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“Ninguém mais que nós da Mineração – atividade que, segundo Paulo Pinheiro 

Chagas, no Brasil, foi a “fazedora da Democracia” –, tem legitimidade histórica e 

compromisso com o futuro do nosso Estado de Minas Gerais. Tal compromisso 

deve – e precisa ser – , de fato, efetivado, o que todos sabemos ser um imenso 

desafio. 

Para tanto, temos que elaborar uma” Agenda Estratégica para a Mineração”, 

divulgá-la e trabalhar junto às lideranças políticas, em especial os candidatos a 

Governador, e aos formadores de opinião, em um esforço concentrado para virmos 

a concretizá-la. Vários itens deverão compor esta “Agenda Estratégica”, como, por 

exemplo, a elaboração – ou seleção – de um conceito claro do que é MINERAÇÃO 

– especialmente motivador para os jovens e esclarecedor para os formadores de 

opinião – , a Inovação na Mineração, a essencialidade dos bens nos proporcionados 

pela Indústria Mineral para a Qualidade de Vida e para um 

mundo ambientalmente melhor, assim como a elaboração de propostas concretas 

e viáveis para superarmos os entraves ao desenvolvimento, no nosso Estado, de 

uma atividade minerária internacionalmente competitiva e socialmente 

responsável. A Assemg e o Crea- MG vem trabalhando em uma Engenharia 

baseada nestes princípios.   JMM”
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A Engenharia e a Mineração
“Ninguém mais que nós da Mineração – atividade que, segundo Paulo Pinheiro 
Chagas, no Brasil, foi a “fazedora da Democracia” –, tem legitimidade histórica e 
compromisso com o futuro do nosso Estado de Minas Gerais. Tal compromisso deve 
– e precisa ser – , de fato, efetivado, o que todos sabemos ser um imenso desafio. 
Para tanto, temos que elaborar uma” Agenda Estratégica para a Mineração”, 
divulgá-la e trabalhar junto às lideranças políticas, em especial os candidatos a 
Governador, e aos formadores de opinião, em um esforço concentrado para virmos 
a concretizá-la. Vários itens deverão compor esta “Agenda Estratégica”, como, por 
exemplo, a elaboração – ou seleção – de um conceito claro do que é MINERAÇÃO –
especialmente motivador para os jovens e esclarecedor para os formadores de 
opinião – , a Inovação na Mineração, a essencialidade dos bens nos proporcionados 
pela Indústria Mineral para a Qualidade de Vida e para um mundo ambientalmente 
melhor, assim como a elaboração de propostas concretas e viáveis para superarmos 
os entraves ao desenvolvimento, no nosso Estado, de uma atividade minerária 
internacionalmente competitiva e socialmente responsável. A Assemg e o Crea-MG 
vem trabalhando em uma Engenharia baseada nestes princípios. JMM



Mineração e Sua Vida
Nascimento

Vida
Morte

11 t/ano (2,27 Bt)

O consumo acumulado de um cidadão nascido hoje, ao longo de uma 
vida de 70 anos, mantidos os padrões de consumo respectivos, seria: 
no Brasil, 260 t (53,8 Bt); na Alemanha, 1020 t; e nos EUA, 1690 t. A 
cesta de minerais do brasileiro (140 t de agregados, 35 t de petróleo, 
14 t de cimento, 8 t de aço etc.) terá, como visto, um volume entre 4 e 
7 vezes menor que as de seus contemporâneos europeu e norte-
americano.

A tendência é atingir 1.800t/pessoa





Matéria Prima Consumida Por Smartphones JAHilário

Material Peso Peso2

(g/Iph) (Ton)

Ouro (Au) 0,034 21 

Prata (Ag) 0,340 214 

Paládio (Pd) 0,015 9 

Alumínio (Al) 25,000 15.720 

Cobre (Cu) 15,000 9.432 

Outros* 153,611 96.591 

Peso total 194,000 121.987 



Importância da Indústria Mineral
JAHilário

Continente Período 1900

2017 (%) 2000-17 (%)

Mt (%)

África 966,3 6               26,2 6

América do Norte 2477,1 14            8,6 30

América do Sul 1127,9 7               24,3 7

Asia 9.962,4   57,9         97,5 10

Europa 1459,9 8               -16,7 42

Oceania 1199 7               132,6 5

Mundo 17192,6 100          

Evolução da Produção Mineral no Mundo
Ano 2017

Fonte:  World Mining Data - Statista



Orientações

A sua apresentação em Power Point, deverá ser entregue no Media Desk com uma hora de
antecedência, no local do evento.
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SUGESTÃO FONTE E PARÁGRAFO

SUGESTÃO DE FONTE:
Títulos (Calibri(corpo), Tamanho 24-20, negrito)
Texto (Calibri(corpo), tamanho 18-16).

SUGESTÃO DE PARÁGRAFO: Espaçamento após de 6pt, espaçamento entre linhas simples.



PREÇO DO MINÉRIO DE 
FERRO
Bradesco_infset_minerio_de_ferro_jun2017.pdf



Minerais minério lítio do Médio Jequitinhonha

Serviço Geológico do Brasil inicia pesquisas sobre potencialidade do lítio no Brasil, 10 de setembro de 2012

SGB 2012



Brasil tem potencial de produção de bateria, informa Unctad 29 de 

junho de 2020 Jessica Briz

https://revistaminerios.com.br/brasil-tem-potencial-de-producao-de-bateria-informa-
unctad/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=vwo_notification_15
93451236&vwo_powered=1
O Brasil pode se tornar grande produtor de baterias para carros elétricos. É o que avalia a Agência das 
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad).
O motivo do país manter esse potencial é o fato de ter insumos para a produção de baterias de íon de 
lítio, como o grafite e o manganês.
A venda de carros elétricos cresce rapidamente no mundo e num prazo de dez anos deve ser quatro 
vezes mais do que já é hoje. As vendas de carros elétricos em 2018 somaram 5,1 milhões de unidades.
Para a Unctad, as baterias recarregáveis terão papel importante na transição global para uma 
economia com menos carbono e, por outro lado, a alta da demanda de materiais abrirá oportunidades 
de negócios.
O Brasil detém, por exemplo, 24% das reservas de grafite, mas apenas 10% da produção mundial e 6% 
das exportações. No caso de manganês, o Brasil tem 15% das reservas, só atrás de África do Sul e 
Ucrânia, mas a produção fica em 7%. O país tem também importantes reservas de lítio.
Economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) estimam que veículos elétricos devem ter preços 
de vendas menores do que os carros usando combustível fóssil por volta de 2025.
Fonte: Valor Econômico

Jessica Briz

https://revistaminerios.com.br/brasil-tem-potencial-de-producao-de-bateria-informa-unctad/
https://revistaminerios.com.br/brasil-tem-potencial-de-producao-de-bateria-informa-unctad/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=vwo_notification_1593451236&vwo_powered=1
https://revistaminerios.com.br/equilibrio-na-mineracao/
https://nacoesunidas.org/agencia/fmi/
https://revistaminerios.com.br/brasil-tem-potencial-de-producao-de-bateria-informa-unctad/


Definições para os Resíduos da Industria Mineral

Estéril-Solo ou rocha em que o minério está ausente 
ou presente em teores muito baixos para ser 
aproveitado economicamente (ABNT NBR 8969)

Rejeito-Material resultante dos processos extrativos 
da mineração, que não é aproveitado 
economicamente, após passar por processo de 
beneficiamento (ABNT NBR 10703)
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Pico do Cauê - 1910
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JAH 2013
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Foto JAH 2013
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Foto JAH 2013
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JAH 2013
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JAH 2013



Chuquicamata vai fechar fundição por conta da pandemia

26 de junho de 2020 Jessica Briz

https://revistaminerios.com.br/chuquicamata-vai-fechar-fundicao-por-conta-da-pandemia/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=vwo_notification_1593206839&vwo_powered=1

Devido ao estado de emergência por conta da pandemia na cidade de Calama, em Antofagasta, no Chile, a planta de 
Chuquicamata, próxima ao local, decidiu interromper as atividades de fundição e da refinaria.

https://revistaminerios.com.br/chuquicamata-vai-fechar-fundicao-por-conta-da-pandemia/
https://revistaminerios.com.br/author/jessica/
https://revistaminerios.com.br/chuquicamata-vai-fechar-fundicao-por-conta-da-pandemia/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=vwo_notification_1593206839&vwo_powered=1
https://revistaminerios.com.br/wp-content/uploads/2020/06/7143-mina-de-chuquicamata.jpg
https://revistaminerios.com.br/wp-content/uploads/2020/06/7143-mina-de-chuquicamata.jpg


Amazonas tem 49 garimpos irregulares, a 
maioria em áreas indígenas e protegidas

(https://www.acritica.com/channels/governo/news/amazonas-tem-49-garimpos-irregulares-a-maioria-em-areas-indigenas-e-protegidas 13/12/2018)

O Amazonas tem pelo menos 49 garimpos ilegais e a maior parte deles fica em Áreas Protegidas 
(AP) e Terras Indígenas (TI). Os minerais mais explorados de forma irregular no Estado são de 
ouro, tântalo e ametista. Os dados são Rede Amazônica de Informação Socioambiental 
Georreferenciada (Raisg), divulgados nesta semana.
O levantamento da rede mapeou a distribuição dessa atividade e seus impactos socioambientais 
em seis países amazônicos: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.
O mapa criado pela Raisg indica 2.312 pontos e 245 áreas de garimpo ou extração de minerais, 
como ouro, diamantes e coltan, na Panamazônia. Além disso, foram mapeados 30 rios afetados 
pela atividade ou por rotas para a entrada de máquinas, insumos e pela saída de minerais.
No Brasil, há 453 garimpos ilegais, com a maior quantidade de Áreas Protegidas e Territórios 
Indígenas diretamente afetados por garimpos clandestinos. “Das 55 Áreas Naturais Protegidas 
diretamente afetadas pelo garimpo, 29 estão no Brasil. Assim como 102 dos Territórios 
Indígenas diretamente afetadas por garimpo, 38 estão no Brasil”, explica a geógrafa Alicia Rolla. 

Karol Rocha 

https://www.acritica.com/channels/governo/news/amazonas-tem-49-garimpos-irregulares-a-maioria-em-areas-indigenas-e-protegidas


FAMOUS SPOTS OF GOLD MINES 
REMINDING THE GOLD-RUSH TIMES

(HTTP://WWW.ORANGESMILE.COM/EXTREME/EN/FAMOUS-GOLDMINES/INDEX.HTM )

An irresistible desire to enrich themselves and a literally mystical craving for gold are the main 
signs of the Gold Rush, which hundreds of thousands of people have 'got sick' over the past 
hundred years. For some, the 'disease' was fatal, others earned an incredible fortune and 
became the richest people on the planet. Nowadays, some gold mine sites are known all over 
the world. Some of them began their development quite recently, while others have the status 
of true historical sights. The territory of most gold mines is for authorized personnel. Only a part 
of the operating gold mines is accessible to ordinary tourists. At the same time, there are still 
places on the earth where almost everyone can find gold under their feet.
Muruntau Mine, Uzbekistan (foto)
One of the most famous goldmines in the world is the Muruntau mine, which is located in 
Uzbekistan. The owner of this most valuable deposit is the Navoy Mining and Metallurgical 
Combine. About 1800000 ounces of gold is extracted annually. There is an invaluable deposit 
Muruntau on the territory of the same mountainous region, in the northern part of the 
Kyzylkum desert. Complete article

http://www.orangesmile.com/extreme/en/famous-goldmines/index.htm
http://www.orangesmile.com/extreme/en/famous-goldmines/muruntau-mine.htm


CARLIN GOLD MINE, UNITED STATES
(HTTP://WWW.ORANGESMILE.COM/EXTREME/EN/FAMOUS-GOLDMINES/CARLIN-GOLD-MINE.HTM#OBJECT-GALLERY )

In the United States, Nevada also has one of the most famous gold mines - Carlin. Each year this 
valuable deposit allows to produce 1735 000 ounces of gold. The owner of the mine is Newmont 
Mining company. One of the main features of the deposit is that there are mines on its territory 
with both a closed and an open way of extracting gold. The development of the Carlin mine 
began in 1965. Until 1989, about 250 tons of gold had been mined. According to rough 
estimates, at present the mine contains gold reserves of more than 120 tons. Researchers do 
not exclude that quite near to the huge deposit there may be other, no less valuable. One of 
such deposits called Gold Quarry has already been discovered. With the Carlin mine they are 
often treated as a single whole.

The extent of the career of the Carlin mine is simply amazing, its length is about 2000 meters, 
and the width reaches 500 meters. Currently, the pit depth is about 200 meters. In addition to 
the huge gold reserves, the deposit is rich in deposits of rare minerals, including the 
auripigment. This sulphide mineral of gold colour is a frequent companion of gold, but large 
crystals of auripigment are rare. The Carlin mine is rich in magnificent minerals of impressive 
size, which are in demand among collectors, a rare mineral is used in painting.

http://www.orangesmile.com/extreme/en/famous-goldmines/carlin-gold-mine.htm#object-gallery


GOLDSTRIKE GOLD MINE, UNITED 
STATES

(HTTP://WWW.ORANGESMILE.COM/EXTREME/EN/FAMOUS-GOLDMINES/GOLDSTRIKE-GOLD-MINE.HTM#OBJECT-GALLERY )

The state of Nevada is rich in unique gold deposits. Not far from the town of Elko is the 
Goldstrake mine. This large-scale field belongs to the Barrick Gold company. It produces about 1 
240 000 ounces of gold annually. The development of the mine began in 1986, at present the 
structure of the mine includes a large quarry and two underground mines. In addition to gold, 
silver is extracted in the mine. In 2008, industrial production reached the leading positions in 
North America.

The Goldstrake mine has annually produced about 30% of Nevada gold since 2008. Like many 
other large mines in the region, the deposit is rich in reserves of significant minerals. In the 
underground Meikle mine, a huge pyrite-mineral crystal has been discovered, which is used in 
the production of sulfuric acid, as well as in production of weapons and radio devices. Pyrite is 
not a rare mineral, its rarer variety is Millerite. A record copy of the crystal of this mineral has 
also been discovered in the underground mine of the Goldstrake mine.

http://www.orangesmile.com/extreme/en/famous-goldmines/goldstrike-gold-mine.htm#object-gallery


Indígenas em risco
17/01/2020 nº 2610 Edições anteriores BRASIL O governo Bolsonaro prepara um projeto de lei para autorizar a exploração em terras demarcadas para 
extração de petróleo e gás, agropecuária, construção de hidrelétrica e até turismo https://istoe.com.br/indigenas-em-risco/
FLORESTA AMAZÔNICA Extração ilegal na maior reserva indígena do Brasil: os Yanomami perderam o seu chão para os garimpeiros (Crédito: Daniel 
Marenco) Luisa Purchio 17/01/20 - 09h30
844

Luisa Purchio

https://istoe.com.br/edicao/2610/
https://istoe.com.br/edicoes
https://istoe.com.br/categoria/brasil/
https://istoe.com.br/indigenas-em-risco/


CORTEZ GOLD MINE, UNITED STATES
(HTTP://WWW.ORANGESMILE.COM/EXTREME/EN/FAMOUS-GOLDMINES/CORTEZ-GOLD-MINE.HTM#OBJECT-GALLERY )

Among the priceless gold deposits located in the state of Nevada, the Cortez mine is also worth 
mentioning. It is located near the Goldstrake mine, in the vicinity of the city of Elko. The 
production capacity of the deposit is 1140 000 ounces of gold per year. The history of the gold 
mine is very interesting and begins in 1862. In the second half of the 19th century, active silver 
mining was conducted in this area, and gold deposits were discovered in one of the mines in the 
1930s.
In 1968, the industrial mining of precious metal started. 8 years later it was suspended. In the 
1980s the industrial plant received new investments and resumed its work. Since then the 
development of the deposit has been ongoing and has been improving from year to year. 
Currently, gold mining in the Cortez mine is conducted in an open way, and for transportation of 
ore to the processing sites, a complex underground communication system has been built.
Since the beginning of the development of the field, one of the main obstacles is water scarcity, 
which in the desert areas of northern Nevada is considered an incredible value. Now the 
company uses the most advanced water purification systems, which allow using the same water 
for industrial purposes many times. Another important nuance is connected with the interaction 
of industrial companies and indigenous people - the Shoshouun tribe. Over the years, the places 
where active industrial development is being conducted today, have been incredibly valuable for 
the indigenous people from a religious point of view. Over the past years, representatives of the 
tribe have repeatedly appealed for the protection of their religious rights in court. They 
advocate limiting the expansion of the mines.

http://www.orangesmile.com/extreme/en/famous-goldmines/cortez-gold-mine.htm#object-gallery


Juca Martins mostra imagens pioneiras de Serra Pelada
O fotógrafo visitou pela primeira vez o garimpo naquela colina do sudeste do Pará em junho de 1980 Antonio Gonçalves Filho, O Estado de S. 
Paulo 06 de julho de 2019 | 03h00 https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,juca-martins-mostra-imagens-pioneiras-de-serra-
pelada,70002907208
Serra Pelada nos anos 1980: ela começou com 1 mi garimpeiros em 1980 e passou a 5 mil no meio do ano Foto: Juca Martins

Sebastião Salgado



LAVRA- CARREGAMENTO E TRANSPORTE
Foto JAH 



apo_cbm_modulo_2_Geologia de Mina e Operações de Lavra Vale



apo_cbm_modulo_2_Geologia de Mina e Operações de Lavra Vale



N4E 1968 Carajás
E:\Arqujivos_Recuperados_nov18_9dez19\Casa_15_Abril_2015\Andamento_Jan_2015\FotosClassificar
b\Selecionadas\Selecionadas2012\MinasPaisagens

Foto JAH



Moinho industrial será transportado pela BR-040(foto: Transpev )
Transporte de carga excedente na BR-040 vai provocar lentidão entre Nova Lima e Barbacena
A carga, de 258 toneladas, vai começar a circular pela rodovia nesta sexta-feira. A previsão é que o 
transporte do moinho industrial aconteça até domingo JH João Henrique do Vale postado em 28/11/2019 
17:06 / atualizado em 28/11/2019 18:54 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/11/28/interna_gerais,1104468/transporte-carga-
excedente-br-040-lentidao-nova-lima-barbacena.shtml

João Henrique do Vale

https://www.em.com.br/busca?autor=Joao Henrique do Vale
https://www.em.com.br/busca?autor=Joao Henrique do Vale


VIDA ÚTIL DE ATIVOS EM MINAS É 
PROLONGADO

(http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/vida-util-de-ativos-em-minas-e-prolongado/ 23/11/2018)

Minas Gerais se mantém como um importante centro de produção e operações para a Vale. 
Atualmente, a companhia opera 22 minas no País, 19 delas no Estado. Além disso, a nova 
estratégia da mineradora de olhar para seu parque produtivo como um todo viabilizou até 
mesmo o prolongamento da vida útil de alguns ativos em Minas. 
O Centro de Operações Integradas (COI) da Vale, inaugurado em setembro do ano passado, na 
Mina de Águas Claras, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que 
já é fruto da estratégia de integração da companhia, não foi instalado em Minas à toa. O COI 
viabilizará a captação de R$ 3 bilhões até o fim deste ano, com melhor realização de preços, 
aumento da produtividade e otimização da frota de navios. 
O próprio Brazilian Blend Fines (BRBF) também é um termômetro para medir a importância do 
Estado para a gigante mundial da mineração. O produto foi desenvolvido a partir da mistura do 
minério de alto teor de ferro da operação de Carajás, no Pará, com o de baixo teor produzido 
em Minas.
“Hoje, através da blendagem, conseguimos otimizar a cadeia produtiva do minério de ferro 
como um todo e, olhando para a base de produção em Minas e no Pará, desenvolvemos a
estratégia de produção adequada para otimizar o negócio de minério de ferro como um todo”, 
explicou o diretor.

Vale

http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/vida-util-de-ativos-em-minas-e-prolongado/
https://www.em.com.br/busca?autor=Joao Henrique do Vale


LIBERAÇÃO DA FIOL 1 É FUNDAMENTAL PARA 
BAHIA
CONJUNTURA , DESTAQUE Redação ITM maio 19, 2020 https://www.inthemine.com.br/site/liberacao-da-fiol-1-e-fundamental-para-bahia/ 

https://www.inthemine.com.br/site/category/conjuntura/
https://www.inthemine.com.br/site/
https://www.inthemine.com.br/site/


Pará lidera exportações minerais
08/07/2020 ESTADOS https://www.brasilmineral.com.br/noticias/par%C3%A1-lidera-exporta%C3%A7%C3%B5es-minerais

Segundo dados do Boletim Econômico Mineral, elaborado pelo Simineral (Sindicato das Indústrias Minerais do Pará), 
o estado alcançou a liderança no ranking das 











Quantidade de Barragens

De acordo com a ANA, existem 
24 mil barragens no Brasil, 
sendo menos de 500 (484, 
2,16%) de rejeitos de 
mineração (BRMs), fiscalizadas 
por 31 órgãos!



Água_Barragem Rio Manso 0ut19

JAH 2019
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JAH 2019



Visita ao Centro de Monitoramento Geotécnico da Mineradora Vale S/A; 6set Visita a MAC
JAH 2019



Visita ao Centro de Monitoramento Geotécnico da Mineradora Vale S/A; 6set Visita a MACJAH 2019



A volta da fome
(https://istoe.com.br/a-volta-da-fome/ 15/11/2018)

De acordo com o Panorama de Segurança Alimentar e Nutricional, elaborado com auxílio da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Programa Mundial de Alimentos (WFP), 6% da 
população regional passa fome, perfazendo 39,3 milhões de pessoas. Se acrescidos os 
desnutridos, os que não conseguem obter três refeições adequadas ao dia, esse número sobre 
47,1 milhões (7,9%). Um crescimento de 5 milhões em relação ao período entre 2014 e 2016. 
Parece pouco, quando comparado com a África, onde a fome atinge 250 milhões de pessoas 
(21%). Mas há razões para preocupação, já que a região é uma importante produtora de 
commodities alimentícias. De acordo com Julio Berdegué, diretor da FAO, as causas merecem 
estudos aprofundados: “Não há razões técnicas, nem materiais”.

Isto É

https://istoe.com.br/a-volta-da-fome/


Chuva causa estragos na Zona da Mata e Sul de Minas
Enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra 
ocorreram em diversos municípios do interior ente quarta e 
esta quinta-feira. Até o momento não há vítimas postado 
em 13/02/2020 13:30 / atualizado em 13/02/2020 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/02/13/interna_gerais,1121631/chuva-causa-estragos-na-zona-da-mata-e-sul-de-minas.shtml

Estado de Minas

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/02/13/interna_gerais,1121631/chuva-causa-estragos-na-zona-da-mata-e-sul-de-minas.shtml


Tendência
Barragens deverão aumentar, porque o Brasil, 
como todos os países emergentes, com grande 
extensão territorial, principalmente com baixa 
competitividade e industrialização, estão 
expandindo sua produção mineral, com 
minérios restantes cada vez mais pobres e 
portanto com maior geração de rejeitos e 
estéreis. 



Indústria Mineral e a Administração Hídrica e Territorial

 Um dos primeiros levantamentos de Consumo de água na 
indústria, antes de 2017, já indicava que na Mineração era 
bem menos de 5%;

 Em 2017, de acordo com a ANA, dos quase 2mil m³/seg de 
água consumidos no Brasil, a utilização na Indústria 
Mineral, para produzir B U$32 (~4% do PIB; após todas as 
perdas ~ B R$153,41 em 2019) era menos de10m³/seg
(0,53%), onde os dois maiores usuários consumiam e 
perdiam por evaporação, 1576,3m³/seg; 

 Segundo Rodrigo Barbosa (Banco Mundial, ONU e FAO), 
em suas quase 10 mil minas, a Mineração utiliza (<3% do 
QF) e apenas  0,09% do território nacional; EUA - 0,10% e 
Austrália – 0,26%.
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https://administracaomineral.com.br/guia-de-utilizacao-inutiliza-a-pesquisa-mineral/


Em Defesa da Imagem da Mineração – Set/2017

Defender a verdade:
AMAZÔNIA Preservada pela Mineração!

XCIL - Área Indígena Xikrin-Cateté

INF - Floresta Nacional de Itacaiúnas

TANF - Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri

IGEPA - APA do Gelado

TBR - Reserva Biológica do Tapirapé

CNF - Floresta Nacional de Carajás

SIL - Terra Indígena Sororó

TAIL - Terra Indígena Tawa Apekuokawera

CARAJÁS, PA - Bacia do Rio Itacaiúnas

HOJE

Fonte:
Global Forest
Watch (Google)

Mata Preservada AGRO: Solo Exposto

(*) “Estudo Comparativo dos Impactos Socioeconômicos 
da Mineração e Outros Segmentos Empresariais” -
Fundação Getúlio Vargas.

Ocupação do solo em 2013

Mineração:       11.719 ha (0,28%)

Canga:             10.609 ha (0,26%)

Floresta:      2.006.240 ha (48,72%)

Pastagem:   2.075.086 ha (50,40%)

Área urbana:    13.822 ha (0,34%)

20 km

Geração de Empregos e Riqueza /ha
Fonte: FGV*

Local Cadeia R$ > PIB

Mineração 10,2 358,0 418.000

Agro 0,4 0,7 6.500



E a Recuperação Ambiental é uma Realidade:

COPELMI Mineração
Carvão
Mina Butiá Leste
Butiá, RS

Hoje: Desde quando a Engenharia de Minas se 
preocupa com o meio ambiente?

1º Código de Mineração - 1940:
Ex.: Art. 34, “X” - Tomar as providências 
necessárias para evitar a poluição e a 
intoxicação das águas e do ar, que possam 
resultar dos trabalhos de mineração e 
tratamento do minério;Em Defesa da Imagem da Mineração – Set/2017



João Hilário – Muito Obrigado! 
joao.ahilario@yahoo.com.br – (31) 98415-6348 
Engenheiro de Minas formado pela UFMG, Especialista em Geomatemática pela 
UFOP, MBA em Mineração pela USP, membro e Competent Person, desde 2009, pelo 
Australian Institute of Geoscientists (CP-AIG). 
Vem atuando continuamente por mais de 40 anos em vários setores da Mineração, onde 
trabalhou na pesquisa mineral e tecnológica, estudos e projetos, com ênfase para o 
planejamento de lavra e produção de minério de ferro, cobre, manganês, ouro, zinco, chumbo, 
níquel, xisto betuminoso (Oil shale) e minérios refratários. Trabalhou na Magnesita SA e foi 
Gerente de Geologia, Geotecnia, Hidrogeologia e Planejamento de Lavra da Vale, GME4 e 
Coffey Mining, onde coordenou nesta última, projetos de diversos tipos de minérios, para as 
maiores empresas do ramo da mineração, com projetos em vários países. Exerce ou 
desempenhou os seguintes cargos honoríficos no Sistema Confea/Crea: Coordenador do Grupo 
de Trabalho de Barragens (GTB), da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas 
(CEGM) do Crea-MG, membro do GTBarragens do Confea (Brasília), do Comitê Técnico de 
Segurança de Barragens de Mineração – CTBMin do DTTM/SGM/MME (Brasília), Conselheiro 
do Crea, do Plenário e CNR do Copam, Conselho de Certificação da SAS Engenharia e 
Presidente da Associação dos Engenheiros de Minas do Estado de Minas Gerais (Assemg). É 
Diretor Técnico da Gemah Engenharia, onde vem prestando serviços de Consultoria para o Setor 
de Mineração. Tem também ministrado palestras e cursos de pequena duração em diversas 
universidades e empresas.
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