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Ele diz que maximizar o aproveitamento de recursos minerais é uma obsessão sua. Con-
sequência dela ou não, fato é que ao chegar à AMG Mineração em 2011, como diretor de 
Produção, se empenhou em convencer a direção do grupo holandês a investir em uma 
campanha de pesquisa mineral. Um ano depois, a estimativa de recursos passou de 3 
para 15 Mt e a mina, que tinha vida útil de apenas 4 anos, ganhou outros 14. Resultado: 
autorização para uma nova campanha de sondagem, que elevou os recursos para 24,5 
Mt e a vida útil da mina para 2038.
Fabiano José de Oliveira Costa é hoje o presidente das operações da AMG Mineração e 
AMG Brasil e CEO da holding brasileira do grupo. Ainda assim, o menino que começou aos 
14 anos trabalhando na mina de manganês de seu pai e tio, ambos geólogos, e foi opera-
dor de caminhão na antiga MBR (Minerações Brasileiras Reunidas), não se diz talentoso e 
acredita mais em transpiração do que em inspiração. 
Por sua trajetória profissional, é difícil duvidar que Costa não tenha talento, como também 
é certo que se dedica e empenha desde sempre. Entre 600 candidatos a 2 vagas no 
concorrido programa de trainee da Samarco, ele foi um dos selecionados. Já engenheiro 
de minas na empresa, foi para uma de suas controladoras, a BHP Billiton, passando por 
minas no Chile, Canadá e Austrália. Em 2006, foi para o Laos, onde implantou a primeira 
mina do país e formou uma equipe de mulheres para operar caminhões. Voltou ao Brasil 
sócio de uma junior company, a Mundo Minerals, e criou outra mina em Rio Acima (MG).
Costa acredita que concluirá sua carreira na AMG, mas nem por isso deixa de planejar 
empreitadas ambiciosas como o Projeto Lítio. É ele que, segundo o executivo, além de ga-
rantir a sustentabilidade da companhia no futuro, colocará o Brasil no mercado internacio-
nal de um dos minerais mais cobiçados por indústrias de tecnologia de ponta atualmente. 
Nesta entrevista exclusiva a In the Mine, Costa fala desse projeto, detalha a evolução da 
AMG no Brasil e opina sobre o novo Código Nacional de Mineração, entre outros temas. 
Aos jovens estudantes de minas, diz que é preciso se preparar porque a vida não é fácil. 
E justifica: “sorte é quando a oportunidade encontra o preparo”.

Por Tébis Oliveira
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ITM: O que é o grupo AMG?
Costa: O grupo holandês AMG (Advanced Metallurgical 
Group) é mundialmente conhecido por seu portfólio de 
materiais críticos e possui dois braços principais. Um 
é o de engenharia, que fabrica fornos especiais para 
a produção de ligas a partir daqueles materiais críti-
cos. O outro, onde se enquadram as unidades no Brasil, 
produz ligas especiais de alumínio, vanádio e molibdê-
nio nos Estados Unidos (EUA), óxido de cromo no Reino 
Unido, antimônio na França e grafite na Alemanha, com 
minas em Moçambique e no Siri-
lanka. Na Alemanha, temos ainda 
silício e ligas especiais de titânio, 
assim como temos ligas de alu-
mínio no Brasil.

ITM: Quais são as unidades bra-
sileiras do grupo?
Costa: São duas unidades ope-
racionais em Minas Gerais (MG). 
Em São João del Rei está a antiga 
Companhia Industrial Fluminen-
se, que conta com três áreas de 
negócios. A planta química, que 
produz óxidos de tântalo e nióbio 
de alta pureza; uma metalurgia, 
onde são feitas as ligas especiais 
de alumínio; e uma PCH (Peque-
na Central Hidrelétrica), na divisa 
com a cidade de Coronel Xavier 
Chaves, que abastece as duas 
linhas de produção e, no período 
chuvoso, gera energia excedente 
para o mercado.

ITM: Qual a destinação desses 
produtos?
Costa: O nióbio atende a um nicho 
muito específico, que é o da indús-
tria aeroespacial. O óxido de tântalo serve à produção de 
ligas de tântalo, tântalo metálico e catetos de tântalo para 
componentes de celulares, tablets e microcomputadores, 
entre outros aparelhos. As ligas especiais de alumínio, dis-
ponibilizadas em mais de 20 variedades - com titânio e mo-
libdênio, por exemplo - destinam-se à indústria automobi-
lística e, em menor escala, eletroeletrônica e de utensílios 
domésticos.

ITM: E a outra unidade?
Costa: A segunda unidade, antiga MIBRA (Minas Brasil), é a 
AMG Mineração, fica entre as cidades de Nazareno e Santia-
go e teve seus direitos minerários adquiridos pela AMG nos 
anos 1980. Até 2010, seu foco eram os minerais de maior 
densidade contidos no pegmatito - cassiterita e tantalita 
que, na estrutura cristalina, carregam o estanho e o tântalo, 
respectivamente. Mas, a empresa já buscava maximizar o 
aproveitamento dos recursos minerais, desenvolvendo novos 
produtos a partir dos rejeitos da produção, que têm um volu-

me expressivo. Para cada tonelada 
de minério lavrado, 999.650 quilos 
são rejeitos.

ITM: Hoje, então, a lavra não é 
só de cassiterita e tantalita?
Costa: O principal produto ainda é 
o concentrado de tântalo, utilizado 
para a produção de óxidos em São 
João Del Rei. Como subproduto e, 
em menor volume, há a lavra de 
cassiterita para produção de esta-
nho. Entre os minerais menos den-
sos temos, desde 2010, um mix de 
feldspato, que atende a grandes 
marcas da indústria de porcelana-
to, como a Eliane e Portobello. Em 
meados de 2011, quando vim para 
cá, propus um estudo mineralógico 
desse feldspato e constatamos a 
presença de espodumênio, o prin-
cipal mineral que carrega lítio em 
sua composição. Foi o embrião do 
Projeto Lítio. Hoje em comissiona-
mento, a produção de concentrado 
de lítio tem potencial para se tornar 
mais importante que a de tântalo. 

ITM: Qual é o perfil geológico, 
reservas e recursos da mina?
Costa: O capeamento abaixo da superfície é de rocha an-
fibolítica. Sob ela há uma camada de anfibolito sólido, que 
precisa ser detonado e removido para se chegar ao pegma-
tito. O pegmatito contem 350 ppm/t (350 g/t) de minerais 
de tantalita e cassiterita, entre 1 e 1,2% de lítio, proveniente 
em sua maior parte de espodumênio, e uma gama de outros 
minerais que compõem o concentrado de feldspato: feldspa-
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ITM: E com o lítio?
Costa: Com o lítio é um pouco diferente. Após a concentra-
ção gravimétrica é gerado um concentrado em parte denso 
e em grande parte não denso. Cerca de 15% do material é 
levado para a planta de feldspato, passando por separado-
res magnéticos para remoção do ferro nele contido, e pelas 
peneiras de classificação para atender às especificações de 
nossos clientes. Os 85% restantes vão para a planta de lítio, 
onde são submetidos a uma nova cominuição em um moi-
nho de bolas, à separação magnética, também para remoção 

do ferro, e à concentração química 
por flotação. Na sequência, vêm as 
fases de espessamento, filtragem, 
secagem e embalagem. A produção 
final de concentrado tem umidade 
abaixo de 2%, teor de 6% de óxido 
de lítio e menos de 1% de ferro.

ITM: Quais têm sido os investi-
mentos em pesquisa mineral?
Costa: Quando cheguei à empre-
sa, em 2011, a vida útil da mina 
estava estimada em quatro anos 
apenas. Montamos uma equipe de 
geologia e começamos a investir 
em pesquisa mineral. Entre 2011 e 
2012 realizamos 4 mil m de furos 
e ampliamos os recursos de 3 para 
15 Mt, expandindo a operação de 
2015 para 2029. Com a validação 
desse trabalho pela Coffey Mining, 
em 2013, conseguimos autoriza-
ção para realizar outros 2 mil m de 
furos em maior profundidade, entre 
2014 e 2015, o que nos levou aos 
recursos de 24,5 Mt, validados pela 
SRK Consulting, elevando a vida útil 
da mina para 2038. Nessas duas 
campanhas de sondagem foram 

investidos perto de US$ 10 milhões. 

ITM: É um investimento de grande porte apenas em 
pesquisa mineral...
Costa: Fazer a coisa certa em mineração começa com uma 
pesquisa geológica profissional, que possibilite um plane-
jamento de longo prazo. O grupo AMG, embora focado em 
materiais críticos, não era especialista em mineração e tem 

to, caulim, quartzo e albita, entre outros. A camada de peg-
matito tem entre 20 e 25 m de espessura e uma potência 
de 300 a 400 m. É um corpo muito horizontal e consistente 
em relação ao seu tamanho e espessura, de forma que seu 
recurso é praticamente o mesmo da sua reserva, com perda 
de cerca de 3% apenas. Em 2016, declaramos recursos de 
24,5 Mt. Somadas às 4 ou 5 Mt depositadas em barragens, 
temos cerca de 29 Mt em recursos de lítio.

ITM: Como é realizada a lavra?
Costa: É uma lavra a céu aberto, 
em bancadas, passando pelas fases 
de perfuração, desmonte de rocha 
e carregamento do estéril para as 
pilhas de estéril e do minério para o 
pátio de minério. No carregamento 
são empregadas retroescavadeiras 
e escavadeiras de grande porte e, 
no transporte, caminhões off road 
de 40 t. A operação é terceirizada 
para duas grandes parceiras: a Me-
tal Ar, na perfuração e desmonte, e 
a MTSul, no carregamento e trans-
porte. A produção ROM é de cerca 
de 1 Mtpa para beneficiamento de 
300 mil libras/ano (180 mtpa) de 
tântalo, 200 mtpa de feldspato e 90 
mtpa de lítio.

ITM: E o beneficiamento?
Costa: A cominuição consiste 
da britagem primária (britador de 
mandíbulas), secundária (britador 
cônico), classificação com peneiras 
vibratórias e britagem terciária por 
um VSI (britador de impacto). O pró-
ximo estágio é o de concentração 
gravimétrica, seguido da concentra-
ção magnética, para separação da 
tantalita e cassiterita dos minerais menos densos. Temos, 
então, o concentrado de tantalita, que contem de 25 a 30% 
de óxido de tântalo, estando pronto para ser comercializado. 
Já o concentrado de cassiterita é enviado a uma empresa 
de fundição para a produção do óxido de estanho. A escó-
ria dessa produção, rica em tântalo, retorna para a planta, 
sendo blendada com a tantalita já produzida para gerar o 
concentrado final de tântalo.

Fazer a coisa certa  
em mineração 

começa com uma 
pesquisa geológica 

profissional, que 
possibilite um 

planejamento de  
longo prazo”



www.inthemine.com.br

35julho | agosto | inthemine

acionistas, que esperam resultados rápidos. Por outro lado, 
uma pesquisa mineral significativa exige ao menos 5 mil m 
de furos, a um custo entre US$ 300 e 400 por metro, e 
com resultados incertos. É complicado convencer o board e 
o conselho de administração, que cuidam de uma gama de 
outras unidades operacionais, com oportunidades consisten-
tes de investimento e retorno garantido e rápido, a dispor de 
US$ 4 a 5 milhões para fazer buracos no chão e, provavel-
mente, descobrir que não há minério. Mesmo saber que há 
24,5 Mt de minério é só o primeiro passo. São necessários 
novos investimentos sistemáticos e 
bastante pragmáticos para recupe-
rar o aporte inicial.

ITM: Já houve retorno para os 
acionistas?
Costa: Sim. Em 2011, a ação da 
AMG valia entre 7 e 8 euros. Hoje, 
está próxima dos 60 euros. Agora, a 
pressão é para materializar tudo o 
que foi planejado nesses sete anos. 
Mas estamos muito seguros quan-
to aos números que embasaram o 
investimento e temos certeza que 
o retorno será ainda melhor que o 
projetado.

ITM: Como foi desenvolvido o 
Projeto Lítio?
Costa: Com os resultados da pes-
quisa mineral, definimos e valida-
mos a rota de processo em labo-
ratório e em uma planta piloto e a 
submetemos a vários institutos de 
pesquisa no mundo para aprovação. 
Em 2014, nos associamos à Outo-
tec e iniciamos o estudo de pré-
-viabilidade econômica, passando à 
engenharia conceitual, básica e de 
detalhe. A nova planta começou a ser construída em 2016. 
Em maio foi concluída a montagem civil e eletromecânica e 
iniciado o comissionamento. E já estamos preparando sua 
duplicação.

ITM: Como será feita a expansão?
Costa: Através de um modelo espelho, idêntico à planta 
atual. O projeto já foi aprovado, várias etapas da engenharia 

básica e detalhada estão concluídas e adquirimos os equi-
pamentos com prazo mais longo de entrega. A construção 
deve ser iniciada neste semestre ainda, com conclusão da 
montagem civil e eletromecânica no final de 2019. Teremos 
que ampliar a produção de pegmatito de 1 para 1,6 Mtpa, 
o que exige o aumento da cava da mina, dos equipamentos 
de lavra e transporte e o redimensionamento das estruturas 
administrativas, oficinas e laboratórios. Para gerar mais ma-
terial para a planta de lítio, a planta de tântalo também deve 
dobrar sua produção para 600 mil libras/ano. Assim, vamos 

instalar uma nova unidade de co-
minuição, em substituição à atual. 

ITM: E há ainda uma terceira 
fase, com a planta química?
Costa: A  planta química, já reco-
mendada pelo board, ainda precisa 
ser autorizada pelo conselho de 
administração. É ela que colocará o 
Brasil definitivamente no mercado 
de lítio. Teremos capacidade para 
produzir 20 mtpa de carbonato de 
lítio, o que é bastante significati-
vo se comparado aos produtores 
chineses, os maiores do mundo. 
É uma fase muito ambiciosa, mas 
também  muito bem fundamentada. 
Será um investimento de R$ 400-
450 milhões. Ou seja, com os apor-
tes da fase 2, de cerca de R$ 370 
milhões, o Projeto Lítio trará para o 
Brasil em torno de R$ 800 milhões. 

ITM: Como está a criação do 
Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento de Lítio da AMG na 
Alemanha?
Costa: Está em fase de montagem 
de laboratórios e contratação de 

pessoal e já desenvolvendo algumas patentes. O objetivo 
é avançar mais ainda na cadeia da produção de lítio para 
chegarmos, no longo prazo, à produção de catodos para ba-
terias. Obviamente, no Brasil, temos que materializar todo o 
potencial de geração de receita nas duas primeiras fases do 
Projeto Lítio para financiar esse trabalho. O projeto nasceu 
de um modesto centro de pesquisa que temos em Nazareno. 
Mas as melhores condições para instalá-lo foram dadas pela 
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Alemanha, um país mais aberto a apostar no abstrato 
e que dispõe várias linhas de financiamento para no-
vas tecnologias, o que não ocorre no Brasil.

ITM: Qual é a sua avaliação do novo Código Na-
cional de Mineração?
Costa: O brasileiro, de forma geral, está tão des-
crente com a política nacional, que acaba estig-
matizando qualquer mudança. Em relação ao có-
digo, há uma visão geral de que as mudanças se 
resumem ao aumento da cobrança de royalties. O 
antigo código era arcaico e precisava mudar. As 23 
alterações realizadas se baseiam na premissa de 
atrair investidores através da transparência e segu-
rança jurídica do setor e a atualização das alíquo-
tas dos royalties segue essa linha. A substituição 
do DNPM (Departamento Nacional da Produção 
Mineral) pela ANM (Agência Nacional de Minera-
ção) é também uma grande mudança que trará 
benefícios, desde que a agência cumpra efetiva-
mente o papel de regularizar e fiscalizar o setor. 
Outra mudança importante é a ampliação do prazo 
para realização da pesquisa mineral. Prazos curtos 
geram especulação com o título minerário, o que 
afugenta empresas sérias. Também importante é 
ter uma certificação de reservas e recursos mine-
rais, que poderá servir de garantia para a obtenção 
de financiamentos para o projeto. 

ITM: Em sua opinião, quais são outros desafios 
que precisam ser equacionados para o desen-
volvimento da mineração no Brasil?
Costa: Um deles é a questão logística. Infeliz-
mente, no passado, o Brasil optou pelo transporte 
rodoviário e vimos o caos a que isso levou o pais 
recentemente. Temos aqui tentado desenvolver 
uma rota ferroviária com alguns parceiros, a par-
tir de algumas linhas férreas remanescentes dos 
anos 1960. Há pessoas interessadas nesse proje-
to e, de nossa parte, temos volume de carga para 
justificar o investimento. Além da logística, há a 
questão da judicialização de situações simples, 
processo que pode levar de cinco a dez anos para 
ser solucionado, período em que a empresa se vê 
privada de acesso a vários benefícios, como o da 
compensação fiscal. 

PERFIL 
Nasceu em: 16/03/1973, em Belo Horizonte (MG)
Mora em: Em São João del Rei
Trajetória acadêmica: Engenharia de Minas pela UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais). Mestrado em Geoestatística Aplicada à Estima-
tiva de Recursos Minerais na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul). Pós-graduação em Tecnologia Mineral na Universidade de Que-
ensland, Austrália. Finanças na Universidade de Harvard (EUA)
Trajetória Profissional: Engenheiro de Minas na Samarco (1997/2002) 
e na BHP Billiton (2002/06). Superintendente de Serviços Técnicos na Pan 
Australian (2006/09). Gerente Geral de Operações na Mundo Minerals 
(2009/11). Diretor de Produção (2011) e, hoje, presidente da AMG Mine-
ração e AMG Brasil e CEO da AMG Brazilian Holding
Família: casado, com 2 filhos, Davi e Miguel, minha maior realização 
pessoal
Time: Cruzeiro
Hobby: Pode ser música. Mas gosto mesmo é de trabalhar
Habilidade: Sou um bom cozinheiro. Especialidade? Canjiquinha mineira
Ídolo: Meu pai, Floriano Costa, é meu mestre. Meu ídolo é Raul Seixas
Um projeto: Fazer o Projeto Lítio funcionar e colocar o Brasil no mapa 
mundial desse mercado
Maior realização: Ter implantado a mina de cobre e ouro da Pan Ame-
rican no Laos, onde não havia mineração e formei uma turma de mulhe-
res, que nunca sequer tinham andado de bicicleta, como operadoras de 
caminhão. Hoje, o que fazemos aqui e ter estabilizado a AMG no Brasil, 
garantindo sua sustentabilidade no futuro. 
Um conselho aos jovens engenheiros de minas: A vida não é fácil.  
É preciso se preparar de maneira árdua, dedicada, resiliente e persistente 
para enfrentar as situações mais complexas. Sei que o talento abre por-
tas, mas não me acho muito talentoso. Para mim, transpiração é muito 
mais que inspiração. São o esforço e a dedicação que podem trazer su-
cesso no longo prazo. Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo

FABIANO 
COSTA




