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Jornal Nacional

Mundo precisa investir três vezes mais em 

energia limpa para emissões serem 

neutralizadas até 2050, diz agência 2 min 

Exibição em 13 out 2021

Relatório da Agência Internacional de 

Energia mostrou que o mundo está bem 

longe da meta de neutralizar as emissões 

de gases que provocam o efeito estufa até 

o meio do século. 

https://globoplay.globo.com/v/9946041/



Poluição do ar em Belo Horizonte aumenta 40% em 12 meses, afirma OMS Dados mostram que aumentou 
concentração das menores e mais perigosas partículas de poluentes em BH. Taxa é quase três vezes maior que a 
tolerável

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/05/08/interna_gerais,526489/poluic

ao-do-ar-em-belo-horizonte-aumenta-40-em-12-meses-afirma-oms.shtml



.Minas Gerais
21,4 Mhab
12,1 Veículos (2020)

Relação emissão de gás carbônico para produção de um carro movido a combustão/VE~1,4

1km/dia com motor 1.5 ou 2.0 a gasolina, gera 85tde carbono/ano

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama

https://www.tecmundo.com.br/autor/1124-nilton-kleina


.

Dados do Instituto DATATEMPO sobre deslocamento no Estado (%)

Transporte público - 27

Carro próprio – 24

A pé – 20

Moto própria - 12

Aplicativo de transporte ou táxi – 9

Bicicleta – 8
Não respondeu - 0,4% Metade da população se desloca de transporte público ou carro
Entre as pessoas que têm veículo, só 8,8% usam ônibus ou metrô para trabalhar, fazer compras etc Por LUCAS MORAIS 16/11/21 - 03h00 https://www.otempo.com.br/cidades/metade-da-populacao-se-desloca-de-transporte-publico-ou-carro-

1.2569403?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=2021-11-16-MOBILIDADE-URBA

https://www.tecmundo.com.br/autor/1124-nilton-kleina
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Jornal da Globo

IPCA-15 acelera para 1,14% em setembro, maior taxa para o mês desde o 

início do Plano Real 5 min Exibição em 24 set 2021 Energia elétrica e gasolina 

tiveram os maiores impactos sobre inflação. Os preços dos alimentos também 

avançaram. Em 12 meses, o índice acumula alta de 10%, quase o dobro do teto da 

meta do Banco Central. https://globoplay.globo.com/v/9891365/



Jornal Nacional

OMS estabelece novos limites para emissão de poluentes no ar

5 min Exibição em 27 set 2021 Mas no Brasil apenas 10 Estados e o Distrito Federal fazem o monitoramento. 

https://globoplay.globo.com/v/9897472/?s=0s

https://globoplay.globo.com/v/9897472/?s=0s


Jornal Nacional Agência Internacional de Energia publica guia com medidas urgentes pra reduzir o 

aquecimento global 2 min Exibição em 18 mai 2021

O plano da agência tem mais de 400 medidas. A maioria urgente. A organização que orienta políticas 

energéticas de vários países afirma que energias renováveis e limpas são a forma de limitar o aquecimento 

global a 1,5 grau acima do período pré-industrial, para evitar catástrofes irreversíveis 

https://globoplay.globo.com/v/9527215/?s=0s
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Bateria de estado sólido é impressa em 3D com tecnologia inédita

https://www.msn.com/pt-br/carros/noticias/bateria-de-estado-s%C3%B3lido-%C3%A9-impressa-em-3d-com-

tecnologia-in%C3%A9dita/ar-BB1gNqJv?ocid=msedgdhp

Do Japão, uma tecnologia revolucionária permite reduzir custos e tempo de produção de células com 

eletrólito cerâmico

Baterias de estado sólido não são mais uma raridade absoluta. Mas se elas são impressas em 3D, isso é algo 

realmente interessante. A empresa japonesa Sakuu Corporation anunciou que desenvolveu uma 

impressora 3D revolucionária especificamente para a produção de células de estado sólido a serem 

usadas em vários meios de transporte de emissão zero.

© InsideEVs Brasil Batterie allo stato solido Sakuu stampate in 3D

A empresa desenvolveu uma tecnologia capaz de reduzir custos e trazer vantagens também em termos 

de desempenho, sustentabilidade e autonomia. Mas, acima de tudo, será flexível, permitindo que muito 

mais agentes iniciem a produção local com investimentos significativamente menores.

© InsideEVs Brasil Bateria de estado sólido

https://www.msn.com/pt-br/carros/noticias/bateria-de-estado-s%C3%B3lido-%C3%A9-impressa-em-3d-com-tecnologia-in%C3%A9dita/ar-BB1gNqJv?ocid=msedgdhp


Gol Linhas Aéreas terá 'carro voador elétrico' para dispensar Uber

Companhia encomendou 250 eVTOL para facilitar (e baratear) acesso dos grandes centros urbanos até aeroportos

Por Gabriel Aguiar Publicado em: 21/09/2021 às 08h08Alterado em: 21/09/2021 às 08h10access_timeTempo de leitura: 3 min
https://exame.com/negocios/gol-carro-voador-eletrico-uber/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification Trajetos 
urbanos: ideia é popularizar o serviço que é feito pelos helicópteros (Gol Linhas Aéreas/Divulgação)

No que depender da Gol Linhas Aéreas, nenhum passageiro ficará irritado com a demora da Uber para aceitar corridas até o 
aeroporto. Isso porque a companhia – junto ao Grupo Comporte, que pertence à família Constantino – fechou acordo de intenção 
para receber 250 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). Se tudo der certo, o plano será colocado em 
prática na metade de 2025.

https://exame.com/autor/gabriel-aguiar
https://exame.com/noticias-sobre/gol-linhas-aereas/
https://exame.com/noticias-sobre/uber


AutoEsporte Elétricos 

3 min Exibição em 19 set 2021 Conceitos que mostram as metas ousadas das montadoras com a 
eletrificação https://globoplay.globo.com/v/9871208/?s=0s



AutoEsporte
Etanol para Híbridos (VE)
8 minExibição em 14 nov 2021
O etanol pode colocar o Brasil um passo à frente em motorização híbrida
https://globoplay.globo.com/v/10040059/

https://globoplay.globo.com/autoesporte/t/NjXfvcqv8N/


17

O TREM FUNCIONOU

Fabricada em Minas, primeira locomotiva 100% elétrica da mineração brasileira 

começa a ser testada

Máquina foi desenvolvida pela Vale e pela Progress Rail e deixou Sete Lagoas nesta 

terça, em direção a Vitória HMHumberto Martins 15/09/2020 19:16 - atualizado 

15/09/2020 https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/09/15/internas_economia,1185753/fabricada-minas-primeira-locomotiva-100-

eletrica-da-mineracao-brasil.shtml?utm_source=hardnews&utm_medium=hardnews&utm_campaign=score&utm_term=addicted

A locomotiva deve poder operar até 24 horas sem necessidade de parar para 

recarregar as baterias(foto: Divulgação/Vale)

Continua depois da publicidade

A primeira locomotiva 100% elétrica, movida a bateria, da mineração brasileira partiu 

de Minas Gerais nesta terça-feira, rumo a Vitória.

A máquina, desenvolvida pela Vale em parceria com a norte-americana Caterpillar 

Progress Rail, deixou a fábrica em Sete Lagoas para transportar cargas no pátio da 

Estrada de Ferro Vitória a Minas, na Unidade de Tubarão.

Pela capacidade das baterias, a locomotiva deve poder operar até 24 horas sem 

necessidade de parar para recarregar.

Segundo a Vale, a locomotiva ainda precisa passar por testes complementares antes 

de estar pronta para operar. O equipamento faz parte de un programa 

denominada PowerShift, que visa substituir a matriz energética da empresa por fontes 

limpas.

https://www.em.com.br/busca?autor=Humberto%20Martins
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/09/15/internas_economia,1185753/fabricada-minas-primeira-locomotiva-100-eletrica-da-mineracao-brasil.shtml?utm_source=hardnews&utm_medium=hardnews&utm_campaign=score&utm_term=addicted


Fábrica de carros elétricos em MG começa a ser construída em 2021

26 Maio 2021 Por: Julio CesarBravo Motor promete investir R$ 25 bilhões em fábrica mineira e iniciar a 

produção em 2023 https://insideevs.uol.com.br/news/509581/fabrica-carros-eletricos-brasil-minasgerais/

Enquanto o Brasil não define um plano estratégico para a transição energética, algumas iniciativas 

promissoras parecem avançar. O ambicioso projeto da fábrica de carros elétricos e baterias no polo 

industrial voltado à mobilidade elétrica em Minas Gerais segue adiante para sua concretização.

Uma matéria recente da CNN Brasil divulgou que o prefeito de Nova Lima, que fica na região 

metropolitana de Belo Horizonte (MG), assinou uma carta de intenções com a montadora argentina Bravo 

Motor Company para a construção de uma fábrica de carros elétricos e baterias no município.

Galeria: Bravo Motor Company

Marcelo Dieguez, prefeito de Nova Lima, destacou que a parceria represente um marco na história de 

Minas Gerais e envolve um pacote tributário que "passa pela isenção do IPTU nas fases de construção, 

implantação e ramp-up e isenção de ITBI. Além disso o o ISS será de 0% a 5% por dez anos". 

Além disso, o gestor municipal acrescenta que existe uma proposta de isenção do Imposto sobre 

Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) para incentivar a venda de veículos elétricos no município e 

ainda fala em metas ambiciosas de produção de baterias em nível global. 

"Em cerca de cinco anos nós vamos ter carros elétricos automatizados aqui", estima. E completa: "a 

expectativa é de que de 10% a 13% das baterias elétricas do planeta sejam produzidas em Nova Lima."

https://insideevs.uol.com.br/info/team/julio-cesar/
https://insideevs.uol.com.br/tag/brasil/
https://insideevs.uol.com.br/tag/carros-eletricos/


.

No Brasil, há um projeto de lei de 2017, ainda 
sem previsão de votação, que institui medidas 
semelhantes, proibindo a venda de veículos 
movidos a combustão também em dez anos e 
que proíbe a circulação de qualquer automóvel 
movido por motor a combustão em
2040, com algumas exceções para 
colecionadores, veículos oficiais, diplomáticos 
ou de visitantes estrangeiros.
O Brasil tem cerca de 45 mil carros elétricos e híbridos rodando ... - Veja mais em https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/02/25/veiculos-eletricos-sao-uma-solucao-verde-viavel-no-

brasil-hoje.htm?cmpid=copiaecola

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/02/25/veiculos-eletricos-sao-uma-solucao-verde-viavel-no-brasil-hoje.htm?cmpid=copiaecola

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/02/12/venda-de-veiculo-a-gasolina-ou-diesel-pode-ser-proibida-no-brasil-em-2030

https://www.tecmundo.com.br/autor/1124-nilton-kleina
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/02/25/veiculos-eletricos-sao-uma-solucao-verde-viavel-no-brasil-hoje.htm?cmpid=copiaecola


Jornal Nacional Agência Internacional de Energia publica guia com medidas urgentes pra reduzir o 

aquecimento global 2 min Exibição em 18 mai 2021

O plano da agência tem mais de 400 medidas. A maioria urgente. A organização que orienta políticas 

energéticas de vários países afirma que energias renováveis e limpas são a forma de limitar o aquecimento 

global a 1,5 grau acima do período pré-industrial, para evitar catástrofes irreversíveis 

https://globoplay.globo.com/v/9527215/?s=0s



Fábrica de carros elétricos em MG começa a ser construída em 2021

26 Maio 2021 Por: Julio CesarBravo Motor promete investir R$ 25 bilhões em fábrica mineira e iniciar a 

produção em 2023 https://insideevs.uol.com.br/news/509581/fabrica-carros-eletricos-brasil-minasgerais/

Enquanto o Brasil não define um plano estratégico para a transição energética, algumas iniciativas 

promissoras parecem avançar. O ambicioso projeto da fábrica de carros elétricos e baterias no polo 

industrial voltado à mobilidade elétrica em Minas Gerais segue adiante para sua concretização.

Uma matéria recente da CNN Brasil divulgou que o prefeito de Nova Lima, que fica na região 

metropolitana de Belo Horizonte (MG), assinou uma carta de intenções com a montadora argentina Bravo 

Motor Company para a construção de uma fábrica de carros elétricos e baterias no município.

Galeria: Bravo Motor Company

Marcelo Dieguez, prefeito de Nova Lima, destacou que a parceria represente um marco na história de 

Minas Gerais e envolve um pacote tributário que "passa pela isenção do IPTU nas fases de construção, 

implantação e ramp-up e isenção de ITBI. Além disso o o ISS será de 0% a 5% por dez anos". 

Além disso, o gestor municipal acrescenta que existe uma proposta de isenção do Imposto sobre 

Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) para incentivar a venda de veículos elétricos no município e 

ainda fala em metas ambiciosas de produção de baterias em nível global. 

"Em cerca de cinco anos nós vamos ter carros elétricos automatizados aqui", estima. E completa: "a 

expectativa é de que de 10% a 13% das baterias elétricas do planeta sejam produzidas em Nova Lima."

https://insideevs.uol.com.br/info/team/julio-cesar/
https://insideevs.uol.com.br/tag/brasil/
https://insideevs.uol.com.br/tag/carros-eletricos/


Ônibus Elétrico   MG1
Belo Horizonte inicia testes com ônibus 100% elétrico no transporte público
28 segExibição em 12 nov 2021
Veículo é movido a energia solar e vai circular durante 30 dias no sistema de transporte coletivo da capital.
https://globoplay.globo.com/v/10035462/?s=0s

https://globoplay.globo.com/mg1/t/W7MJbpNcVy/


.

AutoEsporte Realidade virtual (Carro elétrico 3min, 

Audi, 400V a 800V, 36 módulos)) 
7 min Exibição em 22 ago 2021Novas tecnologias aplicadas aos projetos, testes e 

manutenção de veículos  https://globoplay.globo.com/v/9789807/?s=0s



Consumo de Carbonato de lítio por tipo de produto 
Previsão de venda de PCs, tablets, celulares -125M 

em 2021, 6,2B, consultoria Gartner



Lítio
Li NA=3 MA= 6,941 lítio-7 (92,5%) e lítio-6 (7,5%) 

Densidade: 535 kg/m3
Descoberto em 1817 por Arfwedson
Elétrons por camada: 2,1
Número atômico: 3
Ponto de fusão: 180,5 °C
Série química: Metal, Metal alcalino



.

Miner's Revenge’ Is Coming With Electric Cars, Friedland

Says
By Thomas Wilson 30 de novembro de 2017          Lítio, Grafite, Cobalto

https://www.bloomberg.com/technology



.Como o Talibã no Afeganistão pode ameaçar os carros elétricos
MOBILITY NOW Internacional | 20/08/2021 | 16h40 Reservas de lítio do país podem ser essenciais para abastecer a demanda 

em alta do mercado de bateriashttps://www.automotivebusiness.com.br/inovacao/885/como-o-taliba-no-afeganistao-pode-
ameacar--os-carros-eletricos 
Nos últimos dias, o Afeganistão está no centro da geopolítica do planeta. Com a retirada das tropas dos EUA do país, o grupo 
extremista Talibã voltou ao poder ao tomar a capital, Cabul. A situação gerou uma crise humanitária sem precedentes, com 
milhares de afegãos tentando abandonar o país para fugir do Talibã.
Em meio à instabilidade social e política, surgiu uma nova dúvida. De acordo com análises do Departamento de Defesa 
americano, o Afeganistão possui reservas minerais que, juntas, somam mais de US$ 1 trilhão em valor. Entre esses minerais está o
lítio, muito usado hoje para produzir baterias, desde as dos telefones celulares até as dos carros elétricos.
Atualmente, o Afeganistão exporta pouco lítio, em parte porque o mercado internacional prioriza os parceiros asiáticos, como a 
China, maior exportadora mundial. No entanto, é certo que a demanda pelo mineral vai crescer. A Agência de Energia 
Internacional prevê alta de 40% no consumo até 2040. Para completar, há outros minerais no Afeganistão que são de interesse do 
mercado, como o cobre e o cobalto.
“De fato, a China é um dos maiores produtores de lítio, ainda que você tenha países com reservas muito maiores que as dela, 
como Chile, Austrália e Argentina”, afirma Marcus Ayres, sócio-diretor da empresa de consultoria Roland Berger. “São países 
estáveis, que não devem ter choques econômicos da magnitude como estamos vendo no Afeganistão, o que deve dar alguma 
segurança ao fornecimento de lítio no médio prazo”, analisa ele.
Ayres afirma que as reservas do Afeganistão são interessantes no longo prazo, já que não havia previsão de serem mineradas no
futuro próximo. Até por isso, países como Paquistão e China têm mantido certa neutralidade em relação ao que acontece em 
Cabul. “Eles reconhecem que uma posição antagônica ao Talibã pode ter consequências geopolíticas no longo prazo, então 
preferem se manter mais neutros nessa questão e se tornarem potenciais parceiros no futuro”, afirma.
Desde 2020, o mundo tem vivido uma crise na produção de eletrônicos e de veículos devido à escassez de chips semicondutores, 
causada em parte pela pandemia de covid-19. De acordo com Ayres, é possível que algo similar aconteça por causa do lítio. “A 
gente está falando de um horizonte de dez anos para termos uma demanda muito superior à quantidade de produção instalada 
ou prevista”, prevê ele.
“Não significa uma ameaça ao desenvolvimento da eletrificação como um todo, ou da mobilidade mais sustentável no mundo. 
Acho que isso significa que as tecnologias das baterias vão continuar a ser pesquisadas, vão precisar evoluir usando outros metais 
em complemento ao lítio, como já está acontecendo”, afirma ele, citando que outros combustíveis, como o hidrogênio e o etanol, 
são alternativas sustentáveis que permanecerão evoluindo em paralelo.
Tags: Afeganistão, Talibã, carro elétrico, bateria, lítio.

https://www.automotivebusiness.com.br/inovacoes
https://www.automotivebusiness.com.br/inovacoes/161/Internacional
https://www.automotivebusiness.com.br/inovacoes?tag=Afeganist%C3%A3o
https://www.automotivebusiness.com.br/inovacoes?tag=Talib%C3%A3
https://www.automotivebusiness.com.br/inovacoes?tag=carro%20el%C3%A9trico
https://www.automotivebusiness.com.br/inovacoes?tag=bateria
https://www.automotivebusiness.com.br/inovacoes?tag=l%C3%ADtio
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Minerais minério lítio do Médio 
Jequitinhonha

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



3.1.1.7. Lítio (Li) PEM_Diagnóstico_Setor_Mineral_MG_2020_1jun21

Os principais depósitos brasileiros de lítio se encontram em Minas Gerais, que detém a totalidade da produção nacional, sendo

extraído e comercializado pela Companhia Brasileira de Lítio.

A pesquisa e extração do lítio em Minas Gerais é feita predominantemente a partir de rochas pegmatíticas, localizadas 

principalmente na RGInt de Teófilo Otoni (Figura 39). Observando o número total de processos minerários de requerimento de 

pesquisa no período de 2000 a 2018 (37), nota-se que o ano de 2017 apresentou maior quantidade de processos (29) (SIGMINE, 

2018).

PEM MEMCS



/
INTRODUCTION Minas Gerais, Brazil https://www.latinresources.com.au/la-roja-

cobalt-project-argentina

Latin Resources has invested significant time and geological resources investigating

the lithium potential of Jequitinhonha valley region of Minas Gerais which hosts the

Eastern Brazilian pegmatite province, home to Sigma Lithium and Companhia 

Brasileira de Lítio (CBL).

The Jequitinhonha valley is a highly underexplored region that currently contains 100% 

of the official lithium reserves of Brazil. Latin Resources geologists have now based

themselves out of the city of Salvador in close proximity to the area of interest. The 

team has just completed their third trip to the region and have continued to locate

occurrences of spodumene never previously known or reported. 

Sigma Lithium are the most active explorers in the region currently drilling out a world-

class lithium resource base which currently stands at 45.7Mt @1.38% Li2O. Sigma is

focused on 10 high-grade hard-rock lithium pegmatites, nine of which were past-

producing lithium mines, yet have reported over 200 pegmatites within their tenure. 

Whilst not far away, CBL is actively mining spodumene pegmatites, producing a 

spodumene concentrate which is then transferred to a chemical plant in Divisa 

Alegre, Minas Gerais, where it is transformed into industrial grade lithium

hydroxide. Latin Resources is particularly excited by the opportunities this may present

in the future for battery grade lithium hydroxide production.

https://administracaomineral.com.br/guia-de-utilizacao-inutiliza-a-pesquisa-mineral/


/
Fotos_Litio_7a9dez20 CBL

https://administracaomineral.com.br/guia-de-utilizacao-inutiliza-a-pesquisa-mineral/
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Fotos_Litio_7a9dez20 CBL

https://administracaomineral.com.br/guia-de-utilizacao-inutiliza-a-pesquisa-mineral/


3.1.1.7. Lítio (Li) PEM_Diagnóstico_Setor_Mineral_MG_2020_1jun21Produção

Segundo o Sumário Mineral Brasileiro, a produção mundial de lítio foi de 35,5 mil toneladas em 2016,  de que, metal? JAH sendo 

os principais países produtores a Austrália, com 14,3 mil toneladas; Chile, com 12,0 mil toneladas e Argentina, com 5,7 mil 

toneladas, que juntos foram responsáveis por 90% da produção mundial. O Brasil apresentou produção tímida de 440 t (1,2%), 

ficando atrás de China e Zimbábue (Gráfico 93).

PEM MEMCS



3.1.1.7. Lítio (Li) PEM_Diagnóstico_Setor_Mineral_MG_2020_1jun21

Segundo dados do Sumário Mineral Brasileiro, a produção nacional de lítio está concentrada no Estado de Minas Gerais. A 

exploração é realizada pela CBL que tem suas operações em Araçuaí (MG) que produziu 440 toneladas de Li2O contido no 

concentrado em 2016. Parte da produção se direciona para a fábrica de compostos químicos da empresa em Divisa Alegre (MG). 

Observou-se que, no período de 2000 a 2005, o Anuário Mineral Brasileiro reportou a produção nacional de lítio em tonelada de 

LiO2 contido, que variou entre 309 e 598 toneladas e valor total entre R$1,88 e R$4,11 milhões. A partir de 2006, a produção foi

reportada em toneladas de concentrado. No âmbito estadual, entre 2006 e 2009, a produção beneficiada de lítio apresentou 

crescimento alcançando o máximo de 15,3 mil toneladas (2009), caindo para aproximadamente 7,0 mil toneladas em 2010. A 

produção de lítio permaneceu no mesmo patamar até 2015, quando voltou a apresentar tendência de crescimento até atingir 

13,2 mil toneladas em 2018 (Gráfico 94).
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Jornal Nacional No Dia Mundial da Água, um alerta da 

ciência: está chovendo menos em todas as regiões do país
3 min https://globoplay.globo.com/v/9372721/ Exibição em 22 mar 2021 De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a seca vem se agravando nos 

últimos 7 anos. Entre setembro de 2020 e fevereiro deste ano, os reservatórios receberam o menor volume de chuva desde o início da série histórica, há 91 

anos.Sem Restrição

https://globoplay.globo.com/v/9372721/


Sem Mineração, Quem Sofre é o Meio Ambiente
Publicado em 12 de julho de 2017 https://www.linkedin.com/pulse/sem-

minera%C3%A7%C3%A3o-quem-sofre-%C3%A9-o-meio-ambiente-rodrigo-barbosa/



Como Era a Mina
Você sabia que o Parque das Mangabeiras é um fechamento de mina?

23 de agosto de 2018 https://www.minasjr.com.br/parque-das-mangabeiras-

fechamento-de-mina/

O projeto de uma mina inclui desde a fase dos estudos de viabilidade 

econômica até o fechamento de mina. Esta última etapa trata do legado pós 

mineração e é muito importante, pois inclui a reabilitação e o 

uso futuro da área impactada pelo empreendimento.

A região do Parque Municipal das Mangabeiras, parque da cidade de Belo 

Horizonte e a maior área verde da capital mineira, já foi uma mina da qual a 

antiga empresa de mineração – Ferrobel – extraiu minério de ferro entre as 

décadas de 1960 e 1970. Ainda hoje existe um britador usado nessa época, 

presente na Praça de Eventos.



Como Ficou a 

Recuperação
Você sabia que o Parque das Mangabeiras é um fechamento de mina?

23 de agosto de 2018 https://www.minasjr.com.br/parque-das-mangabeiras-

fechamento-de-mina/

O projeto de uma mina inclui desde a fase dos estudos de viabilidade 

econômica até o fechamento de mina. Esta última etapa trata do legado pós 

mineração e é muito importante, pois inclui a reabilitação e o 

uso futuro da área impactada pelo empreendimento.

A região do Parque Municipal das Mangabeiras, parque da cidade de Belo 

Horizonte e a maior área verde da capital mineira, já foi uma mina da qual a 

antiga empresa de mineração – Ferrobel – extraiu minério de ferro entre as 

décadas de 1960 e 1970. Ainda hoje existe um britador usado nessa época, 

presente na Praça de Eventos.



Fechamento de Mina Estado 
de MG Dra Marta Sawaya
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Fantástico
Crianças yanomami sofrem com desnutrição e falta de atendimento médico

17 min Exibição em 14 nov 2021 Garimpeiros destroem a Floresta Amazônica, contaminam suas águas e espantam a 

caça e a pesca, principal fonte de alimentação dos povos tradicionais. 'Quanto mais desnutrida a criança, maior a 

chance de ela ter infecção por qualquer causa', diz especialista. https://globoplay.globo.com/v/10040433/?s=0s
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Maurício Balensiefer_Seminário_Internacional_Meio_Ambiente_1fev21

https://www.tecmundo.com.br/autor/1124-nilton-kleina


.

As questões-chave da negociação do Pacto 

de Glasgow
AFP 13/11/2021 18:51 https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/11/13/interna_internacional,1322650/as-questoes-chave-da-negociacao-do-pacto-de-glasgow.shtml

Duas semanas de negociações entre 20.000 diplomatas de quase 200 países para a aprovação do Pacto 

de Glasgow na COP26 giraram em torno do dinheiro, do carbono e da vontade de acelerar o abandono 

progressivo dos combustíveis fósseis. 
Segue a lista dos principais pontos de discórdia superados para que um acordo fosso alcançado.

- Redução do uso de combustíveis fósseis -

O Acordo de Paris de 2015, no qual os países se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa responsáveis pelo aquecimento global, não contém as palavras "carvão", "petróleo", "gás 
natural" ou "combustíveis fósseis".

Isso pode parecer estranho, visto que as mudanças climáticas são causadas predominantemente pela 
queima de hidrocarbonetos, mas explica por que a primeira menção aos combustíveis fósseis no texto 
final de uma conferência sobre o clima foi descrita como "histórica".

Embora sem precedentes, seu surgimento no Pacto de Glasgow foi diluído em sucessivos rascunhos ao 
longo dos dias
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