
 
 
 
 
 
 
 

13 de Maio de 2020 
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 

 

 
MEDIDA PROVISÓRIA PRORROGA SUSPENSÃO DE TRIBUTOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS 

O governo federal decidiu prorrogar os incentivos tributários para empresas brasileiras que atuam na área 
de comércio exterior. Uma medida provisória (MP 960/2020) publicada na edição desta segunda-feira (4) do Diário 
Oficial da União estende por mais um ano o regime especial conhecido como drawback. 

O drawback é um regime aduaneiro para empresas exportadoras. Elas podem receber isenção, suspensão ou 
restituição de tributos sobre insumos importados usados na produção de mercadorias que, em seguida, serão 
vendidas a outros países. Está previsto na Lei 11.945, de 2009. 

O texto da MP suspende a cobrança do Imposto de Importação; do Imposto sobre Produtos Industrializados; 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e da Cofins-Importação. 

De acordo com a MP 960/2020, a suspensão dos tributos vale para empresas que tenham sido beneficiadas 
pela prorrogação do incentivo até o fim deste ano. Segundo o texto, a extensão do drawback se dá “em caráter 
excepcional”. 

O Poder Executivo não encaminhou ao Congresso Nacional a exposição de motivos para justificar a 
necessidade da medida provisória. Por isso, não há informações oficiais de quanto a União deixará de arrecadar com 
a prorrogação do drawback. 

A MP 960/2020 pode receber emendas de senadores e deputados até quarta-feira (6). A matéria tranca a 
pauta de votações na Câmara ou no Senado a partir do dia 18 e junho e perde a validade no dia 2 de julho. Um ato 
conjunto das duas Casas prevê que, durante a pandemia provocada pelo coronavírus, o parecer da comissão mista 
será proferido diretamente no Plenário. 
Fonte: Agência Senado 
Data: 04/05/2020 

 
EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DO BRASIL CRESCE 28% EM VOLUME EM ABRIL, APONTA SECEX 

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As exportações brasileiras de minério de ferro e seus concentrados cresceram 
28% em abril, ante o mesmo mês do ano passado, somando 24 milhões de toneladas, apontaram dados divulgados 
nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex). 

O preço do minério, por sua vez, apresentou crescimento de 10,7% em abril, ante o mesmo período de 2019, 
para 67,2 dólares por tonelada. 

Com isso, as vendas externas da commodity pelo Brasil representaram 1,6 bilhão de dólares em abril, 
crescimento de 42% ante o valor registrado um ano antes. 

Em abril de 2019, a brasileira Vale, uma das maiores exportadoras de minério de ferro do mundo, sofria 
impactos da paralisação de minas para uma revisão de segurança, após o rompimento de uma de suas barragens em 
Brumadinho (MG), em janeiro daquele ano. 

Embora ainda encontre dificuldades na retomada de operações paradas devido ao desastre, que deixou 
centenas de mortos, a Vale já voltou a operar algumas minas. 

http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141795
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11945.htm


O resultado de abril ocorre ainda após a Vale ter reportado no mês passado uma produção abaixo da 
esperada no primeiro trimestre, diante de questões operacionais, condições climáticas, além de atrasos na retomada 
de produção em minas e outros impactos causados pelo novo coronavírus. 
Fonte: Reuters 
Autora: Marta Nogueira 
Data: 04/05/2020 

 
BARRAS DE OURO DISPUTAM ESPAÇO EM AVIÕES COM KITS COVID-19 

No mês passado, a refinaria suíça Valcambi tentou por cinco dias seguidos embarcar uma remessa 
de ouro de Hong Kong. Por duas vezes, o metal foi embalado cuidadosamente em um avião, mas teve de ser 
descarregado novamente. 

Após tentativas diárias e numerosos argumentos, o ouro chegou repentinamente à Suíça sem aviso prévio, 
disse o CEO Michael Mesaric. “Nem sequer havíamos pedido um ‘slot’.” 

A crise de coronavírus destacou um segmento dos mercados de metais preciosos que geralmente chama 
pouca atenção: a logística do transporte de ouro, prata e outros metais pelo mundo. 

O negócio é dominado por empresas como Brink’s, G4S, Loomis e Malca-Amit, que conectam mineradoras e 
refinarias a centros de comércio e consumo de ouro no mundo todo. 

Em tempos normais, barras de ouro no valor de milhões de dólares viajam pelo mundo nos porões de aviões 
comerciais, a poucos metros dos pés dos passageiros, antes de serem transportadas em caminhões blindados para 
refinarias e cofres. 

Mas o aterramento de aviões teve um efeito caótico em um setor acostumado a confiar na entrega 
instantânea: os preços dos principais mercados divergiram drasticamente, e o mercado de ouro de Londres até 
começou a discutir a permissão de entregas em outras cidades do mundo. 

Agora, com as viagens globais paralisadas, a indústria de metais preciosos busca formas alternativas de 
manter o mercado em movimento. 

É um mundo de dor de cabeça logística: mesmo quando o espaço pode ser encontrado em um avião, os 
pacotes costumam ser recusados se itens essenciais, como suprimentos médicos, precisarem ser embarcados. 

“Os voos comerciais limitados, fretamentos ou cargueiros que estamos usando devem priorizar materiais de 
proteção individual, medicamentos, alimentos e outros produtos essenciais em relação aos nossos requisitos de 
movimentação de metais preciosos”, disse Baskaran Narayanan, vice-presidente da Brink’s Asia Pacific. 
Fonte: Money Times 
Data: 04/05/2020 

 
LITHIUM PRICE: ONE IN THREE CARS SOLD IN UK NOW ELECTRIC 

Was going to be the breakout year for electric vehicles in Europe as Volkswagen’s affordable ICE killer, the 
ID3, and other entry-level models propel the continent into becoming an EV mass market. 

Instead, early data for April show markets across western Europe coming to a standstill as new car sales in 
Europe, Italy and France fell by 90%. Stunningly, the UK saw the lowest number of new cars sold since 1946. 

Battery metals producers can take some cold comfort from the fact that 32% of cars sold in the UK last 
month were electric, boosted by online sales of the Tesla Model 3.  

Across Europe, EV penetration rates are also climbing rapidly, showing the consumer shift away from diesel 
and gasoline has some real momentum. Despite showroom shutdowns beginning early March, first quarter EV sales 
reached a record high of 217,000 units, or 6.5% penetration.  

Lithium oversupply 
But that would not be enough to rescue 2020 for lithium producers, says Benchmark Mineral Intelligence, a 

battery supply chain researcher and price discovery company, in a new report. 
The London-HQed company, which also tracks battery megafactory (>1Gwh capacity) construction around 

the globe, believes the pandemic will shave a little over 9% from its previous demand estimates. 
Benchmark forecasts lithium demand to reach just under 316,000 tonnes in 2020 on the back of a slowdown 

in battery manufacture and traditional end markets including glass, ceramics, and lubricants. 

https://www.moneytimes.com.br/ouro
https://www.theguardian.com/business/2020/may/05/uk-car-sales-coronavirus-lockdown-electric-car
https://www.benchmarkminerals.com/


 

As a result, Benchmark expects the market surplus to persist through to 2023. In its April price assessment, 
Benchmark recorded another 5.3% decline in its sales-weighted lithium index, bringing the year-on-year decline to 
more than 40%. 

South American export prices for lithium carbonate fell hardest to the mid-$6,000s – half of what brine 
producers fetched a year ago.  

China’s V-shape 
China, the world’s number one market for EVs, is only now emerging from the pandemic slump, but early 

signs promise a quick and robust recovery for the industry. 
China’s Passenger Car Association reported preliminary passenger car sales in the second half of April up by 

double digits compared to last year, signalling a V– rather than a U-shaped recovery.   
Chinese EV sales are also benefiting from changes to purchase incentives announced last month and 

changing habits. Post-lockdown – subway journeys in major centres are down by half while commuting by car is up 
significantly compared to last year.  

Subsidies were extended to the end of 2022 and the new phase-out approach may persuade buyers to bring 
purchases forward. 
Fonte: Mining.com 
Autor: Frik Els 
Data: 05/05/2020 

 
CADENCE LEVANTA R$ 4,4 MI PARA REATIVAR OPERAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO NO AMAPÁ 

A Cadence Minerals garantiu um investimento adicional de R$ 4,4 milhões para a reativação da operação de 
minério de ferro da antiga Zamin no Amapá. Segundo a companhia, os recursos serão destinados por meio de 
empréstimo-ponte à Dev Mineração, que substituiu a Zamin, antiga dona da operação. 

O Projeto Amapá inclui uma mina de minério de ferro em Pedra Branca do Amapari, uma planta de 
beneficiamento, estrada de ferro de 194 quilômetros e um porto em Santana, que retornaram ao Estado após a 
desativação da operação em 2013. Em 2012, a operação produziu 6,1 milhões de toneladas de minério de ferro 
concentrado. 

Por meio de nota, a Cadence informou que a DEV Mineração, proprietária do projeto de minério de ferro 
Amapá, "identificou que precisará de capital de giro para iniciar as operações" e a Cadence "concordou em financiar 
esses valores por meio de um empréstimo-ponte com uma taxa de juros anual de 18%". 

Os recursos foram obtidos com a emissão de 8,8 milhões de ações da Candence. Os ativos foram vendidos 
na quinta-feira (29) a uma valor com 20% de desconto em relação ao preço médio de fechamento dos papéis no dia 
da negociação. 

Com a operação, a Cadence passa a ter 133 milhões de ações no total. "O empréstimo é reembolsável em 
quatro meses a partir da data do adiantamento, que a empresa espera ser no final de maio", declarou a companhia. 



Em abril, a Justiça autorizou a Dev Mineração a embarcar os volumes de três estoques da Zamin que somam 
aproximadamente 1,39 milhão de toneladas de minério de ferro com 62,14% de teor Fe a partir do porto de 
Santana. Os embarques, de acordo com a Cadence, devem ocorrer ""até o final do segundo trimestre ou no início do 
terceiro trimestre de 2020". O embarque é planejado por graneleiros de 45.000 toneladas a uma taxa de dois a três 
embarques a cada dois meses. 

"À medida que nos aproximamos do reinício de Amapá, estou satisfeito pela DEV já estar em fase de 
contrato com vários fornecedores locais para iniciar os embarques de minério de ferro e entrar na fase operacional 
do ativo. Estou ansioso para fornecer mais atualizações à medida que as operações aumentam o ritmo", afirmou o 
diretor-executivo da Cadence, Kiran Morzaria. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 05/05/2020 

 
PETROBRAS MANTÉM PLANO DE VENDER BRASKEM NA BOLSA 

Presidente da estatal diz, no entanto, que o momento exige paciência. 
O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse ontem que o momento do mercado pede 

paciência, mas que a empresa mantém o interesse de vender sua participação na Braskem na bolsa e monitora 
oportunidades para uma nova oferta de ações da BR Distribuidora. Fora do mercado de capitais, segundo o 
executivo, a meta continua sendo avançar com as negociações das refinarias e assinar os contratos para a venda dos 
ativos ainda neste ano. 

Castello Branco destacou que “vários obstáculos já foram vencidos” para que a Braskem seja vendida, como 
o acordo firmado pela empresa petroquímica para pagamento de indenizações e realocação de pessoas que moram 
em bairros de Maceió (AL) que apresentam rachaduras e afundamentos desde o ano passado, no entorno de poços 
de extração de sal-gema de propriedade da companhia. Além disso, o executivo cita a concordância da Odebrecht, 
sua sócia, em transformar a Braskem numa corporation. 

A ideia da Petrobras e da Odebrecht é listar a Braskem no Novo Mercado da B3, na tentativa de valorizar a 
petroquímica para uma futura venda de lotes de ações da companhia. “Mas temos que ser pacientes”, disse Castello 
Branco, em referência à alta volatilidade da bolsa e do momento ruim da economia global. 

“Vejo que temos uma boa oportunidade. Na medida que a economia mundial se recupere e a volatilidade 
baixe, teremos condição de uma saída via mercado de capitais. Acredito que mercado de capitais é sempre a melhor 
solução”, completou o executivo, durante participação em evento on-line. 

Sobre o interesse numa nova oferta das ações da BR, onde a Petrobras ainda detém 37,5%, o executivo disse 
que essa “é uma possibilidade, mas que tem que esperar um pouco”. 

Castello Branco afirmou ainda que a companhia mantém a previsão de assinar os contratos de venda de suas 
refinarias até o fim do ano e concluir os negócios em 2021. “Isso continua de pé. Não recebemos sinal negativo de 
desistência de quem quer que seja [pelas refinarias]”, afirmou. 

Ele comentou que é natural que, em meio à crise, o plano de desinvestimentos da companhia sofra atrasos, 
mas que o interesse pelos ativos da empresa permanece. 

“Temos visto a demonstração de renovação de interesse por parte de compradores. Dificilmente 
fecharemos alguma transação nos próximos dois meses, mas temos a esperança de que, até o fim do ano, alguns 
ativos que já receberam propostas serão vendidos”, afirmou. 

Questionado se cogita vender ativos do pré-sal, diante da necessidade de fazer caixa, Castello Branco 
respondeu que a empresa não tem “nenhuma intenção” de vender esse tipo de ativo. 

O presidente da Petrobras comentou ainda sobre a recente queda dos preços dos combustíveis e disse que a 
companhia não terá “nenhuma resistência” em aumentar os preços, se necessário, nas próximas semanas. 

“Estamos prontos [para reajustar]. Se acharmos necessário, vamos fazer”, afirmou ele, citando que, em meio 
à desvalorização do petróleo, no mercado internacional, a empresa já reduziu este ano os preços da gasolina, nas 
refinarias, em 52%. No caso do diesel, a queda acumulada é de 48%. “Mostramos que a regra [da paridade 
internacional dos preços] vale para baixo também”, disse. 
Fonte: Valor Econômico 
Autor: André Ramalho 
Data: 06/05/2020 

 

https://www.noticiasdemineracao.com/economia/news/1384869/justi%C3%A7a-autoriza-cadence-embarcar-estoques-de-minerio-da-antiga-zamin-no-amap%C3%A1


 
RUSSIA QUESTIONS LEGALITY OF US-PLANNED MOON MINING PACT 

Russia is questioning a US-proposed global legal framework for mining on the moon, saying the document 
would have to be examined thoroughly to make sure it complies with international laws before it is officially 
proposed. 

The draft agreement, called the Artemis Accords, would be the latest effort to attract allies to the US 
National Space Agency’s (NASA) plan to place humans and space stations on the celestial body within the next 
decade. 

It also lines-up with several public and private initiatives to fulfill the goal of extracting resources from 
asteroids, the moon and even other planets. 

The pact, named after the National Aeronautics and Space Administration’s new Artemis moon program, 
doesn’t include Russia among the early partners, people familiar with the proposed pact told Reuters. 

The Artemis Accords are expected to propose “safety zones” that would surround future moon bases. The 
idea is to prevent damage or interference from rival countries or companies operating in close proximity, Reuters’ 
sources said. 

It also seeks to set a framework under international law for companies to extract and own the resources 
they mine beyond Earth. 

This is not the first times US addresses space mining. In 2015, US Congress passed a bill explicitly allowing 
companies and citizens to mine, sell and own any space material. 

That piece of legislation included a very important clause, stating that it did not grant “sovereignty or 
sovereign or exclusive rights or jurisdiction over, or the ownership of, any celestial body.” 

The section ratified the Outer Space Treaty, signed in 1966 by the US, Russia, and a number of other 
countries, which states that nations can’t own territory in space. 

Long-time coming 
President Donald Trump has taken a consistent interest in asserting American power in space. Last year, 

he formed the Space Force within the US military to conduct space warfare where needed. 
In early April, he signed a controversial order encouraging citizens to mine the moon and other celestial 

bodies with commercial purposes. 
The country’s space agency NASA had previously outlined its long-term approach to lunar exploration, which 

includes setting up a “base camp” on the moon’s south pole.  
The Kremlin has been pursuing plans in recent years to return to the moon, potentially travelling further into 

outer space. 
In 2018, it created the Roscosmos State Corporation for Space Activities, a government-controlled entity 

responsible for a wide range and types of space flights and cosmonautics programs for Russia. 
President Vladimir Putin has also vowed to launch a mission to Mars “very soon.” 
Trillion-dollar market 
The US and Russia aren’t the first nor the only nations to jump on board the lunar mining train. 
Luxembourg, one of the first countries to set its eyes on the possibility of mining celestial bodies, created in 

2018 a Space Agency (LSA) to boost exploration and commercial utilization of resources from Near Earth Objects. 
Unlike NASA, LSA does not carry out research or launches. Its purpose is to accelerate collaborations 

between economic project leaders of the space sector, investors and other partners. 
Thanks to the emerging European network, scientists announced last year plans to begin extracting 

resources from the moon as early as 2025. 

 

https://www.mining.com/mining-moon-ready-lift-off-2025/
https://www.mining.com/planetary-resources-now-has-21-million-to-help-miners-find-resources-on-earth/
https://www.mining.com/planetary-resources-now-has-21-million-to-help-miners-find-resources-on-earth/
https://www.mining.com/about-1000-shortlisted-for-one-way-trip-to-mars-75821/
https://www.nasa.gov/specials/artemis/
https://www.mining.com/obama-boosts-asteroid-mining-signs-law-granting-rights-to-own-space-riches/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html
https://www.military.com/space-force
https://www.mining.com/russia-slams-trumps-order-to-spur-mining-the-moon-asteroids/
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/a_sustained_lunar_presence_nspc_report4220final.pdf
https://www.mining.com/russia-pushes-forward-plans-to-mine-the-moon-13769/
http://en.roscosmos.ru/
https://www.themoscowtimes.com/2018/03/15/putin-pledges-russian-mars-mission-in-2019-ahead-of-musk-and-trump-a60824
https://mining.com/luxembourg-joins-race-to-conquer-space-mining/
http://www.mining.com/luxembourgs-space-agency-ready-lift-off/
http://www.mining.com/luxembourgs-space-agency-ready-lift-off/
https://www.mining.com/mining-moon-ready-lift-off-2025/


 

NASA is working on lunar bases that can travel on wheels, or even legs, increasing landing zone safety. They would also provide 
equipment redundancy and improve the odds of making key discoveries. (Image courtesy of NASA.) 

The mission, in charge of the European Space Agency in partnership with ArianeGroup, plans to extract 
waste-free nuclear energy thought to be worth trillions. 

Both China and India have also floated ideas about extracting Helium-3 from the moon’s natural satellite. 
Beijing has already landed on the moon twice in the 21st century, with more missions to follow. 

In Canada, most initiatives have come from the private sector. One of the most touted was Northern 
Ontario-based Deltion Innovations partnership with Moon Express, the first American private space exploration firm 
to have been granted government permission to travel beyond Earth’s orbit. 

Space ventures in the works include plans to mine asteroids, track space debris, build the first human 
settlement in Mars, and billionaire Elon Musk’s own plan for an unmanned mission to the red planet. 

Geologists, as well as emerging companies such as US-based Planetary Resources, a firm pioneering the 
space mining industry, believe asteroids are packed with iron ore, nickel and precious metals at much higher 
concentrations than those found on Earth, making up a market valued in the trillions. 
Fonte: Mining.com 
Autor: Cecilia Jamasmie 
Data: 06/05/2020 

 
EMPRESA IMBITUBENSE TEM PROJETO APROVADO PELA FINEP QUE FINANCIARÁ DESENVOLVIMENTO DE FERTILIZANTE 

INTELIGENTE EM NOVA UNIDADE INDUSTRIAL 
Após um processo seletivo bastante criterioso e com mais de três anos de espera, a SulGesso, empresa 

imbitubense referência na produção de fertilizantes minerais, teve um dos seus projetos inovadores escolhido pela 
Financiadora de Estudos e Projetos e Inovação (Finep), para receber recursos do programa Inova Mineral.  

O projeto escolhido pela Finep consiste em pesquisa e desenvolvimento de um fertilizante inteligente, 
adequado ao solo brasileiro, bem como uma fábrica de briquetagem, que vai produzir esse fertilizante. 

O desenvolvimento do projeto conta também com uma importante parceria com a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), que receberá recursos da SulGesso e da Finep para o apoio ao desenvolvimento de um novo 
produto e de uma nova e moderna unidade industrial. 

Voltada para o fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades e outras instituições 
públicas ou privadas, a Finep promove o incentivo de projetos para vários setores. No caso da SulGesso é o Plano de 
Desenvolvimento, Sustentabilidade, Inovação no Setor de Mineração e Transformação de Mineral – Inova Mineral. 

O contrato firmado no início do ano conta com um aporte de aproximadamente R$ 4 milhões, e tem como 
formato a subvenção econômica, com recursos não reembolsáveis. O projeto está na sua primeira etapa, de 

https://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2004/lunarbase/lunarbase.html
https://mining.com/us-government-expected-to-green-light-first-private-moon-mission/
https://mining.com/planetary-resources-now-has-21-million-to-help-miners-find-resources-on-earth/
https://mining.com/about-1000-shortlisted-for-one-way-trip-to-mars-75821/
https://mining.com/about-1000-shortlisted-for-one-way-trip-to-mars-75821/
https://mining.com/planetary-resources-step-closer-mining-asteroids-spacecraft-launch/
https://www.mining.com/asteroids-mined-for-fuel-to-generate-trillion-dollar-market-says-firm-63951/


pesquisa e desenvolvimento. Para avançar as etapas definidas do projeto, SulGesso e Finep devem cumprir as 
obrigatoriedades estabelecidas em contrato. 

Para o presidente da SulGesso, Manoel Ferreira, essa parceria com a Finep é o reconhecimento pelos mais 
de 10 anos de pesquisa e inovação que a empresa catarinense desenvolve com seus colaboradores, além de 
referendar sua idoneidade, ética e responsabilidade socioambiental com a comunidade, o meio ambiente e seus 
colaboradores, firmando seu compromisso em inovar no setor do agronegócio. 

“Após 44 anos empreendendo e gerando mais de 2.400 empregos diretos, recebemos com muito otimismo 
esse apoio à pesquisa, o desenvolvimento, a geração de empregos e renda para a nossa cidade e região. 
Parabenizamos a Finep pelo rigoroso processo seletivo e agradeço a confiança em nossa empresa, que continuará 
fazendo a sua parte em prol de uma sociedade mais sustentável, desenvolvida e mais humana", afirma Ferreira. 
Fonte: A Hora 
Data: 06/05/2020 

 
CHINA ALUMINIUM DANCES TO ITS OWN BEAT AS LME PRICE STUMBLES 

SINGAPORE (Reuters) - A robust recovery in aluminium demand in China has boosted prices in the world’s 
top consumer and producer of the metal by more than 10% in a month, but traders say weak demand for Chinese 
exports could soon take the shine off the market. 

Shanghai Futures Exchange’s (ShFE) most-active aluminium contract hit a seven-week high on Wednesday of 
12,760 yuan ($1,799.67) a tonne, after rising 10.2% over the last four weeks, Refinitiv data showed. 

A Singapore-based trader, speaking on condition of anonymity, said buyers considered prices so low, they 
were increasing inventory levels “more than normal”. 

“The re-stocking in reality is faster than expected,” said another metals trader, adding that plans for 
government-subsidised stocking programmes also lent support. 

The devastation wrought by the coronavirus pandemic sent ShFE aluminium to a four-year low in April, 
forcing some smelters to cut capacity. 

But the economic slowdown also led to less scrap metal production, which helped to fuel the rebound in 
refined metal prices as industrial activity recovered. 

Spot aluminium prices in the processing hub of Jiangsu on Wednesday hit a two-month high of 12,980 yuan a 
tonne, SMM data showed. 

For a graphic on A tale of two aluminiums: ShFE sees spring of hope while LME sits in despair, click here 
 

 
 

China’s Yunnan province said it would help businesses stockpile 800,000 tonnes of metal, while Gansu 
province is also considering a commercial stockpile plan. 

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/oakvezeynpr/ali%201.png


Underscoring the stronger sentiment, ShFE aluminium net speculative short-positioning fell to 20.4% of total 
open interest as of April 30, from 52.7% on April 2, data from brokerage Marex Spectron showed. 

For a graphic on Aluminium positioning on LME vs SHFE, click here . 
 

 
 

 

Outside China, the picture is different. 
Three-month aluminium on the London Metal Exchange (LME) has fallen every month this year and 18% 

year-to-date - the weakest performance of all base metals. 
That divergence has opened a rare arbitrage window for traders who can bring aluminium into China - or buy 

LME and sell ShFE contracts simultaneously - with one trader estimating a $10 per tonne profit on Wednesday for 
June delivery. 

For a graphic on the estimated cash price spread between LME and ShFE jump to its highest since 2014, 
click here 

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/rlgvdwjggpo/marex.png
https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/xklpykqlrpg/ali%205.png


 

 

However, trade sources and analysts expect the China price strength to be short-lived because of weak 
global economic growth. 

“This month will be critical for aluminium as we wait and see if China’s market can continue its recovery, and 
whether demand growth from the rest of the world finds a bottom,” ING analyst Wenyu Yao said, estimating a 1.5-
million-tonne surplus for aluminium globally in 2020. 

“I don’t expect the rally to last long. There is plenty of aluminium, more than enough, I would say, to feed 
the world,” the second trader said. 

For a graphic on ShFE aluminium prices seen falling every month until December, click here 
 

 
Fonte: Reuters 
Autor: Mai Nguyen 
Data: 06/05/2020 

 
AUTOMAÇÃO É SINÔNIMO DE SOBREVIVÊNCIA NA MINERAÇÃO 

Dentro de um ambiente cada vez mais competitivo, utilização da tecnologia ajuda empresas do setor a 
otimizar tarefas e reduzir custos 

A mineração e a indústria extrativa são uns dos mais importantes pilares do crescimento econômico no 
Brasil e movimentam anualmente cerca de US$ 50 bilhões, de acordo com a Agência Envolverde. 

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/qzjpqknmbpx/ali%204.png


Mas, apesar da tamanha representatividade na economia, nas exportações e na geração de emprego, a 
maioria das empresas do setor encontram-se no início da jornada de Transformação Digital. 

Somada à tardia inovação, os preços das commodities estão baixando, o volume de minério sendo 
transportado entre as plantas de extração e beneficiamento e os portos está aumentando e, finalmente, a escassez 
de mão-de-obra qualificada está aumentando com o tempo. Qual o resultado? 

A indústria da mineração encontra-se cada vez mais pressionada a inovar com o objetivo de aumentar seu 
crescimento e atender a demanda global por commodities minerais. 

Para ajudar o setor nesta missão, algumas tecnologias estão sendo desenvolvidas, modernizadas e 
integradas. Muitos destes investimentos têm o objetivo de otimizar as operações de mineração, aumentando o 
volume disponível de minério para exportação aos grandes mercados mundiais, em especial, a China. 

Por isso que a inovação na indústria da mineração geralmente começa no transporte terrestre, mais 
especificamente, nos maquinários móveis usados no processo de extração e beneficiamento mineral. 

Com o uso de uma solução de automação, que conecta e integra a frota de máquinas móveis e seus 
motoristas, as empresas ganham visão da operação, o que significa obter conhecimento dos ativos que estão nas 
minas e usinas, suas necessidades de manutenção, bem como a condição de fadiga do motorista antes e durante o 
ato de dirigir. 

Além disso, as empresas passam a ter controle diário da produção, o que permite a tomada de decisões mais 
estratégica e a alocação de recursos mais assertiva. 

Sem a automação dos processos, essas informações são recebidas em relatórios mensais, que dependem de 
um humano para realizar os apontamos e, na maioria dos casos, não estão na nuvem para serem acessadas em 
tempo real e de qualquer localidade. 

Este ganho de eficiência operacional impacta diretamente nas finanças das empresas que, por meio do 
controle da cadeia de suprimentos, podem executar e gerenciar melhor as suas operações de vendas, estoques e os 
fluxos de produtos, de forma a controlar os riscos e otimizar os custos. 

Portanto, independente da importância econômica da indústria da mineração, as empresas do setor têm 
que automatizar e otimizar sua logística de transporte a fim de reduzir seus custos e estar em dia com a 
Transformação Digital. 

Afinal, num cenário de Indústria 4.0, não basta representatividade na economia. Para manter a 
competividade, aumentar a lucratividade e, basicamente, sobreviver, é preciso ser digital. 
Fonte: Brasil Mining Site 
Autor: Alexandre Sartoni 
Data: 07/05/2020 

 
O DIREITO MINERÁRIO COMO GARANTIA PARA FINANCIAMENTOS 

Em mineração, tudo começa com a pesquisa mineral. Esta atividade, também chamada de “exploração 
mineral”, objetiva descobrir e comprovar a existência da jazida mineral. Para tanto, na sua fase inicial, se prospectam 
ambientes geológicos factíveis à presença de alguma “ocorrência mineral” que, pela expressividade da mineralização 
a ser encontrada, pode vir a ser considerada um “depósito mineral”.  

Essa é tida como uma etapa de “risco geológico” em que há uma grande incerteza sobre a efetiva existência 
de alguma concentração mineral na área pesquisada. E, ainda que se encontre essa concentração mineral, o título 
minerário ou mesmo o depósito mineral não teria um valor monetário em si, só vindo a adquirí-lo após um processo 
exaustivo de avaliação em que se comprove a possibilidade do seu aproveitamento, uma vez analisados todos os 
fatores que poderiam influenciar nessa avaliação. Inclusive por existir um mercado para consumir o bem mineral 
produzido, em condições de preço e qualidade que remunerem o investimento a ser realizado. 

Uma vez identificado o depósito mineral, as atividades de exploração passam a ser dirigidas para aumentar o 
grau do conhecimento geológico sobre o corpo mineralizado. Essa segunda fase se consubstancia na definição do 
modelo geológico e no controle da mineralização visando a identificação, a análise qualitativa e a estimativa da 
massa do corpo mineralizado nesse depósito mineral. 

Nessa fase, há que se fazer a caracterização tecnológica do minério para definir o melhor processo de 
beneficiamento, e ainda estimar os respectivos custos operacionais e o investimento necessário à instalação da 
planta, bem como inferir os riscos econômicos relacionados às variáveis de mercado no nível de pré-viabilidade. O 
conjunto dos fatores permite que se efetue a avaliação para comprovação da exequibilidade técnico-econômica de 
lavra, projetada por meio do fluxo de caixa descontado a uma taxa (de juros) mínima de atratividade apropriada, 
deduzindo-se o investimento inicial, cujo resultado é o valor presente líquido (VPL), ou seja, o próprio valor da 
jazida.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento


No estágio inicial da pesquisa mineral, em que há riscos geológicos, tecnológicos e econômicos associados 
ao projeto, a margem de erro sobre as quantificações ainda é alta e, portanto, dificilmente haveria agente financeiro 
que se dispusesse a financiar a pesquisa mineral sem qualquer certeza da efetiva comprovação de existência da 
jazida. A solução internacionalmente adotada pelo setor mineral foi a de buscar a capitalização da pesquisa mineral 
por meio de venture capital, em bolsas de valores. Em alguns países, como Canada e Austrália, há inclusive 
incentivos fiscais para atrair os investidores na fase de pesquisa mineral, tendo-se ambientes de negócios 
extremamente promissores até para pequenos investidores, como pessoas físicas, aproximando a pesquisa mineral e 
a mineração do varejo de investimento. 

No Brasil, de acordo com o Código de Mineração, o relatório final da pesquisa mineral (RPF) é o instrumento 
pelo qual o titular do alvará de pesquisa comprova a existência da jazida perante a ANM. Sendo o RFP apresentado à 
ANM e caso analisado e aprovado por essa Agência, o titular do alvará de pesquisa adquire o direito de requerer a 
concessão de lavra pelo prazo de um ano. Nesse intervalo, será apresentado o requerimento de concessão de lavra, 
o qual deve estar acompanhado pelo Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) da futura mina, devendo o titular 
juntar prova de disponibilidade de fundos ou da existência de compromissos de financiamento, necessários para a 
execução do referido PAE e operação da futura mina. 

Recentemente, a legislação no Brasil foi revisada com edição do novo Regulamento do Código de Mineração, 
por meio do Decreto nº 9.406/2018(RCM/2018). No novo Regulamento admitiu-se que, após a aprovação do 
relatório final de pesquisa pela ANM, é possível prosseguir com os trabalhos de exploração para melhor 
conhecimento, ou seja, “delineamento” da jazida. Esse mesmo Decreto nº 9.406/2018 admitiu, ainda, nos seus 
artigos 43 e 44, que o direito minerário pode ser utilizado como garantia e que a ANM estabelecerá, em Resolução, 
as hipóteses de oneração de direitos minerários, os requisitos e os procedimentos para a averbação de cessões, 
transferências de direitos minerários.  

Tal solução, quando regulamentada, permitirá que os titulares de direitos minerários possam solicitar a 
averbação do contrato de penhor ao processo, desde a fase de alvará de pesquisa, caso obtenham financiamento, 
trazendo o agente financeiro para ser “co-titular” no processo. Ou seja, a garantia poderá ser oferecida desde que o 
minerador obtenha o alvará de pesquisa e não somente quando estiver no regime de concessão. Também, na etapa 
de realização da pesquisa mineral, por meio de guia de utilização, poderá ocorrer o aproveitamento do minério, 
permitindo, assim, a projeção de um fluxo de caixa descontado e até um valor preliminar da jazida. 

Por outro lado, no caso da pesquisa mineral sem guia de utilização, o agente financeiro estaria efetuando a 
operação de crédito ou investindo em condições de maior risco, de forma a que o pagamento do “capital 
emprestado” ocorreria não necessariamente com a cobrança de parcelas, mas com a valorização do direito 
minerário a partir de possível confirmação de existência da jazida. Isso significa, na prática, uma operação de 
“equity”. 

Esse é um modelo de negócio incomum, de fato, para realidade brasileira, mas comum em países onde o 
ambiente de negócio da mineração se desenvolveu muito mais que no Brasil, como Canada, Austrália, Reino Unido, 
Peru, dentre outros. A dificuldade desse modelo estaria exatamente na falta de materialidade para se definir o valor 
do ativo com segurança, sendo tal valoração estabelecida nessa etapa tão somente por definição especulativa ou 
com base em inferência geológica do potencial mineral.  

No entanto, é possível, sim, que mesmo nessas condições existam investidores ou agentes financeiros que se 
disponham a correr o risco (geológico, tecnológico e econômico) associado a essa fase da exploração, e até mesmo 
no juízo dos empreendedores. Desta forma, o agente financeiro, tendo-se garantido no registro do penhor averbado 
ao processo minerário, se socorreria deste instrumento para assegurar a recuperação do capital investido, na 
hipótese de alguma inadimplência.  

Não resta dúvida da importância da averbação de contratos de financiamento desde a fase da pesquisa 
mineral. No entanto, antes do RCM/2018, que admitiu essa possibilidade, parecer da Advocacia Geral da União 
(AGU) vedava tal averbação, só admitindo o gravame do penhor em processos que já tinham evoluído para o direito 
de lavra. Entende-se que o poder público, que não corre o risco financeiro, não deveria se opor a efetuar a 
averbação dos contratos de penhor. Muito pelo contrário, deveria, sim, estimulá-los e atrair para si tal atribuição. 
Esses contratos são firmados entre entes privados e atualmente, ao serem assinados, as partes recorrem a cartórios 
de registro de notas pelo país. Ressalta-se que, em manifestação recente na mídia, a ANM informou que deve 
aprovar brevemente a resolução prevista nos artigos 43 e 44 do RCM. Esse é um grande passo, pois afastaria dúvidas 
sobre essa vedação. 

Considerando a continuidade da pesquisa mineral após a aprovação do relatório final, tal atividade se 
justifica, em muitos casos, pela necessidade do aprimoramento das informações, visando a obtenção de dados mais 
confiáveis para a conversão de recursos minerais em reservas minerais. Assim, será possível melhor elaborar o plano 
de aproveitamento econômico da mina. Informações geológicas mais confiáveis e estimativas mais seguras 
permitem estabelecer parâmetros de projeto mais precisos como relação estéril/minério (limite), ângulo de talude, 



altura de bancadas ou dimensões de realces, parametrização da jazida (relação tonelagem x teor e teor de corte), 
taxa de recuperação da usina de beneficiamento etc.). 

Essa, sem dúvida, é uma etapa em que, com a confirmação de existência da jazida e o detalhamento das 
informações geológicas, o direito minerário tornar-se-á bem mais seguro para o investidor ou credor. Nessa etapa, 
pelo grau de confiabilidade das informações, é bem mais factível se obter o financiamento bancário com gravame do 
penhor devidamente valorado, mas a critério de cada banco ou agente financeiro.  

No caso de financiamento para delineamento da jazida, como o projeto ainda não é uma mina produtiva 
com fluxo de caixa operacional, pode haver restrições dos agentes financeiros em emprestar o capital sem que haja 
uma previsibilidade da capacidade de pagamento. A solução seria os credores se tornarem “sócios” do projeto, uma 
vez averbado o penhor no processo, como descrito anteriormente. Isso já tem ocorrido para empresas de grande 
porte, com receita operacional (produção), patrimônio e reputação no mercado, ou seja, com risco mínimo de 
inadimplência. Mas as pequenas e médias empresas, que não possuem tal lastro ou receita operacional, 
continuariam sem ter acesso a esse crédito. 

Uma parte expressiva das jazidas minerais descobertas no país não se viabilizam como empreendimento 
minerário efetivamente produtivo exatamente porque o titular do direito de lavra não possui capital ou não 
consegue obter no mercado, por meio de financiamento, os recursos necessários para efetivar a implantação da 
mina. É necessário que sejam criadas condições para que esses empreendimentos de mineração se tornem 
realidade, possibilitando que financiamentos diretos venham a alavancá-los.  

Como política de fomento à atividade para obtenção do financiamento junto a agentes financeiros, se faz 
necessária a previsão, na legislação, de que o direito minerário seja aceito como garantia, mas não apenas. Algumas 
salvaguardas teriam que ser previstas para não se ter dispositivos ineficazes, a exemplo da previsão legal de 
execução extrajudicial da garantia. 

Um fator dificultador está relacionado ao regramento infralegal que define as declarações de resultados de 
exploração, de recursos e de reservas minerais no país. A auto regulação trazida pela Comissão Brasileira de 
Recursos e Reservas (CBRR) é importante para disseminar no país as melhores práticas internacionais, mas pode não 
ser suficiente. A desatualização dos conceitos ainda usados pela ANM e o não alinhamento às práticas internacionais 
dificulta a efetiva caracterização do direito minerário como ativo financeiro para fins de garantia.  Neste caso, o valor 
da jazida como um bem físico e patrimonial não estará devidamente avaliado para efeito de caracterização oficial, o 
que representaria, ainda, uma restrição para aceite do ativo como garantia por bancos estatais de desenvolvimento, 
e mesmo para bancos privados e outros agentes financeiros.  

A definição incerta sobre o que é aprovado pela ANM, se é recurso ou reserva mineral, gera insegurança 
para qualquer agente financeiro que se pretenda ser credor numa operação de financiamento. É fundamental que a 
ANM institua, por meio de resolução, urgentemente, o Sistema Brasileiro de Certificação de Recursos e Reservas. Só 
com uma nova conceituação de recursos e reservas minerais, alinhada às melhores práticas internacionais vigentes, 
será possível transformar o título minerário em ativo reconhecido pelo mercado financeiro, de forma a que os 
bancos venham aceitar a jazida como garantia. 

A adoção, pela ANM, de medidas como as descritas aqui, sem dúvidas, fortalece as condições necessárias 
para atração de investimentos na mineração do país, melhora o ambiente de negócio da mineração brasileira e 
representa um avanço significativo para o desenvolvimento do setor mineral brasileiro. 
Fonte: Brasil Mineral 
Autor: Miguel Antonio Cedraz Nery 
Data: 07/05/2020 

 
FUTUROS DO MINÉRIO DE FERRO E AÇO REGISTRAM GANHO SEMANAL COM AUMENTO DA DEMANDA 

Os futuros de minério de ferro e do aço na China registraram ganhos nos três pregões desta semana, 
apoiados pela crescente demanda das usinas locais, à medida que o país flexibiliza medidas de restrição e bloqueios 
adotados desde o início do ano relacionados à pandemia de coronavírus. 

Os contratos futuros de minério de ferro mais negociados na Dalian Commodity Exchange, para entrega em 
setembro, terminaram em alta 2,6%, para 633 iuanes (US$ 89,52) por tonelada, a maior cotação desde 1º de agosto. 
Na semana, subiram 3,8%. Havia apenas três pregões por causa dos feriados na China no início da semana. 

Os preços do minério de ferro estão sendo sustentados pela forte demanda das siderúrgicas chinesas, 
segundo três traders de minério de ferro das províncias de Shandong e Jiangsu. 

"A demanda doméstica por produtos siderúrgicos é inesperadamente boa, o que também beneficia a 
demanda por matérias-primas", disse o trader de Shandong. 



As taxas semanais de utilização da capacidade nos altos-fornos em 247 usinas aumentaram para 89,1% a 
partir de sexta-feira, mostraram dados compilados pela consultoria Mysteel. 

Também existem preocupações crescentes com possíveis interrupções nos embarques do Brasil, o segundo 
maior fornecedor de minério de ferro da China. 

O país registrou um número recorde de casos e mortes de coronavírus na quarta-feira, aumentando as 
chances de restrições de viagens e ordens de permanecer em casa. O Brasil já impôs um bloqueio à cidade de São 
Luis, no nordeste do país, onde fica localizado o terminal marítimo de Ponta da Madeira, um porto de carregamento 
de minério de ferro. 

O vergalhão de aço de referência da Bolsa de Futuros de Xangai, para entrega em outubro, fechou 0,9%, 
para 3.452 iuanes por tonelada, elevando seu ganho semanal para 2,5%. 

A bobina laminada a quente, usada em carros e eletrodomésticos, saltou 1,5%, para 3.327 iuanes por 
tonelada. 

Os estoques de aço mantidos por traders nas principais cidades da China caíram 658.300 toneladas, para 
18,11 milhões de toneladas na quinta-feira, de acordo com a Mysteel. 

Os contratos futuros de aço inoxidável para entrega em junho caíram 0,5%, para 13.190 iuanes por tonelada. 
Outros ingredientes siderúrgicos tiveram variações opostas, com o carvão metalúrgico de Dalian em queda 

de 0,2%, para 1.090 iuanes por tonelada, enquanto o coque subiu 1,0%, para 1.750 iuanes por tonelada. 
Os preços spot do minério de ferro com 62% de conteúdo de ferro para entrega na China subiram para US$ 

84,8 por tonelada na quinta-feira. 
Mais de 3,86 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo e 268.620 

morreram, de acordo com um relatório da Reuters. 
Os embarques de minério de ferro do principal centro de exportação do mundo em Port Hedland, na 

Austrália, para a China saltaram para 38,7 milhões de toneladas em abril, mostraram dados da autoridade portuária 
na sexta-feira. 

O presidente da Nippon Steel disse que a empresa não será capaz de evitar grandes perdas no primeiro 
semestre do ano. 

Os principais representantes comerciais da China e dos Estados Unidos realizaram uma ligação na sexta-feira 
e concordaram em fortalecer a cooperação macroeconômica e de saúde pública, informou o Ministério do Comércio 
da China em comunicado. 

A Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis disse em comunicado divulgado na quinta-feira que 
espera que as vendas de veículos na China subam em abril e rompam quase dois anos de queda. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 08/05/2020 

 
ENTREVISTA WILSON BRUMER: MESMO COM CRISE, AUMENTA A ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES 

O presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Wilson Brumer, foi 
entrevistado pelo jornal Valor Econômico para comentar sobre o cenário e resultados do setor diante da 

pandemia do novo coronavírus. 
Mesmo com a paralisia da economia, em decorrência da pandemia da covid-19, o Brasil viu aumentar a 

arrecadação de royalties de mineração entre janeiro e abril. 
Foram arrecadados R$ 1,376 bilhão ante R$ 1,109 bilhão no mesmo período do ano passado, segundo 

números reunidos a pedido do Valor pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), entidade que representa as 
principais empresas de mineração do país. 

A arrecadação vem quase toda dos estados do Pará e de Minas Gerais, onde há uma grande extração e 
minério de ferro e outros minerais representativos no setor. No acumulado dos quatro primeiros meses, os 
empreendimentos no Pará, que abriga a jazida de ferro e cobre de Carajás recolheram R$ 691 milhões. Em Minas 
Gerais foram R$ 530 milhões. 

O aumento não traduz necessariamente alta da produção das minas e pode ter sido influenciado, em parte, 
por eventuais incrementos dos preços. Há que se considerar também que no primeiro semestre de 2019 houve a 
tragédia de Brumadinho, que afetou a mineração de ferro da Vale e outras empresas em Minas Gerais. 

Além disso, o recolhimento da contribuição federal sobre o setor mineral (Cfem) – ou royalties – é feito com 
um mês de defasagem: ou seja, os valores arrecadados em abril, por exemplo, se referem à produção de março. 
Ainda assim, o presidente do conselho administrativo do Ibram, Wilson Brumer afirma que os números dos royalties 



mostram que mesmo durante a pandemia as empresas que operam no Brasil têm registrado aumento em seu 
faturamento. A Cfem é calculada com base no faturamento bruto das empresas. 

Maior destino das principais commodities metálicas brasileiras, a China passou por um período de redução 
de demanda quando começou a ser afetada pelos primeiros casos de contaminação e mortes por coronavírus. Foi 
fortemente afetada nos meses de fevereiro e março. “A China teve um problema no início de janeiro, mas já vem se 
recuperando e crescendo em termos de mercado novamente”, destacou Brumer. 

Segundo o executivo, no cargo desde meados do primeiro semestre de 2019, apesar do baque quase 
generalizado em quase todos os setores da economia, as mineradoras no Brasil conseguiram até agora evitar 
demissões e mantêm seus planos de investimento. 

“O setor já tinha previsto um investimento entre 2020 e 2024 de US$ 32,5 bilhões. No período anterior, 
entre 2019 e 2023, a previsão era de US$ 27,5 bilhões”, disse o executivo. Diante das demandas da pandemia, as 
principais empresas do setor mineral se mobilizaram e já doaram R$ 700 milhões, atrás apenas das doações feitas 
pelos bancos e outras empresas do setor financeiro, que já informaram R$ 1,6 bilhão. 
Fonte: Portal da Mineração 
Data: 08/05/2020 

 
SECRETÁRIO VIDIGAL SE REÚNE COM EMBAIXADOR NORTE-AMERICANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR MINERAL 

O Secretário de Geologia e Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), 
Alexandre Vidigal de Oliveira, se reuniu ontem, 07, com o Embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) em 
Brasília, Todd Chapman.  A videoconferência foi marcada pela posição e propósitos dos dois países em relação aos 
rumos e princípios que devem orientar o desenvolvimento do setor mineral. 

Na ocasião, Alexandre Vidigal traçou um panorama geral sobre a mineração no Brasil, e indicou as 
prioridades para o setor, em especial, o avanço da mineração para novas áreas como terras indígenas e faixa de 
fronteira.  “Há uma perspectiva de aumento de investimentos no setor mineral, e também, de que eventual perda 
no setor, em razão da pandemia, seja a menor possível”, afirmou Vidigal. O secretário disse ainda que, “apesar das 
adversidades, o momento atual contribuirá, em larga medida, para a elevação da credibilidade, bem como para uma 
maior confiabilidade e segurança associados à mineração no país, após um ano de ações do governo federal nesse 
sentido”.   

Com relação aos efeitos da crise no setor mineral, Vidigal ponderou sobre a imprecisão das previsões 
globais, que variam com cenários de redução de 8 a 25% da produção mundial, e indicou que o impacto na 
mineração deverá ser mais moderado que aquele a se verificar nas indústrias de base e de consumo, por exemplo, 
dada a natureza da mineração como insumo primordial de importantes setores da economia. Assim, de acordo com 
Vidigal, os preços do minério de ferro têm-se mantido estáveis, até o momento, ao passo que os preços do ouro e do 
urânio têm observado elevação. “No Brasil, não se verificou, ainda, impacto expressivo na produção mineral ou 
perda de postos de trabalho no setor” enfatizou o secretário. 

O Embaixador dos EUA, Todd Chapman, manifestou a disposição de seu país em compartilhar a experiência 
norte-americana no desenvolvimento do setor mineral brasileiro, em particular, sobre mineração em áreas 
indígenas, assim como regulamentação e inovação tecnológica. Chapman enalteceu as iniciativas para facilitação de 
negócios no Brasil e indicou a importância de se divulgar esses resultados junto ao setor privado. 

Também foi colocada em pauta a possibilidade de cooperação bilateral entre EUA e Brasil, em particular, 
sobre minerais para inovação tecnológica. A reunião resultou em iniciativas adicionais para cooperação bilateral em 
temas como monitoramento e recuperação de áreas degradadas por minas desativadas, pesquisa geológica, 
reaproveitamento de metais em eletroeletrônicos, segurança do trabalho em minas, carvão sustentável, entre 
outros.  Ficou acordado ainda entre as partes, que novas conversas ocorrerão, já a partir da semana que vem, para 
avançar a negociação sobre temas específicos de cooperação. 

A videoconferência foi acompanhada pela Secretária Adjunta, Lilia Sant’Agostino e pelos diretores da SGM, 
Enir Mendes, Gabriel Maldonado, Ricardo Monteiro e Frederico Bedran, além do Presidente da Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Esteves Colnago e o Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), 
Victor Bicca. Do lado norte-americano, participaram diplomatas lotados na Embaixada e no Consulado Geral dos EUA 
no Rio de Janeiro, responsáveis pelo tema de mineração. 
Fonte: MME 
Data: 08/05/2020 

 
 



 
BN AMERICAS – MINERADORAS LATINO-AMERICANAS RETOMAM OPERAÇÕES COM FLEXIBILIZAÇÃO DE QUARENTENA 

As mineradoras latino-americanas estão pressionando para retomar as operações normais, à medida que os 
governos começam a relaxar as quarentenas decretadas para conter a propagação de Covid-19 causada pelo novo 
coronavírus. 

Enquanto vários grandes produtores de ouro evitaram interrupções significativas devido à pandemia, outras 
empresas estão começando a restabelecer operações na Argentina, Peru e Brasil após suspensões de curto prazo. 

No entanto, as empresas de mineração que concentram suas operações no México permanecem para trás e 
uma grande maioria interrompeu as operações para cumprir as restrições que permanecerão em vigor até, pelo 
menos, 18 de maio. 

Operação completa 
A Barrick Gold não reportou suspensão em nenhum de seus ativos, incluindo Pueblo Viejo na República 

Dominicana, o maior produtor de ouro da América Latina, e Veladero, na Argentina. A produção de 1,25 milhão de 
onças (Moz) do primeiro trimestre estava alinhada com a faixa de meta apresentada para 2020, informou a empresa 
na quarta-feira (6). 

A Kinross Gold, proprietária de mina de ouro Paracatu, em Minas Gerais, também evitou interrupções. 
“Todas as minas da Kinross estavam em operação durante o primeiro trimestre e não foram afetadas materialmente 
pela Covid-19”, disse a empresa na terça-feira (5) em uma declaração de seus resultados trimestrais. 

Embora a grande maioria das minas mexicanas tenha interrompido as operações para cumprir com a 
quarentena, Fresnillo parece ter recebido uma isenção. A empresa não confirmou as suspensões de nenhuma das 
minas mexicanas e fontes do setor dizem que suas operações continuam sob um acordo com o governo. 

“Em conjunto com a Câmara de Mineração do México (Camimex), outras empresas de mineração e o 
sindicato, Fresnillo iniciou uma série de conversas com autoridades do governo federal e local para descobrir 
maneiras pelas quais a indústria de mineração pode manter certas operações limitadas enquanto se dá prioridade ao 
bem-estar de todos os trabalhadores e comunidades locais”, afirmou a empresa mexicana em seu relatório de 
produção do primeiro trimestre. “Essas discussões ainda estão em andamento”, completa. 

Retomada 
Outros produtores de ouro estão retomando as operações normalmente após o levantamento das 

suspensões. A Yamana Gold o fará em plena capacidade em Cerro Moro depois que o governo argentino declarou a 
mineração essencial no dia 3 de abril. 

A indústria paralisou suas atividades no dia 19 de março. A empresa também está restaurando a operação 
na mina de Malartic, no Quebec. Sediada em Toronto, a Yamana reduziu suas projeções de volume para 2020 de 
857.000oz para 786.000oz para refletir a perda de produção durante suspensões e currículos progressivos. 

A AngloGold Ashanti, da África do Sul, também está trabalhando para retomar suas funções normais na 
América Latina. Em Cerro Vanguardia, na Argentina, a empresa planeja manter a produção próxima dos níveis 
projetados anteriormente, processando material armazenado, após a retomada da moagem em 6 de abril. No 
momento, a mineração segue interrompida devido a restrições impostas às viagens no país. 

No Brasil, a Serra Grande da AngloGold retomou as operações em 5 de abril, depois de ser suspensa por 
nove dias, enquanto os ativos no estado de Minas Gerais não foram afetados pela pandemia. 

A Buenaventura, no Peru, suspendeu todas as operações para cumprir as medidas de confinamento 
adotadas no país desde 16 de março. A companhia não divulgou projeções para suas operações, mas provavelmente 
seguirá um plano de quatro etapas para normalizar as atividades sob um decreto emitido pelo presidente Martín 
Vizcarra. 

Suspensões parciais 
Outras empresas de mineração foram afetadas por suspensões em algumas de suas operações. 
A Newmont, com sede no Colorado, disse na terça-feira que as minas que representam 90% de sua 

produção planejada ainda estão em operação, e Cerro Negro, na Argentina, e Yanacocha, no Peru, reabrirão depois 
que as medidas de confinamento nos dois países forem relaxadas. No entanto, Peñasquito no México ainda está 
suspensa. 

Atualmente, as quarentenas no México se estendem até 30 de maio, mas a empresa está buscando uma 
autorização para retomar as operações em 18 de maio, de acordo com uma cláusula que beneficia áreas do país com 
pouca ou nenhuma propagação do vírus. 

A Equinox Gold também planeja reiniciar as atividades em 18 de maio na mina mexicana de Los Filos, 
também atualmente suspensa. A estimativa original de 170.000-190.000oz de produção em Los Filos até 2020 é 
cerca de um terço das 540.000-600.000oz projetadas para toda a empresa. 



A Equinox continuou processando a solução dos blocos de lixiviação de Los Filos, produziu ouro em volumes 
reduzidos e aumentará suas operações na mina de Pilar no Brasil após uma breve suspensão, enquanto todos os 
outros ativos continuam em operação. 

A Pan American Silver suspendeu suas operações no México no início de abril, após medidas similares em 
suas minas no Peru, Argentina e Bolívia. Embora seja provável que as suspensões no México permaneçam em vigor, 
a empresa não divulgou novas informações sobre suas minas nos outros três países, onde as quarentenas foram 
relaxadas. 

Estima-se que seus ativos mexicanos produzam cerca de 140.000 onças de ouro em 2020, em comparação 
com o total originalmente calculado de 625.000 a 675.000 onças. Também suspenso, o trio de ativos mexicanos da 
Agnico Eagle Mines representa 275.000 onças da produção originalmente prevista de ouro. 

A adição da operação Nunavut da Agnico no Canadá (estimativa original para 2020: 595.000 oz), também 
suspensa na quarta-feira (6), afetou a produção atingindo 870.000 oz, pouco menos da metade da previsão original 
de 1.875Moz. 

Suspensão total 
Finalmente, a única mina produtora de ouro da Torex, El Limón-Guajes no México, permanece suspensa para 

cumprir a quarentena. 
A empresa espera começar a operar em meados de maio, disse o diretor-executivo Fred Stanford em uma 

teleconferência da Torex sobre os resultados do primeiro trimestre. 
Fonte: Ibram 
Data: 08/05/2020 

 
PRESSÃO DE EMPRESÁRIOS E INTERESSE PÚBLICO ACELERAM PROCESSO DA FIOL 

Todo mundo quer a Fiol 
Em meio à pandemia do coronavírus, o setor produtivo baiano e do setor público iniciaram uma mobilizaram 

junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pela análise do processo referente à licitação da Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste (Fiol). O ministro Aroldo Cedraz, do TCU, já recebeu ofícios do vice-governador e secretário de 
Desenvolvimento Econômico,João Leão, e dos presidentes das federações das Indústrias (Ricardo Alban), Agricultura 
(Humberto Miranda) e Comércio (Carlos Andrade). A análise do TCU é hoje o último grande entrave para a 
implantação do projeto, cujo interesse na implantação ultrapassa as fronteiras baianas.  

Impacto  
O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm, calcula que, por 

baixo, a Fiol tem potencial de render por ano R$ 500 milhões só em royalties minerais (CFEM). "A ferrovia é viável 
economicamente há muito tempo", destaca. Bom lembrar que somente o projeto da Bamin deverá movimentar 20 
milhões de toneladas de ferro por ano, com potencial para ampliação no futuro. Com outros projetos, como o da 
Companhia do Vale do Paramirim (CVP), Fiol passa fácil dos 50 milhões de toneladas em movimentação anual.  

Interesse federal 
A Fiol ganhou um forte padrinho também no governo federal. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 

encantou-se com o projeto e fala abertamente sobre a determinação de concluir a obra na Bahia, mas também na 
sua extensão até o Tocantins. Não custa nada lembrar que a licitação pode representar um reforço de caixa 
bilionário para o governo federal em tempos de vacas magras. 
Fonte: Jornal Correio 
Autor: Donaldson Gomes 
Data: 08/05/2020 

 

IMPACT OF COVID-19 ON AFRICAN MINE PRODUCTION 
The spread of Covid-19 across Africa has caused a large-scale impact on mining operations. To curtail the 

spread of the virus, many countries announced national lockdown measures, ranging from a complete shutdown to 
various restrictions on the movement of people and businesses. 

The most significant as far as mining was concerned was in South Africa. The country, which accounts for 
more than 70% of global platinum production, imposed a 21-day complete nationwide lockdown, including the 
suspension of all mining operations from 26 March. Others, including Angola, Botswana, Burkina Faso, Democratic 
Republic of the Congo, Ghana, Lesotho, Liberia, Namibia and Zimbabwe, imposed lockdowns with varying ranges of 



restrictions. These lockdown measures are expected to impact global production of platinum and diamonds most 
severely. 

 

The spread of COVID-19 has particularly affected diamond mining. In Angola, major diamond miner, 
Sociedade Mineira de Catoca, which accounts for 75% of the country production, suspended operations in all its new 
concessions and laid off a part of the workforce. Lucapa Diamond Company halted operations from 1 April to 24 
April, and has since partially resumed operations with 50% of the workforce following a decree from the 
government. In Botswana, production by the largest diamond producer, De Beers, declined by 7% to 5.6 million 
carats in Q1 2020 due to issues related to new plant commissioning and maintenance at Orapa mine and lower 
grades at Jwaneng mine in the Debswana region. With the spread of COVID-19, De Beers has kept the Debswana 
region mining operations on care and maintenance from 2 April as the country implemented lockdown. Mining 
operations are expected to restart slowly in a phased manner from 8 May to 20 May. Collectively, production in 
these major diamond producing countries is forecast decline by 2.6 million carats in 2020. 

South Africa’s platinum production experienced a twin blow in 2020. Anglo American Platinum reported an 
explosion at its Anglo Converter Plant at the Waterval smelter in Rustenberg in February, which meant its guidance 
for 2020 was reduced by around half a million ounces. The 21-day complete lockdown is expected to reduce 
production by a further 0.757 million ounces. 

 

Fonte: Mining Technology 
Data: 11/05/2020 



 
AUSTRALIA WORKING TOWARDS BECOMING TOP GOLD PRODUCER – REPORT 

Australia-focused market analyst Resources Monitor issued a short report stating that the island country is 
bound to overtake China in 2021 as the world’s largest gold producer. 

According to Resources Monitor, Australia’s role as a cost-effective producer is giving it the advantage it 
needs to take the leading position. 

The analyst backs such an assessment by looking at the margins that most gold-mining companies have been 
making for the past 18 months. In particular, the firm focuses on the performance of Newcrest, Saracen, Silver Lake 
and Northern Star. 

 

(Table by Resources Monitor). 
 

In the view of Resources Monitor, these margins paired with gold prices that, despite recent pressures, have 
been rising for the past year and a half, propel miners Down Under to go on with planned new mines or expansions. 

Significant expansions include: 
Newcrest Mining’s Cadia Valley mine in New South Wales, expected to produce 840 Koz of doré in 2020; 
Saracen Minerals’ Carosue Dam project in Western Australia, expected to produce +500,000oz in 2020; 
Red5’s King of the Hills project in Western Australia, expected to produce around 100,000oz in 2020; 
Newmont Australia’s Tanami operation in the Northern Territory, whose annual gold production is expected 

to be approximately 150,000 to 200,000 ounces per year once the expansion is completed in 2023. 
New mines that are expected to start operating are: 

 Bardoc Gold’s Bardoc project in Western Australia, which hosts a total mineral resource estimate of 
49.4Mt @ 1.9g/t Au for 3.02Moz of contained gold; 

 Capricorn Metals’ Karlawinda project in Western Australia, which hosts a total resource estimate of 
50Mt @ 0.93g/t Au for 1.5 Moz of contained gold; 

 Regis Resources’ Mcphillamys project in New South Wales, which hosts a total resource estimate of 
68.9Mt @ 1.04g/t Au for 2.30 Moz of contained gold. 

Fonte: BMS 
Data: 11/05/2020 

 
PLANO LAVRA BUSCA FOMENTAR O SETOR MINERAL COM AÇÕES DESBUROCRATIZANTES 

Em caráter de urgência, ANM lança série de ações para minimizar efeitos da pandemia e trazer segurança 
aos investidores 

A Agência Nacional de Mineração lança, a partir desta segunda-feira (11), o Plano Lavra – uma série de ações 
que vão desburocratizar diversos trâmites entre a agência e o minerador, a fim de melhorar o ambiente de negócios 
e recuperar os danos sofridos pelo setor mineral por conta da atual situação da pandemia mundial. 

“Embora a ANM já estivesse com estas matérias na pauta da Agenda Regulatória, resolvemos priorizar e 
adiantar um conjunto de ações. O Plano Lavra tem o objetivo de acelerar o processo de recuperação econômica, 
neutralizando os efeitos da pandemia no setor de mineração por meio de medidas de desburocratização de normas 



e procedimentos, conjugados à adoção de soluções tecnológicas. Afinal, a pandemia tem nos mostrado o quanto a 
tecnologia pode facilitar nosso trabalho”, explica a diretora da ANM, Débora Puccini. 

As modificações nas normas serão feitas progressivamente. São revisões em caráter de urgência e, à medida 
que forem aprovadas pela ANM, serão colocadas imediatamente em vigor. 

Na primeira leva, a ANM já traz algumas importantes mudanças: as garrafas de água mineral de mesa agora 
poderão ser produzidas por resinas do tipo PET recicladas.  Enquanto os galões já realizam este processo desde 
2008, para os recipientes de mesa só era permitido o uso de resina virgem. É uma antiga demanda do setor, pois 
além de ir ao encontro das metas globais de sustentabilidade e fomentar a economia circular, traz ainda a redução 
de gastos, já que abre a possibilidade de diversificar as embalagens, com o uso de fontes alternativas. 

Outra alteração diz respeito à continuidade de lavra no caso de modificação de titular de áreas minerárias. 
Hoje em dia, quando acontece uma modificação na sociedade das empresas, como fusão, cisão ou incorporação de 
sócios, as mineradoras podem ter que interromper a produção até que a situação contratual seja resolvida. Com a 
nova alteração, as operações e os empregos poderão ser mantidos sem risco. 

Mais agilidade – Quando o minerador, que ainda está em fase de pesquisa, encontra um mineral, pode 
solicitar a Guia de Utilização para poder lavrar uma pequena parte do minério. É nesta fase que ele vai descobrir o 
valor de mercado do minério que está sendo pesquisado, levantar recursos e financiamentos, fazer pesquisas 
laboratoriais e testes tecnológicos. 

Até então, esta Guia de Utilização só era emitida depois da vistoria in loco, fazendo com que o 
empreendedor aguardasse em fila, e apenas depois que fosse apresentado o licenciamento ambiental, atrasando 
ainda mais o processo. 

Com o Plano Lavra, a vistoria presencial para algumas concessões não é obrigatória, por conta do isolamento 
social. Ela deixará de ser condicionante para a emissão da Guia de Utilização e do relatório final de pesquisa e será 
substituída por outros meios tecnológicos de vistoria. Além disso, o minerador poderá providenciar ao mesmo 
tempo o licenciamento ambiental e a Guia de Utilização, diminuindo o tempo de espera.  

“A Guia de Utilização passará ter sua validade vinculada ao Licenciamento Ambiental. O minerador poderá 
solicitar os documentos em paralelo, trazendo mais agilidade e segurança ao minerador”, afirma Puccini. 

Outras iniciativas ainda estão em análise, como o registro de licenciamento e registro de extração, 
requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), requerimentos para lavra de água mineral, ampliação do 
limite máximo de área para regime de licenciamento, consulta pública para o edital de oferta pública de 
disponibilidade de áreas e sistema eletrônico de requerimento de pesquisa. Todas a medidas estão sendo aprovadas 
em diretoria colegiada e serão anunciadas assim que aprovadas. 

“O Plano Lavra reúne cerca de 10 ações simples de desburocratização que pode ser feitas em curto prazo, 
fazendo da ANM um regulador mais eficiente, com simplificação e transparência no setor mineral”, diz o diretor da 
ANM, Eduardo Leão. 

Caso servidores ou a sociedade civil tenham ideias de ações com este mesmo objetivo, a ANM pede para que 
sejam enviadas para fardoregulatorio@anm.gov.br. 

 Saiba mais sobre o Plano Lavra aqui. 
Fonte: ANM 
Data: 11/05/2020 

 
EXSCAN PARA MAPEAMENTO SUBTERRÂNEO 

A CSIRO, agência nacional de pesquisa científica da Austrália, acaba de lançar o ExScan. Trata-se de um 
scanner a laser capaz de mapear complexos minerais subterrâneos inteiros, a partir da superfície. O equipamento  já 
foi testado em mineradoras como a Glencore. É uma unidade compacta, com 25 cm de altura, que pode criar mapas 
e plantas em tempo real, na medida em que se movimenta pelos túneis subterrâneos. 

Os raios laser são emitidos através de uma cúpula de policarbonato transparente na parte superior do 
scanner. E conseguem penetrar depósitos minerais com maior alcance que os sistemas de GPS tridimensionais. 
Outra inovação é que a caixa do ExScan. Produzida em aço, metal que não possui os elementos de alumínio, 
magnésio e titâncio. Que podem gerar faíscas explosivas, uma dos maiores riscos em minas subterrâneas. 
Fonte: In the Mine 
Data: 12/05/2020 
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RIO TINTO SEES CHANGES AHEAD 

Mining major Rio Tinto is bracing for a changed market environment post Covid-19. 
CEO Jean Sebastian-Jacques told delegates on the Bank of America Global Metals, Mining and Steel 

Conference that the mining industry would need to transform to operate and thrive in a post-pandemic reality. 
“As we look to the future, it is fair to say that we do not know what the world will look like. But it is 

absolutely clear that things have got a lot more complex,” Sebastian-Jacques said, pointing to the global travel 
restrictions and the significant rate of unemployment currently experienced. 

“The movement of people and goods will be restricted, as will the movement of data, and it is likely that 
wealth distribution will fundamentally shift. So, significant uncertainties will exist over the short-, medium-, and 
potentially long-term. 

Sebastian-Jacques noted that different countries were also in different phases of the pandemic, resulting in a 
lack of coordination and the emergence of a "realpolitik world", with the potential for rising nationalism and 
increased geopolitical tensions, like the US/China relationship, as well as trade dislocations. 

He noted that economic recovery post pandemic would be dependent on a number of factors, including how 
society chose to respond, the effectiveness of the health measures in place, and the effectiveness off economic 
stimulus. 

“It is clear that regardless of the shape of the recovery, the world will see slower gross domestic product 
growth, and trade impacts. Both key drivers of the mining industry.” 

However, Sebastian-Jacques noted that alongside the challenges, there were also opportunities. 
“We are now, more than ever, focused on understanding and managing our critical risks. We do also see the 

potential for new opportunities to emerge. As history has show, great innovation often springs from difficult times. 
To make the most of these, we will enhance our resilience, strengthen our partnerships and continue to adapt, all 
with an aim to maintain our strong performance.” 

“You have heard me say before that mining developments of the future may start smaller and be embedded 
with optionality for growth over stages, yielding quick cash flows to shareholders, communities and governments. 

“Such as our Winu project, in Western Australia. In the post-Covid world, this type of development approach 
may become more viable.” 

Sebastian-Jacques noted that Rio would remain patient in terms of its investment decisions, and would only 
make these based on market fundamentals. 

“We know that adaption is also thinking about our future portfolio. We are keeping a watching brief on 
merger and acquisitions. Right now, the market is finding it difficult to value companies and the Covid-19 recovery 
pathway is not clear. 

“Rio Tinto will only transact if an opportunity creates value. We remain patient, but not complacent,” he 
added. 
Fonte: Mining Weekly 
Data: 13/05/2020 

 
CORONAVÍRUS ESMAGA DEMANDA DE METAIS BÁSICOS 

A destruição da demanda causada pela pandemia do novo coronavírus diminuirá o impacto das interrupções 
no fornecimento de metais industriais como alumínio e zinco, deixando excedentes pesados e níveis de estoque que 
pressionarão os preços e a produção neste ano. 

As perspectivas sombrias da demanda reduziram os preços dos metais básicos, diminuindo as receitas para 
os produtores, provocando cortes nos gastos de capital e a perspectiva de reduções na produção. 

A mineradora e trader Glencore disse no mês passado que seus gastos cairiam para US$ 1 bilhão a US$ 1,5 
bilhão este ano, ante uma estimativa original de US$ 5,5 bilhões, enquanto a Anglo American planeja cortar gastos 
de US$ 1 bilhão a US$ 4,4 bilhões. 

Os preços mais baixos dos metais podem beneficiar os fabricantes à medida que os custos dos insumos 
caem, mas isso ocorre normalmente apenas se eles comprarem no mercado à vista, pois muitos negócios são 
realizados a longo prazo. 

Prevê-se que o cobre e o níquel sejam os menos afetados, já que a demanda em desaceleração deve ser 
compensada em parte pelas perdas de fornecimento causadas por bloqueios nos países produtores, disseram mais 
de 10 analistas contatados pela Reuters. 



Os preços do metal industrial subiram desde março, em resposta às expectativas de que a demanda se 
recuperará à medida que a atividade manufatureira na China for retomada. Mas fontes industriais disseram que as 
quantidades de bens produzidos não foram vendidas, o que acabará por levar os fabricantes a reduzir a produção e o 
uso de metais. 

"As perdas de demanda devido ao Covid-19 superam as interrupções no fornecimento", disse Soni Kumari, 
analista da ANZ. "Vemos mercados se excedendo para a maioria dos metais em comparação com estimativas 
anteriores de mercados insuficientes em 2020". 

A ANZ espera que a demanda de alumínio caia 8% neste ano para 61,5 milhões de toneladas e tenha um 
excedente de 1,5 milhão de toneladas, enquanto Lais Santos, da consultoria CRU, vê uma queda de 8,8% e 
excedentes de 5,25 milhões de toneladas. 

Um problema para o alumínio é a relutância dos produtores em reduzir a produção devido aos custos 
punitivos de parar e reiniciar as fundições e o aumento de suas margens pela queda nos custos de insumos, 
incluindo energia, alumina e carbono. 

"O alumínio terá um fraco desempenho por algum tempo. A grande parte da queda na demanda vem de 
fora da China e baseia-se na demora de recuperação dos consumidores como ocorreu em 2009-2010", disse o 
analista do Citi Max Layton. 

Enquanto isso, as previsões de demanda de zinco coletadas pela Reuters variam de uma queda de 1% a uma 
queda de 15%, com o último número do analista independente Robin Bhar baseado em comparações com a crise 
financeira global mais de uma década atrás. 

A demanda deste ano para o metal usado para galvanizar o aço é estimada em cerca de 13 milhões de 
toneladas e dependerá da extensão dos gastos do governo em projetos de infraestrutura para impulsionar o 
crescimento. 

As perspectivas para o cobre são mais positivas, pois a demanda perdida - as previsões variam entre 1,9% e 
5,5% - provavelmente será parcialmente compensada pela perda de produção do metal usado amplamente nas 
indústrias de energia e construção. 

"Sem cortes relacionados aos preços, o cobre enfrentará excedentes consideráveis no mercado nos 
próximos cinco anos e a muito elogiada história de déficit estrutural de médio prazo parece morta ou, pelo menos, 
levada para muito mais longe no futuro", disse o analista da CRU Robert Edwards. 

O mercado de cobre preocupa-se há alguns anos com a deterioração dos teores de minério e a escassez de 
novos projetos. 

Para o níquel, as previsões são de que o consumo se contraia em torno de 5% a 2,3 milhões de toneladas, 
parcialmente equilibrado por queda de 2% no fornecimento. Isso ajudou a aumentar as cotações nas últimas 
semanas. 

"A alta nos preços do níquel não reflete a direção atual da demanda", disse o analista do Citi Oliver Nugent. 
"Adicione onde o aço inoxidável é usado e o setor de hospitalidade poderia representar cerca de 25% da demanda 
de aço inoxidável. Os restaurantes não estão comprando talheres, utensílios ou novos produtos da linha branca". 
Fonte: Noticías de Mineração Brasil 
Data: 13/05/2020 
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