Informe Executivo

MINERAÇÃO
MUNICÍPIOS BAIANOS COM MAIOR ARRECADAÇÃO DA CFEM
1º - Jacobina (ouro, agregados, r. ornamental)
2º - Itagibá (níquel)
13%

3º - Barrocas (ouro)
2%
1%
4%

28%

4º - Juazeiro (cobre, agregados, r. ornamental)
5º - Jaguarari (cobre, agregados, r. ornamental)

4%

Total
R$ 7,4 milhões

4%

6º - Brumado (magnesita, talco, agregados, r.
ornamental)
7º - Andorinha (cromita)

7%

8º - Maracás (vanádio)
7%

9º - Dias d'Ávila (água mineral, agregados)

21%

10º - Belmonte (r. ornamental, agregados)

9%

Juazeiro
Jaguarari

Fonte: ANM; mês de referência junho 2020

Andorinha
Jacobina

Você sabia?

Barrocas

CFEM é Compensação Financeira pela Exploração
Mineral.
Do valor total:
60% é destinado ao município onde ocorreu a
produção,
15% para municípios afetados,
15% para o Estado,
10% para União.

Dias D’Ávila
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Brumado
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PANORAMA DA PRODUÇÃO MINERAL BAIANA COMERCIALIZADA
Água Mineral
2%

Talco
2%

Outros
5%

Magnesita
2%

Vanádio
3%
Cromita
4%
Rocha
Ornamental
4%

Agregados p/
construção civil
6%

1º produtor
nacional
Ouro
41%

Cobre
14%
Níquel
17%

Total = R$ 448 milhões
Fonte: ANM; mês de referência junho 2020

Elaboração: Coordenação de Fomento à Mineração, Petróleo e Gás

Barita
Bentonita
Cromo
Diamante
Magnesita
Quartzo
Salgema
Talco

2º produtor
nacional

Níquel

3º produtor
nacional

Cobre
Rochas
Ornamentais

Único produtor de urânio e vanádio
4º maior produtor brasileiro de bens minerais
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DESTAQUE EMPRESARIAL
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM
Participação no evento online E-Mineração promovido
pelo Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM.
Apresentou o Potencial Mineral da Bahia e anunciou
uma nova província mineral.
A área ainda precisa de pesquisas complementares até
que se possa afirmar ou descartar a viabilidade para
exploração.
A CBPM em seus quase 50 anos de história foi
responsável por identificação de jazidas que hoje são
exploradas pela CBB (bentonita), Fosnor (fosfato), Equinox
Gold (ouro), Vanádio de Maracás (vanádio) e Atlantic
Nickel (níquel)

A importância da pesquisa da CBPM
Quando a CBPM lança um Edital de
Oportunidades em negócios
minerais (depósitos e jazidas
minerais com recursos e/ou reservas
e teores dimensionados, cujo
aproveitamento requer estudos
complementares) poupa aos
investidores privados os riscos, os
custos e o longo tempo necessário à
prospecção, à pesquisa preliminar, à
descoberta e à obtenção da
respectiva Portaria de Lavra de uma
jazida

Nota de divulgação
“A CBPM vem desenvolvendo pesquisas na região norte do Estado, as quais estão levando a empresa a
delinear uma das maiores províncias minerais do estado, a Província Metalogenética do Norte da
Bahia.
Situada na borda norte do Cráton de São Francisco, contém fatias residuais de complexos vulcano
sedimentares (Greenstone Belt de Lagoa do Alegre) e inúmeros corpos intrusivos.
São 156 direitos minerários, distribuídos em 3 blocos de pesquisa.
O programa de exploração, em execução, caracterizou um conjunto de assinaturas hidrotermais,
condizentes com mineralizações de Au+Metais Base, associadas a zonas de cisalhamento, com
tipologia similar a IOCG e carbonatitos, com mineralizações de fosfato.”

ABERTO AO PÚBLICO
Centro Gemológico da Bahia - CGB
O Centro Gemológico da Bahia está se modernizando para melhor lhe receber.
Durante o período de quarentena, a sede do CGB mudou; quando for reaberto para as atividades convencionais,
estará em um imóvel muito maior no Pelourinho e com novas atrações!
Em função da pandemia do COVID-19 o CGB não está aberto ao público (Decreto nº 19529/2020). Contamos com a
sua compreensão.

Museu Geológico da Bahia - MGB
Confira o tour virtual pelas principais salas do MGB no link abaixo:

http://www.sde.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/tour_mgb/
Em função da pandemia do COVID-19 o CGB não está aberto ao público (Decreto nº 19529/2020). Contamos com a
sua compreensão.
Elaboração: Coordenação de Fomento à Mineração, Petróleo e Gás
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