reforma do Código da Mineração, proposta 

pelo governo, são antagônicas. Se um por lado, o texto fixa uma série de regras, há 

tempos esperadas, que podem dar mais previsibilidade para as empresas do setor que 

estavam numa espécie de limbo regulatório; por outro, altera a base de cálculo e as 

alíquotas da cobrança de royalties – a parcela do resultado que deve ser repassada ao 

Estado pelo direito de exploração das minas. Segundo os especialistas, as empresas já 

estimam que terão de rever receitas e lucros – para baixo – por causa do aumento de 

tributos. 

“A proposta tem um forte componente arrecadatório e podemos dizer que 

ninguém, apenas o governo, gostou das mudanças que foram feitas no que se refere à 

cobrança de royalties”, diz Pedro Henrique Jardim, sócio da área de infraestrutura do 

escritório de advocacia Machado Meyer. Segundo Jardim, o aumento de impostos já era 

esperado, porque foi ventilado por representantes do governo em declarações públicas, 

no entanto, ficou muito acima do esperado. 

Estão previstas elevações de alíquotas para a extração de metais e de pedras 

preciosas, como ouro (1% para 2%) e diamante (2% para 3%), bem como para as 

chamadas “terras raras”, minerais essenciais para componentes de alta tecnologia, 

como o nióbio (2% para 3%), usado em ligas especiais dos motores de foguetes e de 

aparelhos de ressonância magnética.  



A alteração que mais incomodou foi a mudança na forma de cobrança do 

minério de ferro, base para a produção de aço. Deixaria de ser 2% sobre o faturamento 

líquido e passaria a ser cobrada de maneira escalonada até um teto de 4%, considerando 

a flutuação do preço no mercado internacional. Até US$ 60 por tonelada, a alíquota 

continuará em 2%; entre US$ 60 e US$ 70, passará a 2,5%; de US$ 70 a US$ 80 irá a 3%; 

na faixa de US$ 80 a US$ 100 ficará em 3,5%. Já acima dos US$ 100 por tonelada, o 

imposto será de 4%. 

Algumas alíquotas foram mantidas, como a da bauxita (3%), componente do 

alumínio. Foram reduzidas as alíquotas de minerais da construção civil (2% para 1,5%), 

como areia, cimento, argila, que também entram na composição de porcelanatos, como 

louças, pisos e azulejos. No entanto, como a proposta altera não apenas as alíquotas, 

mas muda também a base cálculo, a perspectiva é que haja aumento generalizado da 

carga tributária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Jardim, como o novo marco propõe uma série de mudanças na 

estrutura tributária, não é possível estimar, num primeiro momento, o impacto geral 

para o setor. “O impacto vai variar muito, de acordo com a estrutura de transporte e de 

produção de cada empresa”, diz o advogado. Em relatório enviado ao mercado, o BTG 

Pactual estimou que, para a Vale, a maior mineradora de ferro de mundo, os impactos 

econômicos tendem a ser limitados. 

Arcabouço. No aspecto geral, segundo Pedro Garcia, coordenador Regional 

da Área de Mineração do Veirano Advogados, é bem vinda a estruturação de um 

arcabouço institucional. Uma avanço é a previsão de transformar o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) em Agência Nacional da Mineração (ANM). “Em 

tese uma agência tem mais autonomia e menos influência política”, diz ele. 

Outro ponto positivo é regulamentar a prorrogação do prazo de pesquisa da 

mina, antes não prevista. A fase de pesquisa é a mais delicada. Feita num prazo 

inadequado pode levar a erro na identificação do verdadeiro potencial da lavra. Pela 

proposta, ficaria estabelecido o prazo de três a quatro anos de pesquisa, com um ano 

adicional, caso a empresa comprove que problemas ambientais. 

Modernização. A expectativa é que o novo código desburocratize o setor, 

superando a fase de incerteza criada em 2013, com a proposta da presidente Dilma 

Rousseff. “Naquele momento, o governo buscava um marco mais intervencionista, 

determinando que novas áreas descobertas precisariam de licitações, o que não faz 

sentido em nenhum lugar do mundo”, diz Garcia. 



O sócio da área de mineração do escritório TozziniFreire, Luiz Fernando 

Visconti, recorda que a insegurança gerada em 2013 afetou não só as mineradoras 

instaladas no País, mas também as que pleiteavam entrar no mercado local, o tende a 

ser resolvido quando a nova lei passar a valer. Mas Visconti lembra que as MPs que 

constituem o novo código ainda precisam passar por todo o trâmite do Congresso e 

vários pontos podem ser alterados. 

 

Fonte: Estadão  
Autor(es): Alexa Salomão e Fernanda Guimarães 
Data: 27/07/2017 

 

 

EXPLORAÇÃO NA AMAZÔNIA ACIRRA CONFLITOS, DIZ WWF 
 

A abertura em breve de um território de 47 mil quilômetros quadrados para 

exploração mineral entre o norte do Pará e o sul do Amapá joga incertezas sobre o 

futuro de nove áreas preservadas na fronteira amazônica. O risco é de acirramento dos 

conflitos entre a atividade minerária, a conservação da biodiversidade e os direitos 

indígenas numa região de tamanho superior à de toda a Suíça.  

A Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca) foi criada em 1984, nos 

suspiros finais da ditadura militar, como tentativa de manter sob controle do Estado a 

exploração do minério. Os planos de desenvolver jazidas ali não prosperaram e agora 

um decreto presidencial deve liberar, nas próximas semanas, essa província mineral 

para investidores privados. Especialistas no setor veem potencial para investidas em 

metais como ouro, zinco, fosfato, terras raras e o próprio cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo feito pelo WWF-Brasil, no entanto, indica que a busca por acelerar 

investimentos na região pode ensejar uma floresta de novos conflitos. O levantamento 

identifica nove áreas protegidas dentro do perímetro da antiga Renca: há três unidades 

de conservação de proteção integral (destinadas exclusivamente à preservação dos 

recursos naturais), quatro unidades de conservação de uso sustentável (que podem ser 

exploradas mediante um plano de manejo apontando claramente quais as atividades 

permitidas) e duas terras indígenas (onde a proibição é total). 



Apesar do apelo econômico, o desenvolvimento da atividade minerária pode 

trazer impactos indesejáveis para áreas protegidas dentro da Renca, como explosão 

demográfica, desmatamento, comprometimento dos recursos hídricos, perda de 

biodiversidade e conflitos fundiários. 

De acordo com o relatório, a principal área de interesse para a mineração na 

reserva coincide justamente com uma área de proteção integral, a Reserva Biológica 

(Rebio) de Maicuru, onde os dados da Serviço Geológico Brasileiro (CPRM) mostram 

fortes indícios da ocorrência de cobre e ouro. Etnias indígenas estão nas proximidades. 

"Uma eventual corrida do ouro para a região poderá causar danos irreversíveis a essas 

culturas e ao patrimônio natural brasileiro. Se o governo insistir em seguir abrindo áreas 

para mineração sem discutir as salvaguardas socioambientais, poderá ser questionado 

internacionalmente", alerta Jaime Gesisky, especialista em políticas públicas no WWF-

Brasil. 

O decreto de liberação da Renca era amplamente esperado pelo mercado 

como parte do pacote de medidas anunciado ontem no Palácio do Planalto. Tanto era 

assim que Elmer Prata Salomão, presidente da Associação Brasileira das Empresas de 

Pesquisa Mineral (ABPM) e convidado para falar em nome do setor privado na 

cerimônia, fez elogios rasgados à abertura da reserva amazônica. A decisão de tirá-la do 

pacote foi tomada de última hora. 

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, esclareceu após a 

solenidade que não foi abandonado o projeto de liberar a Renca. "A gente tinha a 

expectativa, mas havia a necessidade de consultar outros ministérios e não ficou 

pronto", afirmou. Segundo o ministro, a medida deve sair "muito em breve", mas ele 

não se comprometeu com datas. 

Para Gesisky, não se pode repetir os erros cometidos na década de 1970 - 

quando grandes empreendimentos foram levados para a Amazônia sem levar em conta 

o ambiente e povos da região. 

 

Fonte: Valor Econômico 
Autor(es): Daniel Rittner  
Data: 26/07/2017 

 

 

A MINERAÇÃO SOB NOVA ÓTICA 
 

Como se sabe, desde o Brasil Colônia, a produção mineral sempre esteve 

presente na vida brasileira, com destaque para a produção de ouro, com o qual tudo 

começou em Mato Grosso e de resto em diversas regiões do nosso País. 

Não resta dúvida, para quem conhece e fala friamente, sobre a importância 

do setor mineral para a vida moderna e confortável do homem, de que ele não vive sem 



o bem mineral, da hora que levanta até ir dormir. Se não vive sem ele, não vive também 

sem a mineração. 

Sabe-se também, que esse importante bem mineral e os demais da tabela 

periódica, são extraídos para o conforto do homem dos locais onde a natureza os criou. 

Daí, a Lei maior do setor mineral, o Código de Mineração, determinar que independe da 

autorização do proprietário da terra o direito de fazer pesquisa mineral. Qualquer 

cidadão brasileiro ou empresa brasileira pode requerer esse direito, junto ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM. 

Em última instância é a sociedade que irá decidir se ela quer ou não conviver 

com essa atividade, potencialmente poluidora, mas imprescindível à vida moderna. Se 

isso é verdade, não é menos verdade que os recursos naturais, renováveis ou não, 

devem ser transformados em fontes de renda, para o bem-estar social do homem, de 

forma permanente e sustentável. 

Segundo J.Mendo, “mineração é a atividade que propicia aos seres 

humanos, mediante seus produtos, saciarem suas fomes biológicas, psicológicas, sociais 

e espirituais e concretizarem seus sonhos”. Ademais, a mineração é um fator de 

interiorização do desenvolvimento. Os minerais e rochas, que se constituem em jazidas, 

estão no interior, distantes das cidades. Aliás, foi através dela que se formaram muitas 

cidades, pois onde ela se instala, instala-se também os serviços acessórios e de apoio, a 

energia elétrica, as vilas, as escolas, hospitais, etc. 

Embora com todos esses atributos, no Brasil essa atividade ainda é 

severamente hostilizada pela própria sociedade. Nas rodas sociais, se fala de tudo, sobre 

negócios, arroz, feijão e boi, politica, futebol e mulher. Entretanto se falar em 

mineração, se ouve muita impropriedade ou tem-se que ficar calado. A começar pelo 

equívoco de confundi-la com garimpagem. 

O renomado Geólogo brasileiro Elmer Prata Salomão com Antônio Tadeu 

Correa Veiga, no artigo Mineração Presente e Futuro da Amazônia no livro publicado 

pela Academia Brasileira de Ciências, Recursos Minerais no Brasil – Problemas e 

Desafios, fizeram uma interessante comparação da renda por hectare e do impacto no 

meio físico provocado pela mineração industrial na Amazônia, com a mesma área de um 

hectare de soja, por exemplo. A diferença do valor da riqueza produzida é astronômica 

em favor da mineração. Mas isso será tema de um próximo artigo. 

Por fim, o novo olhar da mineração está por vir com a criação no dia 25 de 

julho, há de mais de 30 anos de esperada, da Agencia Nacional de Mineração-ANM que 

irá substituir o DNPM, depois de mais de 70 anos de gloriosa trajetória por todos os 

cantos do Brasil. 
 

Serafim Carvalho Melo é geólogo e superintendente do DNPM-MT  

 

Fonte: Gazeta Digital  
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WHERE THE 'SMART MONEY' OF THE GOLD SPACE IS GOING 
 

Frank Holmes, CEO of U.S. Global Investors, discusses the algorithms his firm has 

developed for its new precious metals ETF and what types of companies look attractive 

right now. 
 

The Gold Report: Frank, thanks for joining us today. Gold has been trading 
within a fairly narrow range over the last six months or so. What is your outlook for the 
near to mid-term? 

Frank Holmes: Gold has its own DNA of volatility. It's a non-event for gold to 
go up or down 20% in a rolling 12-month period. So, we could easily see gold run to 
$1,500 over the next 12 months. 

There are two drivers for that: fear and love. The fear trade is what 
dominates most of the psyche of Europe and America. The biggest driver in the short 
term is the real interest rate: that is what a government is offering to pay you to buy 
their government bonds, deducting the consumer price index (CPI) number, which 
recalibrates every month. 

Right now, two-year and five-year U.S. Treasury bonds are offering negative 
rates of return, so that's still attractive for gold. However, the 10-year bond has now 
gone positive because the CPI number fell, from 2.2 to 1.9. I think the CPI will probably 
trough here, and then we'll get negative rates again for those time periods. Every time 
we've had negative interest rates for 2-year, 5-year and 10-year Treasury bonds, gold 
started a big rally. 

TGR: That's the fear side. What's happening on the love side? 
FH: The love trade is all about giving gold to those you love. You give it for 

weddings, anniversaries, birthdays. History also has many examples of the role of gold 
in tragedies that happen in countries, for instance, the Vietnamese boat people—those 
who got out had gold. More recently, in Syria the first people who got out were those 
who owned gold. They could buy their way out. So, not only can you wear gold on your wrist 
and your arms and your neck but, also, it can save your life if there's a turmoil in your country. 

The love side had little love this time last year because India was going 
through turmoil, which particularly accelerated in the fall. But India is now back on the 
market and has been buying gold in very big buckets. The rising GDP per capita in China 
and India are highly correlated to gift giving for gold. 

TGR: You have been in the gold investing field for many years. How has the 
world of gold investing changed since you started in the industry?  

FH: The biggest macro factor is the tectonic shift of China going from being 
a price taker to price maker: the shift of big bricks of gold going from North America to 
Switzerland, being melted down into smaller bricks and showing up in China. China is 
buying gold for its central bank and China is buying with massive savings programs like 
the Dollar Cost Averaging program, where millions of people, with every paycheck, buy 
a gram of gold. That is a significant shift. 

Also, the manipulation of bond prices is now more exposed. In fact, 
governments are doing it right now; by buying back 5-year bonds or 30-year bonds, they 



can manipulate the yield curve. And brokers and banks have been involved with 
manipulating gold and silver prices. 

Gold is money, and it is the fourth most liquid asset in the world. So 
naturally, banks, especially central banks, are going to do anything to manage the price 
of gold because otherwise it exposes their runaway money printing. That's what we have 
to deal with, but it's a matter of time that it pops to a higher level. 

TGR: How do individual investors fit into this market? How can they find the 
best opportunities? 

FH: They have to do their homework on some of the smaller gold names. It's 
always shown that if you have five really great stocks, and you really know them on 
fundamentals, and management has a disciplined track record, you can get the best 
alpha. But when it comes to funds, you have to have at least 21 names. 

TGR: How do the gold exchange-traded funds (ETFs) fit in? 
FH: The GDX (VanEck Vectors Gold Miners ETF) and GDXJ (VanEck Vectors 

Junior Gold Miners ETF) have been extremely disruptive to the capital markets. In the 
beginning, it was a positive note; they were aggregating money. All they had to do was 
put out names and a market cap, and it became self-fulfilling that billions of dollars rolled 
into these ETFs. They just kept buying their own names. It didn't matter if it was a poorly 
run company or a fantastic company, they just bought it on market cap and liquidity. 

And what we saw last year, which was disruptive, was that active gold fund 
managers got very little money, and $5 billion went into the GDXJ. The GDXJ realized 
that it had grown faster than the capital markets, the public companies. In fact, there's 
a shrinkage of public companies in the past 20 years, historically by 50% overall. So, you 
have money going into a category that's not growing as rapidly and the index ends up 
owning more than 20% of a company. That puts them in jeopardy with the Canadian 
regulatory rules by triggering takeover rules. So, the GDXJ did a price reversal; after a 
year of accumulating $5 billion worth of gold stocks, in six weeks they blew out $3 billion. 
It's been very disruptive to the gold sector in Australia and Canada. That bruises good 
quality companies. Crappy companies shouldn't rebound. But the better-quality 
companies, like Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO:TSX) and Klondex Mines Ltd. (KDX:TSX; 
KLDX:NYSE.MKT), they're the ones that are hitting the ball out of the park: high grade, 
big discoveries, production, free cash flow. I think that those ones just don't repair 
themselves, but offer buying opportunities. 

U.S. Global Funds came up with an intelligent quant ETF because we saw 
money wasn't coming into our funds even though we had the performance. The fund 
flows weren't there because they were going into the GDX and GDXJ. 

We are using a quant approach because quant stock traders have been a big 
player in the gold space in the past year in identifying what factors they use to pick 
stocks. They're different from what the research analysts write. 

We came up with this unique product, the U.S. Global GO GOLD and Precious 
Metal Miners ETF (ticker symbol: GOAU). It's 28 names. Thirty percent are the three big 
royalty companies—Franco-Nevada Corp. (FNV:TSX; FNV:NYSE), Wheaton Precious 
Metals Corp. (WPM:TSX; WPM:NYSE) and Royal Gold Inc. (RGLD:NASDAQ; RGL:TSX). 
Those three are 30% of the portfolio. They rebalance each quarter. 

After that, we look at factors like: Is revenue for the last quarter above the 
average for four quarters? Is cash flow for the last quarter above the average for four 
quarters? How cheap is it on a Selling, General and Administrative expense (SG&A) 



basis? What are the overall costs for running their business—not capex but salaries and 
rent—per revenue? We took these factors and came up with a unique ratio. 

We found that if you had the lowest SG&A-revenue ratio in 10 names and 
that's all you had as a portfolio, rebalanced every quarter, you could far outperform the 
GDX or GDXJ. It became one of the factors we use in our index to identify very efficient 
companies. 

Royalty companies show the highest on another factor, revenue per 
employee. Goldman Sachs is about $1 million revenue per employee. But more 
interesting is that the revenue per employee for Newmont Mining Corp. (NEM:NYSE) 
and Barrick Gold Corp. (ABX:TSX; ABX:NYSE) is around $300,000 and $400,000 per 
employee. Franco-Nevada, which has royalties on both Newmont and Barrick's 
properties, has revenue of around $17 million per employee. So, it's much more 
efficient. If you take a look at the revenue when gold fell from $1,900 to $1,100, Franco's 
revenue line did not fall as much compared to Newmont or Barrick. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

It's a unique approach. The fund rebalances every quarter. We have 25% 
turnover every quarter, especially when we're looking at South African names that are 
listed in New York, Canadian names and Australian names. 

TGR: Why are you going to an ETF model and away from a mutual fund 
model? 

FH: Money is not going into mutual funds. The ETF model is what people 
want to trade. 

For anyone who trades gold stocks, this is the most intelligent way to pick 
these stocks. The fund has a robust track record even though it's hypothetical. We've 
gone back and analyzed this. We spent 8,000 hours making sure that this works. And 
then we had a third party come in and audit our rules and look at our data. 

TGR: You mentioned royalty and streaming companies and their high 
revenue per employee. Would you talk about more advantages you see these 
companies having? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FH: Royalty and streaming companies are the "smart money' of the gold 
space. You always have an advantage in running your business if you have big revenue 
per employee. They have the smartest people—metallurgists, engineers, physicists, 
financial engineers, legal counsel, accountants. They run all these intense financial 
models, so they're very lean. And the business model lends itself to when they finance 
a company, they basically look for a 4% rate of return over 10 years. And after that, it's 
the optionality. For instance, a lot of these deposits need more money for drilling. But 
they're not going to drill today, so they get their production up. Then in five years they 
may do that drilling. What's happened mathematically is that these 10-year mine lives 
end up being 20-, 30-year mine lives. 

TGR: Any final thoughts for our readers? 
FH: The gold asset class is not going away; it's evolving with technology. Just 

as the energy space has evolved with new technologies, such as 2D and 3D seismic, so 
is mining. What we're trying to do is apply quant modeling, similar to artificial 
intelligence, to this mechanism, and the price for doing it is cheaper. It helps you make 
better risk-adjusted returns. It helps you look at data faster, quicker, and better and be 
more informed of who's creating value and who's destroying value. 

TGR: Thank you for your insights. 
 
Frank Holmes is CEO and chief investment officer at U.S. Global Investors, 

which manages a diversified family of funds specializing in natural resources, emerging 
markets and gold and precious metals.  
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S11D FAZ VALE TER RECORDE DE PRODUÇÃO DE MINÉRIO 
 

O relatório de produção da Vale no segundo trimestre, anunciado ontem, mostrou 

mais um recorde na produção de minério de ferro. A companhia retirou de suas minas 91,85 

milhões de toneladas entre abril e junho, maior volume para um segundo trimestre, 5,8% a mais 

que as 86,82 milhões de toneladas de igual período do ano passado e 6,6% acima das 86,198 

milhões de toneladas produzidas no primeiro trimestre de 2017. 

A companhia afirmou ainda que a produção anual deverá ficar próxima ao limite 

inferior da faixa de 360 milhões a 380 milhões de toneladas, "em linha com a estratégia atual de 

maximização da margem". Para o longo prazo, a meta de produção de minério de ferro foi 

mantida em 400 milhões de toneladas/ano. 

Para maximizar as margens, a companhia continuou aumentando os volumes de 

minério "blendados" em seus centros de distribuição na Ásia. Entre abril e junho, esse volume 

chegou a 14,8 milhões de toneladas, 3,7 milhões de toneladas a mais que no segundo trimestre 

de 2016 e 9,8 milhões de toneladas a mais que em igual período de 2015. Segundo a Vale, esse 

aumento é "resultado da estratégia atual de trazer maior flexibilidade à cadeia integrada de 

valor". 

Além disso, a empresa informou que o percentual de estoques offshore em relação 

ao total estocado aumentou de 15%, em 2015 e 2016, para 28%, no segundo trimestre deste 

ano, refletindo a estratégia de deslocamento dos estoques ao longo da cadeia e para mais perto 

dos clientes. "A expectativa é de que os estoques offshore representem em torno de 30% do 

total do inventário ao final de 2017. As atividades de 'blending offshore' requerem o incremento 

dos estoques offshore e, consequentemente, leva temporariamente a menores volumes de 

venda, quando comparados aos embarques do Brasil", detalhou a companhia no relatório de 

ontem. 

O teor de ferro médio produzido pela companhia foi de 63,8% no segundo 

trimestre, permanecendo em linha com o teor de ferro médio do primeiro trimestre. Os esforços 

para aumento de margem no negócio de minério de ferro acontecem em meio a uma queda 

significativa dos preços nos portos chineses no segundo trimestre. 

O minério com teor médio de 62% no porto de Qingdao fechou o último dia de 

junho valendo US$ 64,95, uma alta de 13,9% frente a maio. Mas na média do segundo trimestre, 

o preço de US$ 62,99 ficou 26,4% abaixo da média de US$ 85,63 dos três primeiros meses do 

ano. 

Em seu relatório, a mineradora comentou que o incremento da produção no 

segundo trimestre foi favorecido pelo avanço do projeto S11D em Carajás, no Pará, maior 

projeto de minério de ferro da companhia, com previsão de 90 milhões de toneladas anuais. 

Segundo a Vale, a produção no Sistema Norte, que compreende as minas de Carajás, Serra Leste 

e S11D, no segundo trimestre, foi de 41,494 milhões de toneladas, 13,7% acima de segundo 

trimestre do ano passado, quando atingiu 36,493 milhões de toneladas. Na comparação com 

primeiro trimestre de 2017, quando somou 35,974 milhões de toneladas, a produção do Sistema 

Norte subiu 15,3%. 

Já a produção de pelotas no segundo trimestre foi de 12,215 milhões de toneladas, 

21,5% maior que em igual período de 2016, quando a produção foi de 10,049 milhões de 

toneladas. Em comparação com o primeiro trimestre, no entanto, quando a companhia somou 



12,422 milhões de toneladas, houve recuo de 1,7% na produção de pelotas no segundo 

trimestre. 

A produção de carvão da Vale no segundo trimestre foi de 3,037 milhões de 

toneladas, originada exclusivamente das operações da empresa em Moçambique - um aumento 

de 142,7% nas operações da companhia naquele país ante igual período no ano passado. Na 

comparação com primeiro trimestre deste ano, quando atingiram 2,434 milhões de toneladas, 

o aumento foi de 24,8%. 

Em contrapartida, a produção de cobre somou 102,7 mil toneladas, 4,4% abaixo do 

segundo trimestre de 2016, quando atingiu 107,4 mil toneladas, e 5,8% abaixo de primeiro 

trimestre deste ano, quando somou 109 mil toneladas. Já a produção de níquel atingiu 65,9 mil 

toneladas, 16,1% menor do que a do segundo trimestre de 2016; e 7,8% abaixo de primeiro 

trimestre deste ano - quando atingiram 78,5 mil toneladas; e 71,4 mil toneladas, 

respectivamente. 

 
Fonte: Valor Econômico 
Autor(es): Alessandra Saraiva 
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GLENCORE BETS ON COPPER WITH $21M INVESTMENT IN 

BRAZILIAN PRODUCER 
 

Glencore (LON:GLEN) has placed a multi-million-dollar bet on copper by 

investing just over US$21 million (GBP 16.16 million) into Brazilian copper producer 

Paranapanema (PMA). 

The Swiss commodities trader and miner said on Friday that the agreement 

will help Paranapanema to support its capital and debt restructuring, according to a 

press release. 

In return the company will take a 5% stake in PMA, which is Brazil’s sole and 

one of the world’s largest producers of refined copper products with an installed 

capacity of 280,000 tonnes of copper cathode per annum. Glencore will also be allowed 

to appoint a director to the PMA board. 

The investment comes three weeks after Glencore lost a bidding war with 

Chinese-backed Yancoal for Rio Tinto's Australian coal assets.  

Glencore first tried and failed buying Coal & Allied in 2015, when Rio 

declared coal a non-core asset, hence no longer part of its growth strategy. 

In January this year, Rio agreed to sell its interest in Coal & Allied to Yancoal 

for $2.45 billion. The terms of that deal allowed Rio to engage in negotiations with 

another party if it made a better offer. 

The Telegraph noted that Glencore has turned bullish on copper following 

its March annual report that said a "wall of copper" had failed to emerge on world 

markets for the red metal. 



"The prospect of demand growth across Asia, Europe and the US, as well as 

the likelihood of difficult labour contract negotiations at some of the industry’s major 

mines over the coming year, suggest that pricing risks lie to the upside in 2017," the 

report said. 

 

Fonte: Mining.com  
Autor(es): Andrew Topf 
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TECNOLOGIA BRASILEIRA USA BACTÉRIAS PARA EXTRAIR METAIS 
 

Itatijuca Biotech desenvolveu usa tecnologia com bactérias para extrair 

metais do solo. Segundo a empresa, a solução é barata e sustentável em comparação 

aos métodos mais tradicionais.  

A Itatijuca Biotech, considerando que os métodos tradicionais para extrair 

metais do solo são caros e podem causar danos ambientais, desenvolveu uma 

tecnologia que usa as bactérias do tipo Thiobacillus Ferrooxidans e a Thiobacillus 

Thiooxidans para realizar a ação. 

Baseada em biotecnologia e química verde, a técnica é conhecida no mundo 

acadêmico e científico como biolixiviação e é realizada a partir da preparação do minério 

de onde estão os metais, diz um dos fundadores da startup, Rafael Ferreira. 

O procedimento, segundo ele, começa com o apetite das bactérias pelo 

enxofre contido no minério. Após comer a substância, o metabolismo dos 

microrganismos produz ácido sulfúrico, fazendo com que os metais sejam separados na 

solução dissolvida. A técnica serve para recuperação principalmente de cobre e de seus 

compostos, mas também pode ser aplicada em minas de ouro. 

Este processo pode ser feito em grandes tanques, que são reatores químicos 

revestidos em aço, ou por meio da aplicação da solução sobre pilhas de minério, 

envolvidas por uma manta especial com a função de evitar o vazamento do ácido 

sulfúrico e a contaminação do solo. 

A duração do procedimento é de sete dias, com a necessidade da presença 

de oxigênio no ambiente e controle constante de temperatura abaixo dos 60º C, 

considerando que esta reação é exotérmica, ou seja, libera energia na forma de calor. 

Com um faturamento de R$ 300 mil em 2016, a startup espera atingir R$ 1 

milhão até o final do ano. "Pretendemos dobrar nossa carteira de clientes", afirma 

Ferreira, que atualmente presta serviços para duas mineradoras e uma empresa de 

resíduos eletrônicos. 

Ferreira explica que existem duas formas de cobrança pelos serviços da 

startup. Uma pelo volume de minério processado, que requer ajustes e monitoramento 

constante. Neste caso, o preço pode variar de acordo com a demanda de cada empresa. 



A segunda opção é o estabelecimento de um percentual sobre o ganho do cliente no 

local explorado, no modelo de parceria. 

"Esse método deu certo porque evita que os metais se acumulem no 

ambiente", declara o geólogo Ricardo Fraguas, da MMSA Consultoria. De acordo com 

ele, os processos tradicionais são responsáveis pela emissão de gases poluentes e 

podem deixar resíduos no solo, ocasionando impactos ambientais na região. 

A Itatijuca Biotech, que tem uma equipe de seis funcionários, também atua 

em outras frentes, como agroindústria, na produção de biofertilizantes, e prestação de 

serviços relacionados à diminuição do impacto ambiental de resíduos industriais. 

Fundada na cidade de São Paulo, em 2014, a empresa foi planejada por 

Ferreira no fim de seu doutorado sobre tecnologia nuclear e atualmente está em 

processo de incubação promovido pelo Centro de Inovação, Empreendedorismo e 

Tencologia (Cietec), localizado no campus da Universidade de São Paulo (USP). 

O programa de incubação inclui capacitação, apoio ao acesso a linhas de 

fomento, relação com potenciais investidores e mentorias. 

Segundo o coordenador de comunicação do Cietec, José Aloísio Guimarães, 

a área de biotecnologia é um segmento que vem crescendo no Brasil. "O ambiente em 

que a empresa está inserida oferece o contato com outros empreendedores, trocas de 

experiências e também de serviços", diz Guimarães, referindo-se ao processo de 

incubação como enriquecedor. Com informações do DCI. 

 

Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 20/07/2017 

 

 

COMO GARANTIR A SEGURANÇA DAS BARRAGENS? 
 

Cerca de um ano e meio depois do rompimento da barragem do Fundão, a 

cidente que foi considerado por alguns como uma espécie de "11 de setembro" para a 

mineração brasileira, o governo, através do DNPM, decidiu adotar regras mais rigorosas 

de controle das barragens de rejeito. Pelo menos no papel (ou melhor, no computador, 

já que o sistema agora passou a ser eletrônico), vai dar para acompanhar melhor como 

estão os depósitos de contenção de rejeitos no País, se as estruturas estão estáveis, se 

há riscos de rompimento e se as empresas estão realmente preparadas para adotar as 

medidas necessárias no caso da ocorrência de situações de emergência. 

As medidas agora adotadas eram realmente necessárias, porque não há 

como negar que a fiscalização tinha deficiências e uma prova é que os acidentes mais 

recentes, além de não terem sido evitados, sequer foram previstos. Se o fossem, 

certamente os danos provocados seriam menores, porque haveria tempo para a adoção 

de medidas que minimizariam os danos materiais e humanos causados pelos acidentes. 

É notória a deficiência dos órgãos de fiscalização, seja em termos de recursos financeiros 



ou de pessoal adequadamente preparado para acompanhar o grande número de 

barragens existente (só em Minas Gerais há mais de 700). E se os órgãos não forem 

dotados desses recursos e de pessoal capacitado, as novas regras podem não ter o efeito 

que se espera. 

O despreparo dos órgãos oficiais tem levado à adoção de medidas às vezes 

sem justificativa técnica, como é a intenção anunciada pelo governo de Minas Gerais de 

não mais permitir o licenciamento de barragens com alteamento a montante. Como se 

o método adotado no projeto e construção fosse a causa principal do acidente. Os 

especialistas na matéria são categóricos em afirmar que não há um método ideal de 

construção de barragem de rejeitos e que a barragem com alteamento a montante pode 

ser perfeitamente seguro, desde que a barragem seja adequadamente projetada, 

construída e operada. 

Em razão disso, seria altamente desejável que as novas normas do DNPM 

tivessem como resposta por parte das companhias mineradoras uma maior 

conscientização dos riscos que uma barragem de rejeitos tratada de forma negligente 

pode representar para os seus empreendimentos. Que um acidente pode inviabilizar a 

continuidade de uma empresa. Isto quer dizer que mais importante do que a fiscaliza??o 

oficial é a autofiscalização, feita realmente com o intuito de assegurar que a barragem 

encontra-se estável e que a empresa está de fato preparada para reagir adequadamente 

a eventual situação de emergência. E, no caso da auditoria externa, ter a certeza de que 

está sendo feita com o imprescindível rigor técnico e com a necessária independência. 

Quantas empresas podem realmente assegurar, hoje, que suas barragens 

estão perfeitamente seguras? 

Também é importantíssimo que haja um movimento de conscientização da 

sociedade. Em primeiro lugar, que não há como se viver hoje sem aquilo que os bens 

minerais proporcionam. E, em segundo, que não há como extrair os bens minerais sem 

gerar rejeitos. Além disso, é preciso mostrar que esses rejeitos podem ser perfeitamente 

bem gerenciados e os riscos, minimizados. 

Portanto, se as novas normas não forem efetivamente implementadas, os 

órgãos oficiais devidamente aparelhados e as empresas se conscientizarem de uma vez 

por todas de que a sociedade não pode ficar sujeita a suas negligências, é possível 

venhamos a ter outro "11 de s etembro" na mineração no futuro próximo. 

 

Fonte: Revista Brasil Mineral  
Autor (es): Francisco Alves 

Data: junho/2017 – nº 372 
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LIVRO: ENCOSTAS 
EVOLUÇÃO, EQUILÍBRIO E CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São discutidas neste livro, questões como: as origens das encostas; os 

processos naturais – intemperismo, transporte e deposição – atuantes sobre elas; os 

sistemas de forças e resistências que as mantém; as teorias geomorfológicas sobre os 

modos de formação e evolução que as comandam; a ação do clima e do intemperismo 

sobre os materiais que as constituem e sobre a estabilidade das suas formas; os “campos 

de estabilidade” que as caracterizam; a busca do reequilíbrio através de processos como 

erosão e escorregamentos; os eventos deflagradores das instabilidades; a questão do 

violentamento das encostas por obras de engenharia e pela ocupação humana; as 

estimativas de estabilidade a curto e médio prazo e a possibilidade de controle e/ou 

reversão desses processos; o papel da cartografia geotécnica; a situação dos avanços 

nesses campos em nível nacional e mundial e a legislação brasileira sobre ocupação de 

encostas. 



Como “texto-base”, destina-se a estudantes de universidades, institutos 

técnicos, centro de pesquisas etc.; como “manual”, é direcionado a geólogos, 

engenheiros geotécnicos, geógrafos, geomorfólogos, arquitetos, urbanistas, pedólogos 

etc. e como “livro de consulta”, a órgãos ambientais, gestores federais, estaduais e 

municipais, associações técnico-profissionais, conselhos reguladores e empresas de 

engenharia ligadas à construção viária, hidrelétrica e civil.  

 

Reserve o seu exemplar. 

zelopes41@gmail.com ou 41-3352-2609 

 

 


