
       Contribuição Excepcional da CBPM: 

• São mais de 400 projetos executados em 40 anos de 

 existência; 

• Quase 380 mil km2 de levantamentos aerogeofísicos (56% do 

 Estado + 30% da CPRM = 86%), programa  que a empresa 

 realiza desde 1975; 

• Descoberta de diversos depósitos minerais e áreas 

 potenciais para exploração econômica, que foram e estão 

 sendo passadas para a iniciativa privada;  

 - Esses estudos fazem com que a Bahia seja um dos estados 

brasileiros mais bem estudado geologicamente falando. 



 

 

 
 

DIREITOS MINERÁRIOS – 2012/13 

< 18.800 processos 

Fonte: DNPM  

Média Anual de 3.000 

Requerimentos/mês, 

média que caiu 

bastante devido a 

indefinição do novo 

Marco Regulatório 



              PRINCIPAIS JAZIDAS EM ÁREAS ARRENDADAS PELA CBPM 

NÍQUEL DE ITAGIBÁ  
- Depósitos e prospectos de níquel, arrendados para a Mirabela Mineração do Brasil 

Ltda., empresa controlada pela australiana Mirabela Nickel Ltd. (Grupo Australiano); 

- São dois depósitos distintos, um sulfetado e outro laterítico; 

-  Entrou em produção  no  final de 2009;   

-  Royalties para a CBPM – 2,51%;  

-  Produção de Concentrado (25 mil t/ano), com média de 13% de Ni contido, com 

baixo custo de produção; 

-  Reserva Provada de Minério – 159 milhões de toneladas 

  

Foto cedida pela Mirabela 



        Bentonita de Vitória da Conquista 

- A CBPM descobriu e pesquisou, no município de 

Vitória da Conquista, região sudoeste do Estado da 

Bahia, um depósito de argila montmorilonítica 

(bentonita), com reservas da ordem de 7 milhões 

de toneladas; 
 

- As áreas da CBPM foram arrendadas à Companhia 

Brasileira de Bentonita; 
 

- Mina à Céu Aberto, com início de produção em 

Outubro de 2007, com capacidade para 100 mil 

toneladas/ano, voltadas para três segmentos: 

Fluídos de Perfuração, Pelotização e Fundição; 
 

- Investimentos de 20 milhões de dólares e emprego 

direto de 120 trabalhadores;  
 

Royalties para a CBPM de 4%. 

 



VANÁDIO DE MARACÁS  
 

-  A CBPM descobriu e avaliou reservas de quatro depósitos de vanádio, com ferro e 

titânio associados, tipificados como corpos maciços de magnetita- titano-vanadífera; 

- Áreas licitadas para a Largo Mineração (Grupo Canadense), cuja produção deverá ter 

início em novembro de 2013; 

- Será a mina de maior teor médio mundial de Vanádio, em torno de 1,44%;  

- Produção prevista da ordem de 5 mil toneladas/ano; 

- Investimentos de mais de 500 milhões de reais e emprego direto de 600 

pessoas; 

-  Royalties para a CBPM – 3%.  

Foto cedida pela Largo Mineração 



OURO DE SANTA LUZ 
 

-  Depósitos e prospectos de ouro, em áreas de pesquisa 

da CBPM, no Greenstone Belt do Rio Itapicuru, no 

Nordeste do Estado da Bahia, onde alguns depósitos de 

ouro foram lavrados a céu aberto pela própria CBPM; 
 

 - Os principais depósitos são o Corpo C1 da Mina Maria 

Preta e o Corpo M11 da faixa Mansinha, que produziram 

aproximadamente 1,5t de ouro entre 1986 e 1995; 

  

-  Áreas foram arrendadas à Yamana Gold (Grupo 

Canadense), que prevê, nesse empreendimento, 

investimentos da ordem de 330 milhões de reais e 

potencial de reservas acima de 30 ton. de ouro, com 

início de produção previsto para o 2º semestre de 2013; 
 

- A produção de ouro será em barra, da ordem de 100mil 

onças/ano, extraídas de 2,5 milhões de ton/anodo 

minério e emprego de 400 trabalhadores diretos  

   e 900 indiretos na fase de operação; 
 

- Reserva de Ouro – 891.728 onças; 
 

FOTO 

Royalties para a CBPM – 2% 



FOSFATO PRIMÁRIO E SUPERGÊNICO DE IRECÊ 
 

-  Depósitos e ocorrências de rochas fosfáticas 

na região de Irecê, distribuídos numa área com 

aproximadamente 100km2, situada no Centro-

Norte da Bahia, entre os municípios de Irecê e 

Lapão, no âmbito das áreas de sete portarias de 

lavra da CBPM; 
 

- Arrendadas à Galvani, que vem lavrando as 

pilhas finais do minério supergênico e projeta, 

para 2014, a lavra do minério primário, num 

depósito de 37 milhões de toneladas, com teor 

médio de 17,73% de P2O5. 
 

- Royalties para a CBPM =  

18 reais por tonelada 
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