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  • Empresas privadas e estatais, de mineração e de benefi ciamento de produtos minera
• Siderúrgicas / Metalúrgicas;

• Fábricas de Cimento / Pedreiras / Produtores de areia;
• Empresas de geologia e pesquisa mineral;
• Empresas de projetos e consultoria em Engenharia de Minas, Tecnologia Mineral e Construtoras que atuam no setor;
• Órgãos governamentais ligados à mineração;
• Órgãos de meio ambiente;
• Entidades de pesquisa;
• Fabricantes de equipamentos de mineração, máquinas e sistemas
 de processamento mineral.

                  PERFIL DOS LEITORES

Presidentes e diretores      2.135

Gerentes e engenheiros      6.635

Geólogos      1.486

Técnicos, pesquisadores      1.036

Distribuição gratuita não controlada entre clien-
tes, feiras e eventos diversos

        596

Bibliotecas e Universidades        112

Total    12.000

A Minérios & Minerales, presente há 40 anos no mercado, possui um pacote completo de opções para 
divulgar seus produtos e serviços, composto por mídia impressa, mídia digital, eventos técnicos e 
premiações e pesquisas exclusivas. Oferecemos uma consultoria completa para defi nir as opções que 
mais se adequam às suas necessidades. 

PERFIL DA
 REVISTA

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS LEITORES

Minérios & Minerales é uma publicação com circulação controlada de 12.000 exemplares 
distribuídos aos setores de Mineração, Cimento, Metalurgia e Siderurgia no Brasil. Sua 
circulação é dirigida a executivos e técnicos que intervêm no processo de decisão, especi-
fi cação e compras dentro destes setores, tais como:

Dedicada à Redução de Custos, Aumento de Produtividade e Manutenção Industrial na Mina e na Planta
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Instruções para envio do material / anúncio:

- Arquivo digital com prova de impressão.
                                        
- Anúncios sangrados - margem de segurança: respeitar 1 cm interno ao formato do anúncio, onde não deverá haver texto, somente fotos 
ou fundo que possam ser cortados.

- Sangramento: Exceder em 5 mm o formato do anúncio (em todos os lados), para evitar aparecimento de faixas brancas, caso haja 
variação do corte da revista.
Arquivos fechados: Preferencialmente TIF ou JPEG, 300 dpi´s, CMYK.

Página Dupla
Sem margem 42 x 28 cm
Com margem 39 x 25 cm

Página/Capas
Sem margem 21 x 28 cm
Com margem 18 x 25 cm

1/2 + 1/2 (Dupla)
Sem margem 42 x 12 cm
Com margem 39 x 12 cm

2/3 Página
Sem margem 14 x 28 cm
Com margem 12 x 25 cm

1/2 Página H
Sem margem
21 x 14 cm

Com margem
18 x 12 cm

1/3 Página V
Sem margem

7 x 28 cm
Com margem

6 x 25 cm

1/3 Página
Quadrado
12 x 12 cm

1/4 Página
9 x 12 cm

1/6 Página V
6 x 12 cm

1/2 Página V
Sem margem 
10.5 x 28 cm
Com margem 
9 x 25 cm

Inserções Especiais:
• Encartes • Merchandising de Capa • Sobrecapa •Newsletter.

FORMATOS 
E VALORES

REVISTA IMPRESSA
FORMATO

VALOR

1 página R$  13.770,23
2/3 pág. R$    9.464,96
½ pág. R$    8.724,08
1/3 pág. R$    5.364,77
¼ pág. R$    3.784,88
1/6 pág. R$    2.682,38
Página dupla R$  27.540,45
½ + ½ pág. dupla R$  17.857,19
Capa interna R$  18.298,19
4ª capa R$  21.594,67

Obs: Acréscimo de 10% para página determinada

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Formato:               20,7 x 27,7 cm

Lombada:            Canoa

Acabamento:         Verniz UV

Papel:                   Couché Brilho 74g/m2

Circulação:            Nacional

Tiragem:               12 mil exemplares
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REVISTA 
DIGITAL

Compartilhamento 
nas redes sociais

Material interativo

Anúncio com linK ao 
site / produto do cliente

Material interativo

REVISTA DIGITAL VALOR
Página R$ 6.885,12

1/2 Página R$   4.362,04
Página/Capas

Sem margem 21 x 28 cm
Com margem 18 x 25 cm

1/2 Página
20,7 x 27,7 cm
Sem margem

Ferramenta de busca
por palavra - chave
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SITE

www.revistaminerios.com.br

FORMATOS BANNERS VALOR  MEDIDAS
Banner Flutuante / mês R$ 6.063,75  600 X 500 px / JPG, GIF / Peso 200k

Full Banner home / mês R$ 2.756,25 743 x 95 px / JPG, GIF / Peso 200k

Banner Lateral / mês R$ 992,25 136 x 125 px / JPG, GIF / Peso 200k

Full 
Banner

Edições anteriores 
e edição especial

Matérias
recentes

Banner 
Lateral

Edições anteriores 
e edição especial

Últimas
noticias

Galeria de fotos
e vídeos dos 
principais 

eventos e feiras 
do setor

Banner 

Banner

Galeria de fotos

eventos e feiras Full 
Banner

noticias
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OUTROS
PRODUTOS

Newsletter N. 10 – 20 de janeiro de 2016

O sertão pernambucano entra no mapa da mine-
ração nacional com um projeto de exploração e 
benefi ciamento de titânio. Investidores da família 
Tavares de Melo, assessorados pela Casaforte In-
vestimentos, anunciaram um investimento de R$ 
200 milhões em Floresta, sertão de Itaparica. O 
empreendimento, incluindo mineração e benefi cia-
mento do minério, prevê a geração de 250 empre-
gos diretos e outros 600 indiretos.
O aporte anunciado será destinado à primeira fase 

do projeto, que visa à produção anual de 150 mil 
t na lavra e benefi ciamento de ilmenita – uma das 
principais fontes minerais de titânio. O concentra-
do de ilmenita é o principal insumo para a produ-
ção de pigmento de titânio, utilizado na fabricação 
de diversos produtos, como tintas, plásticos, cos-
méticos e papéis. O produto poderá ser exportado 
ou vendido para uma planta de tratamento químico 
nacional para produção do pigmento de titânio. 

Sertão de Pernambuco irá produzir minério de titânio

Orinoco visa start-up até março e já planeja expansão 

Até o fi nal do primeiro trimestre de 2016, a aus-
traliana Orinoco Gold pretende iniciar a produção 
de ouro na mina Cascavel, localizada em Faina 
(GO). De acordo com comunicado publicado no 
site da empresa, a construção do sistema de moa-
gem atingiu 85% e deve ser concluída até o fi m de 
janeiro. No começo do ano, a unidade recebeu a 
instalação do circuito de gravidade, que foi previa-
mente testada na Austrália. A previsão é de que as 
atividades de comissionamento da planta come-
cem no fi nal de fevereiro ou início de março – esta 
etapa será feita com material diluído depositado 
em pilhas de estoque. A ideia é minimizar a perda 

de ouro até que o funcionamento da planta esteja 
totalmente ajustado. 
Já visando uma expansão da unidade, a Orinoco 
fará uma oferta de ações para levantar cerca de 
A$ 6 milhões e ampliar a sua produção de 40 mil 
para 60 mil t até o fi nal de 2016. De acordo com 
informações da mineradora, a maior parte dos re-
cursos, cerca de A$ 2,5 milhões, será destinada 
para a compra de máquinas e equipamentos para 
a mina e para a planta. O restante será aplica-
do em projetos de licenciamento, mão de obra e 
obras de infraestrutura. 

A anglo-australiana Rio Tinto apresentou bons 
resultados referentes à produção e comercializa-
ção de produtos, como minério de ferro, bauxita, 
alumínio e cobre. Segundo Sam Walsh, CEO da 
empresa, o desempenho está atrelado ao foco na 
excelência operacional das unidades e reduções 
nos custos produtivos. “Em 2015, entregamos 
uma produção efi ciente, cumprindo as metas nos 
nossos principais produtos e controlamos rigo-
rosamente a base de custos. Vamos continuar a 
centrar-se sobre a gestão disciplinada de gastos e 
capital para maximizar o fl uxo de caixa ao longo de 
2016”, disse Walsh. 
No ano passado, os embarques de minério de 
ferro da Rio Tinto totalizaram 336,6 milhões t, 
um aumento de 11% em relação ao ano anterior. 
Somente no 40 trimestre de 2015, os embarques 
da commodity atingiram 91,3 milhões t, um incre-
mento de 11% frente ao mesmo trimestre de 2014. 
De acordo com o executivo, o bom desempenho 
do segundo semestre foi alcançado após a con-
clusão da expansão da planta e da infraestrutura 

de Pilbara, no oeste da Austrália. Para este ano, a 
empresa planeja produzir cerca de 350 milhões t 
de minério de ferro. 
Em bauxita, a produção da mineradora atingiu 
43,6 milhões t, com um recorde de embarques 
para terceiros de 26,6 milhões t. Em alumínio, 
que tem como matéria-prima principal a bauxita, 
a produção da companhia fi cou em linha com a de 
2014, alcançando 3,32  milhões t – o destaque foi 
a modernização da fundição de Kitimat, unidade 
localizada no Canadá. 
A produção de cobre fi cou dentro da meta para o 
ano de 510 mil t, com um aumento da produção 
em Oyu Tolgoi, na Mongólia, que compensou al-
guns ajustes das operações de desumidifi cação  
da planta de Kennecott, nos Estados Unidos. A 
produção do metal está prevista para aumentar 
em 2016, com uma maior produção em Kennecott 
e no complexo industrial de Grasberg, na Indo-
nésia, onde a empresa divide o controle com a 
Freeport-McMoRan Copper & Gold.

Rio Tinto atinge metas com produção efi ciente e de baixo custo 

Seu anúncio 
aqui!

Newsletter da revista Minérios & Minerales 
reune as principais notícias e destaques da 
semana no setor de Mineração.
 
   Especifi cações do banner na 
   Newsletter:
    
       Formatos: jpg ou pdf
       Peso: 200k
       Versão Flash: não aceita.
       Possibilidade de inserir link para             
       página do cliente: sim
       1480 x 212 px

  Distribuição: 20.000 contatos   
  Investimento: R$ 8.925,00 / Disparo

Especifi cações:
   
    Formatos: jpg, pdf ou html
    Peso: 512k
    versão fl ash: não aceita.
    Possibilidade de inserir link para           
    página do cliente: sim
    700 x 1500 px

Distribuição: 20.000 contatos
Investimento: R$ 7.875,00 / 
Disparo

E-MAIL MARKETING

NEWSLETTER

ou vendido para uma planta de tratamento químico 
nacional para produção do pigmento de titânio. 
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• Softwares otimizam operações nas frotas móveis e plantas das minas
• Rolamentos
• Pneus, recapagem e sistemas de controle para prolongar a vida útil
• Agregados – Região Sudeste

JANEIRO / FEVEREIRO
 EDIÇÃO 377

• Especial Investimento – Balanço dos programas de investimentos das   
   mineradoras em 2015  e 2016

• Edição Especial    - 40 anos da revista Minérios & Minerales

• Como a indústria da Mineração contribui para o progresso das regiões     
   onde opera 

• A evolução de equipamentos, máquinas, materiais e serviços ao longo 
dos anos, levando ao aumento da produtividade e redução de custos

MARÇO / EDIÇÃO 378

ABRIL / EDIÇÃO 379

• 18º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira – 

   Edição que publica os trabalhos premiados

• Correias transportadoras

• Moagem: evolução contínua, revestimentos e bolas

•  Especial Meio Ambiente - Soluções para a sustentabilidade na 

    mineração e fábricas de cimento

•  Minas e Plantas - Tubulações, válvulas e conexões: itens de alto custo  

    de reposição

MAIO / EDIÇÃO 380

DIGITAL

IMPRESSA

IMPRESSA

DIGITAL

CALENDÁRIO
EDITORIAL
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• Manutenção de equipamentos móveis
• Automação de processos na planta
• Agregados – Região Sul
• Cimento – Desenvolvimentos tecnológicos recentes nas fábricas 
   de cimento
• Uso de drones na mineração 
• Energia – A busca de maior efi ciência vs redução de consumo

JUNHO / EDIÇÃO 381

• Lubrifi cação de máquinas móveis e plantas industriais
• Manutenção preventiva de plantas industriais
• Água – Prioridade para tratamento e reuso
• Agregados – Região Centro Oeste
• As Maiores Plantas Metalúrgicas do País
• Flotação – Produtos químicos e tecnologias recentes

JULHO / EDIÇÃO 382

• Terceirização – Prós e contras de serviços de lavra e transporte 
   contratados
• Ferramentas de desgaste
• Agregados – Região Norte
• Recuperação e recondicionamento de peças e equipamentos
• Bombas – Como reduzir os custos de manutenção
• Energia – Os limites econômicos da geração própria

AGOSTO / EDIÇÃO 383

• Circula no 24th World Mining Congress (18 a 21 de outubro, Rio de Janeiro)
• Perfuração de rocha, desmonte e explosivos
• Caminhões rodoviários em aplicação fora-de-estrada vs caminhões 
   de mineração
• Agregados – Região Nordeste
• Gargalos de manutenção em plantas metalúrgicas
• Sistemas de Comunicação para minas a céu aberto e subterrâneas
• Peneiras e telas
• Minexpo 2016 (26 a 28 de setembro, Las Vegas, Estados Unidos)

SETEMBRO / EDIÇÃO 384

• Edição Especial   - 200 Maiores Minas Brasileiras – 12ª edição. 

   Rankings e fi chas técnicas 
• As Maiores Plantas de Cimento do Brasil
• Os Maiores Produtores de Agregados

OUTUBRO / EDIÇÃO 385

• Cimento – A otimização do ciclo desde a mina até o despacho do    
   produto fi nal 
• Especial Austrália / Coréia / China – Tecnologia, componentes e má 
   quinas importados
• Iluminação – Novas tecnologias para minas a céu aberto e subterrâneas
• Como proteger caçambas, pontas e bordas contra abrasão 

NOVEMBRO / DEZEMBRO  
EDIÇÃO 386

IMPRESSA

DIGITAL

IMPRESSA

DIGITAL

IMPRESSA

DIGITAL

CALENDÁRIO
EDITORIAL


