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A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico e a capacitação 

de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 
 

O conteúdo das matérias é de inteira responsabilidade dos meios de origem 

 

 
 

COMUNICADO SOBRE O ADIAMENTO DO SIMEXMIN 2020 

 
 

Em função da recente evolução da pandemia do novo coronavírus em nível nacional, várias ações vêm sendo 
adotadas pelo poder público e empresas com o objetivo de evitar o aumento exponencial do contágio por 
parte da população. Entre as várias medidas adotadas pelas empresas brasileiras e estrangeiras estão a 
restrição de viagens e da participação de seus funcionários em eventos que com grande concentração de 
pessoas pelos próximos meses. 
  
Neste contexto e em consonância com as orientação e recomendações das autoridades sanitárias nacionais 
e internacionais, a Diretoria Colegiada da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral 
Brasileira – ADIMB vem comunicar o ADIAMENTO do IX Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral – 
SIMEXMIN 2020, marcado inicialmente para ocorrer no período de 17 a 20 de maio de 2020. 
  
Considerando as estimativas das autoridades sanitárias para o final da pandemia e a disponibilidade do 
Centro de Convenção do Parque Metalúrgico de Ouro Preto, o SIMEXMIN 2020 foi remarcado para o período 
de 02 a 05 de agosto de 2020. 
  
Contando com a compreensão de todos nesse momento crítico, informo que a Diretoria Executiva da ADIMB 
e a equipe da Ética – Promoção de Eventos estão à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que 
se fizerem necessários. 
 
 

 
http://adimb.org.br/simexmin2020 

 
 
 
 

http://adimb.org.br/simexmin2020


 

BNDES ESTUDA FUNDO PARA PROJETOS DE MINERAÇÃO 
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) discute a possibilidade de criação de 

um fundo para financiamento de longo prazo de projetos de exploração mineral e desenvolvimento de 
empreendimentos mineiros. O anúncio da iniciativa foi feito por Pedro Paulo Dias Mesquita, representante do 
banco, durante o Brazilian Mining Day, em Toronto. 

Ele disse, em sua apresentação, que o BNDES poderia, participar com até 25% no empreendimento, mas 
não afirmou o montante que estará disponível para essa finalidade. Estima-se que poderão ser disponibilizados 
até US$ 100 milhões. 

Pedro Paulo considera que o momento é oportuno para o lançamento desse tipo de fundo, pois com a 
queda na taxa de juros no mercado brasileiro os investidores estão buscando alternativas para aplicar seus 
recursos e se mostram mais dispostos a aceitar riscos. “Esta é uma maneira de atrair novos investidores e reforçar 
o private equity e venture capital no setor mineral”, afirmou. 

Ele mencionou exemplos bem sucedidos de atuação do banco em financiamentos para  o setor, como o 
programa de pesquisa de cobre em Carajás, com a Docegeo (antiga subsidiária da Vale na área de exploração 
mineral), em que o BNDES investiu cerca de US$ 20 milhões no período 1972-1975, obtendo em contrapartida 
participação nos resultados quando os projetos entraram em operação. E, mais recentemente, em 2018, teve o 
financiamento para a Mineração Maracás, que explora vanádio na Bahia, onde o banco tem participação de 24% 
nas receitas. O empreendimento foi totalmente financiado pelo BNDES. 

O novo fundo deverá financiar tanto projetos de grande porte quanto ofertar empréstimos garantidos 
para junior companies.  A expectativa é que a iniciativa consiga aumentar os recursos disponíveis para projetos 
de mineração, impulsionando o desenvolvimento do setor, com os benefícios socioeconômicos decorrentes. 
Nessa linha, o executivo do BNDES citou o papel positivo que teve o projeto S11D sobre Canaã dos Carajás, onde 
foram criados 4 vezes mais empregos em 2015 (comparativamente com 2010) e houve um incremento de 46% 
nos salários. 
Fonte: Brasil Mineral  
Data: 05/03/2020 

 

MME APRESENTA PRÉVIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ÀS EMPRESAS 

VINCULADAS 
Em iniciativa inédita, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, apresentou a prévia do 

Planejamento Estratégico do Ministério de Minas e Energia (PEMME) aos diretores-gerais e presidentes de 
Conselhos de Administração das empresas vinculadas à Pasta. O PEMME contempla horizonte de três anos (2020-
2023) e conta com três objetivos estratégicos e 39 projetos prioritários nas áreas de petróleo e gás, energia 
elétrica e mineração. O evento aconteceu na última sexta-feira, 6, no Clube Naval, no Rio de Janeiro. 

O primeiro objetivo estratégico, ligado à governança e ao desempenho institucional, prevê desenvolver 
a gestão corporativa e a supervisão ministerial visando melhorias sucessivas na Governança Pública.   

O segundo é sobre o desenvolvimento energético: formular políticas e viabilizar medidas para assegurar 
o atendimento pleno às necessidades inerentes ao suprimento de recursos energéticos. 

O último é sobre o desenvolvimento dos segmentos de Geologia, Mineração e Transformação Mineral: 
formular políticas para ampliar a participação das atividades relativas ao emprego de recursos minerais no 
desenvolvimento econômico e social, com segurança e sustentabilidade. 

Os 39 projetos prioritários estão divididos da seguinte forma: 9 nas áreas de óleo e gás; 15 de energia 
elétrica; 15 de mineração.  

O intuito do PEMME é apresentar à sociedade as estratégias do Ministério de forma transparente e eficaz 
e que as ações sejam conduzidas com base na missão institucional, visão e objetivos definidos, de forma alinhada 
com todos os envolvidos. 



Em seu discurso, o ministro citou a importância desse alinhamento das políticas públicas do Governo com 
as empresas vinculadas. Albuquerque também ressaltou as boas práticas de governança da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a transparência sobre as políticas adotadas.  

A previsão é que o PEMME seja divulgado ainda no primeiro semestre. 
Fonte: Indústrias Nucleares do Brasil 
Data: 10/03/2020 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RECONDUZ ESTEVES COLNAGO À PRESIDÊNCIA DO 

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL 
O Conselho de Administração do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) realizou, nesta terça-feira (10/3) em 

Brasília, reunião extraordinária que reconduziu, para mais um período de gestão unificada da Diretoria-Executiva 
da CPRM, que vai até 6 de fevereiro de 2022, o diretor-presidente Esteves Colnago e o diretor de Administração 
e Finanças, Cassiano de Sousa Alves.  

A indicação de recondução dos executivos partiu do Ministério de Minas e Energia e do Conselho de 
Administração da empresa. “Em nome do Conselho, desejo uma gestão profícua e eficiente, porque é o que 
queremos para a empresa. Nós temos a convicta confiança que o Dr. Esteves tem plena capacidade para 
continuar exercendo essa relevante função de dirigente maior da CPRM, para que ela possa, efetivamente, 
alcançar seus objetivos”, afirmou Alexandre Vidigal, presidente do Conselho de Administração da CPRM. 

Colnago agradeceu aos conselheiros a confiança em seu trabalho à frente da instituição e destacou que 
continuará atuando junto aos demais diretores para promover uma gestão transparente, focada em resultados. 
“Fico grato pela oportunidade e quero oferecer à CPRM a minha melhor contribuição”, disse o diretor-presidente. 
Fonte: CPRM 
Data: 10/03/2020 
 

 

MINÉRIO DE FERRO PODE PERDER RESISTÊNCIA AOS ABALOS MUNDIAIS DO 

CORONAVÍRUS E PETRÓLEO 

O minério de ferro tem sido capaz de resistir à piora do mercado causada pelo surto de coronavírus, que 
castigou outras commodities industriais. 

Fatores como oferta apertada, expectativas de estímulo e sinais de que usinas da China seguem com a 
produção de aço sustentam a commodite. No entanto, o primeiro pilar desse trio pode começar a ceder e colocar 
os preços em risco. 

Embora na quarta-feira dados de exportação da Austrália, o maior fornecedor, tenham confirmado a 
desaceleração, os números foram acompanhados de previsões de recuperação dos fluxos nos próximos meses. 
O aumento da oferta marítima pode arrastar os preços de volta para a casa de US$ 70 a tonelada, disse o National 
Australia Bank em relatório. 

O comércio global de minério de ferro é dominado por grandes mineradoras na Austrália e no Brasil, 
como BHP, Rio Tinto e Vale (VALE3), e produtores de ambos os países sofreram impacto na oferta este ano. 

Ciclones atingiram portos na Austrália, enquanto fortes chuvas no Brasil prejudicaram as operações, o 
que impulsionou os preços quando a maioria das outras commodities, do petróleo ao cobre, ia na direção oposta. 

“As interrupções no fornecimento – como o ciclone tropical Damien no oeste da Austrália e as fortes 
chuvas e restrições regulatórias no Brasil – fizeram certa pressão de alta no curto prazo”, segundo o National 
Australia Bank. 

“O alívio desses fatores, juntamente com a fraqueza prolongada da demanda devido ao impacto global 
da Covid-19, deve adicionar alguma pressão de baixa aos preços do minério de ferro.” 

Port Hedland, principal porta marítima de exportação da Austrália, embarcou 38,8 milhões de toneladas 
em fevereiro, abaixo do volume no mesmo mês do ano anterior, segundo a autoridade portuária. 

O volume enviado em janeiro também ficou abaixo da cifra de 2019. Dados do Brasil também mostram 
que os fluxos do país nos dois primeiros meses de 2020 também ficaram abaixo dos números do ano anterior. 

https://www.moneytimes.com.br/minerio-de-ferro
https://www.moneytimes.com.br/mercados
https://www.moneytimes.com.br/coronavirus
https://www.moneytimes.com.br/china
https://www.moneytimes.com.br/commodities
https://www.moneytimes.com.br/autralia
https://www.moneytimes.com.br/brasil
https://www.moneytimes.com.br/bhp-billton
https://www.moneytimes.com.br/rio-tinto
https://www.moneytimes.com.br/vale
https://www.moneytimes.com.br/cotacao/vale3
https://www.moneytimes.com.br/petroleo
https://www.moneytimes.com.br/cobre


Embora o minério de ferro acumule baixo de 4,7% este ano, o cobre caiu mais de 9% e o petróleo 
tipo Brent perdeu 44% em meio à guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita. O National Australia Bank 
projeta o preço médio do minério de ferro em US$ 75 este ano. 
Fonte: Money Times 
Data: 11/03/2020 

 

ANM E HEINEKEN TRAVAM NA JUSTIÇA DISPUTA POR SUBSOLO COM FOSFATO NA 

BA 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai julgar o imbróglio entre a Agência Nacional de Mineração (ANM), a 
Heineken e um empresário, envolvendo o direito de exploração de fosfato no subsolo de um terreno de 

aproximadamente dois mil hectares no município de Alagoinhas (BA), a 118 km de Salvador (BA). 

A situação poderá ser resolvida por meio de um ato de conciliação ou mediação judicial, solicitado ao STJ 
pela ANM. 

"Os atos que necessitam ser realizados afetam processos minerários em diversas fases, desde 
requerimentos de pesquisa até Requerimentos de Lavra, que poderá causar impacto social e econômico à 
região", declarou a ANM. 

O parecer alvo do STJ é responsável pela anulação dos requerimentos de autorização de pesquisa para 
prospecção de fosfato no terreno onde hoje se encontra a cervejaria holandesa, adquiridos pelo empresário 
Maurício Brito Marcelino da Silva em 12 de dezembro de 1997, quando foi emitido o alvará de pesquisa para o 
subsolo, ratificando um pedido protocolado quase um ano antes. 

Na época, o governo da Bahia forneceu incentivos fiscais para que a cervejaria Schincariol se instalasse 
no terreno onde Maurício tinha direito de exploração do subsolo. Um ano depois, o antigo Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) derrubou a autorização de exploração de forma unilateral. 

Apesar de admitir a ilegalidade na emissão do parecer 07/1997, "realizada pela gestão do antigo DNPM", 
a agora ANM não concedeu a restituição do direito ao empresário e solicitou ao STJ que atuasse como mediador 
do conflito. 

Na fonte do problema estão os aquíferos que cortam o solo e que abastecem a cervejaria holandesa, que, 
segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDE), investiu R$ 143 milhões e emprega 1,6 mil pessoas. 

O receio da ANM é que, mediante o cumprimento da sentença e a ausência de um acordo entre a 
cervejaria holandesa e o empresário, este adote uma atitude em relação a esses aquíferos sobre sua exploração, 
interrompendo o fluxo de água para a empresa da Heineken, causando um prejuízo milionário. 

"O ministro do STJ indicou que o processo retornasse para antes da emissão do parecer 07/97, que é no 
momento da autorização de exploração do subsolo para o meu cliente. O Maurício não tem interesse nenhum 
em fechar a fábrica. Ele apenas quer ver o seu direito restabelecido e poder explorar o subsolo; ele tem 
capacidade econômica para isso, ou, se a Heineken quiser negociar, comprar esse direito. Se ela não negociar a 
fábrica poderá ficar aberta, mas ela vai ter que pegar o minério de outro lugar", declarou o advogado do 
empresário, Luiz Henrique Oliveira do Carmo. 

Em nota, a Heineken informou que "o sr. Mauricio Marcelino não tem e nem nunca teve qualquer direito 
de explorar água mineral ou qualquer outras substância mineral em qualquer área da unidade".  

A cervejaria alegou ainda que o empresário teve uma autorização de pesquisa mineral que já venceu e 
"que não interfere com a cervejaria do Grupo". As informações são do A Tarde. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 11/03/2020 

 

EMPRESA CANADENSE PODE INVESTIR EM MINA DE PLATINA NO CEARÁ 
Grupo Discovery deverá fazer novos estudos sobre o potencial do Estado antes da implementação de uma 

nova mina e deverá enviar representantes entre os dias 23 e 24 de março. A informação foi confirmada por 
diretor da ANM 

https://www.moneytimes.com.br/cotacao/ukoil
https://www.moneytimes.com.br/guerra-de-precos-arabia-saudita-decide-aumentar-producao-de-petroleo/


O mercado cearense de mineração pode receber um novo investimento nos próximos meses que 
diversificará o setor para os minerais metálicos. Segundo o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), 
Tomás Figueiredo Filho, o grupo canadense Discovery Group irá realizar um novo investimento de pesquisa no 
Estado para identificar melhor o potencial de extração de platina. Representantes da empresa estrangeira 
deverão vir ao Ceará entre os dias 23 e 24 de março para supervisionar os estudos que poderão ajudar a 
dimensionar uma mina de extração no futuro. 

A confirmação para o aporte veio durante rodadas de negócios da Prospectors & Developers Association 
of Canada (PDAC 2020), uma das maiores convenções de mineração do mundo. Figueiredo foi ao evento para 
representar o Governo brasileiro e apresentar o cenário nacional para captação de novos investimentos, 
detalhando as possibilidades do novo marco regulatório da mineração no Brasil. A empresa, no entanto, não 
indicou o valor do investimento, que deverá ser mensurado após estudos de viabilidade. 

"Eu tive a oportunidade de ir representando a ANM apresentando os detalhes do marco. Esse é um 
momento importante, porque tanto o empresário quanto o investidor vão ao evento buscar oportunidade de 
investimento e mercados, e o Brasil é um deles. Além disso, como cearense, eu fiquei de olho para levar isso ao 
meu Estado", disse. 

Além do investimento no Ceará, o grupo canadense é conhecido, também, pela mineração de ouro na 
Guatemala. "Tive uma reunião com uma empresa canadense que adquiriu uma licença para fazer pesquisa em 
uma área no interior do Ceará e ela está vindo ao final de março para ampliar a pesquisa, fazer novos 
investimentos e projetar a implementação da mina", explicou o diretor da ANM. 

Para Figueiredo, a chegada de uma empresa grande do setor de mineração no Ceará, também 
considerando o mercado de minerais metálicos, pode ser importante para consolidar o Ceará como um "porto 
seguro e estável" para investimentos neste setor. 
Cenário 

O diretor ainda destacou o cenário econômico atual como impulsionador desses novos investimentos. A 
taxa de juros básica brasileira (Selic) em um patamar baixo (4,5%) e as políticas do Governo Federal em incentivar 
o mercado privado no País podem ser apontadas como destaques para entender esse momento mais propício da 
economia. 

"Se (as empresas estrangeiras) enxergarem o Brasil como um ambiente estável politicamente, com um 
bom ambiente regulatório, a gente pode ter uma alta no desenvolvimento do setor, já que as empresas buscam 
lugares mais seguros", disse Tomás. 

Ele ainda destacou o potencial que o Ceará possui para setor de mineração, tendo vários estudos já em 
andamento para diferentes tipos de minerais. Ainda sobre o setor, Figueiredo destacou o trabalho das empresas 
de rochas ornamentais no Ceará. No entanto, a platina deverá ser usada para a produção de itens relacionados 
a novas tecnologias, baterias e coisas semelhantes. 

"O Ceará tem minas em operação de manganês e tem pesquisa de grafita em andamento, além das 
pesquisas de ouro. Temos vários potenciais, de minério de ferro e manganês, com material já sendo exportado. 
A gente também tem as rochas ornamentais, que já são famosas e, hoje, integram um setor que está evoluindo 
da extração para beneficiamento", comentou. 
Análise 

Apesar da perspectiva de um novo investimento no Estado, o presidente do Sindicato da Indústria de 
Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), Carlos Rubens Alencar, ponderou que os investimentos no setor de 
mineração de materiais metálicos têm um custo muito elevado e, geralmente, necessitam de um tempo maior 
para apresentar resultados mais práticos. 

"Minerais metálicos demandam um investimento de longo prazo e esse é um processo muito caro, que 
precisa de uma pesquisa extensa. A mina em Carajás foi descoberta na década de 1960, mas a exploração em 
nível industrial foi começar apenas na década de 1990, então esse processo é muito demorado", explicou. 

Carlos Rubens ainda destacou que o Ceará precisa de um investimento maior em estudos de 
detalhamento de capacidade e avaliação de rochas. Segundo o presidente do Simagran, o estudo mais qualificado 
no Estado indica uma especificação de potencial baseada em quilômetros (km), o que pode fazer com que várias 
jazidas se percam nos espaços sem um detalhamento maior. O presidente do Simagran ainda destacou o 
potencial de exportação do setor de rochas ornamentais no Estado. 

"O Ceará é um estado muito pouco pesquisado. Tem uma base de regular a boa de mapeamento 
geológico, mas que precisa ser aprofundada. Isso significa que temos detalhes de quilômetro a quilômetro, então 



é uma base muita espaçada. Uma jazida de granito pode caber em 100 metros, então o nível de detalhamento 
ainda é muito pequeno", afirmou Rubens. 
Fonte: Diário do Nordeste 
Autor: Samuel Quintela 
Data: 11/03/2020 

 

KINROSS CONFIRMS EMPLOYEE HAS COVID-19 
Kinross Gold (TSX: K) has closed its Toronto headquarters for more than a week after confirming one of its 

employees has tested positive for COVID-19. 

The gold miner said yesterday it had closed the office "for a thorough cleaning and disinfection" and had 
asked employees to work from home until at least March 20 when the need for closure would be reevaluated. 

Kinross said the man was at home in self-quarantine and in good condition. He had last been in the office 
on March 3 and had not attended PDAC, the company said. 

Organisers of Toronto's annual major exploration and mining convention, which wrapped up last week, 
have confirmed a PDAC attendee has tested positive for the strain of coronavirus. 

Sudbury and District medical officer of health Dr Penny Sutcliffe said based on investigations so far, 
authorities did not believe the individual was infectious while attending the PDAC 2020 conference March 2 and3. 

"Our working hypothesis at this time is that this individual was exposed to COVID-19 while at the 
conference and therefore we are advising those who attended the conference to monitor for symptoms for 14 
days since leaving this event," she said. 

Kinross said COVID-19 had not impacted production or product shipments at any of the company's sites 
to date. 

It was monitoring the situation and understood its critical suppliers had mitigation plans in place to 
minimise any potential supply chain disruptions. 

"Kinross will continue to prioritise the health and well-being of its employees, follow the advice of Toronto 
Public Health, and continue to implement its comprehensive global response plans," the company said. 

Kinross lost almost 7% yesterday as mining equities and markets dropped. 
Its shares had touched a one-year high of C$8.31 last month and closed at $6.65 to capitalise it at $8.3 

billion (US$6 billion). 
Fonte: Mining Journal 
Data: 12/03/2020 

 

VALORE REPORTS RHODIUM ASSAYS FROM PEDRA BRANCA PGE PROJECT, BRAZIL: 
INITIAL RESULTS FROM ESBARRO DEPOSIT YIELD UP TO 1.44 G/T RHODIUM. 

Vancouver, B.C. ValOre Metals Corp. (TSX‐V: VO) ("ValOre") today announced initial rhodium (Rh) assay 
results for 51 historical, pulverized drill core samples (pulps) from the Pedra Branca Platinum Group 

Elements and Gold (PGE+Au) project in northeastern Brazil. This is the first-time rhodium has been assayed 
in drill core at Pedra Branca. 

Key Point Summary: 
● Rhodium is a rare and valuable platinum group metal. The spot price of which has risen 

dramatically over the past 18 months from below US$4,000 per ounce in mid-2019 to the current 
price of US$11,500; 

● Rhodium mineralization has not been previously documented in drill core assays from Pedra 
Branca; 

● A strong correlation was noted between 2PGE+Au grade (palladium + platinum + gold) and 
rhodium grade, with the 5 highest-grade 2PGE+Au pulps exhibiting 4 of the highest Rh assay 
values; 



● The Esbarro deposit returned the best results, with 6 of 8 pulps over the detection limit, including 
the highest-grade assay of 1.44 grams Rh/tonne, and the highest average grade (0.35 g Rh/t); 

● 21 of the 51 pulps (41%) collected from five deposit areas making up the global NI 43-101 
2PGE+Au inferred resource returned rhodium values over detection limit (0.01 g Rh/t). 

ValOre’s Chairman and CEO, Jim Paterson stated: “Rhodium was previously undocumented in drilling 
related data at Pedra Branca; however, with these results we can see the correlation between the higher grades 
of palladium, platinum and rhodium in drill core and our team is excited to utilize this knowledge to help us in 
the exploration and discovery process on a regional scale.” 

Fifty-one (51) historical Pedra Branca drill core pulp samples were submitted for rhodium assay at SGS 
Geosol, Minas Gerais. Batches of approximately 10 pulps from each of the existing five NI 43-101 PGE+Au deposits 
were selected on the following basis: a range of 2PGE+Au grades (from >2 to >44 g/t) and intercept depths (from 
near surface to >86m) to assess trends in rhodium distribution. A strong positive correlation of Rh grade to 
2PGE+Au grade was evident, with the 5 highest-grade 2PGE+Au samples returning 4 of the highest Rh values. 
There was no observable trend in Rh grade distribution based on drill intercept depth. 

The Esbarro deposit (394,000oz at a grade of 1.23 g 2PGE+Au/t) returned the best results, with 6 of 8 
pulps assaying greater than detection limits, the highest-grade Rh assay (1.44 g Rh/t), and the highest average 
grade (0.35 g Rh/t). The Cedro deposit (151,000oz at a grade of 1.10 g 2PGE+Au/t) performed second-best, with 
6 of 11 pulps assaying over detection, and the Curiu (100,000 oz @ 1.93 g 2PGE+Au/t) and Trapia (219,000 oz @ 
1.11 g 2PGE+Au/t) deposits returned 4 of 8 and 4 of 12 pulps over detection, respectively. The Santo Amaro 
deposit (203,000oz at a grade of 1.19 g 2PGE+Au/t) returned no assays over Rh detection limit. 

Further supporting ValOre’s initial review of Rh at Pedra Branca is an independent petrographic and x-ray 
diffraction (XRD) study conducted by Pathor Geological Consulting Ltd. at the University of Western Ontario in 
September, 2019. Pathor’s research identified As-Rh-bearing mineral inclusions and Bi-Pd tellurides occurring as 
anhedral or stringy inclusions within rims and cores of chromite, pyrite, and pentlandite (Banerjee and Botor, 
2019). 

While Rh in drill core or in soils has not been previously analyzed at Pedra Branca, there are some 
historical rock assay datasets that reported rhodium values. The historical Rh-in-rock data exhibits the positive 
correlation to high-grade 2PGE+Au rock samples, as illustrated in Figure 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Rhodium-in-Rock Sampling Data in the Central Pedra Branca PGE+Au District  



About Rhodium 
Rhodium is the rarest of the platinum group metals, only occurring up to one part per 200 million in the 

Earth's crust. The main use for rhodium is in catalytic converters designed to clean vehicle emissions.  Due to its 
brilliance and resistance to oxidation, it is also used as a finish for jewelry, LCD monitors, and mirrors. In the 
chemical industry it is used in the production of nitric acid, acetic acid and hydrogenation reactions. Rhodium is 
found in platinum and nickel ores together with the other PGEs. South Africa is the world’s largest producer of 
rhodium (~80%) followed by Russia (~10%), Zimbabwe (~4%), Canada and the U.S.A. 

The technical information in this news release has been prepared in accordance with Canadian regulatory 
requirements as set out in NI 43-101 and reviewed and approved by Colin Smith, P.Geo., New Project Review, 
ValOre Metals Corp. 

Historical Pedra Branca drill core pulps were collected from the secured core logging and storage facility 
located in Capitão Mór, Ceará, Brazil. Selected pulp samples were sent with an ensured chain of custody to SGS 
Geosol, Vespasiano, Minas Gerais (Brazil) for analysis, which is accredited mineral analysis laboratory. All pulp 
samples were analyzed for Rh content using standard 50g Fire Assay Atomic Absorption ICP-MS. Certified PGE 
ore reference standards, blanks and field duplicates were inserted as a part of ValOre’s quality control/quality 
assurance program (QA/QC).  No QA/QC issues were noted with the results reported herein. 

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the 
policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release. 

Please visit ValOre’s website to view an updated corporate presentation and Pedra Branca project 
summary: http://www.valoremetals.com/investors/presentations-downloads/ 

About ValOre Metals Corp. 
ValOre Metals Corp. (TSX‐V: VO) is a Canadian company with a portfolio of high‐quality exploration 

projects. ValOre’s team aims to deploy capital and knowledge on projects which benefit from substantial prior 
investment by previous owners, existence of high-value mineralization on a large scale, and the possibility of 
adding tangible value through exploration, process improvement, and innovation. 

In May 2019, ValOre announced the acquisition of the Pedra Branca Platinum Group Elements (PGE) 
property, in Brazil, to bolster its existing Angilak uranium, Genesis/Hatchet uranium and Baffin gold projects in 
Canada. 

The Pedra Branca PGE Project comprises 38 exploration licenses covering a total area of 38,940 hectares 
(96,223 acres) in northeastern Brazil. At Pedra Branca, 5 distinct PGE+Au deposit areas host, in aggregate, a NI 
43-101 Inferred Resource of 1,067,000 ounces 2PGE+Gold (Palladium, Platinum and Gold; Pd, Pt+Au) contained 
in 27.2 million tonnes (“Mt”) grading 1.22 grams 2PGE+Gold per tonne (“g 2PGE+Au/t”) (see ValOre’s July 23, 
2019 news release). PGE mineralization outcrops at surface and all of the inferred resources are potentially open 
pittable. 

Comprehensive exploration programs have demonstrated the "District Scale" potential of ValOre’s 
89,852-hectare Angilak Property in Nunavut Territory, Canada that hosts the Lac 50 Trend having a NI 43‐101 
Inferred Resource of 2,831,000 tonnes grading 0.69% U3O8, totaling 43.3 million pounds U3O8. ValOre's. For 
disclosure related to the inferred resource for the Lac 50 Trend uranium deposits, please refer to ValOre's news 
release of March 1, 2013. 

ValOre’s team has forged strong relationships with sophisticated resource sector investors and partner 
Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) on both the Angilak and Baffin Gold Properties. ValOre was the first company to 
sign a comprehensive agreement to explore for uranium on Inuit Owned Lands in Nunavut Territory and is 
committed to building shareholder value while adhering to high levels of environmental and safety standards and 
proactive local community engagement. 

On behalf of the Board of Directors, 
"Jim Paterson" 
James R. Paterson, Chairman and CEO 
ValOre Metals Corp. 

Fonte: ValOre Metals Corp. 
Data: 12/03/2020 
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DERROCADA DO PETRÓLEO PODE TER LADO POSITIVO PARA MINERADORAS 
Mineradoras são grandes consumidoras de energia e, na medida em que seus custos são mais baixos, isso 

ajuda as margens. 

 A turbulência financeira que atinge as ações de metais industriais tem um lado positivo: os preços mais 
baixos da energia podem beneficiar mineradoras. 

David Harquail, diretor-presidente da empresa de streaming e royalties Franco-Nevada Corp., acredita 
que é um fator “muito positivo”. O combustível é um custo operacional essencial para mineradoras, que precisam 
operar máquinas gigantes que perfuram e processam grandes volumes de minério. 

Mineradoras são “grandes consumidoras de energia e, na medida em que seus custos são mais baixos, 
isso ajuda as margens”, disse Harquail em entrevista por telefone. “Se você olhar para a típica mina a céu aberto, 
apenas a energia representa cerca de 25% do custo de mover e triturar rochas”. 

O grau de positividade dos efeitos varia de acordo com a empresa, dependendo do tipo de metal que 
produzem e de como o mineram. 

Para as mineradoras de ouro, que já se beneficiam de preços perto do maior nível em sete anos, a 
probabilidade de um impacto positivo é maior. Para uma empresa com custos de caixa de, por exemplo, US$ 800 
a onça, cerca de US$ 200 normalmente seriam custos de energia, disse Harquail. Com os preços da energia quase 
pela metade, é uma economia de US$ 100 a onça, calcula. 

Os preços mais baixos do petróleo “não terão impacto negativo, e os impactos positivos nos preços em 
nossos custos operacionais são variáveis, dada a ponderação diferente do uso de combustível (diesel, gás e 
combustível pesado) em nossas operações”, disse o porta-voz da Barrick Gold por telefone. 

Para mineradoras de metais comuns, os benefícios são menos evidentes. A queda do petróleo 
desencadeada pelo excesso de oferta, agora um catalisador essencial por causa da guerra de preços entre Arábia 
Saudita e Rússia, pode ser positiva para empresas de mineração. 

Mas, quando os preços mais baixos dos combustíveis são causados pela perspectiva de desaceleração do 
crescimento econômico, como é o caso do surto de coronavírus, os benefícios da energia mais barata para 
mineradoras podem ser minimizados pelo impacto que recebem dos preços mais baixos de seus próprios 
produtos. 
Fonte: InfoMoney 
Data: 12/03/2020 
 

 

BHP É A MARCA DE MINERAÇÃO MAIS VALIOSA DO MUNDO, MAS PERDE O TÍTULO 

MAIS FORTE DA RIO TINTO 
O grupo global de mineração BHP manteve o título de marca de mineração , ferro e aço mais valiosa do 

mundo , apesar de registrar uma queda de 3% no valor da marca, para US $ 5,8 bilhões. 

Isso está de acordo com o mais recente relatório da consultoria Brand Brand, que destaca que o valor da 
BHP foi afetado por vários eventos no ano passado, incluindo a negociação de um processo de US $ 5 bilhões 
relacionados ao desastre da Samarco, combatendo as repercussões do incêndio na Austrália e sua exposição ao 
comércio global flutuante. 

A BHP foi superada pela rival Rio Tinto como a marca mais forte do setor, baseada em fatores como 
investimento em marketing, familiaridade, lealdade, satisfação dos funcionários e reputação corporativa. 

Além das previsões de receita, a força da marca é um fator crucial no valor da marca, afirma o Brand 
Finance. 

De acordo com esses critérios, a força da Rio Tinto caiu 1%, para US $ 3,3 bilhões, mas é a marca mais 
forte de mineração , ferro e aço do mundo, com uma pontuação de 71,8 em 100 no índice de força da marca e 
uma classificação de força da marca AA correspondente. 

https://www.miningweekly.com/topic/mining
https://www.miningweekly.com/topic/mining
https://www.miningweekly.com/topic/steel
https://www.miningweekly.com/topic/mining
https://www.miningweekly.com/topic/steel


Assim como a maioria das marcas no ranking, a Rio Tinto caiu em força de marca, pois o setor enfrenta 
maior escrutínio e intolerância diante das mudanças climáticas e dos desafios globais de aquecimento. Apesar da 
marca prometer US $ 1 bilhão nos próximos cinco anos para reduzir sua pegada de carbono e atingir as emissões 
líquidas zero até 2050, a Rio Tinto não conseguiu evitar o calor de ativistas e grupos verdes. 

O CEO da Brand Finance, David Haigh, diz que as marcas de mineração estão tendo que negociar a 
crescente intolerância de novos projetos de mineração , o que ressalta a necessidade de uma marca forte para 
manter outras partes interessadas influentes, como reguladores, para manter o crescimento e a lucratividade. 

Além disso, o Brand Finance afirma que o CITIC Pacific registrou um crescimento de 25% no valor da 
marca, para US $ 2,7 bilhões, subindo simultaneamente dois lugares no ranking para a oitava posição. A marca 
tomou medidas para se proteger da incerteza do mercado, por meio de aquisições consistentes da planta e seu 
foco no desenvolvimento dos fundamentos do negócio, garantindo que a marca mantenha uma posição 
competitiva em longo prazo. 

Por outro lado, a alemã Thyssenkrupp sofreu a maior perda de valor de marca no ranking, caindo 18%, 
para US $ 2,1 bilhões. A gigante da produção de aço tem enfrentado uma infinidade de desafios, à medida que a 
indústria luta com o aumento dos custos de licenças de carbono e as importações mais baratas, reduzindo 
os preços. As repercussões da guerra comercial EUA-China também danificaram gravemente os setores nos quais 
a indústria depende, incluindo os setores automotivo e de energia . 

A Thyssenkrupp está enfrentando o caos da gerência e substituiu seu CEO anterior após apenas 14 
meses. Com quatro avisos de lucro emitidos durante esse período e várias tentativas fracassadas de 
reestruturação e fusões, a marca abandonou o DAX no ano passado, após mais de 30 anos de negociação. ” 

Com a marca atualmente oferecendo sua bem-sucedida divisão de elevadores, a Thyssenkrupp está 
lutando para aumentar os lucros e aumentar a confiança dos investidores. A Brand Finance afirma que, se for 
bem-sucedida, a marca poderá sofrer uma mudança de sorte no próximo ano, o que poderia, por sua vez, 
aumentar o valor da marca. 

Enquanto isso há três novos entrantes no ranking deste ano: Newmont (valor da marca US $ 973 milhões), 
Barrick Gold (valor da marca US $ 651 milhões) e Fortescue (valor da marca US $ 634 milhões) nas posições 16, 
24 e 25, respectivamente. 

Os gigantes da mineração de ouro Newmont e Barrick Gold comemoraram um forte crescimento à 
medida que a commodity continua prosperando, com os preços do ouro atingindo uma alta de vários anos no 
ano passado. 
Fonte: Mining Weekly 
Data: 12/03/2020 
 

 

NA BOLSA DE DALIAN, FUTUROS DO MINÉRIO DE FERRO TÊM ALTA DE 2,89% 
A jornada desta sexta-feira foi marcada por uma importante valorização nos preços dos contratos futuros 

do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Dalian. 
O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para maio deste ano, avançou 2,89% 

a 676,50 iuanes por tonelada, o que representa ganhos de 19 iuanes em relação aos 657,50 iuanes de liquidação 
da véspera. 

Na mesma direção, a sessão teve avanços para as cotações futuras dos papéis do vergalhão de aço, que 
são transacionados na também chinesa bolsa de mercadorias da cidade de Xangai. 

O contrato de maior liquidez, com entrega para maio de 2020, teve valorização de 65 iuanes para 3.569 
iuanes por tonelada. O segundo em volume, de outubro, ganhou 17 iuanes para 3.513 iuanes por tonelada. 

O banco central da China informou nesta sexta-feira que está cortando o volume de dinheiro que alguns 
bancos devem manter como reserva pela segunda vez neste ano, liberando 550 bilhões de iuanes (79 bilhões de 
dólares) em liquidez para sustentar a economia afetada pelo coronavírus. 

O Banco do Povo da China disse em seu site que vai cortar o compulsório entre 0,50 e 1 ponto percentual 
para os bancos que atenderem metas de financiamento inclusivo. 

O corte, o nono desde o início de 2018, entrará em vigor a partir de 16 de março. 

https://www.miningweekly.com/topic/mining
https://www.miningweekly.com/topic/projects
https://www.miningweekly.com/topic/projects
https://www.miningweekly.com/topic/business
https://www.miningweekly.com/page/press-office-home/company:thyssenkrupp-2013-05-28-1
https://www.miningweekly.com/topic/steel
https://www.miningweekly.com/topic/cutting
https://www.miningweekly.com/topic/cutting
https://www.miningweekly.com/topic/automotive
https://www.miningweekly.com/topic/energy
https://www.miningweekly.com/page/press-office-home/company:thyssenkrupp-2013-05-28-1
https://www.miningweekly.com/page/press-office-home/company:thyssenkrupp-2013-05-28-1
https://www.miningweekly.com/topic/gold
https://www.miningweekly.com/topic/gold
https://www.miningweekly.com/topic/mining
https://www.miningweekly.com/topic/mining
https://www.miningweekly.com/topic/gold
https://www.miningweekly.com/topic/gold


O banco central vem afrouxando a política monetária desde o surto do vírus, cortando a taxa de 
empréstimo referencial e dizendo aos bancos para oferecerem empréstimos baratos e alívio a pagamentos para 
empresas que foram mais afetadas pelo coronavírus. 

Analistas consultados pela Reuters esperam que o crescimento econômico da China caia a 3,5% no 
primeiro trimestre, contra 6,0% nos três meses anteriores. 
Fonte: Brasil Mining Site 
Data: 13/03/2020 
 

 

VALE PODE PARALISAR OPERAÇÕES POR CAUSA DO CORONAVÍRUS 
A Vale declarou nessa quinta-feira (12), em comunicado ao mercado, que poderá paralisar suas operações 
em todo mundo em função do coronavírus (Covid-19). Entretanto, a mineradora disse que até o momento 
não sofreu qualquer tipo de impacto material e que nenhum funcionário foi testado positivamente para a 

infecção que já atinge mais de 135 mil pessoas em todo o mundo, com cerca de 5 mil mortes. 

"Conforme o surto se desenvolve nas regiões onde nossas operações estão concentradas, nós podemos 
vir a enfrentar dificuldades operacionais relacionadas à força de trabalho e podemos ter que vir a adotar medidas 
de contingência ou eventualmente suspender operações", disse a Vale. 

Uma parcela significativa das receitas da mineradora é originada em vendas realizadas para clientes na 
Ásia e Europa (63,3% e 13,8% da receita no ano encerrado em 31 de dezembro de 2019, respectivamente), assim 
como uma extensa cadeia de logística e de fornecedores, incluindo diversos portos, centros de distribuição e 
fornecedores, que tem operações nas regiões afetadas. 

"Dada a dinâmica incerta da evolução do surto, é impossível prever o impacto final que este poderá ter 
sobre o mercado financeiro e a economia global e, consequentemente, sobre o nosso negócio. Desta forma, nós 
seguiremos avaliando continuamente os impactos sobre nossas operações e situação financeira", reiterou a 
companhia no comunicado. 

Segundo a mineradora, desde janeiro estão sendo adotadas medidas e políticas para prevenir a doença, 
inclusive com a criação de comitês técnicos de crise e executivo para gerir as ações resultantes desta pandemia. 

Entre as medidas adotadas a empresa cita: cancelamentos ou adiamentos de todas as viagens de negócios 
e eventos não-essenciais foram cancelados; todos os empregados retornando de viagens internacionais estão 
instruídos a contactar o departamento de saúde da companhia por telefone antes de retornar às atividades, 
mesmo que não apresentem nenhum sintoma de contaminação; em escritórios em países onde o Covid-19 tem 
apresentado um impacto mais severo, a Vale implementou a rotina de trabalho remoto (home office). 

A vale disse também que está em conformidade com os protocolos de saúde e segurança estabelecidos 
pelas autoridades e agências de cada país e está monitorando o desenvolvimento da situação. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 13/03/2020 
 

 

AUTORIDADES ANALISAM COMO RETIRAR TONELADAS DE MINÉRIO DE FERRO DO 

NAVIO STELLAR BANNER 
Navio holandês usado para transportar óleo já está conectado aos tanques do Stellar Banner há mais de 24 

horas. 

Continua a operação para resgatar o navio que está encalhado há 18 dias, na costa maranhense. As 
autoridades agora analisam como retirar as quase 300 mil toneladas de minério que estão no porão da 
embarcação. 

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/02/26/navio-com-minerio-de-ferro-encalha-e-ameaca-afundar-no-litoral-do-maranhao.ghtml


O navio holandês usado para transportar óleo já está conectado aos tanques do Stellar Banner há mais 
de 24 horas. Cinco embarcações estão de prontidão com equipes preparadas para agirem em caso de vazamento. 

Dois navios de pesquisa da Marinha monitoram as condições do mar e a qualidade da água. Um avião do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com equipamentos especiais 
para detectar possíveis manchas de óleo faz o monitoramento aéreo junto com dois helicópteros do Ibama e da 
Marinha. 

A coordenadora de Emergências Ambientais do Ibama, Fernanda Pririlo, afirma que o navio está sendo 
monitorado caso haja algum vazamento. “Nós estamos fazendo três voos diários com todos os sensores ligados 
caso haja algum vazamento ele vai ser rapidamente detectado”. 

Os tanques do Stellar Banner tem 3.500 toneladas de óleo. Essa primeira parte do plano para salvar a 
embarcação está encalhada na costa maranhense já mais de duas semanas. A próxima etapa vai ser a retirada da 
quase 300 mil toneladas de minério de ferro da Vale que iriam para a China. Já se sabe que há uma avaria de 25 
metros na parte da frente do Stellar Banner, mas ainda não foi possível identificar o tamanho da rachadura por 
onde a água está entrando. 

Sem o óleo e nem o minério, o navio vai ficar mais leve. Deve flutuar e sair do banco de areia para que 
seja feita uma solda provisória. Então o navio vai ser levado para um estaleiro para um conserto definitivo. 

A análise para saber como e quando vai ser a retirada do minério só vai ser feita depois que os tanques 
do navio forem esvaziados. Vai ser mais uma operação delicada. Todo o plano depende do tamanho da rachadura 
que há no casco do navio. É a partir daí que a empresa dona do Stellar Banner vai definir se será possível o 
conserto e o reboque da embarcação. 

A Polícia Federal segue colhendo depoimentos para saber o que aconteceu com o navio. A Marinha 
também está investigando. A Polaris Shipping, dona da embarcação, disse que aguarda a conclusão das 
investigações e das análises técnicas sobre o acidente. A Vale disse que está dando assistência e trabalhando 
junto com as autoridades. 
Fonte: G1 MA 
Data: 13/03/2020 

 

ANM FAZ EXIGÊNCIAS À BRASKEM SOBRE PEDIDO DE PESQUISA 
Representação da agência em Alagoas solicita detalhes técnicos; empresa diz que não há prazo para início 

de estudo. 

 A superintendência da Agência Nacional de Mineração (ANM) em Alagoas fez novas exigências à Braskem 
em relação ao pedido de autorização de pesquisa mineral em sete áreas no Litoral Norte do estado. Segundo a 
gerência regional do Departamento Nacional de Proteção Mineral (DNPM), as exigências são de caráter técnico. 

As solicitações de pesquisa em sete áreas foram feitas pela Braskem para pesquisa do minério sal-gema. 
A área a ser pesquisada tem cerca de 13.800 hectares e fica situada entre os municípios de Maceió, Paripueira e 
Barra de Santo Antônio. A região seria predominantemente zona rural e alguns dos trechos em áreas de 
propriedade privadas. 

Os requerimentos foram solicitados entre os dias 31 de julho e 1º de agosto deste ano. De acordo com o 
protocolo padrão da Agência Nacional de Mineração (ANM), cada pedido leva de dois a quatro meses para ser 
oficializado. 

Segundo o gerente regional do DNPM em Alagoas, Fernando Bispo, as recomendações feitas pelo 
Ministério Público Federal (MPF) em relação ao pedido de licenciamento foram consideradas e o processo 
“demorou um pouco mais”. 

“São exigências técnicas. Ainda não foi iniciada a pesquisa. Nos requerimentos enviados ficaram faltando 
alguns dados e ainda não foram passados. Essa questão demorou um pouco mais porque há recomendações do 
MPF e demoramos um pouco para analisar, porque haviam esses ajustes. Fizemos as exigências e vamos então 
liberar para a pesquisa. Se todas as exigências forem cumpridas, não haveria impedimento para a liberação”, diz 
Fernando Bispo. 

A Braskem confirmou que as exigências feitas pela ANM são “comuns”. Além disso, informou que não há 
prazo para que as pesquisas sejam iniciadas. 



“A ANM fez à Braskem recomendações comuns, que fazem parte dos processos de pesquisa mineral de 
modo geral, tais como mapeamento estrutural nas áreas. Ainda não há prazo definido para o início destas 
pesquisas”, afirma a empresa. 
Recomendações do MPF em outubro são atendidas pela agência 

As recomendações citadas pelo gerente do DNPM em Alagoas foram expedidas pelo Ministério Público 
Federal em outubro do ano passado à ANM. Em síntese, o órgão ministerial solicitou que fossem incluídas 
condições à concessão da autorização de pesquisa, como visita in loco, amostras de solo, estudo específicos ao 
impacto ambiental e georreferenciamento que identifique a densidade populacional na região. 

“Realize vistoria in loco, previamente à concessão do alvará inicial, nas sete áreas constantes na 
solicitação da Braskem S.A., inclusive com georreferenciamento, para verificar a densidade habitacional das áreas 
possivelmente afetadas pelas atividades extrativistas e averiguar se estão inseridas em perímetro urbano; que, 
dentre as condicionantes estipuladas para a expedição do alvará, inclua-se a exigência à Braskem S.A. de que 
sejam extraídas amostras do solo, subsolo e rochas das sete áreas, com realização dos devidos estudos 
geomecânicos específicos e aprofundados, elaborados por profissionais devidamente capacitados – com 
especialização técnica necessária – tendo em vista que os fenômenos que estão ocorrendo em Maceió, em 
relação às atividades da Braskem, assim se deram, principalmente, pela ausência de estudos e avaliações 
adequadas sobre o impacto ambiental das atividades de extração mineral;  que as amostras de solo extraídas 
sejam encaminhadas a CPRM para análise; proceda ao recorte das áreas coincidentes com perímetros urbanos e 
com a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC), a fim de que, em relação às mesmas, não haja 
sequer expedição de alvará inicial para a realização de pesquisa de lavra pela Braskem S.A.”, disse o MPF à época. 

O MPF disse à Tribuna Independente que a ANM atendeu as recomendações. Além disso, desde a 
expedição do documento afirma que vem acompanhando o trâmite processual da possível concessão de 
autorização de pesquisa. 

“O Ministério Público em Alagoas recebeu resposta da Agência Nacional de Mineração a qual demonstrou 
concordância ao que foi orientado, no entanto com questionamentos pontuais por motivos técnicos. Trata-se de 
um procedimento extrajudicial dinâmico, com juntadas constantes de documentos das partes envolvidas. Novas 
providências estão sendo tomadas pelo órgão para que a autarquia preste informações sobre o atual estágio dos 
requerimentos de autorização de pesquisa formulados pela Braskem S.A. em diversos processos administrativos, 
bem como que especifique as providências adotadas a partir do acatamento parcial dos itens b, c e d da 
recomendação mencionada”, afirma o MPF. 

“É uma pesquisa, não significa que eles vão explorar” 
Consultado pela reportagem da Tribuna Independente, o engenheiro de minas, Wenner Gláucio Pereira 

explica que o processo de autorização de pesquisa mineral consiste em analisar todos os aspectos envolvidos na 
jazida, além disso, não é possível o uso comercial do material retirado durante as análises. Isto é, caso a 
autorização de pesquisa seja concedida à Braskem, a empresa não pode, por lei, aproveitar o material extraído 
do subsolo para fins comerciais, apenas para estudos. 

“Toda pesquisa ou concessão de lavra, ou licença, o bem mineral tanto uma pessoa física ou jurídica pode 
requerer. Porque a autorização de pesquisa é um regime de aproveitamento mineral em que é definida a jazida 
e a avaliação da exequibilidade econômica. Ou seja, ele pode ter aquela área de sal que vai pesquisar, para ele 
ter certeza se o volume que ele tem ali é exequível, é viável, para ele produzir. Ele sabe que lá tem sal, mas ele 
tem que fazer uma pesquisa apurada para saber se aquele volume de sal é economicamente viável para ele 
colocar toda uma infraestrutura. Mesmo na pesquisa, não quer dizer que ele vá ter sucesso nela. A subjetividade 
já começa aí. De repente ele vai ter um volume que só dura seis meses. Será que é viável montar toda uma 
estrutura para tirar seis meses? A pesquisa mineral tem um período de dois anos por lei, pode ser prorrogado 
pelo mesmo período, e ao final ele vai dizer a ANM se foi positiva ou negativa. Eles não podem aproveitar o 
material da pesquisa. Se for negativa ele entrega a área, se for positiva ele vai solicitar uma concessão de lavra, 
aí ele faz um plano de ação, o estudo e pede o requerimento junto ao Ministério das Minas e Energia, aí já vai 
pra hasta do Ministério”, detalha o engenheiro de minas. 

De acordo com Wenner Pereira, a empresa precisa saber se mesmo com a existência de uma jazida de sal 
vai ser rentável montar estrutura de extração. 

“A pesquisa serve para saber se há viabilidade econômica, de repente ele faz vários poços de pesquisa e 
percebe que está mais distante, que o volume é pouco. É pesquisa, o próprio nome já diz, qualquer um pode 
fazer uma pesquisa. Até porque mineração, especificamente de bens metálicos, assim como para sal, nessa 
condição que temos em Alagoas, requer um custo muito grande. É diferente de uma pesquisa de pedreira, 



cascalho, argila, dos bens minerais na construção civil. A argila, que chamamos comumente de barro, a gente 
encontra em qualquer lugar. Mesmo assim é preciso uma pesquisa, para as propriedades, se vai servir para a 
indústria cerâmica”, afirma. 

Ele avalia que uma possível exploração no Litoral Norte do estado não indica que haverá, apesar do 
histórico, um problema de afundamento semelhante ao que ocorre nos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange 
e Bom Parto. 

“Com a experiência que eu tenho fazer uma pesquisa naquela região que ele [Braskem] está fazendo não 
significa dizer que vai ocorrer o mesmo evento que aconteceu naquela área da Braskem. Na área da Braskem 
existe uma falha geológica, desde a década de 1970 que se explora ali. E com essa pesquisa vai ser visto se de 
repente tem uma falha, vai ser visto o subsolo, que vai permitir fazer ou não. A temporalidade hoje é diferente. 
Porque de repente, se for constatado uma falha lá, eles já vão ter que avisar, informar. Não estou defendendo 
Salgema, Braskem, mas é preciso lembrar que esses estudos foram feitos há muito tempo, de repente não 
consideraram a falha, não sei, não posso alegar porque não vi os estudos”, aponta o especialista. 

O engenheiro de minas acrescenta que o Código de Mineração Brasileiro prevê a utilização de diversos 
tipos de áreas, exceto áreas indígenas para a exploração mineral. E que há um processo longo desde a concessão 
de pesquisa até uma possível lavra [exploração] que englobam estudos minuciosos, avaliações de campo e 
análises físicas e químicas. 

“Eu pessoalmente não vejo problema no processo de pesquisa na área que eles estão requerendo. É uma 
pesquisa, que não significará que eles vão explorar. Há um processo até a exploração. Essa situação é uma 
situação muito nova, especificamente exploração de sal nesse procedimento que nós temos aqui, jogando água. 
Eu só posso dizer em síntese que, conforme o Código Mineral, a pesquisa minerária compreende entre outros 
trabalhos de campo, trabalho de laboratório, acompanhamento geológico, escala conveniente, é preciso ver o 
posicionamento da mina lá embaixo, levantamentos geofísicos, geoquímicas, análises, criar amostras, 
testemunhos de sondagem, fazer ensaio desse bem mineral. Há um conjunto de procedimentos a fim de ter uma 
conclusão se há ou não o aproveitamento econômico”, detalha. 
Fonte: Tribuna Hoje 
Data: 14/03/2020 

 

IPO DA CSN MINERAÇÃO PODE TER JANELA ÚNICA DE ATRATIVIDADE 
O presidente do grupo, Benjamin Steinbruch, voltou a falar do desejo de abrir o capital da companhia 

O presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, voltou a falar de uma possível oferta inicial de ações (IPO, na 
sigla em inglês) do braço de mineração do grupo para reduzir o endividamento. Embora o coronavírus tenha 
diminuído o apetite por esse tipo de investimento no curto prazo, o mercado entende que, no caso da CSN 
Mineração, a janela ideal para um IPO é agora – e ela não deve durar muito.  

Diante dos intermináveis tropeços da siderurgia brasileira nos últimos anos, a CSN ancorou sua 
rentabilidade na mineração. Em 2019, mais de 80% da geração de caixa do grupo (medida pelo Ebitda ajustado) 
veio das vendas de minério de ferro. 

A empresa é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil (atrás apenas da Vale), com 
produção de aproximadamente 35 milhões de toneladas por ano. A expectativa é que, em breve, esse volume 
possa subir para 40 milhões. O produto é considerado de alta qualidade, com teor médio de 62%, referência do 
mercado global. 

O consumo de minério de ferro no mundo é puxado pela China, responsável por 50% da demanda. No 
ano passado, o país asiático produziu quase um bilhão de toneladas de aço. No entanto, o perfil das importações 
chinesas vem mudando. Diante dos altíssimos níveis de poluição no país, as usinas locais vêm sendo 
modernizadas, utilizando minério de melhor qualidade ou até mesmo sucata, no caso de fornos elétricos (o que 
reduz o consumo de energia elétrica na produção).  

Neste cenário, produtores de alta qualidade saem na frente. Pedro de Marco, analista especializado em 
commodities da gestora Reach Capital, pondera que as usinas vão demandar mais esse tipo de produto, o que 
favoreceria um IPO da CSN Mineração. 

“Há uma janela propícia para fazer esse IPO e obter um preço atrativo pela oferta”, observa o analista. 
Além disso, ele afirma que, daqui a dez anos, todos os países desenvolvidos – incluindo Estados Unidos, Japão e 

https://exame.abril.com.br/mercados/por-que-a-csn-teve-a-maior-alta-da-bolsa-no-1o-semestre/
https://exame.abril.com.br/mercados/csn-avalia-ipo-de-mineracao-e-elevara-precos-de-aco-em-10-no-2o-tri/
https://exame.abril.com.br/mercados/csn-avalia-ipo-de-mineracao-e-elevara-precos-de-aco-em-10-no-2o-tri/


os da Europa – apresentarão queda do consumo per capita de aço, com um produto interno bruto (PIB) muito 
mais voltado para serviços, o que reduziria a atratividade dos papéis da nova empresa. 

Alívio para o caixa 
A dívida líquida da CSN ainda é considerada elevada, tendo encerrado 2019 em 27 bilhões de reais. A 

meta, segundo Steinbruch, é atingir 20 bilhões de reais “o mais rapidamente possível”, conforme a última 
teleconferência de resultados da companhia 

Para Adriano Cantreva, sócio da Portofino Investimentos, embora o endividamento continue alto, a CSN 
vem investindo em melhorias e os resultados devem aparecer no longo prazo. “Uma oferta menor de ações do 
braço de mineração é o perfil do Steinbruch, com o intuito de testar o interesse do mercado no ativo. Faz todo o 
sentido e ainda ajudaria muito o negócio de siderurgia.” 

Luis Sales, analista da Guide Investimentos, alerta para o aumento do interesse do investidor estrangeiro 
em ESG (melhores práticas ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês), o que pode reduzir o apetite 
pela oferta da CSN: a mineração é historicamente uma atividade com fortes impactos ambientais, apesar de os 
processos terem melhorado nas últimas décadas. “Seria uma oferta muito mais local do que de estrangeiros”, 
avalia.  
Desafios 

O principal desafio apontado por analistas para um possível IPO da CSN Mineração é a situação da 
barragem de rejeitos da companhia em Congonhas, interior de Minas Gerais.  

O empreendimento da mina Casa de Pedra é um dos maiores do mundo localizado em área urbana – na 
cabeceira de aproximadamente 10 mil habitantes – e tem capacidade para comportar 50 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos. A barragem da Vale que rompeu em Brumadinho, Minas, despejou 12 milhões de m³ na 
natureza; a da Samarco, em Mariana, 62 milhões de m³. 

Com método construtivo de alteamento a jusante, a barragem da CSN está classificada nas categorias 
mais altas de risco e dano potencial associados, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Minas. 

Embora a barragem da mineradora seja considerada menos perigosa do que a de Brumadinho (que tem 
método a montante), uma lei mineira aprovada no ano passado, chamada “Mar de Lama Nunca Mais”, proibiu a 
construção ou operação de qualquer empreendimento do gênero próximo a populações, o que tem gerado 
disputas na Justiça e, consequentemente, insegurança jurídica. 

O analista da Reach Capital lembra que o histórico de incidentes da CSN Mineração é baixo e que, 
diferentemente da Vale, o grupo siderúrgico tem apenas uma barragem, hoje, para controlar, o que confere mais 
previsibilidade à operação. No entanto, o fato de o empreendimento ter método construtivo antigo vai ser um 
obstáculo. 

“A barragem da CSN será um problema aos olhos do investidor, principalmente os estrangeiros, pelo 
histórico do que aconteceu no Brasil”, avalia de Marco. 

O sócio da Portofino corrobora com essa visão. “Por melhor que seja o ativo ou a empresa, a questão das 
barragens é um ponto muito importante para o investidor de fora”, diz Cantreva. 

Em nota, a CSN Mineração afirma que reforça seu compromisso de eliminar as barragens de seu processo 
produtivo, em um movimento que se iniciou em 2018 e que, hoje, já conta com 90% dos rejeitos filtrados a seco. 
“A nova tecnologia, que reduz os impactos ambientais, garante mais segurança ao processo e reaproveita grande 
quantidade de água presente no rejeito.” 

A operação da CSN Mineração é considerada relativamente “segura” aos olhos do investidor. Uma grande 
prova disso é que, no ano passado, a companhia fechou dois contratos de longo prazo para o fornecimento de 
minério de ferro à maior trader de commodities metálicas do mundo, a suíça Glencore, com pagamento 
adiantado total de 750 milhões de dólares. Para especialistas do setor, esta é uma espécie de “chancela” à 
mineradora de Steinbruch. Resta saber se ele abrirá mão de parte da empresa ao realizar um IPO e, a que tempo 
e a qual preço. 
Fonte: Exame 
Autor: Juliana Estigarribia 
Data: 16/03/2020 
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VIA TECHNOLOGIES LANÇA KIT DE SEGURANÇA PARA MINERAÇÃO COM USO DE IA 
Para reduzir os riscos de acidentes na mineração, a VIA Technologies lançou durante CONEXPO-CON/AGG, 
a feira de construção da América do Norte, realizada em Las Vegas (EUA) entre 10 e 14 de março, o kit VIA 

Mobile360 AI 
O novo equipamento faz uso da Inteligência Artificial para aumentar a consciência situacional dos 

operadores de máquinas nos ambientes mais severos e arriscados, protegendo os profissionais e garantindo 
melhor conservação das máquinas.Graças a um sistema único desenvolvido pela VIA, o kit de segurança torna 
mais seguro e prático operar máquinas e equipamentos de qualquer tamanho em terrenos com qualquer grau 
de dificuldade. 

“Com uma visão de ponta e tecnologias flexíveis de fusão de sensores e câmeras de curto alcance 
significam que o kit pode ser otimizado para as aplicações mais exigentes e uma gama completa de condições 
diurnas e noturnas”, explica Richard Brown, VP de marketing da VIA Technologies. 

Isso porque o Smart Sensor Fusion permite ao kit ser configurado para executar as mais exigentes 
aplicações de inteligência visual e detecção de obstáculos para veículos e equipamentos de qualquer forma ou 
tamanho. Suas principais características incluem: vídeo 360° em tempo real do ambiente circundante usando 
quatro câmeras FOV-190° Gen-Lock e tecnologia VIA Mobile360 SVS; detecção dinâmica de objetos móveis 
usando câmera FOV-190° traseira e barramento CAN. 

Além disso, possui detecção de ponto cego e colisão frontal usando até três câmeras de nível automotivo 
FOV-40° e tecnologia VIA Mobile360 ADAS; sensor de proximidade ultrassônico e suporte a sensor de radar de 
curta distância mmWave usando a tecnologia VIA Mobile360 Sense e interface unificada que suporta alertas 
personalizados e exibições de dados visuais ricos. 
Fonte: Infor Channel 
Data: 16/03/2020 
 

 

MINING ‘MODERATELY EXPOSED’ TO EFFECTS OF CORONAVIRUS 
The metals and mining sector will be moderately exposed as a result of the ongoing coronavirus outbreak 

worldwide, said Moody’s in its latest report on global sectors based on data collected as of mid-March. 
The fall in commodity prices will have an adverse effect on those in the industry. However, analysts at 

Moody’s believe many producers have improved since the last commodity slump in 2015-2016, which caused 
significant hardship for smaller, less-diversified companies and drove a steep rise in the number of defaults. Now, 
more global, higher-rated companies are in general better able to withstand a market downturn. 

The global spread of coronavirus will slow economic growth significantly, which will, in turn, amplify its 
effect on several sectors, Moody’s asserts. 

The firm recently revised its GDP growth forecasts for the advanced G-20 economies to 1.0% in 2020, 
down from 1.7% in 2019, and for the emerging G-20 to 3.8% in 2020, down from 4.2% in 2019, including a 
substantive slowdown in China. The baseline scenario assumes a normalization of economic activity in the second 
half of the year. 

Moody’s cautions that the ability of some companies to withstand the effects of the virus will depend on 
its duration, and as events unfold on a daily basis, there is a higher than usual degree of uncertainty around its 
forecasts and assessment will evolve over time with new developments. 

The following chart details the level of exposure for the major sectors around the world based on Moody’s 
research. 
  



Fonte: Mining.com 
Data: 17/03/2020 

 

MAIOR INDÚSTRIA DE METAIS PRECIOSOS SE PREPARA PARA CORONAVÍRUS 
As minas de platina e ouro da África do Sul, que juntas formam a maior indústria de metais preciosos do 

mundo, já se preparam para evitar que o surto de coronavírus interrompa as operações, onde centenas de 
milhares de pessoas trabalham em contato muito próximo.  

Empresas como Anglo American Platinum e Sibanye Stillwater se preparam para uma série de ações, 
como medir a temperatura de trabalhadores antes de que entrem em elevadores estreitos para descer até 3,8 
kilômetros em minas subterrâneas e incentivar funcionários a revelar se são portadores de HIV. As empresas 
também distribuem vacinas contra a gripe e mudam a maneira como são feitos os exames médicos.  

A indústria de metais do grupo platina emprega cerca de 164 mil pessoas na África do Sul. O setor de 
ouro, apesar de estar em declínio, tem 95 mil trabalhadores. Juntos, geram cerca de 200 bilhões de rands (US$ 
12 bilhões) em vendas anuais, e os metais estão entre as maiores exportações do país. 

"Definitivamente, somos bastante vulneráveis, porque o vírus é facilmente transmitido em áreas onde há 
reunião de pessoas", disse Thuthula Balfour, responsável de saúde da Minerals Council South Africa, que 
representa a maioria das empresas de mineração que operam na África do Sul. "Quando nossos trabalhadores 
entram em minas subterrâneas, estão em contato muito próximo. 
Albergues apertados  

A profundidade das minas torna as condições operacionais únicas e particularmente intensivas em mão 
de obra. No subsolo, os mineiros são expostos a altas temperaturas e umidade e, quando retornam à superfície, 
alguns moram em albergues apertados. 

 Embora o surto de coronavírus ainda não tenha infectado muitas pessoas na África do Sul, com apenas 
62 casos confirmados, no domingo o presidente Cyril Ramaphosa declarou emergência nacional, implementou 
restrições de viagens, fechou escolas e proibiu grandes eventos.  

Além da preocupação das empresas de mineração, existem os problemas respiratórios na África do Sul, 
que tem o maior número de infecções por HIV do mundo e centenas de milhares de pessoas com tuberculose. A 
poeira de sílica gerada nas minas de ouro já afetou os pulmões de muitos trabalhadores, deixando-os expostos a 
doenças respiratórias. 
Fonte: Uol 
Autores: Antony Sguazzin e Janice Kew 
Data: 17/03/2020  



 

IRON-ORE PRICES RESILIENT, ACTIVITY LEVELS HEALTHY – S&P GLOBAL PLATTS 
BEIJING – S&P Global Platts, which produces an iron ore benchmark index, said on Monday iron-ore prices 

have been resilient and activity levels have remained healthy recently. 

On Sunday, the China Iron & Steel Association (CISA) had warned about speculation risks in the market as 
the iron ore index was deviating from supply and demand fundamentals and the spot market. 

Platts said in an email to Reuters: "The physical spot market has been supported by weather-related 
supply disruptions in both Brazil and Australia." The company also said that 25 seaborne transactions had been 
reported for the main five iron-ore brands in March. 

The vice chairman of CISA Luo Tiejun had suggested the compiling of price index should be based on real 
transaction prices in spot market and free from the impact of financial derivatives. 

Platts said its assessment of iron ore prices is based on information reported by physical market 
participants, including actual transactions and firm bids and offers for physical cargoes of iron ore. 

The company also said futures markets do play a role in shaping market sentiment as in many 
commodities. 

"(This) in turn can result in an increase or decrease in the value that market participants are willing to bid 
or offer for physical cargoes," Platts said. 

The most-traded iron ore futures contract on the Dalian Commodity Exchange, with May delivery, has 
gained nearly 10% since Feb.3. It closed up 0.5% on Monday. 
Fonte: Mining Weekly 
Data: 17/03/2020 

 

MINERADORAS NO MUNDO TODO INTENSIFICAM PRECAUÇÕES COM SURTO DE 

CORONAVÍRUS 
As empresas de mineração estão implementando procedimentos para proteger pessoal e comunidades, 

com atrasos nos projetos e paralisações nos campos de mineração, à medida que o número de casos 
globais do novo coronavírus (Covid-19) continua a aumentar. 

Várias empresas também fecharam suas matrizes e estão implementando políticas de trabalho em casa 
para ajudar a conter a disseminação do Covid-19, que matou cerca de 6.300 pessoas, com cerca de 170.000 
infectados globalmente. 

No Canadá, as mineradoras Kinross e Iamgold fecharam seus escritórios em Toronto depois que cada uma 
teve um teste positivo para o Covid-19. 

A brasileira Vale também anunciou que, a partir de segunda-feira (16), 1.800 funcionários em sua sede 
no Rio de Janeiro começaram a trabalhar em casa, enquanto as medidas de home office também estavam em 
vigor em seus escritórios na China, Japão, Cingapura e Suíça. 

O grupo de commodities Glencore fechou na semana passada seus escritórios em Londres, no Reino 
Unido. 

Os casos relatados de Covid-19 não se limitam apenas à matrizes. Pelo menos duas empresas de 
mineração canadenses relataram casos positivos em suas operações. 

A Lundin Mining, listada na TSX, obteve um resultado positivo em sua operação de Candelaria, no Chile, 
enquanto os funcionários da Endeavor Mining deram positivo na mina Hounde, em Burkina Faso. Ambas as 
empresas disseram que aumentaram suas medidas de precaução e que não houve impacto material na produção. 

O Covid-19 também está impactando os planos do projeto subterrâneo de Oyu Tolgoi, na Mongólia, 
confirmou a operadora Rio Tinto. O governo restringiu a circulação de mercadorias e pessoas no país, o que está 
afetando a disponibilidade de prestadores de serviços especializados no local. Como resultado, o trabalho no 
projeto subterrâneo diminuiu. 



Em Portugal, a Lundin suspendeu as atividades de construção e comissionamento no projeto de expansão 
de zinco de 380 milhões de euros na operação de Neves-Corvo, enquanto que, na Itália, a Alta Zinc, listada na 
Austrália, suspendeu as atividades de perfuração no projeto Gorno. 

O Explorer Marathon Gold fechou seu campo de exploração na Terra Nova do Canadá cerca de duas 
semanas antes das férias de primavera. No Cazaquistão, a empresa atômica nacional Kazatomprom alertou que, 
enquanto suas operações continuassem, seus locais de mineração de urânio poderiam ser impactados pelo 
Covid-19. 

A natureza remota dos locais de mineração exigia que a equipe de produção, manutenção, restauração e 
suporte permanecesse no local e morasse em locais próximos enquanto trabalhava. 

"O Covid-19 poderia representar uma preocupação significativa de saúde e segurança se um surto 
ocorresse em tal ambiente e /ou se a equipe principal estivesse restrita à quarentena e incapaz de trabalhar. 
Como resultado, além das medidas iniciais já tomadas para minimizar a disseminação do Covid-19, a empresa 
está avaliando vários cenários de produção e entrega. A Kazatomprom não hesitará em tomar as medidas 
necessárias para manter as pessoas seguras, garantir que o ambiente seja protegido e que nossos ativos sejam 
gerenciados adequadamente durante essa pandemia global", disse a empresa. 

Enquanto isso, a volatilidade do mercado causada pelo coronavírus levou o Downer, listado na ASX, na 
segunda-feira, anunciar que iria suspender a venda de sua divisão de mineração. A Perenti, listada na bolsa, 
estava interessada em comprar a divisão por até US $ 700 milhões. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 18/03/2020 

 

MINISTRO DE MINAS E ENERGIA BENTO ALBUQUERQUE TEM O NOVO 

CORONAVÍRUS, DIZ BOLSONARO 

Bento participou da comitiva de Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos; ao todo, 17 membros da 
viagem têm o vírus. Augusto Heleno também recebeu confirmação nesta quarta. 

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, está com o novo coronavírus, afirmou nesta quarta-
feira (18) o presidente Jair Bolsonaro. 

“Além do general Heleno que teve contato com alguns aqui, também tivemos positivo agora o teste do 
ministro das Minas e Energia, o almirante Bento [Albuquerque]. Obviamente, cuidado nosso tem que ser 
redobrado”, disse o presidente durante coletiva no Planalto, na qual ele e ministros utilizavam máscaras. 

Segundo o ministério, Bento Albuquerque fez o segundo teste no Rio de Janeiro, onde permanecerá em 
isolamento. 

"O ministro encontra-se em excelente estado de saúde, assintomático e observará o isolamento no Rio 
de Janeiro, de onde permanecerá despachando os temas da Pasta por videoconferência." 

Bento integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro na viagem à Flórida (EUA), na semana passada. 
Ele fez um primeiro teste assim que chegou ao Brasil e recebeu resultado negativo. Como o exame foi feito dentro 
da janela imunológica, Bento e outras autoridades repetiram o teste nesta semana. 

Com a confirmação, o número de participantes da viagem oficial que receberam diagnóstico de Covid-
19 chegou a 17 nesta quarta. 

Os testes começaram a ser feitos depois da confirmação de que o secretário de Comunicação do governo, 
Fábio Wajngarten, estava com o vírus. 

Wajngarten integrou a comitiva na viagem aos EUA. Bolsonaro fez dois testes até o momento e, segundo 
ele, ambos deram resultado negativo. Com Heleno, chega a 16 o número de pessoas que estiveram na viagem 
do presidente e contraíram coronavírus. 

Nesta quarta-feira, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, 
Augusto Heleno, também recebeu resultado positivo no exame do novo coronavírus. Assim como Bento, ele tinha 
recebido um primeiro teste negativo dias após voltar de viagem. 
Fonte: G1 
Autora: Lais Lis 
Data: 18/03/2020 
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