
 
 
 
 
 
 
 

12 de Junho 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 

 

 
CONSULTA PÚBLICA 02/2020 - EDITAL DE DISPONIBILIDADE DE ÁREAS. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Mineração - ANM, no uso de suas atribuições regimentais, de 
acordo com a Ata da 83ª Reunião Administrativa da Diretoria Colegiada, de 28 de maio de 2020, e considerando o 
disposto na Resolução nº 24/2020, de 03 de fevereiro de 2020, publicada no DOU de 04 de fevereiro de 2020, 
comunica que realizará Consulta Pública, com o objetivo de tornar público e obter contribuições sobre o EDITAL para 
procedimento de DISPONIBILIDADE DE ÁREAS destinado a conferir direito de requerer, com exclusividade e em 
prazo determinado, a outorga de autorização de pesquisa sobre as áreas, previsto nos Arts. 45 e 46 do Decreto nº 
9.406 de 12 de junho de 2018. 

O período para o envio das contribuições será das 9 horas (horário de Brasília) do dia 4 de junho de 2020, até 
as 18 horas (horário de Brasília) do dia 18 de julho de 2020. As informações específicas sobre a matéria, bem como 
as orientações acerca dos procedimentos relacionados com a participação da Consulta Pública, estarão disponíveis, 
na íntegra, no sítio http://www.anm.gov.br, a partir do dia 04 de junho de 2020. Informações e esclarecimentos 
adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail cp02.2020@anm.gov.br.  
Fonte: ANM 
Data: 18/05/2020 

 
     CPRM LANÇA EDITAL PARA CONSULTA PÚBLICA DAS ÁREAS DE MINERAÇÃO EM GOIÁS, PARAÍBA E PERNAMBUCO 

A CPRM detém cerca de 330 processos minerários, divididos em 29 blocos. Entre eles, cinco foram 
qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O primeiro direito minerário vendido foi o de 
Palmeirópolis. Estima-se que os dois ativos podem gerar investimentos da ordem de 300 milhões de reais e 6,5 
milhões de reais anuais em arrecadação de impostos durante a vida útil do empreendimento além da geração de 
400 empregos diretos e 4.000 indiretos nas localidades dos projetos 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) lançou nesta sexta-feira, dia 29, as minutas do edital, contratos e 
documentos correlacionados referentes ao processo de cessão dos direitos minerários incluídos no Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI). Serão oferecidos aos investidores títulos minerários de minério de cobre em Bom 
Jardim de Goiás (GO), na porção Oeste de Goiás, e os direitos sobre jazidas de fosfato na região costeira dos estados 
de Pernambuco e Paraíba, denominado Projeto Miriri. 

Essas áreas fazem parte da carteira de ativos da CPRM, empresa pública que tem as atribuições de Serviço 
Geológico do Brasil e está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Os direitos minerários são resultado de 
pesquisas feitas nas décadas de 1970 e 1980 pela instituição. 

O Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia Alexandre 
Vidigal de Oliveira, mencionou que as ações em parceria com o Ministério de Minas e Energia e o Serviço Geológico 
do Brasil contribuem para o desenvolvimento da mineração no país e com a geração de emprego e renda nos locais 
onde os ativos minerários estão sendo licitados. “O Brasil tem imenso potencial minerário. A indústria de mineração 
é uma força motriz da economia brasileira, além disso o objetivo maior é fazer com que essas ações contribuam para 
a melhoria do cenário econômico do Brasil. À medida que continuamos a atrair novos investimentos, estamos 
comprometidos com a geração de riqueza e com as políticas desse governo de expandir a mineração quantitativa e 

http://www.anm.gov.br/


qualitativamente, nisso com a adoção das melhores práticas de tecnologia e sustentabilidade”, ressaltou o secretário 
Vidigal. 

Ao lançar o edital, o diretor-presidente da CPRM, Esteves Colnago, ressaltou que o Serviço Geológico do 
Brasil trabalha para colaborar para o desenvolvimento do país. “Acredito que a disponibilização dessas áreas é uma 
ferramenta importante para ajudar o país a sair da crise o mais rápido possível. Essa é uma sinalização importante de 
que o governo está sintonizado com o pleito do setor, por isso estamos empenhando esforços para colocar mais 
esses dois ativos à disposição da sociedade”, afirma o gestor. 

Já o diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM, Marcio Remédio, afirma que, por meio desta 
iniciativa, o Serviço Geológico do Brasil exerce a sua missão de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e 
desenvolvimento sustentável do país. “Acredito que o setor mineral é parte importante para o desenvolvimento 
regional. Esses ativos estão há mais de 30 anos sem gerar benefícios para a sociedade. Essa parceria com o setor 
privado e com o apoio do PPI certamente é uma ferramenta de desenvolvimento para o país”, afirmou o diretor. 

Bom Jardim — O Projeto Cobre Bom Jardim é composto por um processo minerário em uma área total de 
1.000 hectares, apresenta recursos minerais estimados em 4,43 milhões de toneladas, com teor médio de 0,44% de 
cobre, além de subprodutos como cobalto, ouro e grande potencial para descobertas de outros bens minerais. 

Miriri — O Projeto Miriri corresponde a sete processos minerários divididos em dois blocos entre os estados 
da Paraíba e Pernambuco, totalizando 6.112,18 hectares com 55 milhões de toneladas de minério de fosfato e teor 
médio de 6,35% de P2O5. 

A licitação será realizada pelo modelo de maior oferta de preço (bônus de assinatura) e pagamento de 
royalties sobre a receita bruta. Ou seja, o vencedor será aquele que oferecer o valor de bônus de assinatura. No caso 
de Bom Jardim de Goiás o valor mínimo será de R$ 2.563.166,00. Já para o lote do Projeto Miriri, o valor inicial é de 
R$ 2.461.080,00. 

O percentual de royalties será fixo, correspondente a 1,0% para ambos os lotes. Os royalties não têm 
qualquer relação com tributos ou mesmo com a Compensação Financeira Sobre Exploração Mineral (CFEM). 

Conforme estabelece o edital, as propostas deverão ser entregues em envelopes com a apresentação dos 
valores. Em caso de empate, a disputa será verbal. Poderão participar do leilão apenas empresas ou consórcios 
formados por companhias de mineração ou de pesquisa mineral, nacionais ou estrangeiras. 

Prazos — Os documentos ficarão em consulta pública até o dia 29 de junho e, nos dias 16 e 18 de junho, 
serão realizadas audiências públicas, em modelo a ser definido em breve devido à pandemia da Covid-19. Também 
serão realizadas reuniões com interessados nessas áreas (one-on-ones e roadshow) entre os dias 08 a 12 do mesmo 
mês. 

As contribuições recolhidas durante o período serão analisadas por um grupo formado por representantes 
da CPRM, da Agência Nacional de Mineração (ANM) e da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral do Ministério de Minas e Energia. Os documentos poderão ser consultados exclusivamente por meio 
eletrônico. Comentários e sugestões deverão ser encaminhados à CPRM, via formulário padrão, para o endereço 
eletrônico ppi.mineracao@cprm.gov.br. 
Fonte: CPRM 
Data: 29/05/2020 

 
CHINA IRON ORE SURGES OVER 6%, LOGS FIFTH STRAIGHT WEEKLY GAIN 

BEIJING (Reuters) - Iron ore futures in China soared more than 6% on Friday and marked the fifth continuous 
weekly gain fuelled by rising production at steel mills and supply concerns in Brazil due to the coronavirus pandemic. 

Capacity utilisation rates at blast furnaces in 247 mills across China, tracked by Mysteel consultancy, rose to 
91.38% from 90.49%, as of Friday. 

“High steel production level will sustain for a while, and portside inventories are still low, and will prop up 
and stimulate iron ore prices,” Huatai Futures said. 

The most traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for September delivery, jumped as 
much as 6.7% to 754 yuan ($105.50) per tonne, before closing up 6.4% to 752 yuan. 

The contract gained 5.0% for the week. 
Prices also increased amid supply worries in Brazil. The country reported a daily record of 26,417 new 

coronavirus cases on Thursday, bringing its total tally to 438,238, second only to the United States in confirmed 
cases. 

Construction steel rebar on the Shanghai Futures Exchange, for October delivery, rose 2.5% to 3,579 yuan 
per tonne. 

Hot-rolled coils, used in cars and home appliances, closed up 3.2% to 3,542 yuan per tonne. 

https://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/www.cprm.gov.br/publique/-6244.html
https://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/www.cprm.gov.br/publique/-6244.html
mailto:ppi.mineracao@cprm.gov.br


FUNDAMENTALS 
* Dalian coking coal edged up 0.2% to 1,162 yuan per tonne and coke rose 0.9% to 1,877 yuan per tonne. 
* Stainless steel futures fell 0.5% to 12,955 yuan per tonne. 
* Fortescue Metals Group Ltd said on Friday it has been refused leave to appeal a court decision that gave an 

Aboriginal group exclusive title rights to land at its Solomon Hub iron ore mine in the Pilbara region of Western 
Australia. 

* Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China was unchanged from previous session at 
$97 a tonne on Thursday. [SH-CCN-IRNOR62] 

($1 = 7.1468 Chinese yuan renminbi). 
Fonte: Reuters 
Autora: Min Zhang e Tom Daly 
Data: 29/05/2020 

 
RIO TINTO PEDE DESCULPA POR DESTRUIR CAVERNAS ABORÍGENES COM 46 MIL ANOS 

A empresa mineira admite que destruiu cavernas pré-históricas que eram locais de culto para os 
aborígenes australianos. Os danos aconteceram com o recurso a explosivos para expandir minas. 

A empresa mineira anglo-australiana Rio Tinto reconheceu ter provocado danos irreversíveis em cavernas 
pré-históricas habitadas por aborígenes há mais de 46.000 anos, durante trabalhos com explosivos para expandir 
uma mina de ferro na região de Pilbara. 

Representantes da comunidade aborígene australiana denunciaram que a caverna Juukan Gorge, na 
Austrália Ocidental - um dos locais mais antigos conhecidos ocupados por aborígenes na Austrália - tinha sido 
destruída, classificando esse ato de "devastador" para a comunidade. 

Os explosivos foram utilizados perto do local arqueológico a 24 de maio, de acordo com as autorizações 
emitidas pelo governo do estado sete anos atrás, disse a Rio Tinto em comunicado. 

"Pedimos desculpa ao povo Puutu Kunti Kurrama e Pinikura (PKKP). Lamentamos o sofrimento que 
causamos. O relacionamento com o PKKP tem muita importância para a Rio Tinto, pois trabalhamos juntos há 
muitos anos", afirmou a Rio Tinto. 

"Continuaremos a trabalhar com o PKKP para aprender com o que aconteceu e fortalecer a nossa parceria. 
Com urgência, estamos a rever os planos de todos os outros locais na área do desfiladeiro de Juukan." 

"Em 2013, a Rio Tinto recebeu aprovação oficial para realizar atividades nas minas de Brockman 4 que 
afetaram as cavernas Juukan 1 e Juukan 2", disse ainda um porta-voz da companhia. 

A empresa afirma que o plano passava por proteger o património histórico. "A Rio Tinto trabalhou de forma 
construtiva com o povo PKKP em várias questões relacionadas com o património no âmbito do acordo e, onde 
possível, modificou as atividades para evitar danos. Também procurou proteger locais de importância cultural". 

Apenas um ano após a aprovação do uso de explosivos, escavações arqueológicas num dos locais 
relevaram o exemplar mais antigo conhecido de uma ferramenta na Austrália - um osso de canguru afiado que 
remonta a 28.000 anos - e uma trança de cabelo de 4.000 anos, que teria sido usada como cinto. 

Testes de DNA do cabelo mostraram uma ligação genética com os ancestrais dos povos indígenas que ainda 
vivem na área. 

As escavações em 2014 também permitiram encontrar um dos exemplares mais antigos de pedra para afiar 
já descobertos na Austrália. 

O governo estadual da Austrália Ocidental está a rever as leis de mineração como parte de um processo 
iniciado em 2018. 

O ministro dos Assuntos Indígenas, Ken Wyatt, disse que a "destruição não deveria ter acontecido", 
acrescentando que tinha conversado pessoalmente com os proprietários tradicionais da terra. 

"É muito importante que isto não aconteça novamente. O governo precisa garantir que os processos 
legislativos e de aprovação protegem a nossa herança cultural indígena. Parece bastante claro que, neste caso, a 
legislação falhou", disse Wyatt. 

O ex-primeiro-ministro Kevin Rudd, o primeiro líder do país a pedir desculpas a gerações de crianças 
aborígenes, retiradas à força dos seus pais por australianos brancos no século passado, disse que a "arrogância 
corporativa da Rio Tinto roubou todos os australianos". 

"Os abrigos de Juukan Gorge são nove vezes mais antigos que Stonehenge, 23 vezes mais antigos que o 
Coliseu e 75 vezes mais que Machu Picchu", comentou na sua conta oficial no Twitter. 
Fonte: Diário de Notícias 
Data: 01/06/2020 



 
 
 

IMPACTO DA PANDEMIA NA VALE ESTÁ CONTROLADO, AFIRMA DIRETOR DA EMPRESA 
Mercado internacional teme que o avanço do coronavírus no Brasil afete a oferta de minério de ferro, mas, 

segundo Marcello Spinelli, as projeções de produção para este ano não foram alteradas 
Os impactos da pandemia da covid-19 sobre as operações da Vale seguem controlados e a projeção para a 

produção de minério de ferro está mantida no intervalo entre 310 milhões e 330 milhões de toneladas em 2020, 
afirmou ao Estadão/Broadcast em entrevista exclusiva o diretor executivo de ferrosos da mineradora, Marcello 
Spinelli.  

Em meio à disparada dos preços globais da commodity, que já ultrapassou os US$ 100 por tonelada, o 
mercado tem revelado preocupação com os efeitos que um agravamento da doença no Brasil pode ter na oferta de 
minério da companhia. "Não há mudança no guidance (projeções), nem previsão de reduzir", disse Spinelli. "Todos 
os riscos que a gente colocou de antemão estão sendo gerenciados conforme previsto." 

Em abril, a Vale revisou para baixo suas estimativas de produção em 2020, alegando o risco de redução de 
mão de obra em suas minas por causa da pandemia, além dos efeitos remanescentes da tragédia de Brumadinho. A 
meta de produção de finos de minério inicialmente era de 340 milhões a 355 milhões de toneladas. 

De acordo com Spinelli, a Vale tem feito um rígido controle de entrada e saída de empregados, monitorando 
as condições de saúde de quem continua trabalhando e fazendo quarentenas preventivas. No Pará, onde está o 
projeto S11D, o maior da Vale, a companhia tem à disposição trabalhadores temporários eventuais para conter um 
processo de falta de empregados - o Estado chegou a adotar o lockdown em algumas regiões pela gravidade da 
situação de saúde pública. 

"Como essa jornada (contra o coronavírus) vai ser longa, colocamos nas projeções a possibilidade de perda. 
É uma guerra, ela é constante e só vai acabar quando houver a vacina. Por enquanto, estamos vendo impactos muito 
pequenos", afirma. 

Estoques baixos na China 
Sobre o cenário para os preços do minério de ferro, Spinelli diz que o fator China é crucial para explicar a 

curva de alta. Dados da consultoria Mysteel apontam que o estoque de minério de ferro nos portos chineses caiu a 
107,8 milhões de toneladas, o menor patamar desde 2016. 

Enquanto os estoques de aço começaram a cair após a pandemia arrefecer no país, o nível de utilização dos 
altos fornos das siderúrgicas já chega a 91,4%. Hoje 92,6% das fabricantes de aço chinesas estão operando com 
lucratividade. Com a produção de aço indo bem, a demanda por minério é impulsionada. 

"Eles (chineses) não vão abrir mão dessa produção (de aço) porque ela é fundamental na estratégia maior do 
Estado (de retomada econômica via estímulos à infraestrutura e construção)", diz. Como matéria-prima da 
siderurgia, o minério de ferro entra nessa equação. 

Spinelli traça um cenário de desvio de oferta de minério de mercados nos quais a economia está em marcha 
mais lenta - como a Europa e outros asiáticos, a exemplo de Japão e Coreia do Sul -, para a China em recuperação 
pós-pandemia. "Todos os grandes fornecedores - inclusive nós - vão realocar oferta para a China. Vamos fazer uma 
oferta no mínimo igual à do ano passado e, provavelmente, superior", afirma. 

O país asiático já é o principal mercado da Vale. Em 2019, as entregas de minério de ferro e pelotas da 
empresa para o China somaram 190,2 milhões de toneladas, 61% do volume de vendas da companhia. Do lado da 
oferta, a estimativa é de aumento sazonal no segundo semestre, tanto por parte da Vale quanto das mineradoras 
australianas, em função da concentração de problemas climáticos no início ano. 

A captura da maior oferta direcionada à China em termos de prêmios para o minério de alta qualidade da 
Vale dependerá, segundo o diretor, das margens que serão obtidas pelas siderúrgicas chinesas. "Vamos ter de 
monitorar quanto a indústria chinesa ficará saudável. Se a demanda estiver alta, naturalmente as margens tendem a 
aumentar para o aço e elas podem comprar mais (minério) premium", diz. 

Produção em Minas 
Spinelli diz que uma paralisação nas atividades em Itabira (MG) poderia alterar as estimativas de produção. 

No ano passado, a mineradora produziu 36 milhões de toneladas no complexo. A Justiça determinou a interdição das 
atividades da mineradora na cidade, após receber denúncia de que 200 funcionários estariam com a covid-19. Na 
última sexta-feira, 29, a Vale foi atendida em um pedido de liminar contra a decisão. 

"Sem dúvida (poderia mudar as projeções), mas é um caso muito objetivo. Estamos fazendo a testagem, que 
é tida por todos, inclusive a OMS (Organização Mundial da Saúde), como a grande alavanca para reconhecer o 
problema e proteger as pessoas", disse Spinelli. 

No relatório de produção e na divulgação de resultados do primeiro trimestre, a Vale mencionou também o 
atraso na retomada de operações interrompidas, como em Timbopeba (MG), para justificar a revisão das estimativas 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/vale-empresa-mineracao
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,justica-de-mg-determina-que-vale-apresente-garantia-para-pagamento-de-multa-de-r-7-9-bilhoes,70003316416


de produção. As medidas de isolamento têm dificultado o trabalho de campo e, assim, a obtenção de autorizações 
dos reguladores e do Ministério Público. 

Na mina de Brucutu, o mais provável é a Vale seguir atuando com apenas duas linhas até o fim do ano. A 
companhia, diz Spinelli, decidiu aprofundar as investigações sobre a segurança da barragem Laranjeiras, em Brucutu, 
e espera, além disso, corrigir ou melhorar a condição da estrutura em até 90 dias. Com isso, dificilmente a empresa 
conseguirá acionar as outras três linhas de produção da unidade. "Não vamos fazer atalho para isso por causa de 
produção", diz. 
Fonte: Estadão 
Autora: Mariana Durão 
Data: 01/06/2020 

 
NA CHINA, PREÇO DO MINÉRIO DISPARA 24% NO ÚLTIMO MÊS COM PREOCUPAÇÃO SOBRE O BRASIL 

Negociadores temem que a situação da pandemia por aqui provoque interrupções na cadeia de 
fornecimento do material 

O aumento no número de casos da covid-19 no Brasil é um fator de preocupação para a economia brasileira, 
mas também acende sinal de alerta do outro lado do mundo, destaca o Estadão. 

Na China, principal parceiro comercial do País, os preços do minério de ferro dispararam 24% nos últimos 30 
dias com os negociadores temendo que a situação da pandemia por aqui provoque interrupções na cadeia de 
fornecimento do material – o que atrapalharia ou, no mínimo, tornaria mais cara a retomada da segunda maior 
economia do mundo, primeira a entrar e a sair da crise causada pelo novo coronavírus. 

O Brasil não é o principal fornecedor de minério à China: esse posto é da Austrália, que vende aos chineses 
63% do minério que eles consomem. Entretanto, a australiana Rio Tinto compete de perto com a brasileira Vale 
(VALE3) no mercado mundial. A Rio Tinto espera produzir de 324 milhões a 334 milhões de toneladas de finos de 
minério em 2020; a brasileira Vale, entre 310 milhões e 330 milhões de toneladas. 

O mercado para ambas tem se aquecido à medida que a China retoma suas atividades no pós-covid e, em 
maio, a tonelada do minério no porto chinês de Qingdao ficou consistentemente acima dos US$ 90. Na sexta-feira, 
deu um salto de 5% e chegou a US$ 102. “O grande ponto tem sido o Brasil se tornar um epicentro da doença e as 
operações da Vale serem paralisadas”, diz, sob condição de anonimato, o analista de um grande banco de 
investimento. 

Ao peso da Vale na cadeia mundial de minério de ferro se soma, no curto prazo, um fator sazonal que já 
havia reduzido, até março, os embarques para a China. O primeiro trimestre, que em geral tem produção menor no 
Brasil por conta das chuvas, foi ainda mais prejudicado pela pluviometria em 2020. O fator, que já havia aparecido 
nos balanços de Vale, CSN e Usiminas, foi confirmado pela divulgação do Produto Interno Bruto pelo IBGE na Sexta-
feira. 

A indústria extrativa no País cresceu 4,8% em um ano, mas a alta foi puxada pelo setor de petróleo e gás, 
que compensou a queda na mineração. A produção da mineradora no primeiro trimestre já havia dado uma pista do 
resultado. De janeiro a março, a Vale extraiu 18,2% menos minério em suas minas que no mesmo período de 2019, 
marcado pela tragédia de Brumadinho (MG). 

Concorrência. Na semana passada, a China criou barreiras alfandegárias adicionais ao minério de ferro 
australiano, o que despertou, no país da Oceania, temores de que o produto brasileiro seja liberado muito mais 
rápido nos portos chineses. 

Adicionalmente, as críticas da Austrália à maneira como Pequim lidou com a covid-19 têm levado tensão à 
relação entre os dois países. Mas, em eventual cenário de problemas na mineração brasileira, os chineses 
dificilmente teriam para onde correr. 

“A China não deve impor novas restrições à Austrália porque não conseguiria comprar minério de outra 
região”, diz Daniel Sasson, analista de commodities do Itaú BBA. Ou seja: problemas no Brasil podem abrir mais 
espaço para o minério australiano no mercado chinês. 
Fonte: InfoMoney 
Data: 01/06/2020 
 
 
 

https://www.infomoney.com.br/vale3


 
MINERAÇÃO SERRA VERDE RECEBE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE MINA DE TERRAS-RARAS EM GO 

A Mineração Serra Verde recebeu a licença de instalação (LI) para a construção de uma mina de terras-raras 
em Minaçu (GO). A companhia informou em nota nesta segunda-feira (1) que pretende começar no segundo 
semestre as obras do projeto, avaliado em R$ 800 milhões e com início de operação previsto para o fim de 2021 ou 
início de 2022. 

Na nota, a mineradora informa que após a conclusão da segunda etapa do licenciamento ambiental, está 
empenhada agora na preparação dos processos de licitações para a contratação das empresas que vão executar as 
obras de construção e instalação do projeto. 

Do total de R$ 800 milhões investidos no projeto, segundo a companhia, ainda resta "um valor aproximado a 
ser investido neste e no próximo ano, até o início das atividades de produção". "Estamos muito confiantes e certos 
de podermos avançar no prazo mais breve possível, com responsabilidade social e respeito às normas legais, 
observando as melhores práticas internacionais em cada um de nossos processos", afirmou o vice-presidente 
executivo da Mineração Serra Verde, Luciano Borges. 

A mina terá vida útil estimada em 24 anos, com 7 mil toneladas por ano de concentrado de terras-raras, 
equivalentes a cerca de 5% da demanda mundial. De acordo com a Mineração Serra Verde, a conclusão do projeto 
poderá torná-lo "o primeiro empreendimento de classe mundial para a produção desses minerais no Brasil". 

Atualmente, a China detém cerca de 90% da produção mundial de terras-raras, elementos químicos 
estratégicos utilizados na fabricação de produtos como lasers de aplicação industrial e médica, equipamentos de 
tomografia, cerâmicas e ligas metálicas especiais e, principalmente, na produção de super-ímãs, componentes 
essenciais para a produção de veículos elétricos e turbinas eólicas. 

"O projeto em Minaçu colocará a região e o país como referência para produção de minerais estratégicos 
demandados por indústrias de alta tecnologia, oferecendo ao mercado mundial uma nova e importante opção de 
fornecimento de terras-raras no Hemisfério Ocidental, com amplos benefícios para as economias local, regional e 
nacional", declarou Luciano Borges. 

"Da construção à operação, o empreendimento gerará empregos e renda na região, atuando de acordo com 
os padrões internacionais de sustentabilidade e segurança ocupacional e ambiental, tendo a responsabilidade social 
como um dos principais valores da companhia", acrescentou. 

Durante as obras de construção, o projeto deve gerar até 1,6 mil empregos diretos e de 4 mil a 5 mil 
indiretos. Com o início da operação, devem ser gerados cerca de 400 empregos diretos e até 1,5 mil indiretos. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 02/06/2020 

 
MAIOR JOALHERIA GLOBAL QUER USAR APENAS OURO E PRATA RECICLADOS 

A Pandora, maior fabricante de peças de joalheria do mundo, tem planos de suspender o uso de ouro e 
prata recém-extraídos e usar apenas metais preciosos reciclados. 

A nova política, que entra em vigor em 2025, tem como objetivo ajudar a empresa de Copenhague a 
melhorar suas credenciais climáticas e se tornar mais atraente para investidores ansiosos por incluir nas carteiras 
ativos que atendam aos objetivos ambientais, sociais e de governança. 

As ações da Pandora acumulam ganho de cerca de 20% desde janeiro. Um porta-voz da Pandora disse que a 
mudança de política não terá nenhum impacto material nos custos. 

O diretor-executivo da empresa, Alexander Lacik, disse que a nova abordagem não reduzirá a qualidade das 
joias produzidas. 

“Os metais extraídos séculos atrás são tão bons quanto os novos”, disse em comunicado na terça-feira. Ao 
mesmo tempo, “a necessidade de práticas de negócio sustentáveis se torna cada vez mais importante”, disse. 

Meio ambiente 
A Pandora diz que a transição para metais preciosos reciclados reduzirá as emissões de carbono em dois 

terços para a prata e em mais de 99% para o ouro. 
Um dos principais benefícios para o meio ambiente é a redução considerável do uso de água como resultado 

de menos mineração, segundo a empresa. 

https://www.moneytimes.com.br/ouro
https://www.moneytimes.com.br/ouro


As emissões anuais do mercado global de ouro são equivalentes a cerca de 126 milhões de toneladas de 
CO2, sendo que mais de 30% desse volume vem direto da mineração e da fundição, de acordo com o Conselho 
Mundial do Ouro. 

Uma das emissões mais significativas da indústria é o cianeto, que pode levar à contaminação das águas 
subterrâneas, entre outras ameaças ao meio ambiente. 

As preocupações com riscos associados à operação de minas e seus resíduos também aumentaram após o 
rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. 

A Pandora diz que atualmente usa 71% de ouro e prata reciclados na produção. Cerca de 15% da prata 
mundial é proveniente de fontes recicladas. 

A empresa planeja trabalhar com fornecedores para garantir o acesso à “prata reciclada de origem 
responsável, certificada de acordo com os principais padrões de iniciativas da cadeia de suprimentos, como o 
Responsible Jewellery Council”. 

A Pandora também planeja “se envolver com as principais partes interessadas da cadeia de suprimentos 
para explorar oportunidades e aumentar a disponibilidade de prata reciclada e melhorar os padrões de produção”, 
afirmou. 
Fonte: Bloomberg  
Data: 02/06/2020 

 
LATIN AMERICA VIRUS SURGE PUTS WORLD’S BIGGEST MINES AT RISK 

The decision to keep Chinese factories shut after the Lunar New Year sent shudders through the massive 
mines of Brazil and Chile that feed them. Now, with China getting back to work and Latin America the new virus hot 
spot, concern is shifting from demand to supply. 

Iron-ore shipper Vale had a scare last week as it had to fend off an attempt by Brazilian prosecutors to close 
a complex that accounts for a tenth of its output. A union at copper behemoth Codelco said members are concerned 
that a still small outbreak of the virus will spread. 

Alarm bells are starting to ring again in metal markets as the outbreak explodes in Latin America, with the 
region’s highly urbanized population of 600-million accounting for about 40% of daily deaths globally. That’s coming 
at a time when Chinese demand is recovering and markets tighten. Chile is the top exporter of copper and Brazil is 
the second-largest shipper of iron-ore. 

“Mine supply problems from Covid-19 in Latin America are far from over yet,” Wenyu Yao, senior 
commodities strategist at ING Bank, said by phone from London. “Chile is a big unknown now.” 

So far, mining heavyweights like Vale and Codelco have managed to continue operating through the 
outbreak, adopting safety measures without stalling output. Other mines in the region that did shut are now 
reopening. But the industry has been helped by relatively low rates of illness in the wider populations. That’s no 
longer the case. 

On Friday, spot iron-ore surged past $100 a ton as worries that the pandemic may curb Brazilian supply 
coincide with sustained, robust demand in top steel producer China. Futures now look set to hit that level, too, with 
the contract in Singapore advancing for the past four days. 

Brazil surpassed the US in new coronavirus cases last week, and the disease is now spreading in northern 
states such as Para, which accounts for 8% of global iron ore supply. In April, Vale cut its shipment guidance due to 
bad weather and the virus’s impact on operations. 

The disease has also reached Brazil’s meat-processing industry, with JBS SA ordered to shut operations at a 
plant in Rondonia state last week in the country’s first beef-facility closure. Brazilian oil has also been hit, with nearly 
500 confirmed cases and one death among offshore workers, although production hasn’t been impacted. 

Compounding Brazil’s health disaster is a potential political crisis. Protesters clashed on the streets of Sao 
Paulo Sunday and President Jair Bolsonaro joined a demonstration against Congress and the Supreme Court. 

“The Covid-19 outbreak in Brazil creates tangible risks to iron-ore supply over the upcoming weeks, despite 
mining being allowed to operate as essential business,” Citigroup analysts including Tracy Liao wrote in a report. 
“Rising infections among workers may prompt the miners or local authorities to impose more draconian quarantines, 
which could limit productivity or even close mines.” 

Meanwhile, port stockpiles of iron ore in China have continued to decline and Chinese steel demand has 
improved notably over the past two months, reflected by inventory drawdowns. Even though prices may stay 
elevated for longer, Citigroup maintains its bearish view, forecasting prices to fall to $70 a ton by the end of 2020, 
with Vale expected to manage the outbreak well. 

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-and-climate-change-current-and-future-impacts
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-and-climate-change-current-and-future-impacts


In a response to questions, Vale reiterated annual production guidance of 310-million to 330-million tons, 
which factors in pandemic risks such as higher absenteeism and the possibility of tighter restrictions in Brazil. The 
company has also offered financial support to its supply chain and imported health equipment for regions where it 
operates. Like Codelco, Vale has implemented social-distancing measures, workplace disinfection, screening and 
testing. 

It’s a similar story in copper as supportive demand-side data fuels a rebound. On Monday, copper futures 
reached the highest level since mid-March after manufacturing data from China pointed to a continuing recovery. 

Chile’s Codelco has managed to keep operating at close to normal rates, helping prevent markets from 
tightening further. But maintaining output may become more difficult as Covid-19 cases in the country surge. With a 
population of just 18 million, Chile is reporting new cases on a per-capita basis at a pace comparable to that of Spain 
at the peak of the spread in March, pushing hospitals toward collapse and prompting authorities to tighten 
restrictions. 

Workers at Codelco’s Chuquicamata mine are concerned that a small outbreak will grow as the company 
continues to operate at normal production rates, a union leader said. Ten staff members and 30 contract workers 
have tested positive at the mine, Miguel Veliz, director of Union No. 3, said by phone, adding that 120 others are 
quarantined awaiting results. 

Mine workers began getting sick April 20, with detections accelerating in recent weeks, Veliz said. To be 
sure, the number of cases is a small fraction of the workforce -- Chuquicamata has 4 000 staffers and 7 000 
outsourced workers. 

In a written response, Codelco said it implemented preventive controls at Chuquicamata that allow it to 
quickly detect and isolate sick workers and their contacts. Most infections happened outside the mine in rest 
periods, it said. Chuquicamata is just north of Calama in the Antofagasta region, which has seen a sharp rise in cases 
in recent weeks. 

Still, mines typically operate with greater social distancing than, say, meat packers. who have been much 
harder hit by the virus. Assuming South American mines navigate the pandemic, the copper rally may run out steam 
with China’s reopening well-flagged and relations between Beijing and Washington deteriorating. 

“Risk exists -- like the pandemic emerging in the mining districts,” said BTG Pactual analyst Cesar Perez. 
“There could be a possibility where the government becomes restrictive, but given how strategic companies have 
been, the risk of meaningful disruptions to production is still distant for now.”  
Fonte:Mining Weekly 
Data: 02/06/2020 

 
BOLSA CHINESA DE DALIAN PEDE RACIONALIDADE NO MERCADO DE MINÉRIO DE FERRO 

A bolsa de commodities chinesa de Dalian pediu nesta terça-feira que participantes do mercado atuem 
“racionalmente” nas negociações com futuros de minério de ferro, em alerta que vem após os preços para a 
matéria-prima utilizada na fabricação do aço terem subido para acima de 100 dólares por tonelada. 

“O mercado de minério de ferro tem enfrentado muitas incertezas atualmente”, disse a Bolsa de Dalian em 
nota publicada em seu site, na qual acrescenta que fortalecerá investigações e agirá estritamente no caso de 
quaisquer irregularidades. 

O contrato mais negociado dos futuros do minério de ferro em Dalian, para entrega em setembro, saltou 
mais de 8% desde 26 de maio, em meio a preocupações com um aperto na oferta do Brasil devido ao avanço do 
coronavírus no país. 
Fonte: Brasil Mining Site 
Data: 03/06/2020 
 
 

COM PANDEMIA, PROJETO CHINÊS DE MINERAÇÃO DE US$ 2,1 BI DEVE ATRASAR MAIS UM ANO 
A Sul Americana de Metais (SAM), controlada pela chinesa Honbridge Holdings, já estima atraso de cerca de 

um ano no início da operação do complexo minerário de US$ 2,1 bilhões que planeja desenvolver no norte de Minas 
Gerais. O grupo vem enfrentando dificuldades no licenciamento ambiental, suspenso em janeiro pela Justiça Federal 
a pedido do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Minas Gerais. 

Com a pandemia da covid-19, tudo ficou ainda mais lento e a última audiência marcada para o caso foi 
suspensa. “O licenciamento está parado. Infelizmente o cronograma sofre um atraso. A previsão era iniciar a 



operação no fim de 2024 ou início de 2025. Agora a estimativa é fim de 2025”, disse ao Broadcast a diretora de 
Relacionamento em Meio Ambiente da SAM, Gizelle Andrade. A SAM esperava obter a Licença Prévia do projeto 
ainda este ano, mas agora já admite que deve ocorrer apenas em 2021. 

Mesmo com atraso, interesse em investimentos está mantido 
Apesar do atraso e do cenário econômico mais complicado, ela afirma que a Honbridge reitera o interesse 

em realizar o investimento em Minas. “A paralisação do licenciamento e a pandemia serão superadas. Os 
investidores têm um planejamento de longo prazo”, diz. 

Batizado de Bloco 8, o projeto terá usina de tratamento e uma megabarragem, com capacidade para 
armazenar 845 milhões de metros cúbicos de rejeitos. É 70 vezes mais que a barragem da Vale que estourou em 
Brumadinho, o que tem gerado reações de movimentos sociais. Haverá ainda um mineroduto de 480 quilômetros – 
orçado em US$ 1,2 bi -, a ser construído pela empresa Lotus Brasil. 

A SAM teve de fazer alterações no projeto para dar mais segurança ao armazenamento de rejeitos, após as 
tragédias de Mariana e Brumadinho. As mudanças já elevaram o custo da construção da barragem da SAM em 62%, 
para R$ 1,1 bilhão. 

Memorando com gigante Huawei deve ser assinado em junho 
Enquanto aguarda as licenças ambientais, a SAM tenta acertar outras pontas do projeto. Uma delas será a 

assinatura, em junho, de um memorando de intenções com a gigante chinesa Huawei, líder global da tecnologia 5G 
cujo avanço vem sendo combatido pelo governo dos Estados Unidos. O foco será o fomento a novas tecnologias do 
processo minerário, como caminhões e escavadeiras autônomos, e melhoria das telecomunicações para a região. 

O CEO da SAM, Yongshi Jin, diz que o preço do minério, hoje em alta, é cíclico e, portanto, é difícil prever em 
que cenário o Bloco 8 entrará em operação. “O que podemos afirmar é que temos um projeto com viabilidade 
financeira e competitividade de mercado”, afirma. 

Para presidente de empresa, Brasil tem potencial em relação à Austrália 
Segundo ele, comparado à Austrália, o Brasil tem grande potencial para expandir as exportações da 

commodity para a China. Pelos seus cálculos, em 2019 o gigante asiático importou um total de 1,073 bilhões de 
toneladas de minério de ferro, das quais 67,38% da Austrália e apenas 22% do Brasil. 

Se o projeto avançar a SAM deverá produzir 27,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano no País. 
Sua controladora já tem memorandos de entendimentos firmados com as siderúrgicas Capital Steel e Valin Iron & 
Steel Group para fornecimento de até 10 milhões de toneladas anuais de minério a cada uma das empresas. 
Fonte: Estadão 
Autora: Mariana Durão 
Data: 03/06/2020 
 
 

BRASIL E AUSTRÁLIA SEGUEM CAMINHO DIVERSO NO MERCADO DE MINÉRIO DURANTE A PANDEMIA 
Enquanto as maiores mineradoras da Austrália estão a todo vapor, o fluxo do Brasil encolheu devido ao 

impacto do coronavírus nas operações 
O mercado global de minério de ferro agora opera com dois exportadores muito diferentes. Enquanto as 

maiores mineradoras da Austrália estão a todo vapor e o país dá sinais de exportações recordes, o fluxo do Brasil 
encolheu devido ao impacto da pandemia de coronavírus nas operações. 

O contraste entre os dois países – que respondem por mais de 80% das exportações globais – coincide com o 
aumento da demanda na China, o que ajudou a elevar os preços spot para US$ 100 a tonelada. O Goldman Sachs 
estima que, com a força da produção de aço na China e o desempenho abaixo do esperado no Brasil, o mercado 
deve continuar com déficit neste mês e em julho, antes de voltar a registrar superávit. 

As exportações da Austrália totalizaram 79,7 milhões de toneladas em maio, segundo números preliminares 
da Global Ports compilados pela Bloomberg. O volume supera as 76,5 milhões de toneladas no mesmo período do 
anterior e seria o mais alto já registrado, de acordo com dados oficiais até março deste ano. A Austrália é sede de 
gigantes da mineração como BHP, Rio Tinto e Fortescue Metals. 

A história é bem diferente no Brasil, onde os fluxos são dominados pela Vale (VALE3). Nos acumulados no 
ano, os volumes mostram baixa de 13% em relação a 2019, segundo dados do governo. Segundo o relatório mais 
recente, as exportações foram de apenas 21,5 milhões de toneladas em maio em comparação com 29,9 milhões de 
toneladas no mesmo mês do ano passado. 

Enquanto o Covid-19 “pareça ter tido pouco impacto sobre mineradoras australianas”, os volumes 
brasileiros “ainda estão um pouco abaixo”, embora tenham se recuperado nas últimas duas semanas, de acordo com 
a Macquarie Wealth Management. Para que a Vale consiga cumprir o guidance, precisa exportar mais de 6 milhões 
de toneladas por semana no resto do ano, um ritmo que ainda não foi conseguido em 2020, disse a Macquarie em 
relatório de 2 de junho. 

https://www.infomoney.com.br/vale3


Visão do Goldman 
Os embarques globais devem se recuperar no segundo semestre, criando superávit transatlântico e pressão 

de preços, de acordo com o Goldman, cuja previsão era de que as exportações do Brasil aumentariam de 83 milhões 
de toneladas no segundo trimestre para mais de 100 milhões de toneladas em cada um dos trimestres seguintes. 

“Agora vemos 2020 se desenrolando como 2019: grande déficit no primeiro semestre, seguido de superávit 
no segundo semestre”, disseram analistas do Goldman como Paul Young em relatório na quarta-feira. O banco 
projeta os preços do minério em US$ 90 neste trimestre, US$ 85 no terceiro trimestre e US$ 80 nos últimos três 
meses do ano. 

As ações da BHP e da Rio Tinto avançaram em Sydney na quarta-feira, enquanto os papéis da Fortescue 
perderam força, reduzindo o ganho no ano para 37%. 
Fonte: Info Money 
Data: 03/06/2020 
 
 
 

KAZAKHSTAN LOOSENS GRIP ON WORLD’S TOP URANIUM MINER 
Kazakhstan’s sovereign wealth fund, Samruk Kazyna, said on Wednesday it had sold a 6.27% stake in 

Kazatomprom, the world’s top state-owned uranium miner, for $206 million in a move that sought to take 
advantage of improved market sentiment. 

The fund, created in 2008, said it sold the shares at $13 per global depositary receipt, a discount of about 6% 
to the market price. It noted it would own a 75% stake in Kazatomprom. 

The sale, Samruk-Kaznya’s second since the uranium miner’s IPO, is part of an ambitious privatization plan 
set by Kazakhstan aimed at shoring up finances. 

According to BMO analyst Alexander Pearce, the state has been targeting long-term ownership levels in line 
with the Organization for Economic Co-operation and Development’s (OECD) recommendations of about 15%. 

Kazatomprom recently cut its 2020 output guidance because of the coronavirus pandemic. It now expects 
to produce about 4,000 tonnes, or 17.5% less this year. Previous estimates were between 22,750 and 22,800 tonnes. 

Last year, Kazakhstan accounted for more than 42% of the world’s uranium output. 
Price revival 
Uranium prices have been on the rise since late March as investors worry about ongoing disruption to 

supply, which is divided between a handful of major companies. 
Prices hit $34.25 per pound on Tuesday, about 38% higher than at the beginning of March. Such an increase 

consolidates the commodity’s bull market position. The last time uranium traded above $30 was in February 2016. 
Year to date, prices have climbed almost 40%. 
Fonte: Mining. Com 
Data: 03/06/2020 

 
TUNGSTÊNIO 

MPT PLANEJA OPERAR MINA NO PARÁ 
A Mineração Pará Tungstênio (MPT) planeja uma operação em larga escala de até 1,2 ktpy WO3 em seu 

projeto em Rio Maria (PA), com escopo para aumentar ainda mais a capacidade, dependendo dos resultados da 
exploração. A companhia estima que um minério de alta qualidade de 0,4-0,5% de WO3 possa ser produzido, o que a 
tornaria uma das minas de tungstênio de maior qualidade do mundo. A MPT calcula o start-up para o segundo 
semestre de 2021, mas está sujeito a interrupções devido à pandemia do COVID-19.  

O Brasil possui várias minas de concentrado de tungstênio em pequena escala, que, juntas, produziram uma 
média de 175 a 500 toneladas anuais de metal (W) contido entre 2011 e 2019. Se as operações em estado 
estacionário puderem ser alcançadas, o projeto da MPT pode levar o Brasil a figurar no rol dos principais produtores 
mundiais de tungstênio, em que apenas cinco países  – China, Vietnã, Rússia, Coreia do Norte e Bolívia -- produziram 
mais de 1 mil t de wolframita em 2019.  

De acordo com a Roskill, o projeto da MPT é um dos pequenos projetos que devem entrar em operação nos 
próximos anos, que somam pouco menos de 20 mil t/ano de capacidade entre 2021 e 2023. Estas minas estão na 
Austrália e Espanha e com metas de capacidade semelhantes às da MPT. Entre projetos de grande escala estão o 
Sisson, da Northcliff Resources (5,5 mil t/ano W) e o Sangdong, da Almonty Korea Tungsten (3,5 mil t/ano W) e que 

https://www.mining.com/kazatomprom-annual-output-to-drop-by-up-to-4000-tonnes/


também devem entrar durante esse período. Segundo análise de oferta e demanda da Roskill, cinco novas minas de 
tungstênio com capacidades superiores a 1 mil t/ano W serão necessárias em 2024, passando para nove em 2029. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 03/06/2020 

 
ATLANTIC NICKEL AUMENTO POTENCIAL DA VIDA ÚTIL DA MINA PARA 26 ANOS 

 A Atlantic Nickel divulgou o balanço operacional do 1º trimestre de 2020  com uma produção de 30 mil 
toneladas de concentrado de níquel. Controlada pelo Grupo Appian Brazil, fundo de investimento privado (private 
equity), que também controla no país a Mineração Vale Verde, localizada em Alagoas, a Atlantic Nickel produz níquel 
sulfetado no sul da Bahia. Desde janeiro, três embarques para a China e Europa já foram realizados. 

Mesmo com a grave crise mundial ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, a demanda por níquel 
sulfetado se manteve forte, segundo a empresa – toda a produção da Atlantic Nickel já está alocada para 
consumidores na Europa e na Ásia.  

“O forte desempenho operacional contínuo do ativo é uma prova da capacidade da equipe da Atlantic 
Nickel, apoiada pela experiência do nosso time e do modelo de negócios da Appian. Nosso negócio no sul da Bahia 
se adaptou às novas condições impostas pela pandemia e continuamos operando de forma segura e responsável”, 
afirma o CEO do grupo Appian Brazil, Paulo Castellari. 

O balanço operacional da Atlantic Nickel mostra que pesquisas recentes de sondagem, realizadas pela 
empresa, refletem um potencial de recurso mineral subterrâneo de 168 milhões de toneladas (indicadas e inferidas) 
com 0,59% de teor de níquel sulfetado e 0,19% de teor de cobre. O volume potencial de recurso subterrâneo coloca 
a empresa como detentora de um dos maiores recursos de níquel sulfetado do mundo e com um potencial de vida 
útil da mina de 26 anos. 

“Um recurso mineral subterrâneo considerável foi definido e esperamos anunciar, ainda este ano, uma 
avaliação econômica preliminar para seu desenvolvimento. Estou muito empolgado com nossa capacidade de 
atender e exceder consistentemente as expectativas das partes interessadas, que incluem nossos clientes, 
fornecedores, funcionários, comunidades e acionistas”, diz Paulo Castellari. Segundo ele, “a Atlantic Nickel agora 
está posicionada como uma operação de longa duração e de baixo custo, com potencial significativo de expansão”. 

Atualmente, a Atlantic Nickel possui uma mina a céu aberto com recursos minerais de 59 milhões de 
toneladas com 0,33% teor de níquel sulfetado e 0,11% de teor de cobre. Com a gestão do Grupo Appian Brazil, a 
companhia agora vislumbra uma transição para operação subterrânea e a ampliação da vida útil da mina da empresa 
conforme traz o balanço do primeiro trimestre. O novo Plano de Aproveitamento Econômico (PEA) com o potencial 
de exploração da mina é esperado para o terceiro trimestre deste ano. 

O balanço operacional da Atlantic Nickel também mostra que os custos de produção tiveram uma 
significativa queda, colocando a empresa no primeiro quartil (C1) da curva de custos da indústria. A empresa, que 
conta com grande parte dos seus suprimentos fornecidos pela cadeia produtiva do país, registrou no primeiro 
trimestre de 2020 custo líquido de subprodutos de US$ 3,29/lb Ni (libra por tonelada de níquel). “Continuamos a 
otimizar custos e identificar oportunidades de melhorias operacionais e maior expansão”, ressalta Paulo Castellari. 
Fonte: Minérios & Minerales 
Data: 04/06/2020 

 
VALE PREVÊ FIM DA MINA DO AZUL, EM PARAUAPEBAS, ATÉ 2025 

Já a vida útil do minério de ferro do município ganhou mais 5 anos, com lavra até 2047, porque mineradora 
passou incluir no cálculo reservas ainda não tocadas, como N1, N2 e N3; entenda. 

A famosa mina de manganês Azul, na Serra Norte de Carajás, pode estar com seus dias contados em 
Parauapebas. É que a mineradora multinacional Vale informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados 
Unidos, onde mantém operações em bolsa, que a provável exaustão da reserva de manganês vai ocorrer em 2025, 
quatro décadas depois de sua abertura. 

Uma das maiores evidências disso é o fato de que Parauapebas, historicamente maior produtor de minério 
de manganês do país, desde 2017 perdeu o posto para Marabá. No ano passado, a mina do Azul rendeu R$ 403,42 
milhões em produção, enquanto a mina da Buritirama, em Marabá, faturou R$ 575,65 milhões. As informações 
foram levantadas com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu. 

http://atlanticnickel.com/
https://revistaminerios.com.br/acoes-de-mineradoras-e-bancos-sobem-impulsionando-bolsas-na-europa/


De acordo com informações declaradas pela Vale no Formulário 20-F, entregue às autoridades financeiras 
em Washington no último dia 3, a Mina do Azul reduziu sua reserva de manganês de 14,7 milhões de toneladas em 
2018 para 13,1 milhões de toneladas. A produção do ano passado, obtida após o beneficiamento e a recuperação, 
foi de 1 milhão de toneladas. 

Outra que também está prestes a pendurar as chuteiras é a mina de cobre Sossego, em Canaã dos Carajás, 
que, nos cálculos da Vale, finda a lavra em 2028. Segundo informou a empresa, a reserva de cobre de Sossego é 
estimada em 109,3 milhões de toneladas com teor médio de 0,67%. É dez vezes menos cobre que a reserva de cobre 
de Salobo, em Marabá, onde a Vale estima existir 1,148 bilhão de toneladas com teor médio de 0,6%. A Vale projeta 
a exaustão de Salobo para o ano de 2052. 

Minério de ferro de Carajás 
O principal produto da Vale no mundo, o minério de ferro, sai das operações industriais da empresa no 

complexo de Carajás, no Pará. Carajás é termo genérico para discriminar um conjunto de reservas que se distribuem 
por vários municípios, basicamente pelas serras Norte, dentro de Parauapebas; Sul, dentro de Canaã dos Carajás; e 
Leste, dentro de Curionópolis. Hoje, é a reserva dentro do município de Canaã que possui maior volume de minério 
de ferro, com 4,2 bilhões de toneladas, isso apenas nos blocos C e D do corpo S11. 

Em Parauapebas, a produção de minério de ferro no ano passado totalizou 113,5 milhões de toneladas. É o 
menor volume desde 2013, quando foram produzidos 104,89 milhões de toneladas, segundo apurou o Blog do Zé 
Dudu. Em nova rodada de estimativa de vida útil, a Vale diz que o minério existente no subsolo de Parauapebas vai 
até 2047. Em 2018, a projeção era de até 2042. 

De um ano para outro, a reserva de minério subiu de 2,02 bilhões de toneladas em 2018 para 2,82 bilhões 
em 2019, adição de 800 milhões de toneladas. A Vale diz que “as variações nas reservas de minério de ferro de 2018 
a 2019 refletem o abatimento resultante da produção para todas as minas” e que essas reservas “foram afetadas 
positivamente por novas informações e estimativas geológicas”. 
Fonte: Minérios & Minerales 
Data: 04/06/2020 

 
     AMARILLO CONCLUI ESTUDO DE VIABILIDADE DE MARA ROSA 

A Amarillo Mineração do Brasil divulgou a conclusão de um estudo de viabilidade econômica positivo do 
projeto Mara Rosa (Mina de Posse), localizado na região norte de Goiás. Os resultados demonstraram a produção 
média anual de 84 mil onças, sendo 102 mil nos primeiros quatro anos, com teor de 1,1 grama por tonelada (g/t) e 
vida útil estimada em cerca de dez anos, podendo ser postergada com avanço das pesquisas. O custo de produção 
também apresentou retorno favorável, com US$ 706/onça, reduzindo para US$ 631/onça, considerando as atuais 
taxas do mercado. 

O projeto Mara Rosa (Mina de Posse) compreende uma mina com minério de ouro a céu aberto, reserva de 
902 mil onças de ouro contidas e 811 mil onças de ouro recuperadas, baseadas em 24 milhões de toneladas com 
classificação de 1,18 g/t, e recurso de 1,2 milhão de onças de ouro contidas, em 32 milhões de toneladas, com 
classificação de 1,1 g/t. O programa de exploração regional recentemente concluído mostrou o potencial para 
expandir os recursos de Mara Rosa em um trend de 10 km em Posse Norte. “Estamos muito felizes por completar 
este importante marco do projeto Mina de Posse, esperamos receber a LI no terceiro trimestre de 2020 e completar 
o planejamento de fundos, iniciando o pre-strippping da mina em abril de 2021”, disse Mike Mutchler, CEO da 
Amarillo 

O retorno (payback), após impostos, está previsto para 2,6 anos, diminuindo para 1,5 ano usando as taxas 
atuais do mercado, tendo custo de capital inicial de US$ 145 milhões, diminuindo para US$ 125 milhões, e taxa 
interna de retorno (TIR) de 25% a 50%. O estudo foi realizado com base no preço do ouro a US$ 1.400,00/onça e taxa 
média de câmbio do dólar de R$ 4,20. As taxas atuais indicam, no entanto, US$ 1.730,00/onça e câmbio de R$ 5,10. 

Tecnologia para o tratamento de rejeitos 
 O projeto em Mara Rosa não terá barragem de rejeitos, conferindo mais segurança e compromisso com o 

meio ambiente. Com tecnologia dry stacking, de empilhamento a seco, ainda utilizará menos água nova durante o 
processo de beneficiamento mineral, atuando de acordo com os melhores padrões internacionais. 
Fonte: In the Mine 
Data: 05/06/2020 
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MINERAÇÃO: MINING HUB E VALE LANÇAM EDITAL DE MAIS DE R$ 2 MI PARA DESENVOLVER SOLUÇÕES INOVADORAS 

O Mining Hub anuncia o edital do M-Spot Ciclo 1.  O primeiro ciclo deste programa será rodado pela 
mineradora Vale, que investirá mais de R$2,25 milhões na busca de soluções inovadoras para 15 desafios de 7 áreas 
da companhia: Energia, Ferrovias, Geotecnia, Marketing Técnico, Navegação, Pelotização e  Portos. O M-Spot é um 
programa customizado para solucionar desafios exclusivos das mineradoras e fornecedores associadas ao Mining 
Hub, projeto que tem o apoio do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). 

Devido às restrições de circulação de pessoas, o programa acontecerá via encontros e meetups virtuais. Para 
a implementação das provas de conceito (POCs( será estudada a melhor forma de dinâmica para aplicação, sendo 
necessário um estudo caso a caso e um planejamento de implantação adaptado com a mineradora durante a 
execução, caso necessário. 

O programa M-Spot é organizado pela Aceleradora Corporativa Neo Ventures, que possui  mais de 12 anos 
de experiência com projetos na área de inovação e já está executando com sucesso outros programas de inovação, 
junto ao Mining Hub, com várias etapas on-line devido a pandemia. 

Diferentemente do M-Start, no M-Spot a mineradora ou fornecedor pode lançar desafios específicos e de 
seu exclusivo interesse, nesse caso, a Vale, que, de acordo com a necessidade operacional ou estratégica da 
empresa, está lançando 15 desafios. 

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 06/08. Para se inscrever,  e conhecer mais sobre o programa e 
os desafios, basta acessar o link: https://www.mininghub.com.br/programas/mspot/ Para Claudia Diniz, diretora 
executiva do Mining Hub, o M-Spot é mais um programa do Mining Hub que vem para reforçar o compromisso do 
Hub com a inovação aberta e com o seu propósito de transformar a cultura do setor mineral. Por meio do M-Spot, as 
empresas associadas ao Mining Hub terão a oportunidade de trabalhar desafios internos e, portanto, específicos, 
junto com startups, as quais irão propor o que há de mais inovador e disruptivo para cada desafio! O M-Spot 
representa um passo muito importante em direção a levar a inovação aberta para dentro das associadas ao Mining 
Hub e, com isso, fazer com que o movimento de inovação penetre toda a cadeia mineral. 

Conheça os desafios do programa M-Spot Ciclo 1 edição: Vale 
Energia: 
Substituição de bunker oil em navios atracados 
Medição integrada de consumo específico de combustível e emissão de gases com alta precisão 
Ferrovias: 
Comunicação eficaz das restrições de campo na ferrovia 
Mitigação de riscos de atropelamento de pessoas em oficinas ferroviárias 
Visualização da localização, características técnicas e saúde de ativos em campo 
Geotecnia: 
Obtenção de dados geotécnicos em barragens com restrição de acesso de pessoas 
Marketing Técnico: 
Medição do FeO do sínter de minério de ferro com maior agilidade 
Determinação de condição ótima para empacotamento de partículas minerais 
Navegação: 
Gestão inteligente do fluxo de informações durante a operação da frota de navios 
Gestão do conhecimento de forma orgânica e integrada 
Pelotização: 
Redução de eficiência na filtragem devido a rasgos e obstruções no tecido 
Gestão estratégica visual e dinâmica de projetos em planta piloto 
Portos: 
Gestão e controle da proteção anticorrosiva em ativos de manuseio de minério 
Inspeção da mola de raspadores de transportador de correia 
Detecção de defeitos nas coberturas de correias transportadoras 
Características do programa 
Depois de selecionados as startups passarão por cada uma das fases abaixo: 
Bootcamp: Etapa de detalhamento das propostas de cada Startups pré-selecionada na etapa anterior. O 

resultado deste trabalho será o insumo para seleção de 01 Startup, por desafio, que apresentar a melhor solução 
para Implantação da Prova de Conceito (POC).  Os candidatos terão acesso direto a Mineradora Vale e equipe 
gestora do programa para compreender o desafio, construir e validar uma proposta. As startups que participarem do 
bootcamp terão seu cadastro de fornecedor feito na Vale para oportunidades futuras. 

http://www.mininghub.com.br/
http://www.vale.com/
http://www.portaldamineracao.com.br/ibram
https://www.mininghub.com.br/programas/mspot/


Implantação: Período de 5 meses no qual a Startup irá implantar a POC na Mineradora Vale, de acordo com 
a proposta de trabalho definida no Bootcamp. 

Demoday: Evento que celebra o encerramento do ciclo do programa, no qual as startups apresentam os 
resultados das POCs. 
Fonte: Portal da Mineração 
Data: 05/06/2020 

 
SETOR MINERAL DOA MAIS DE R$ 884 MILHÕES PARA COMBATER COVID NO BRASIL 

Empresas do setor mineral já doaram cerca de R$ 884,26 milhões para combater a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) no Brasil, segundo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) 
junto a 44 mineradoras e entidades do setor. Segundo o órgão, as companhias têm articulado ainda diversas 
iniciativas para apoiar autoridades e comunidades no enfrentamento do vírus. 

O montante, conforme o levantamento, inclui dinheiro e cinco milhões de testes rápidos, mais de 10 milhões 
de máscaras cirúrgicas, 2,5 milhões de máscaras N95, mais de 2 milhões de aventais, 216 mil luvas cirúrgicas e 4,5 
mil óculos de proteção. 

De acordo o Ibram, as mineradoras exportadoras usaram seus contatos no exterior para comprar e doar 
milhares de EPIs (aventais, máscaras, óculos) para profissionais da saúde, kits de teste rápido para o governo, além 
da compra de centenas de respiradores e outros equipamentos médicos necessários neste momento da pandemia. 

As empresas contribuíram também para obras de reforma, ampliação e adequação de hospitais e centros de 
saúde nas cidades mineradoras e também na construção de hospitais de campanha. 

O Ibram destaca que doou 110 mil máscaras a 34 cidades indicadas pela Associação dos Municípios 
Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (Amig) que não estavam conseguindo comprar o equipamento, e que 
milhares de máscaras estão sendo produzidas em projetos sociais apoiados pelas mineradoras. 

Ainda conforme o Instituto, as empresas do setor mineral têm aumentado a quantidade de testes realizados 
entre funcionários e terceirizados para evitar que a contaminação pela Covid-19 se espalhe no setor. O número de 
casos em mineradoras de Minas Gerais vem crescendo de forma contínua. 

"A partir da testagem em quantidade mais numerosa do que era feito semanas atrás, as mineradoras 
passaram a impedir com maior frequência o acesso às instalações de quem porventura apresenta sinais de alerta, 
como febre. Dessa forma, minimizam os riscos de que portadores do coronavírus possam adentrar o ambiente de 
trabalho. Empregados que apresentam qualquer tipo de sintoma são acompanhados pelas equipes de saúde das 
mineradoras", disse o Ibram em nota. 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 05/06/2020 

 
ARRECADAÇÃO DA CFEM NO ESTADO DIMINUI 17% NO ACUMULADO DO ANO 

O recolhimento da Cfem em Minas Gerais apresentou queda de 54% em maio  
A arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) no Estado chegou a 

R$ 670 milhões nos primeiros cinco meses deste ano, representando baixa de 17% em relação ao recolhimento dos 
royalties da mineração nos mesmos meses de 2019 (R$ 808 milhões). Os dados são da Agência Nacional de 
Mineração (ANM). 

O recolhimento da Cfem em Minas Gerais respondeu por 39% do montante arrecadado com a contribuição 
em todo o País entre janeiro e maio deste ano, que chegou a totalizar R$ 1,705 bilhão, de acordo com as 
informações da agência. 

Com o resultado, o Estado segue na segunda posição de recolhimento do imposto e a liderança permanece 
com o Pará, que com R$ 837 milhões representou 49% do total nacional. 

Quando considerado apenas o mês de maio, o recolhimento da Cfem em Minas Gerais foi de R$ 140 
milhões. Em igual época do ano passado o valor havia chegado a R$ 309 milhões. Baixa de 54%. No último mês, o 
Pará superou em pouca coisa o Estado na arrecadação, totalizando R$ 146 milhões. 

Historicamente maior produtor mineral e maior recolhedor da Cfem, Minas já não ocupa a liderança 
nacional desde o ano passado. A perda da primeira colocação no ranking por Minas Gerais é justificada por 
especialistas pela combinação de dois fatores: o aumento na produção de minério de ferro no Projeto S11D da Vale, 
localizado em Carajás (PA), e o cenário de menor produção extrativa em terras mineiras, desde o rompimento da 



barragem da mineradora em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ocorrido em janeiro 
de 2019. 

Cidades – O município mineiro que mais contribuiu para a arrecadação dos royalties da mineração entre 
janeiro e maio deste exercício em Minas Gerais foi Conceição do Mato Dentro (Médio Espinhaço), com R$ 130 
milhões recolhidos entre janeiro e maio de 2020. Vale lembrar que nos dois primeiros meses de 2019 o município 
não teve recolhimento da Cfem, porque o sistema Minas-Rio, da Anglo American, estava paralisado em função de 
vazamentos ocorridos no mineroduto. O montante apurado pelo município entre janeiro e março de 2019 foi de R$ 
60,2 milhões. 

Congonhas (Campo das Vertentes) apareceu logo em seguida com R$ 77,9 milhões recolhidos até o mês 
anterior. O montante 19% menor que R$ 96,5 milhões apurados na mesma época do exercício passado. 
Já em Itabira, na região Central, a arrecadação da Cfem chegou a R$ 70,5 milhões nos primeiros cinco meses de 
2020. Em igual intervalo de 2019 havia sido de R$ 94,2 milhões. O recuo foi de 25% entre os períodos. 
Em Itabirito (RMBH), o recolhimento dos royalties da mineração chegou a R$ 42,6 milhões no acumulado do ano até 
maio. Na mesma época do exercício passado o valor foi de R$ 76,5 milhões. A diferença neste caso foi de 44%. 
Fonte: Diário do Comércio 
Data: 05/05/2020 

 
     LUNDIN MINING ENLISTS AUSENCO FOR PLANT EXPANSION OPTIMISATION STUDY AT CHAPADA 

Less than a year after acquiring the Chapada copper-gold operation from Yamana Gold, Lundin Mining is 
eyeing up a plant expansion at the Brazil mine. 

The company has enlisted Ausenco to carry out a feasibility study to evaluate the optimisation of the current 
copper-gold processing plant from 24 Mt/y to 26 Mt/y, Ausenco confirmed. 

In addition, Ausenco is to undertake trade-off studies to determine optimum plant expansion scenarios for a 
future expansion. 

Prior to Lundin Mining acquiring the mine in July 2019, previous owner Yamana had been studying plant 
expansion opportunities to increase the processing rate to a range from 28 Mt/y to 32 Mt/y, Lundin Mining says. The 
relocation of some plant infrastructure to allow the push-back of the pit wall for the development of the Sucupira 
orebody was also being studied. 

The processing facility at Chapada comprises a single-line plant designed to treat sulphide ores at a current 
capacity of around 65,000 t/d, or 24 Mt/y, with the conventional crush, grind and flotation process producing a gold-
rich copper concentrate. 

Lundin Mining expects Chapada to produce 51,000-56,000 t of copper in concentrate in 2020, along with 
85,000-90,000 oz of gold in concentrate. 
Fonte: International Mining 
Autor: Daniel Gleeson 
Data: 05/06/2020 

 
BRUMADINHO FEZ VALE PERDER PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

A participação da mineradora teria caído de algo como 25% para 20% do mercado global de minério de 
ferro 

Na acirrada disputa pelo mercado da China - que representa cerca de 70% da demanda internacional de 
minério de ferro -, as mineradoras australianas ganharam participação em relação ao Brasil a partir de 2019. A 
tragédia de Brumadinho, em janeiro do ano passado, foi determinante nesse movimento uma vez que levou a Vale, 
a maior empresa brasileira do setor, a cortar parte de sua produção em Minas Gerais. 

Estimativas de analistas sugerem que a Vale pode ter perdido algo como 70 milhões de toneladas como 
consequência de Brumadinho, volume que foi substituído no mercado internacional - e sobretudo na China - 
principalmente pelos australianos. A participação da Vale, dessa forma, teria caído de algo como 25% para 20% do 
mercado global de minério de ferro, segundo cálculos de analistas. 

Em 2019, a Vale produziu 301,9 milhões de toneladas de minério de ferro (sem considerar pelotas), 21,5% 
abaixo das 384,6 milhões de toneladas de 2018. 

Esta semana o diretor de ferrosos da Vale, Marcello Spinelli, disse ao Valor que a companhia vai vender 
neste ano para a China volume igual ao superior ao de 2019. Mas a comparação se dá sobre base mais baixa. As 



vendas totais de minério de ferro e pelotas da Vale em 2019 alcançaram 312,5 milhões de toneladas, queda de 
14,5% sobre 2018. 

Para a China, as vendas de minério e pelotas da Vale somaram 190,2 milhões de toneladas no ano passado, 
queda de 6,4% sobre o exercício anterior. A participação da China nas vendas totais da Vale até aumentou de 55,5% 
em 2018 para 60,8% em 2019, mas sobre base de comparação menor. 

Este ano a Vale reviu a meta de produção de minério de ferro como resultado da covid e outras incertezas. O 
volume projetado situa-se entre 310 milhões e 330 milhões de toneladas ante projeção anterior que ia de 340 
milhões a 355 milhões de toneladas. Até agora a Vale não teve que interromper produção em suas minas pela covid. 

A empresa adotou medidas de segurança para os empregados, como trabalho de casa e distanciamento 
social nas operações, além do uso de tecnologia, e vem conseguindo gerenciar a pandemia, apesar do relato de 
casos de coronavírus entre os funcionários. A companhia mantém contingente reserva de trabalhadores na região 
Norte, para atender mina, ferrovia e porto, caso seja necessário. 

Mas além da covid a Vale ainda trabalha com as incertezas resultantes de Brumadinho, como o retorno de 
minas que foram paralisadas após a tragédia. No auge dos cortes pós-Brumadinho, a empresa chegou a ter 90 
milhões de toneladas, em termos anualizados, fora de produção. Parte desses volumes voltaram. Brucutu, a maior 
mina da Vale em Minas Gerais, opera somente com duas das cinco linhas de produção uma vez que a barragem de 
rejeitos de Laranjeiras, que atende ao complexo, tem previsão de voltar a funcionar só no quarto trimestre deste 
ano. O retorno de Laranjeiras depende de questões de segurança operacional. 

Ontem o BTG Pactual soltou relatório em que mostra que as exportações brasileiras de minério de ferro, 
segundo a Secex, caíram 28% em maio ante igual mês de 2019. No acumulado do ano a perda é menor, mas ainda 
assim de 13%. Só as exportações da Vale caíram 13% em maio ante idêntico mês do ano passado, segundo o banco. 
E no ano até maio a queda é de  12%. Os primeiros meses, porém, costumam ser mais fracos em termos de 
produção por questões climáticas. O segundo semestre é o mais forte. 

Textos, fotos, artes e vídeos do Valor estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não 
reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização do 
Valor (falecom@valor.com.br). Essas regras têm como objetivo proteger o investimento que o Valor faz na qualidade 
de seu jornalismo. 
Fonte: Valor Econômico  
Autor: Francisco Góes 
Data: 05/06/2020 

 
MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO - POR ESTEVES PEDRO COLNAGO 

Todos concordamos que precisamos dispor de bens minerais para o desenvolvimento do país e para 
promoção do bem-estar da sociedade. É por isso que o setor mineral é estratégico para o Brasil. 

Somos o oitavo país no ranking mundial de valor produzido pela extração mineral, com muitas 
potencialidades a serem descobertas e explotadas. A mineração é uma das atividades que mais gera empregos e 
recolhe impostos, movimentando as economias locais e nacional. 

Neste contexto, o Serviço Geológico do Brasil atua para identificar as potencialidades minerais, por meio de 
mapeamentos geológicos básicos e sistemáticos, em todo o território nacional. No mesmo tempo em que cuida do 
meio ambiente, ao desenvolver relevantes projetos de geoquímica ambiental e de diagnóstico geoambiental, com 
foco na preservação e na melhoria da qualidade de vida das populações, atendendo assim aos três pilares da 
sustentabilidade: respeito ambiental, responsabilidade social e desenvolvimento econômico, com geração de 
emprego e renda. 

Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, quando todos somam esforços para refletir sobre a 
interdependência entre saúde humana e a saúde do planeta - debate central em um cenário de pandemia - merece 
destaque o projeto de recuperação de um dos maiores passivos ambientais mineiros do Brasil. 

Este trabalho, pioneiro, coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil, está devolvendo vida à natureza na 
região sul de Santa Catarina, transformando áreas degradadas pela extração mineral em campos reflorestados e com 
rios mais limpos. 

O carvão mineral impulsionou o desenvolvimento socioeconômico daquela região, promovendo 
desenvolvimento que atingiu seu auge nos anos 80. Na época, sem uma legislação ambiental clara e uma fiscalização 
efetiva, a mineração ocorreu de forma desordenada e sem a preocupação com a recomposição das áreas mineradas 
após o esgotamento das jazidas, levando a uma expressiva degradação do meio ambiente local. 

Em 2000, uma ação judicial condenou as empresas carboníferas e a União a promoverem a recuperação 
desse passivo. Coube, então, ao Serviço Geológico do Brasil, recuperar 1.100 hectares de áreas degradadas pela 



mineração do carvão e 1.000 km de cursos d’água impactados pela drenagem ácida de minas, com investimento 
projetado de R$ 490 milhões, sob supervisão do Ministério de Minas e Energia. 

Os resultados, extremamente positivos após seis anos de atuação, servem de exemplo: se é possível 
transformar a realidade degradada da região carbonífera de Santa Catarina, bem mais fácil será iniciar novos 
empreendimentos organizados de maneira sustentável. 

Com essa convicção, o Serviço Geológico do Brasil segue atuando firme na missão de gerar e disseminar o 
conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento 
sustentável do Brasil. 
Fonte: CPRM  
Autor: Esteves Pedro Colnago – Diretor-Presidente da CPRM 
Data: 05/06/2020 

 
COVID-19: INTERNATIONAL COUNCIL ON MINING & METAL (ICMM) MEMBER RESPONSE 

The COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time, with governments and health services 
racing to slow the spread of the virus. Societies across the world are facing restrictions and we are seeing 
immeasurable pressure being placed on the global economy. Everyday, people are losing loved ones, their jobs and 
income, with no way of knowing when normality may return. 

ICMM’s company members recognise this and have responded quickly by putting measures in place to 
safeguard and support workers and host communities. To illustrate this support and the resources delivered by 
members to date, ICMM has published a briefing COVID-19: ICMM member response. Alongside examining the 
multitude of member responses, the report demonstrates why the industry is best placed to support nations, 
communities and supply chains as they persevere and then start to rebuild. 

Essentiality and responsibility 
Like many other industries, the mining sector and individual jurisdictions have been grappling with the 

question of essentiality – should mines remain open during this time of crisis? Beyond supplying the metals and 
minerals we all rely on for modern life, the industry is vital for the economic health of resource rich and resource 
dependent countries. The important role the industry plays extends not only to wider economic growth but to 
catalysing social development through job creation and community programmes. Looking forward, the industry will 
also have an essential role to play in supplying the materials needed to support the shift to a low carbon economy. 

However, members understand that while it is important to maintain fiscal resilience, this must not come at 
the cost of people’s lives and wellbeing. Our members are committed through our Mining Principles, position 
statements and organisational values to produce the metals and minerals needed for modern life responsibly. 
Guided by this, members have put the necessary measures in place to ensure the highest standards of sanitation and 
hygiene to protect their workers and local communities. 

The role of the mining industry 
The mining industry has been able to draw on its experiences of managing other health crisis – including 

outbreaks of Ebola, TB, and malaria – and is well placed to support local communities facing challenges relating to 
COVID-19. Many of our members have been present in communities for several years (if not decades) and have well 
established connections to those in the remotest of locations. These existing chains of engagement allow them to 
work with local NGOs and governments to quickly identify the most vulnerable in the community. Members are 
drawing on these networks to share knowledge and deliver solutions to a range of critical issues arising from COVID-
19. 

These historical foundations mean that mining companies are uniquely placed to help support and work with 
communities through such an unprecedented time of uncertainty. This will go far beyond the responses and support 
provided to date and will be key as companies start to look forward, at the best ways to support long-term economic 
recovery. 

These considerations have informed both ICMM and our members approach to COVID-19, and this report 
helps to provide a detailed breakdown of members responses in action. The COVID-19 pandemic has impacted 
everyone, and our members can, and want to be part of a long-term solution to build resilience and help accelerate 
social progress. 
Fonte: Brasil Mining Site 
Autor: Tom Butler 
Data: 05/06/2020 



 
JUSTIÇA INTERDITA COMPLEXO DA VALE EM ITABIRA APÓS CASOS DE CORONAVÍRUS 

Mineradora afirma que medida traz risco de desabastecimento de matéria-prima para siderúrgicas 
A mineradora Vale vai suspender o funcionamento seu complexo de três minas em Itabira (MG) por 

determinação do TRT-3 (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região). A decisão ocorre após terem sido confirmados 
19 casos de contaminação por coronavírus nas operações da companhia no local. 

Em comunicado emitido na última sexta-feira (5), a companhia afirma que a medida pode gerar 
desabastecimento de matéria-prima para siderúrgicas brasileiras. 

O tribunal acatou um pedido do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG), que alegava 
riscos para funcionários nas minas da Conceição, Cauê e Periquito após a detecção de 19 casos de coronavírus nas 
operações da Vale na região. 

A mineradora já havia informado em 29 de maio sobre um termo de interdição do complexo de 
Itabira expedido pela Superintendência Regional do Trabalho. Na ocasião, porém, a companhia recorreu e conseguiu 
uma liminar que determinou a manutenção das atividades. 

A nova decisão judicial restabelece a interdição. Há multa diária de R$ 500 mil reais se não houver 
cumprimento da medida. 

Para o desembargador Marco Túlio Machado Santos, que proferiu a nova sentença, o fechamento do 
complexo visa assegurar que sejam realizados "os esforços necessários para se evitar a propagação da pandemia no 
âmbito da empresa". 

A Vale diz que promove ações para prevenir e mitigar efeitos da Covid-19 entre seus funcionários e 
comunidades, incluindo "redução drástica do número de empregados em seus complexos minerários, a triagem nas 
portarias" e a realização de testagens em massa. 

As minas do complexo Itabira produziram quase 36 milhões de toneladas de minério de ferro em 2019, 
segundo relatório de produção da Vale. No primeiro trimestre deste ano, a produção somou 8 milhões de toneladas. 

Segundo a empresa, não é necessário revisar projeção de produção de minério de ferro neste ano porque a 
produção mensal esperada para os próximos meses do Complexo de Itabira é de 2,7 milhões de toneladas e o 
provisionamento de perdas associadas à pandemia em 2020 é de até 15 milhões de toneladas. 

A Vale afirma, no entanto, que a interdição de Itabira pode causar "desabastecimento temporário de pelotas 
para o mercado interno [...] tendo em vista que o complexo fornece 'pellet feed' para as pelotizadoras do complexo 
de Tubarão", no Espírito Santo. 

"A determinação vigorará até julgamento do mérito da ação ou até que sejam implementadas as medidas de 
controle para proteção ao Covid-19 determinadas pelos auditores fiscais do trabalho", afirmou a Vale em 
comunicado ao mercado. 
Fonte: Folha de S.Paulo 
Data: 07/06/2020 

 
     AMG MINERAÇÃO INVESTIRÁ CERCA DE R$ 782 MI EM PLANTA DE HIDRÓXIDO DE LÍTIO EM MG 

A AMG Mineração investirá cerca de US$ 150 milhões (R$ 782 milhões) em uma planta química de hidróxido 
de lítio nas divisas entre os municípios de Nazareno e São Tiago, em Minas Gerais. A previsão inicial era de 
implantação em 2021, mas alterações no projeto original acabaram adiando a inauguração, que deve ocorrer até 
2024. A empresa disse que, até o momento, a modificação nos prazos nada tem a ver com a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 

Em entrevista exclusiva ao Notícias de Mineração Brasil (NMB), o diretor-executivo e presidente da AMG no 
Brasil, Fabiano José de Oliveira Costa, disse que as mudanças ocorreram após a assinatura do protocolo de intenções 
com o governo de Minas Gerais que previa a implantação no ano que vem. 

Uma das mudanças é para não apenas aumentar a produção de concentrado de lítio, feito pela planta 
química da empresa inaugurada em 2018, mas agregar valor à produção e fabricar um produto com maior 
qualidade. 

"Nós decidimos inverter a ordem. Vamos agregar valor ao produto e depois, eventualmente, se houver 
demanda, a gente expande a produção de lítio. A nossa intenção é pegar esse concentrado de lítio que produzimos 
atualmente e agregar valor, ou seja, converter esse concentrado em um produto químico: o hidróxido de lítio", 
afirmou.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/vale-saca-r-25-bilhoes-em-emprestimos-para-enfrentar-crise-do-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/justica-de-itabira-manda-vale-parar-atividades-em-mais-duas-barragens.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/justica-de-itabira-manda-vale-parar-atividades-em-mais-duas-barragens.shtml


"Hoje em dia, a tonelada desse produto que vendemos é algo em torno de US$ 500, enquanto a do produto 
químico, o hidróxido de lítio, gira em torno de US$ 7,5 mil. É um produto que vale 15 vezes mais do que aquele que 
nós estamos produzindo. Então é muito estratégica essa mudança", acrescentou o executivo. 

Costa declara que a capacidade instalada da nova planta será de 150 mil toneladas por ano, convertendo o 
concentrado de lítio em hidróxido. 

"A capacidade instalada será para convertermos 150 mil toneladas: as 90 mil toneladas que a gente produz e 
estamos imaginando, eventualmente, que poderemos comprar outras 60 mil toneladas de outros fornecedores no 
futuro ou até mesmo expandir a nossa produção. A intenção é que tenhamos capacidade de converter 150 mil 
toneladas de concentrado de lítio em hidróxido, ou seja, alguma coisa em torno de 25 mil toneladas de hidróxido", 
destaca. 

Teor 
O diretor-executivo afirma que o hidróxido tem uma concentração muito maior do que o concentrado de 

lítio que a empresa produz. "O concentrado de lítio que produzimos atualmente tem 6% de dióxido de lítio, o LIO2. O 
hidróxido tem 99%, em média, do dióxido de lítio. É um produto muito mais concentrado, é praticamente dióxido de 
lítio puro". 

Outra modificação no projeto está relacionada à estrutura da planta, que passará por alterações de 
engenharia, fato que também implicou no adiamento da implantação. 

"Estamos emitindo requisições de propostas técnicas para três empresas internacionais de engenharia, para 
que possam fazer uma revisão do projeto, que agora terá um grau técnico, em vez de grau de bateria. A gente 
espera receber essas propostas, que são bastante complexas, dentro de um ou dois meses. Faremos então o 
processo interno de seleção para escolher a nossa parceira. A partir da revisão de engenharia é que a gente pode 
realmente detalhar o cronograma. Até o fim de 2023, início de 2024, a gente acredita que essa planta poderá ser 
inaugurada", declara. 

Os planos da AMG Mineração também mudaram, segundo ele, em relação à fonte do investimento para 
construção da nova planta. O objetivo inicial era utilizar recursos próprios. Só que, após o investimento de R$ 838,9 
milhões na planta inaugurada em 2018 (e em obras de infraestrutura), considerada a primeira etapa do projeto de 
lítio da companhia, agora a empresa buscará o financiamento com um banco alemão. 

"Com todo esse investimento (na primeira etapa) e algumas questões de resultado do grupo, tivemos que 
rever a condição de financiamento para as próximas etapas. A gente decidiu que não iríamos fazer isso com 
investimento próprio, mesmo porque temos uma série de potenciais parceiros. Um deles é o Banco de 
Desenvolvimento Alemão (KFW). Eles têm algumas linhas específicas de financiamento e a gente julgou que se 
enquadraria muito bem, visto que temos unidades operacionais na Alemanha", ressalta. 

O presidente da AMG Brasil declara também que a intenção da empresa é aproveitar essas unidades em solo 
alemão para refinar o material que será produzido no Brasil e reduzir o problema de logística de produtos químicos 
do lítio. 

"Vamos fazer um refino do material que for produzido aqui no Brasil na Alemanha, por causa de problemas 
ligados à logística de materiais químicos do lítio. A maior parte desses materiais são produzidos na América do Sul, 
principalmente no Chile e alguma coisa na Argentina. São as grandes produções de lítio no mundo, mas eles não 
conseguem fazer com que esse material chegue através de carregamentos por navio na China, onde são as 
produções da cadeia produtiva, além do carbonato, porque ele é muito suscetível à temperatura", afirma. 

"Então, quando você navega através do Equador, você acaba transformando esses materiais químicos em 
um novo produto porque altera suas características e propriedades físicas, que causam dificuldades para a indústria 
que faz os catodos e as baterias", completa Costa. 

A AMG quer também aproveitar o refino em solo alemão para se aproximar de grandes montadoras de 
veículos, que desejam reduzir a dependência da Ásia e buscar novas fontes de matéria-prima. 

"A ideia agora é produzir no Brasil um hidróxido de grau técnico, que tem algumas características que ainda 
não são apropriadas para bateria, para que isso possa ser transportado por via marítima para a Europa. E na Europa 
ele possa ser refinado para o grau de bateria. Esperávamos que em 2021, grande parte da frota mundial de veículos 
movidos a combustíveis fósseis fosse substituída por veículos elétricos. No meu modo de ver, esse atrasado vem do 
receio das grandes montadoras que não produzem seus veículos na Ásia, da dependência que teriam da China. Então 
existe uma demanda mundial das grandes montadoras, principalmente daquelas que ficam ali na Alemanha, e nós 
estamos falando de gente forte do tipo Volkswagen e empresas dessa natureza, que gostariam de ter um bom 
produtor de catodo de baterias ali no quintal deles", analisa. 

Licenciamento 
O licenciamento em Minas Gerais também é uma questão considerada complexa. Conforme o executivo, os 

desastres com as barragens da Vale e da Samarco trouxeram "receios" para as autoridades na hora de emitir as 
licenças para novos projetos de mineradoras. 



"A questão de licença em Minas Gerais é sempre uma questão delicada. Infelizmente, os eventos da 
Samarco e da Vale impuseram alguma complexidade no processo de licenciamento e existe o receio das autoridades 
em licenciar, mas eu acredito que isso faz parte do processo. Inclusive, dentro desse nosso cronograma de 2023, 
2024, é um dos maiores gargalos que temos (o licenciamento). Mas vamos procurar o governo, que é o responsável 
por essas autoridades ambientais, para que possamos começar a colocar em prática o projeto e talvez adiantar ele 
no tempo, o que é de interesse comum a todos", disse. 

A AMG, com aproximadamente 3.300 funcionários em instalações de produção na Alemanha, Reino Unido, 
França, República Tcheca, Estados Unidos, China, México, Índia, Sri Lanka e Moçambique, possui quatro negócios no 
Brasil: mineração, metalurgia do alumínio, processamento químico de óxidos de nióbio e tântalo e a operação de 
uma usina hidrelétrica. Com a inauguração da planta química de hidróxido de lítio, o setor de mineração vai ter sua 
receita aumentada em quatro vezes, e os outros negócios no Brasil dobrarão suas receitas, conforme o executivo. 

A empresa também produz anualmente no Brasil cerca de 330 mil libras (150 a 160 toneladas) de tântalo, 
200 mil toneladas de feldspato, de 600 a 700 toneladas de óxido de nióbio e entre 60 e 70 toneladas de óxido de 
tântalo. De ligas de alumínio, a capacidade gira em torno de 12 a 15 mil toneladas.  

Já em relação às ligas de estanho, Costa afirma que a produção é variável, uma vez que a produção é afetada 
"pela inerência da mina, por aquilo que aparece". "Nosso plano de lavra não é baseado no estanho. Nosso plano é 
pelo tântalo. O que vem de estanho é bônus. Já chegamos a produzir no passado 100 toneladas, como já produzimos 
também cinco toneladas em um ano. Então varia muito", finaliza. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 08/06/2020 

 
VALE ADOTA PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA PREVENTIVO EM BARRAGENS DE NOVA LIMA E OURO PRETO (MG) 
A mineradora Vale informou, nesta terça-feira (9), que adotou protocolo de emergência nível 1 para duas 

barragens na Mina de Águas Claras, em Nova Lima (MG), e outra barragem na Mina da Fábrica, em Ouro Preto (MG). 
Segundo a empresa, as medidas ocorrem de forma preventiva. As barragens estão inativas e o protocolo não 

requer a evacuação da população em local próximo. A mineradora diz que nas inspeções mais recentes não foram 
identificadas anomalias que possam comprometer a segurança. 

 Existem três níveis de emergência para barragens, sendo o 1º o mais brando. Ele é acionado quando se 
detectam irregularidades na conservação ou quando há comprometimento da segurança da estrutura das barragens, 
o que exige inspeções diárias. 

A Vale afirma que a decisão de elevar o nível de emergência é uma medida preventiva até que sejam 
concluídas as análises técnicas das estruturas. O protocolo não impacta na produção da mineradora nesses locais. 

Em maio, a Agência Nacional de Mineração deixou as regras de segurança de barragens mais rígidas. O órgão 
determinou a obrigação de acionamento automatizado de sirenes e de mecanismos de alerta, além de mudanças na 
classificação de risco e na elaboração de estudos de ruptura. 

Ainda no começo da pandemia do novo coronavírus, a Agência reforçou que os responsáveis pelas barragens 
deveriam intensificar os monitoramentos remotos das estruturas e manter as fiscalizações presenciais, mesmo com 
as restrições impostas pelo combate ao vírus. 

 Na semana passada, a Vale suspendeu as atividades no complexo de Itabira, em Minas Gerais, após a 
decisão da justiça do trabalho que garantiu a interdição das minas até que sejam implementadas medidas para 
proteção contra a Covid-19.  O Ministério Público do Trabalho havia denunciado a empresa por não adotar medidas 
que evitassem a contaminação dos seus trabalhadores. 
Fonte: Agência Brasil 
Data: 09/06/2020 

 
METEORIC INICIA SONDAGEM EM ALVOS DE ALTA QUALIDADE NO PROJETO DE OURO JURUENA 

A Meteoric Resources iniciou na segunda-feira (8) uma campanha de sondagem em alvos de alto teor no 
projeto de ouro Juruena, no Mato Grosso. Segundo a empresa, o programa de 4.000 metros em alvos de ouro e 
cobre tem o objetivo de “ aumentar significativamente o volume e a confiança nos recursos existentes” no projeto. 

De acordo com a Meteoric, a campanha, iniciada com a flexibilização de medidas de isolamento por causa da 
pandemia do novo coronavírus, terá como foco inicial o alvo Dona Maria, onde uma sondagem no ano passado 
confirmou mineralização de ouro de alto teor dentro e abaixo dos recursos existentes. 



A companhia informou que os trabalhos no projeto estavam suspensos desde o início do ano, primeiro por 
causa da estação chuvosa na região, depois devido às restrições para conter a Covid-19. "A Meteoric usou 
efetivamente o recente fechamento temporário do local de forma eficaz, refinando ainda mais sua campanha de 
sondagem para 2020", declarou a empresa. 

O "refinamento", segundo a Meteoric, serviu para definir uma série de objetivos da campanha de sondagem: 
aumentar os recurso minerais do projeto, converter recursos inferidos em indicados e acompanhar a mineralização 
de ouro e cobre no alvo de Crentes. 

Na campanha de 2019, a empresa relatou resultados de até 20,6m @ 94,9 g/t Au de 96,8m (1.954 g/t.m), 
incluindo 3,65m @ 508,4 g/t Au a 107,5m em JUDD001; 14,0m a 81,7 g/t Au de 142,0m, incluindo 2,0m a 71,6 g/t Au 
a 144,5m e 2,5m @ 287,4 g/t Au de 149,0m em JUDD008; 4,4m a 13,5 g/t Au a partir de 300m, incluindo 2,0m a 27,3 
g/t Au a partir de 302m em JUDD0022; e 53,3m a 1,33 g/t Au e 0,23% Cu em JUDD010. 

No fim do ano passado, a Meteoric já havia anunciado o projeto de realizar a atual campanha de sondagem 
com a captação de US$ 4,7 milhões com a emissão de 140 milhões de ações. 

Segundo o diretor-administrativo da companhia, Andrew Tunks, houve uma "mobilização" em Juruena na 
semana passada para que a sondagem pudesse ser iniciada na segunda-feira. "Estamos emocionados por estar de 
volta em Juruena e a equipe está ansiosa para ver o que o programa 2020 tem para nós", disse ele. 

"Este programa de sondagem foi projetado para melhorar a confiança na estimativa e aumentar ainda mais 
o recurso. De Dona Maria, nosso objetivo é migrar para o alvo de Crentes para acompanhar uma emocionante 
interceptação de ouro-cobre no JUDD0010, que demonstra o potencial significativo de pórfiro do projeto Juruena", 
completou o executivo. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 09/06/2020 
 

 
MINERADORAS SÃO ALVO DE CRÍTICA NO MUNDO TODO 

Morte de mineiro no Chile e avanço da doença em diferentes países parecem ter despertado autoridades 
para a necessidade de maior rigor na aplicação de normas de saúde e segurança em minas 

Em todo o mundo, grandes mineradoras têm sido alvo de críticas associadas à propagação da pandemia nas 
regiões onde mantêm operações, uma vez que o status de atividade essencial garantiu a continuidade das atividades 
independentemente da explosão de casos de covid-19. Ao mesmo tempo, a morte de um mineiro no Chile e o 
avanço da doença em diferentes países parecem ter despertado as autoridades para a necessidade de maior rigor na 
aplicação de normas de saúde e segurança nas áreas de mineração. 

Na semana passada, um grupo de 335 organizações sem fins lucrativos de ao menos 18 países, entre os 
quais o Brasil, emitiram um posicionamento global condenando as ações das mineradoras em geral frente à 
pandemia, e acusando o setor e governos de ignorarem os riscos do novo coronavírus, priorizando os lucros, e 
usarem a crise sanitária para enfraquecer regulações. 

“A indústria de mineração é uma das mais poluentes, mortais e destrutivas do mundo. Até o momento, as 
respostas das mineradoras à pandemia de covid-19 receberam pouco escrutínio em comparação com outras 
indústrias que buscam lucrar com essa crise. Nós, as organizações abaixo-assinadas, condenamos e rejeitamos os 
meios pelos quais o setor de mineração e inúmeros governos estão se aproveitando para produzir novas 
oportunidades [de negócio]”, diz o documento produzido pelo consórcio internacional. 

Em linhas gerais, as entidades afirmam, a partir da análise de informações veiculadas na mídia e de contatos 
com comunidades e trabalhadores, que as mineradoras estão usando todos os meios disponíveis para manter suas 
operações, incluindo o pedido de enquadramento como serviço essencial, transformando as minas em vetores de 
disseminação da covid-19. Do lado dos governos, segue o grupo, medidas extraordinárias, entre as quais o uso de 
força policial ou militar, têm sido adotadas contra aqueles que lutam pela saúde pública. 

No Chile, maior exportador de cobre do mundo, a confirmação e morte de um funcionário da estatal 
Codelco em decorrência da doença, no fim de semana, levou o governo a endurecer a fiscalização para garantir a 
aplicação de medidas de segurança, segundo a imprensa internacional. A Federação dos Trabalhadores do Cobre 
lamentou a ocorrência e, em comunicado dirigido à Codelco, informou que não aceitará “que se sobreponha a 
produção e qualquer outro objetivo do negócio de mineração” à proteção da vida”. 

Na Polônia, conforme agências internacionais de notícia, o governo anunciou ontem a suspensão das 
atividades em 12 minas de carvão operadas pelas empresas Polska Grupa Górnicza (PGG) e Jastrzebska Spólka 
Weglowa (JSW), durante três semanas, num esforço para controlar o avanço da covid-19. As entregas de carvão não 
devem ser afetadas pela parada temporária. 

https://www.noticiasdemineracao.com/metais-preciosos/news/1376194/meteoric-levanta-recursos-para-sondagens-em-projetos-de-ouro-no-mato-grosso


De acordo com a organização MiningWatch Canada, uma das signatárias do documento publicado na 
semana passada, pelo menos uma dezena de minas em todo o mundo, incluindo o complexo da Vale em Itabira, 
estão no centro de regiões com dezenas ou centenas de casos da covid-19. Uma mina na Polônia e outra na Rússia 
lideravam em número de infecções, com cerca de 1,5 mil casos e 870 casos, respectivamente. 
Fonte: Valor Econômico  
Autora: Stella Fontes  
Data: 09/06/2020 

 
PRORROGADAS AS TOMADAS DE SUBSÍDIOS QUE TRATAM DE CRITÉRIOS PARA SIGILO DE PROCESSOS E DE TÍTULO MINERAL COMO 

GARANTIA DE CRÉDITO 
Sociedade e setor mineral podem contribuir até 26/06 

As Tomadas de Subsídios 02 e 03/2020 da ANM foram prorrogadas e a sociedade tem um prazo maior para 
fazer suas contribuições para duas normas da agência a serem editadas. Agora a coleta de dados, sugestões e 
opiniões para regras que tratam da regulamentação da oneração de direitos minerários e da definição de critério de 
sigilo nos processos minerários podem se feitas até 26 de junho. 

A tomada de subsídios é um mecanismo que possibilita a participação social durante as fases preliminares 
do processo de elaboração de normas da Agência Nacional de Mineração. É um mecanismo público, com o objetivo 
de ouvir a sociedade e o setor mineral, com a coleta de dados, ideias, sugestões e opiniões sobre determinado tema 
ou problema. A partir dessa ferramenta, a ANM pode utilizar esses dados como subsídio para as fases de estudo e 
para o desenvolvimento de propostas de atos normativos e regulamentos. 
Fonte: ANM 
Data: 10/06/2020 
 
 
 

NEW KING OF COPPER TRADING SEES DEMAND COMING BACK STRONGER 
As head of copper trading at Trafigura Group, Kostas Bintas typically spends his time trekking around the 

globe, signing the deals that last year helped make Trafigura the biggest merchant of one of the world’s most crucial 
metals. 

By March this year, he was stuck holding video calls with clients and colleagues from his home in Geneva. 
With the world on lockdown, the outlook for most industrial metals looked bleak. Yet even then, Bintas says there 
were early signs copper could emerge from the crisis even stronger. 

If anything, he’s even more bullish today. Demand is bouncing back in China and stimulus packages being 
unleashed across the developed world promise to transform the long-term outlook — particularly with spending on 
copper-intensive green energy infrastructure. The coronavirus has also disrupted mines and delayed new builds, 
throttling current and future supply. 

“Copper is coming out of this crisis differently,” Bintas said by phone from Geneva. “When lockdowns were 
eased and people started to return to work, we were surprised to see our customers not only taking deliveries of 
volumes they’d already bought, but requesting more to cover themselves in case there were any further disruptions 
to supply.” 

Trafigura’s view adds clout to forecasts that the metal viewed as a global economic bellwether is heading for 
a V-shaped recovery. Not everyone is as bullish, with some forecasters suggesting copper’s rebound risks running 
out of steam. Yet Bintas has one key advantage: Trafigura’s vast network of traders gathering direct intel from the 
heart of the copper market. 

The company bought and sold 4.35 million tons of copper last year, Bintas said, surpassing rival Glencore Plc 
as the world’s top trader. A Glencore spokesman declined to comment. 

Trafigura’s case for copper 
The virus has forced many mines to halt operations, particularly large operations in South America, and 

delayed work on future projects. 
Stimulus packages are targeting areas that are highly copper-intensive, such as renewable energy and 

electric vehicles. 
Climate change is also fueling greater demand for copper-heavy heating and cooling systems globally. 
Demand looks set to rise 3.4% per year in the coming decade, which will push the market into a deep deficit 

unless new sources of supply are found. 

http://www.anm.gov.br/noticias/anm-pede-contribuicoes-para-regulamentar-titulo-mineral-como-garantia-de-credito-e-criterios-para-sigilos-de-processos


Given the high costs of development, copper would need to trade above $7,600 a ton to incentivize long-
term investments in new mining projects. 

Despite the demand crisis, global visible inventories dropped by 412,000 tons between March and June. 
“Despite the noise of what the price is doing or the equity markets are doing, the most important thing is to 

isolate the signal that you’re getting from customers and suppliers,” Bintas said. “You can’t get more genuine 
feedback than that.” 

While copper prices slumped sharply in January as China went into lockdown, and again in March as the rest 
of the world followed suit, the metal has since been clawing back losses. Prices rallied as much as 2.3% to $5,906.50 
a ton on the London Metal Exchange on Wednesday, the highest in more than four months. 

The rebound has been supported by a steady stream of data showing a recovery in demand that Bintas has 
witnessed in real time. 

Trafigura estimates that the virus has reduced mine supply by 400,000 tons, while so far in 2020 scrap 
availability has dropped about 700,000 tons from levels seen a year earlier. Collectively, that outstrips a 900,000-ton 
year-on-year drop in demand over the same period. 

In a sign of growing tightness, copper scrap supply has dried up so drastically that buyers in China were 
paying higher prices than for brand-new metal, Bintas said. 

 

“Demand is clearly on a recovery path, while these big supply centers in South America are still under 
pressure,” he said. 

For Trafigura, the coronavirus crisis has reinforced the benefit of its copper-trading muscle. The company 
and Glencore have both expanded in the business as smaller trading houses, hedge funds and investment banks 
exited the sector due to a raft of factors, including declining volatility in some parts of the physical market, stricter 
regulations, and higher costs of financing and staffing a globe-spanning trading team. 

In the case of the London-based hedge fund and physical trader Red Kite, which at one time supplied about 
15% of China’s copper needs, some fund managers came to feel that having a toe-hold in the physical markets was 
becoming less useful as a guide to where prices were heading. But with the pandemic putting supply and demand 
front and center of investors’ minds, fundamental hedge funds are positioning themselves for a revival. 

“In terms of the value of having boots on the ground and the right connections, it takes a year like this to 
prove the point,” Bintas said. 
Fonte: Mining. Com 
Autores: Mark Burton e Thomas Biesheuvel 
Data: 10/06/2020 

 
IBRAM ESPERA REFORÇO DA ANM PARA SETOR MINERAL ATRAIR MAIS INVESTIMENTOS 

O setor mineral apresenta perspectivas manutenção de produção e abertura para novos projetos no longo 
prazo e, para isso, estimular mais pesquisas geológicas e também reforçar as estruturas e quadro técnico de pessoal 
da Agência Nacional de Mineração (ANM) pode significar importante sinalização para que se construa um ambiente 
de maior atratividade de investimentos para o Brasil. 

O fato é que todas as indústrias e o agronegócio só podem operar se o abastecimento dos insumos minerais 
estiver garantido. A pandemia é preocupante, mas se a situação não se agravar adiante e uma vez que as 
mineradoras têm feito a lição de casa, com rigidez na adoção e no monitoramento do cumprimento às medidas de 



prevenção e combate ao novo coronavírus (covid-19), a produção mineral poderá contribuir, e muito, para o Brasil 
vencer a atual crise. 

Este posicionamento do diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Flávio Penido, foi 
exposto em uma live realizada na tarde desta 3ª feira (9/6), conduzida pela A3 Investimentos. O tema do evento foi 
“Cenário atual e perspectivas do setor mineral”. Participaram também Wilfred Theodoor Bruijin, CEO Brasil Anglo 
American, Hélcio Roberto Guerra, sócio-proprietário da Biz Invest e ex-CEO da Anglo American, Augusto Carsalade, 
Sócio Fundador da 3A Investimentos e Ana Paula Balsamão, Advisor da 3A Investimentos. 

“A viabilidade das operações das mineradoras durante este período de pandemia é factível e deve ser 
mantida”, afirmou Flávio Penido. Ele relatou que “em primeiro lugar” entre as preocupações das mineradoras 
associadas ao IBRAM – responsáveis por mais de 85% da produção mineral brasileira – “está o cuidado com a saúde 
dos trabalhadores e terceirizados. São cuidados muito mais abrangentes do que os que acontecem nas 
comunidades, ou seja, nos ambientes externos, em relação à população em geral. Uma mineradora tem maior poder 
de controlar o ambiente de trabalho, então por meio de várias ações consegue efetivamente diminuir o risco de 
contaminação”, disse. 

O empresário Hélcio Guerra concordou com Flávio Penido e exemplificou que a mineração, seja subterrânea 
ou não, é executada com equipamentos que protegem os trabalhadores – no caso da subterrânea, as máscaras já 
são usuais historicamente, por exemplo. “Não é um hábito novo”, afirmou. 

Sobre o reforço à ANM, Flávio Penido comentou que a agência regulatória conseguiu grandes avanços em 
seu pouco tempo de existência (passou a operar em 2018), principalmente, em desburocratizar e modernizar 
processos para os mineradores. Mas faltam equipamentos, pessoal e recursos financeiros. “Há previsão em lei de 
destinar 7% anuais do recolhimento de CFEM (royalty da mineração) para o orçamento da ANM, mas isso não vem 
ocorrendo em função de contingenciamentos. O IBRAM entende esta situação e espera que isso possa se resolver 
logo, afinal, se o setor mineral brasileiro puder contar com uma regulação a cargo de uma agência fortalecida, isso 
será uma importante sinalização para os investidores”, disse. 

Wilfred Bruijin, CEO Brasil Anglo American, afirmou que na pandemia os preços de alguns minérios de 
destaque na produção nacional, como minério de ferro e níquel, tiveram queda em um primeiro momento e agora 
sinalizam com recuperação. A continuidade das operações das mineradoras é importante para manutenção da 
oferta e também estabilização nos preços. Ele lembrou que notícias recentes sobre redução da produção 
contribuíram para elevação do preço do minério de ferro de cerca de US$ 80 a tonelada antes da pandemia para a 
casa dos US$ 100. 
Fonte: Portal da Mineração 
Data: 10/06/2020 
 
 

PARALISAÇÃO NA VALE PODE CAUSAR DÉFICIT NO MERCADO DE MINÉRIO DE FERRO, ALERTA UBS 
O mercado global de minério de ferro pode ter déficit se a paralisação de operações no Brasil devido 

ao coronavírus persistir e os preços estão em equilíbrio arriscado, alertou o UBS. A avaliação reflete a crescente 
preocupação com as potenciais implicações da paralisação. Os contratos futuros do metal se mantiveram acima de 
US$ 100 por tonelada. 

A expectativa é que a paralisação do complexo da Vale em Itabira — após trabalhadores terem contraído a 
Covid-19 — diminua a oferta, afirmou o UBS em nota, prevendo preços elevados até haver clareza sobre a produção. 
Separadamente, o National Australia Bank subiu as projeções para 2020 e a Macquarie Wealth Management avisou 
que o risco para a oferta aumentou. 

O preço do minério de ferro disparou nesta semana, depois que um tribunal determinou que a Vale (VALE3) 
suspendesse as operações no complexo responsável por 10% da produção anual. 

A alta do preço foi amplificada pela forte demanda da China. Até o momento, a Vale não vê necessidade de 
cortar a projeção para a produção em 2020, embora bancos tenham sinalizado que atingir a meta atual será 
desafiador. A paralisação ajuda rivais da Vale, como BHP Group, Rio Tinto e Fortescue Metals. 

O preço está em equilíbrio tênue porque oferta e demanda estão equiparadas, segundo o relatório do UBS 
escrito pela equipe de analistas que inclui Glyn Lawcock. 

O relatório elevou o preço-alvo das ações da Fortescue e avisou que, se as operações em Itabira 
continuarem paralisadas pelo resto de 2020 e as demais condições forem mantidas, o mercado entrará em déficit. 

Os contratos futuros de minério de ferro chegaram a subir 0,7% antes de recuarem 0,6% para US$ 100,50 
por tonelada em Cingapura. 

Os contratos mais ativos registraram cinco semanas consecutivas de ganhos. Atualmente, o UBS projeta a 
cotação em US$ 86 no segundo semestre. 

Previsões 

https://www.moneytimes.com.br/minerio-de-ferro
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https://www.moneytimes.com.br/cotacao/vale3
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O UBS vê risco de não atingir sua estimativa de superávit de 12 milhões de toneladas em 2020, calculando 
um déficit de 5 milhões de toneladas se a paralisação em Itabira continuar até o final do ano. 

Contudo, o monitoramento de navios sugere uma grande reviravolta nos últimos embarques da Vale e, se o 
quadro for mantido, a cotação do minério de ferro deve ficar abaixo de US$ 100 por tonelada. 

O National Australia Bank subiu as previsões para a tonelada do produto de US$ 84 para US$ 90 em 2020 e 
de US$ 74 para US$ 83 em 2021, refletindo preocupações com a oferta. 

A Macquarie Wealth Management entende que a paralisação aumenta o risco para a oferta. Para a Vale 
atingir sua previsão anual de produção, precisará embarcar, em média, mais de 6 milhões de toneladas por semana 
até o fim do ano, nível que ainda não foi atingido em 2020. 
Fonte: Money Times 
Data: 10/06/2020 

 
GOVERNO APROVA POLÍTICA PARA AGILIZAR LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE MINERAÇÃO 

O governo aprovou uma política para dar celeridade ao licenciamento ambiental para exploração de 
projetos minerários que reduzam a dependência da importação de fertilizantes minerais como potássio e fosfato. A 
proposta foi deliberada hoje, 10, em reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), 
colegiado formado por ministérios e bancos públicos, além da Presidência da República. A informação foi antecipada 
pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). 

“É uma demanda importante, principalmente do setor de fertilizantes no Brasil. Nós temos muita 
dependência de fosfato, potássio, de importação de outros países, sendo que temos esses minerais no País”, 
afirmou a secretária especial do PPI, Martha Seillier. 

A proposta aprovada prevê a criação de um comitê interministerial, coordenado pelo MME e integrado pelo 
Ministério da Agricultura e pelo PPI, para ajudar a destravar as licenças ambientais de projetos prioritários. 

Dentre as prioridades, estão a mina de Santa Quitéria, no Ceará, onde há reservas de fosfato e urânio, e 
Potássio do Brasil, no Amazonas. Ao todo, oito projetos minerários serão listados, incluindo áreas com ouro e terras 
raras, disse Seillier. 

Ainda dentro da reunião do PPI, o governo aprovou a inclusão do MME entre os membros do comitê 
interministerial que acompanha projetos para ampliação da capacidade de recuperação energética de resíduos 
sólidos urbanos. Hoje, essa atribuição é dos ministérios do Desenvolvimento Regional e de Meio Ambiente, além do 
PPI. 
Fonte: Isto é Dinheiro 
Data: 10/06/2020 

 
EM MEIO À PANDEMIA, MINÉRIO DE FERRO SUSTENTA INDÚSTRIA DO PARÁ EM ABRIL 

Num mês em que a indústria nacional registrou a maior queda em 18 anos, a produção industrial do Pará 
cresceu 4,9% em abril, frente a março, sustentada pelo avanço do setor de mineração. 

O Estado concentra grandes operações de minério de ferro de empresas como a Vale. Em Canaã dos Carajás, 
a mineradora mantém seu maior projeto de minério de ferro no mundo, o S11D, que poderá ter sua capacidade 
expandida para 120 milhões de toneladas anuais, com o startup do projeto Sistema Norte. A produção de minério de 
ferro representa mais de 80% do parque industrial do Pará. 

Quando comparada a abril do ano passado, a produção industrial no Pará está 37,6% maior. 
Conforme dados divulgados nessa terça-feira (9), de 15 locais acompanhados pelo IBGE, 13 registraram 

queda da indústria em abril, frente a março.  
Além do Pará, Goiás aumentou seu ritmo de produção 2,3%, graças ao setor de alimentos e farmacêutico. 

São Paulo teve queda recorde de produção em abril, o que puxou para baixo a média nacional. 
Dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), divulgados em abril, mostraram que o Pará teve um 

aumento de 39,5% na arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), que 
totalizou R$ 1,025 bi no primeiro trimestre de 2020.  
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 10/06/2020 
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