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MINERAÇÃO E AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO BRASIL 

Por Frederico Bedran Oliveira * e Gabriel Mota Maldonado * 
O mundo foi surpreendido por uma crise de impacto global sem precedentes. No cenário da pandemia 

Covid-19, as medidas adotadas para o avanço da doença levaram à descontinuidade de diversas atividades 
econômicas e a alterações importantes na dinâmica social. A turbulência, sentida por diversos setores econômicos, 
alcançou também a indústria mineral mundial, com a paralisação de empreendimentos, restrições ao transporte e 
volatilidade dos preços das commodities minerais. 

Isso não afasta a indispensabilidade dos minerais para a vida cotidiana, fundamentais para assegurar e 
regular o funcionamento da sociedade e de suas ferramentas produtivas. Além disso, como é consabido, minerais 
como lítio, níquel, cobalto e terras raras são elementos estruturantes das novas tecnologias, figurando, portanto, 
como insumos essenciais para a construção de uma sociedade global mais sustentável. 

Com as alterações na dinâmica social impostas pela pandemia Covid-19, de acordo com o Banco Mundial, a 
economia brasileira deverá retrair 8% em 2020 e se recuperar de uma forma mais lenta. A projeção de crescimento 
para 2021 é de 2,2%, pouco mais da metade do crescimento mundial de 4,2% esperado para o próximo ano. 
Segundo a instituição, o cenário no Brasil está associado também aos investimentos em queda e à redução nos 
preços das commodities. 

A análise dos dados da produção mineral brasileira nos últimos anos apontava para a retomada e 
recuperação gradual do setor após as quedas observadas na primeira metade da década de 2010. Por outro lado, os 
levantamentos mais recentes apontam que no 1º trimestre de 2020 a produção mineral brasileira sofreu uma 
redução de 17% em comparação ao 1º trimestre de 2019, na contramão da tendência observada antes da crise 
provocada pela pandemia. 

Outro dado importante é que o índice de preços de metais e minerais do Banco Mundial caiu 4,7% no 
primeiro trimestre de 2020, em comparação com igual período do ano passado, seguindo dois trimestres 
consecutivos de declínio. De acordo com a análise do Banco, a queda reflete uma acentuada retração na atividade 
mundial de manufatura, devido à pandemia Covid-19. No entanto, valores de alguns metais não ferrosos ensaiam 
um crescimento a partir o início de abril.  

Quanto aos investimentos privados até então anunciados para o setor, segundo o Instituto Brasileiro de 
Mineração - Ibram, para o período 2020-2024, estavam previstos US$ 32,5 bilhões a serem aplicados em novos 
projetos de mineração e na expansão de antigos, valor 18% superior aos US$ 27,5 bilhões previstos para o período 
anterior, de 2019 a 2023. Entretanto, as perspectivas ainda não são claras e provavelmente esses investimentos 
serão postergados.  

Decorrente da influência negativa do cenário de incerteza da economia global, os investidores estão mais 
cautelosos e seletivos, privilegiando projetos mais avançados, o que impacta negativamente na atração de 
investimentos destinados à exploração mineral. 

Por outro lado, há um consenso entre analistas e profissionais de mineração em relação às expectativas de 
longo prazo, com a manutenção das perspectivas futuras para os minerais utilizados em baterias e com as 
oportunidades da retomada do apetite Chinês, cuja demanda, combinada ao câmbio atual, coloca o Brasil numa 
posição competitiva de menor custo operacional e menor investimento quando comparados a outros países.  



Não obstante os desafios econômicos, a mão de obra qualificada e disponível no Brasil, a retomada de 
demanda chinesa, associadas à estabilidade jurídica e regulatória, poderão colocar o País em uma posição de maior 
atração de investimento.  

O Brasil ainda é um grande mercado, que precisa de investimentos em infraestrutura e, para aumentar os 
investimentos, o País precisa mobilizar o capital privado externo e o interno. Para isso, a agenda de ações 
estruturantes para o setor ainda está em vigor, e envolve, entre outras reformas, abertura comercial e melhoria 
regulatória.  

Este panorama macroeconômico requer dos diversos atores do setor mineral a conjugação de esforços no 
sentido de elaborar e implementar ações urgentes, que propiciem a retomada e a recuperação da economia, em 
benefício da sociedade como um todo. 

Nesse sentido, as políticas propostas pelo Governo Federal Brasileiro para o setor mineral, desenhadas no 
âmbito do Ministério de Minas e Energia, guardam importante relação com o esforço de retomada exigido pelo 
cenário atual. Tais políticas têm entre seus principais objetivos proporcionar ao setor estabilidade regulatória e 
previsibilidade, com ações pautadas na adoção das melhores práticas de integridade e transparência na prestação 
dos serviços públicos, bem como estimular e apoiar as empresas na implementação de projetos que garantam 
visibilidade e participação social e permitam que a sociedade receba e reconheça o retorno da atividade.  

Com efeito, as ações em condução pelo governo brasileiro, com destaque para o MME e a ANM, incluem: a 
proposição de linhas de incentivos financeiros e fiscais; a ampliação das modalidades de financiamento privado dos 
empreendimentos, utilização dos títulos minerários como garantia de financiamento; o acompanhamento pari pasu 
dos principais projetos em gestação, como forma de garantir celeridade e presteza das ações públicas; a ampliação 
dos esforços para a desburocratização e o registro de contrato de royalties e streaming. 

A crise da saúde na América Latina coincide com a recuperação da demanda chinesa e com dificuldades de 
oferta global. Para isso, foi importante a declaração da essencialidade da mineração para que as atividades não 
sofram interrupções e afete a oferta brasileira. 

O setor mineral, um dos grandes protagonistas da economia nacional, deve estar atento ao cenário 
econômico. Pois é sempre bom lembrar que, a despeito de levantar dúvidas e incertezas, crises trazem novos ares, 
com oportunidades e desafios que inspiram a um engajamento especial das forças produtivas e estruturantes na 
qualificação dos projetos nacionais e na construção do futuro. Sem risco de errar, a mineração vê à sua frente um 
cenário que requer particular atenção e que promete redefinir o lugar do setor no Brasil e no mundo. 

 *Frederico Bedran Oliveira é Geólogo,  Advogado, Mestre em Geologia Econômica e Exploração Mineral 
(UnB). Diretor do Departamento de Geologia e Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia. 

 **Gabriel Mota Maldonado é Advogado, Internacionalista, Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito 
(USP). Diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração, do Ministério de Minas e Energia. 
Fonte: Brasil Mineral 
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ESTRATÉGIAS PARA ALIAR A MINERAÇÃO À SUSTENTABILIDADE SÃO DISCUTIDAS EM CONFERÊNCIA ENTRE BRASIL E ALEMANHA 

O planeta precisa se avançar. E, em paralelo, precisa aprender a praticar o desenvolvimento de forma 
sustentável. Foi com este objetivo que a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha apresentou nesta quarta-feira(24), a 
5ª Conferência Brasil-Alemanha de Mineração e Recursos Minerais. Esteves Colnago representou o Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM) e abordou as práticas já realizadas pela empresa, além das perspectivas para os 
próximos anos. A conferência contou com 375 participantes. 

O tema “Sustentabilidade na mineração: a reconquista da confiança por meio de governança e novas 
tecnologias” discutido na conferência de 2020 é sempre atual. Este desafio é compartilhado por todos os países que 
caminham entre o desenvolvimento e o cuidado com seus recursos naturais. Em seu discurso de abertura, o anfitrião 
do evento, Manfredo Rübens, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, abordou a necessidade de uma 
discussão de alto nível. 

“Entendemos que para uma retomada efetiva da economia impactada pela pandemia, precisamos focar na 
sustentabilidade. Na Europa, e em específico na Alemanha, por exemplo, já se fala de um “reinício verde“. Como a 
mineração é uma atividade econômica absolutamente essencial, pré-requisito para o provimento de recursos 
minerais para melhorar a infraestrutura e qualidade de vida para bilhões de pessoas no mundo, é preciso não 
somente justificar sua existência, mas também repensá-la para se adaptar às novas exigências da sociedade”, 
argumentou Manfredo Rübens. 



Na mesma linha de discurso, o Secretário de Geologia e Transformação Mineral do Ministério de Minas e 
Energia, Alexandre Vidigal, ponderou que, do ponto de vista do Brasil, não há mineração contemporânea dissociada 
da sustentabilidade. Vidigal disse que a atividade da mineração está voltada para a promoção do desenvolvimento 
do país e do bem estar permanente da população. 

“Nosso desafio é incentivar a sociedade a entender a verdadeira face da mineração como a atividade 
imprescindível à geração de riqueza em benefício de todos, inclusive como garantia para o futuro sustentável do 
planeta. É com a mineração que se obtém a maior geração de riqueza em menor área. É a partir da mineração que 
se desenvolverão novos recursos tecnológicos para a oferta de energia limpa. Sabemos todos nesta conferência o 
valor da mineração e é nosso compromisso estender esse entendimento à sociedade em geral”, argumentou Vidigal. 

Em sua fala, o diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil enfatizou que a essência do trabalho da 
CPRM é disponibilizar informações de qualidade para minimizar o risco nas primeiras fases da pesquisa mineral e, 
dessa forma, a empresa contribui tanto com o percentual de assertividade, quanto a atratividade para os 
investidores. 

Colnago listou os trabalhos realizados pela CPRM que integram as ações sustentáveis da empresa, como o 
pioneirismo nos estudos agrogeológicos, incluindo potenciais de utilização de rejeitos industriais e de mineração, 
como remineralizadores de solo. 

E entre as parcerias, realizadas entre Brasil e Alemanha, Colnago citou o projeto Biocobalto, iniciativa entre a 
CPRM, A Anglo American Brasil, o Instituto Federal de Geociências e Recursos Naturais da Alemanha e o Centro de 
Tecnologia Mineral (CETEM). 

“O objetivo deste projeto é definir, entre os depósitos estudados, as características mineralógicas que 
permitam o processamento mineral do cobalto, através do processo por biolixiviação para atender à crescente 
demanda por minerais estratégicos, da indústria de alta tecnologia”, destacou. 

“A CPRM acredita que a busca com conhecimento dos recursos minerais é a chave do sucesso para atingir-se 
a sustentabilidade das atividades de mineração no país”, afirmou Colnago. 

Esta é a quinta edição da conferência. Anualmente o evento reúne autoridades do Governo, especialistas e 
grandes executivos em uma programação com painéis sobre os desafios e perspectivas do setor. As apresentações 
serão disponibilizadas em breve no site da Câmara no YouTube. 
Fonte: CPRM 
Data: 25/06/2020 

 
AURA MINERALS FAZ IPO DE R$ 790 MILHÕES E SERÁ PRIMEIRA PRODUTORA DE OURO NA B3 

Empresa com sede no Canadá chega à Bolsa brasileira com valor de mercado de mais de R$ 3,9 bilhões; 
oferta foi beneficiada pela maior procura por investimento em ouro durante a crise provocada pela 

pandemia 
Já com capital aberto na bolsa de Toronto, no Canadá, berço do mercado de capitais para o setor mineral em 

todo o mundo, a Aura Minerals acaba de fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, de R$ 
790,1 milhões. Será a primeira produtora de ouro da Bolsa brasileira. O estreia empresa, que tem valor de mercado 
de R$ 3,9 bilhões, será na próxima segunda-feira, 6, sob o código AURA33.  

Por ser uma empresa estrangeira - sua sede é no Canadá - e ter a maior parte de seus ativos fora do País, a 
Aura entra na Bolsa de São Paulo com BDRs, que são os títulos que representam ações listadas fora do País. 

Do total da oferta, R$ 271 milhões irão para o caixa da empresa. O restante vai para o bolso do acionista 
vendedor, o Monazita Resources. O prospecto aponta que os recursos serão utilizados para o desenvolvimento, 
manutenção e expansão dos ativos operacionais, exploração e desenvolvimento de projetos ainda não operacionais 
e reforço da estrutura de capital da companhia. 

A ação foi precificada nesta quinta-feira, 2, em R$ 820, no piso da faixa indicativa de preço, que ia até R$ 
990. Apenas participaram investidores profissionais, basicamente fundos, visto que a oferta utilizou, pela primeira 
vez no Brasil, o modelo de esforços restritos de distribuição, no qual são vetadas pessoas físicas.  

Por 18 meses os BDRs poderão ser negociados apenas entre investidores qualificados, que são aqueles com 
mais de R$ 1 milhão em investimentos financeiros. 

Com o IPO, maior parte da liquidez da empresa, cerca de 60%, ficará no Brasil, conforme estimativas. A 
demanda superou a oferta em cerca de duas vezes, segundo fontes. 

A Aura é controlada pela Northwestern Enterprises, veículo de investimentos detido pelo empresário 
brasileiro Paulo Carlos de Brito, que possui 56,58% do capital e não vendeu ações. 

A oferta, em meio à pandemia de covid-19, acabou sendo beneficiada pela busca dos investidores por ouro 
nos últimos meses, movimento comum em momento de crise.  

https://www.youtube.com/channel/UCDdSnLH1FuLCiXFEjBOJy7A/featured
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/aura-minerals-tem-demanda-para-concluir-ipo/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/b3-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-bovespa-bmf
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ouro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/ouro-valorizacao-primeiro-semestre/


No fim de abril, o Bank of America divulgou um relatório intitulado "Fed can't print gold (O Fed não pode 
imprimir ouro), em uma alusão à injeção de trilhões de dólares pelo banco central norte-americano nas economias. 
No documento o BofA estimou o preço do ouro em 18 meses em US$ 3 mil a onça (cerca de 28 gramas), 50% a mais 
que o recorde atual. O relatório, no fim das contas, ajudou nas conversas com investidores. 

A oferta foi coordenada pelo Credit Suisse, Itaú BBA, Safra e XP. 
Fonte: Estadão 
Autor: Fernanda Guimarães 
Data: 02/07/2020 

 
ALTOS FLUXOS DE NAVIOS SINALIZAM QUEDA DOS PREÇOS DO MINÉRIO 

Grandes produtoras de minério de ferro da Austrália parecem ter registrado outro mês com fortes 
exportações em junho, em mais um sinal de que o aperto do mercado transatlântico pode estar diminuindo e 
abrindo caminho para a queda dos preços. 

As exportações totais das quatro maiores mineradoras saltaram para 82,2 milhões de toneladas em junho, 
um aumento de 10% em relação ao ano anterior, disseram analistas do UBS, como Glyn Lawcock, em relatório. 

Na semana de 26 de junho, embarques em todos os portos atingiram recorde de 21,1 milhões de toneladas, 
segundo dados da Global Ports compilados pela Bloomberg. 

“Os suprimentos de minério de ferro das maiores mineradoras aceleraram no segundo trimestre, o que 
significa que a possibilidade de qualquer recuperação dos preços é bastante limitada”, disse a Hongyuan Futures em 
relatório. 

O mercado de aço também perde impulso à medida que o período de temporada de baixa para a demanda 
começa na China, afirmou. 

Apesar da pandemia, o minério de ferro se valorizou no primeiro semestre, já que a menor oferta coincidiu 
com a crescente demanda da China, a maior importadora, e elevou os preços acima de US$ 100 a tonelada. 

Esses ganhos agora podem desmoronar à medida que mineradoras australianas aceleram a produção e o 
desempenho do Brasil melhora, com maiores volumes da Vale. O UBS havia alertado em junho que os preços “são 
insustentáveis nos níveis atuais”. 

“Os embarques em junho foram fortes para as mineradoras australianas”, disse a Macquarie Wealth 
Management em relatório, em referência à BHP, Rio Tinto e Fortescue Metals. 

A Covid-19 “parece ter tido pouco impacto nas mineradoras australianas. As empresas mudaram os turnos 
para enfrentar melhor o vírus e continuar as operações”, afirmou. 

Em outro sinal de que o aperto pode estar diminuindo, os estoques portuários de minério de ferro na China 
se recuperaram, tendo aumentado nas últimas duas semanas, segundo dados da Shanghai SteelHome E-Commerce. 
Esse é o primeiro ganho consecutivo neste ano e eleva o total em relação ao menor nível desde 2016. 
Fonte: Money Times 
Data: 01/07/2020 
 
 
 

VALTERRA AUMENTA CAPTAÇÃO PELA SEGUNDA VEZ PARA APORTE EM PROJETO DE OURO NO MT 
A Valterra Resources anunciou na terça-feira (30) um novo aumento de emissão de ações com o objetivo de 

captar recursos para aquisição do projeto de ouro Lima, no Mato Grosso. Segundo a companhia canadense, o novo 
incremento de capital será feito com o objetivo de captar o equivalente a cerca de R$ 7,5 milhões. 

Os recursos, de acordo com o comunicado da empresa, serão destinado à aquisição da companhia brasileira 
que detém 100% da propriedade, além dos "trabalhos de exploração inicial em preparação" para uma amostragem 
dos recursos do projeto e capital de giro. 

A aquisição do projeto foi negociada por 500 mil dólares canadenses, equivalentes hoje a cerca de R$ 1,9 
milhões. Ao comunicar o acordo, a Valterra havia anunciado a emissão de 15 milhões de ações para captar R$ 2,9 
milhões. 

Na mesma semana, porém, afirmou que faria um aumento ainda maior de capital emitindo 5 milhões de 
ações adicionais com a previsão de arrecadar R$ 3,7 milhões. 

Agora, segundo a companhia, o total de ações a serem emitidas será de 28 milhões. Os papeis serão 
negociados nas mesmas condições anteriores: preço unitário de US$ 0,05, sendo que cada unidade corresponde a 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/federal-reserve
https://www.moneytimes.com.br/minerio-de-ferro
https://www.moneytimes.com.br/australia
https://www.moneytimes.com.br/ubs
https://www.moneytimes.com.br/china
https://www.moneytimes.com.br/brasil
https://www.moneytimes.com.br/bhp-billiton
https://www.moneytimes.com.br/rio-tinto
https://www.moneytimes.com.br/fortescue
https://www.noticiasdemineracao.com/metais-preciosos/news/1388069/canadense-valterra-adquire-projeto-de-ouro-lima-no-mato-grosso
https://www.noticiasdemineracao.com/metais-preciosos/news/1388069/canadense-valterra-adquire-projeto-de-ouro-lima-no-mato-grosso
https://www.noticiasdemineracao.com/metais-preciosos/news/1388439/valterra-amplia-emiss%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-para-aquisi%C3%A7%C3%A3o-do-projeto-de-ouro-lima-no-mt
https://www.noticiasdemineracao.com/metais-preciosos/news/1388439/valterra-amplia-emiss%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%B5es-para-aquisi%C3%A7%C3%A3o-do-projeto-de-ouro-lima-no-mt


uma ação ordinária e uma opção de compra exercível por até quatro anos para aquisição de nova ação por US$ 0,10, 
com período de guarda de, ao menos, quatro meses após a emissão. 

Lima 
Lima é uma propriedade de 172 ha no município de Poconé (MT). O projeto é considerado pela Valterra uma 

"rara oportunidade de adquirir uma propriedade de ouro altamente prospectiva em termos excepcionalmente 
atraentes", além de grande "potencial de acelerar o processo de produção". 

Na região, há 17 minas de ouro em operação, com produção anual de 250.000 onças de ouro. "O Cinturão 
Mineral Poconé tem um enorme potencial inexplorado de descoberta com infraestrutura bem desenvolvida, 
incluindo acesso a energia, água, principais rodovias, aeroportos e mão de obra altamente qualificada e prestadores 
de serviços experientes", salienta a Valterra. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 01/07/2020 

 
RIO, BHP AND UWA ESTABLISH TAILINGS MANAGEMENT LEARNING PLATFORM 

BHP and Rio Tinto have agreed to jointly fund a new initiative at the University of Western Australia that 
aims to improve global tailings management. 

Over five years, the companies will invest A$4 million (($2.7 million) A$2 million each) in training, research, 
education and practice to support tailings and waste management facilities as part of the Future Tails program. 

The initiative includes leading-edge training programs to build talent and capability; publications that 
summarise state-of-the-art tailings analysis, design, operation and management; and new research collaborations 
with industry to drive further innovation, according to UWA. 

“Future Tails will provide education, training, and professional development to senior executives, senior 
technical personnel, junior engineers and operational staff in Australia and internationally,” the university explained. 

Program Director, Professor Andy Fourie, from UWA’s School of Engineering, said there was a clear 
imperative to improve tailings management. 

“Future Tails represents a step change in education, training and accreditation,” Professor Fourie said. 
“Moreover, it will drive cutting-edge research and innovation that will feed into future training.” 

Program participants will be awarded micro-credentials from UWA and there will be opportunities to follow 
a postgraduate pathway, which will include a Masters in Tailings Management. 

The Global Tailings Standard being developed by the Global Tailings Review will underscore industry 
management of tailings and waste, UWA said. Just last week, the partners of the Global Tailings Review said it 
expected to publish the standard in the coming weeks. 

Matt Currie, Vice President of BHP’s Tailings Taskforce, said there was an increasing demand for tailings 
expertise and for qualified people and methods to train these new professionals. 

“The program will provide essential training and development to people at all levels of their career and help 
reinforce the different career paths within the tailings discipline,” Currie said. 

Rio Tinto’s Head of Group Technical Mining, Santi Pal, said it was clear the industry needed to improve 
operational management and engineering practices. 

“We need to enhance this capability right across the industry,” Pal said. “Future Tails will develop and retrain 
talent needed to safely and sustainably run mining operations of the future. Over time, it will help support improved 
global tailings management standards, knowledge-sharing and the transfer of best practice.” 
Fonte: IM 
Autor: Daniel Gleeson 
Data: 30/06/2020 

 
GOLD PRICE HITS FRESH 7-YEAR HIGH AS WHO ISSUES VIRUS WARNING 

Gold prices surged again on Tuesday to the highest in more than seven years as the World Health 
Organization cautioned that the worst of the coronavirus pandemic is yet to come. 

Spot gold was up 0.5% to $1,780.64 per ounce by 2 p.m. EDT, after reaching $1,785.85 an ounce earlier in 
the session — its highest since October 2012. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-29/worst-yet-to-come-who-says-l-a-warns-of-spread-virus-update


US gold futures also surpassed the $1,800 per ounce mark for the first time since 2011, with bullion for 
August delivery rising as much as 1.3% to $1,804 an ounce, as the recent upturn in covid-19 cases drove up demand 
for the precious metal as a haven. 

 

“The $1,800 level is a psychological hurdle,” Howie Lee, an economist at Oversea-Chinese Banking Corp. in 
Singapore, told Bloomberg. “Low interest rates, monetary policies and the coronavirus are all at play.” 

Bullion is headed for its third straight month of gains and its best quarter since March 2016 as fears 
surrounding the covid-19 pandemic continue to mount. 

So far this year, price of the yellow metal has risen by 17%, driven by economic stimulus from central banks 
worldwide, rising US-China trade frictions and renewed concerns over economic fallout from the pandemic including 
inflation. 

 

“The big picture view, is that gold is in the middle of a regime shift from a safe-haven asset to an inflation 
hedge asset,” Daniel Ghali, commodity strategist at TD Securities, told Reuters. 

“US yields have continued to grind lower and the result of that is that real rates are printing new lows,” 
which he believes has boosted the precious metal, long considered a hedge against inflation and currency 
debasement. 
Fonte: Mining.Com 
Data: 30/06/2020 

 
FOUR CHARTS THAT SHOW COPPER’S COMEBACK HAS ROOM TO ROLL ON 

Copper’s enjoyed its best quarter in nearly a decade, backed by a demand recovery in top consumer China 
that’s set to stretch supplies just as the Covid-19 pandemic threatens output in key producer Chile. 

The bellwether metal rebounded from a more-than-three-year low in March, entered a bull market this 
month, and extended gains to $6,000 a ton for the first time since January. Prices are rallying as Chile’s miners 
grapple with a virus outbreak that’s slowed output. Meanwhile, China’s post-virus recovery is drawing down global 
stockpiles and fueling bullish investor sentiment. 

https://mercury.bloomberg.com/news/QCQWRFT0AFB7
https://www.reuters.com/article/global-precious/precious-gold-sprints-to-near-8-year-top-as-virus-fears-resurge-idUSL4N2E73JF


Here are four charts that showcase copper’s remarkable comeback, and suggest that the rally may yet have 
room to run. Prices will trade above $6,000 a ton in the fourth quarter, according to Morgan Stanley, citing better-
than-expected demand in China and “severe” mine disruption. 

As the month, quarter and half neared an end on Tuesday, copper traded as much as 0.9% higher at 
$6,016.50 a ton on the London Metal Exchange. Backed by the metal’s gain and a global equity rally, miners have 
seen vast gains this quarter, with Freeport-McMoRan Inc. up 64% and Antofagasta Plc up 21%. 

Roaring Right Back 
The supply-and-demand double whammy has stoked a 21% rally this quarter that outstrips the performance 

of most other materials. Over the same period, the Bloomberg Commodity Index has risen less than 4%. 

 
The metal’s 50-day moving average has climbed back above its 100-day counterpart on the LME and it’s on 

course to top the 200-day marker in July. That pattern is often seen as a precursor to further gains. 
Getting a Shock 
The spread of coronavirus in Chile has an outsized impact on the copper market because the nation’s mines 

churn out a large chunk of global supply. State-owned Codelco switched to a 14-day rotating shift at El Teniente, and 
shut a smelter at another key operation. That will make it more difficult for Chinese buyers to get the copper they 
need. 

Digging Disruption 
Chile produced more than a quarter of the world's mined copper last year 

 
“The disruptions to copper concentrate mining due to Covid-19 will be felt by Chinese smelters until at least 

the third quarter, and refined copper output will remain subdued,” said Zhu Yi, an analyst at Bloomberg Intelligence. 
Raiding the Shed 
Global copper holdings tracked by exchanges in London, New York and Shanghai have shrunk more than 35% 

this quarter as China’s recovery spurred buyers to seek supplies. The overall volume is now lower than a year ago. 

https://www.bloomberg.com/news/terminal/QCCTMCDWX2PS
https://www.bloomberg.com/quote/FCX:US
https://www.bloomberg.com/quote/ANTO:LN
https://www.bloomberg.com/quote/1006Z:CI


 

In China, exchange-tracked holdings have dropped every month this quarter, sinking below 100,000 tons to 
the lowest since January 2019. On the LME, orders to remove metal have surged since mid-May. 

Cutting the Shorts 
Even as a new wave of coronavirus infections threatens the U.S. recovery, copper investors are fixated on 

copper’s Chile-China dynamic. Hedge funds and other large speculators cut their bearish bets on copper futures and 
options to the lowest since early 2018, according to data from the Comex. 

 

And in China, top futures brokers have also scaled back their net short copper positions on the Shanghai 
Futures Exchange. Net positioning was bearish by the slimmest margin since June 2018. 
Fonte: Bloomberg 
Data: 30/06/2020 
 

 
 

CENTAURUS APRESENTA RECURSO MINERAL INAUGURAL DO PROJETO DE NÍQUEL JAGUAR, NO PA 
A Centaurus Metals apresentou uma estimativa inicial de recursos minerais Jorc para o projeto de sulfeto de 

níquel Jaguar, no Pará. De acordo com o relatório, o projeto possui 48 milhões de toneladas a 1,08% Ni, para 
517.500 toneladas de níquel contido próximo à superfície nas categorias indicada e inferida. Segundo a empresa, o 
resultado aponta para um “potencial de operação futura a céu aberto em um nível muito alto nos primeiros anos de 
mineração”. 

De acordo com a Centaurus, dentro da estimativa de recursos minerais inicial há uma "porção significativa 
de alto teor" de 20,6 milhões de toneladas a 1,56% Ni, para 321.400 toneladas de níquel. "Na estimativa de recurso 
mineral de alto teor, cerca de 70% do metal de níquel fica a menos de 200m da superfície", observou a empresa. 

A companhia salientou ainda que 29% da estimativa de recursos minerais, equivalentes a 148.500 toneladas 
de níquel contido a 1,29% Ni, estão na categoria indicada "resultado da bem sucedida campanha de sondagem 
concluída nos últimos seis meses". 



O diretor-executivo da Centaurus, Darren Gordon, disse que a nova estimativa mineral JORC representou um 
"resultado excepcional" para a empresa, confirmando Jaguar como "um depósito de sulfeto de níquel de alta 
qualidade em grande escala e perto da superfície, com excelente potencial para crescimento contínuo". 

"Este é um ponto de partida fenomenal que confirma o status de Jaguar como um novo projeto globalmente 
significativo de sulfeto de níquel", disse ele. 

"Com um recurso inaugural que contém mais de 500.000 toneladas de níquel, este já é um dos maiores 
projetos de sulfeto de níquel não desenvolvido próximo à superfície do mundo. Acreditamos que ele esteja com os 
melhores resultados iniciais de recursos JORC já publicados por uma empresa júnior listada na ASX", completou o 
executivo. 

Em comunicado divulgado na segunda-feira (29), a Centaurus classificou o resultado como a "pedra angular" 
da estratégia da companhia. Já Gordon acrescentou que a estimativa inaugural de recursos minerais fornece uma " 
plataforma excelente para iniciar estudos de escopo e desenvolvimento" da operação. 

De acordo com a empresa, a estimativa de recursos minerais Jorc inaugural de Jaguar foi elabora pela 
Trepanier Pty Ltd com base em mais de 65.000m de sondagem diamantada em 218 furos. "Também vemos um 
potencial regional significativo, com sondagem adicional planejada na descoberta recente (do alvo) de Onça Rosa e 
em inúmeros alvos adjacentes não testados", frisou Gordon. 

A negociação da Centaurus com a Vale para aquisição de Jaguar foi anunciada no ano passado e o negócio 
foi concluído em meados de abril. Até a atual estimativa, o projeto apresentava recurso global não pertencente à 
Jorc de 40,4 milhões de toneladas a 0,78% Ni (usando uma classificação de corte de níquel de 0,5%) para 315.000 
toneladas de níquel contido. A estimativa anterior era resultado de mais de 55.000m de sondagem realizada pela 
Vale entre 2006 e 2010. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 30/06/2020 

 
CONSTRUCTION OF OYU TOLGOI POWER PLANT TO START IN 2021 

Rio Tinto has reached an agreement with its Oyu Tolgoi partners that will see the Government of Mongolia 
fund and construct a state-owned power plant for the copper-gold project. 

This is a revision of the original power source framework agreement (PSFA) signed in 2018, which stated that 
the Mongolian Government would work towards finalising a power purchase agreement by the end of March 2021. 

The amended PFSA also sets a proposed development timeline, with construction of the coal-fired power 
plant to begin no later than July 1 2021 and commissioning within four years after this date. 

Currently, Oyu Tolgoi uses imported power, an arrangement the Government of Mongolia and Rio Tinto 
have committed to extend to ensure continued stable power is supplied to the project until the power plant is built. 

Once completed, this will provide stable, reliable and continuous power for the project, which will be the 
world’s third largest copper mine when the underground operations are developed. 

“This agreement provides a potential pathway to securing a domestic power supply for the Oyu Tolgoi mine 
and underground project for the benefit of all shareholders and the wider community,” Rio Tinto copper and 
diamonds chief executive Arnaud Soirat said. 

“We look forward to working with the Government of Mongolia to progress the solution.” 
At full production, Oyu Tolgoi will produce 95,000 tonnes of ore on a daily basis, tripling its current annual 

copper concentrate production rate. 
Fonte: Australian Mining 
Data: 29/06/2020 

 
APPIA STARTS EXPLORATION AT ALCES LAKE RARE EARTH DEPOSIT 

Appia Energy (CSE: API) announced Monday that Phase I exploration activities have begun on the company’s 
high-grade rare earth element Alces Lake property in northern Saskatchewan. 

Appia’s 100% owned deposit, according to the company, hosts some of the highest rare earth elements 
(REE) mineralization in the world, hosted within a number of surface and near-surface occurrences that remain open 
at depth and along strike. At a 4 wt% total rare earth oxide cutoff, Alces Lake’s average grade is 16.65 wt% total rare 
earth oxides (TREO). 

https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1384776/centaurus-conclui-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-projeto-de-sulfeto-de-n%C3%ADquel-da-vale-no-par%C3%A1
https://www.noticiasdemineracao.com/empresas/news/1384776/centaurus-conclui-aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-projeto-de-sulfeto-de-n%C3%ADquel-da-vale-no-par%C3%A1
https://www.mining.com/appia-to-drill-at-worlds-2nd-richest-rare-earth-prospect/
https://www.mining.com/appia-to-drill-at-worlds-2nd-richest-rare-earth-prospect/


“Of global rare earths deposits, Alces Lake has the potential to be no. 2 in terms of grade, it’s one of the 
richest prospects in the world,” Tom Drivas, CEO, Appia Energy told MINING.COM. 

Appia has defined seven high-grade REE occurrences at surface within an area measuring 150 m x 100 m. 
Surface channel sample highlights include 22.35 wt% total rare earth oxide (TREO) over 6.21 m from the Ivan zone. 

Follow-up drilling in summer 2019 intersected 16.06 wt% TREO over 15.55 m, including 49.17 wt% TREO 
over 3.7 m, both starting within 10 m of surface in diamond drill hole IV-19-012. 

Phase I of a two-phase summer exploration program is designed to discover additional surface and sub-
surface high-grade REE occurrences. 

Details for Phase I include regional ground prospecting, mapping and sampling over historic REE occurrences 
and along two 2 km-long trends with previously identified radiometric showings of interest; ground geophysical 
surveys to attempt to map the REE minerals and structural system beneath the surface in order to prioritize drill 
targets. 

Exploration permits for Phase I have been received. Phase II of the summer exploration program is 
anticipated to start between late July and early August. 
Fonte: Mining.Com 
Data: 29/06/2020 

 
MINERADORA CAPTA US$ 45 MILHÕES PARA EXTRAIR LÍTIO EM MINAS GERAIS 

Sigma Mineração vai iniciar obras de projeto de extração do material usado para produção de baterias de 
carros elétricos ainda este ano, em Itinga, no Vale do Jequitinhonha 

A empresa Sigma Mineração, subsidiária da canadense Sigma Lithium, anunciou acordo para financiamento 
do projeto da companhia para extrair lítio, matéria-prima das baterias dos carros elétricos, na região conhecida 
como Grota do Cirilo, em Itinga, no Vale do Jequitinhonha. A mineradora captou US$ 45 milhões com o banco 
Société Générale. 

A previsão é de que as obras comecem no quarto trimestre deste ano e a produção seja iniciada em 
dezembro de 2021. O estudo técnico da mina estima capacidade inicial para 220 mil toneladas de concentrado de 
óxido de lítio por ano, mas a empresa ainda pretende dobrar a produção. 

O valor financiado pelo Société Générale representa a maior parte dos recursos necessários pra iniciar a 
construção, de US$ 74 milhões. O contrato tem duração de seis anos, com dois anos de carência inclusos. O restante 
virá de contrato antecipado de venda de lítio para o grupo japonês Mitsui, de US$ 27 milhões. A Sigma ainda vai 
fazer investimento adicional de US$ 10 milhões. 

Segundo a companhia, US$ 58 milhões do valor total serão gastos com a planta industrial e infraestrutura. O 
custo de pré-produção da planta e da mina é de US$ 12 milhões, e contratos de engenharia, suprimentos e 
construção totalizarão US$ 4 milhões. A soma desses valores deve ser investida nos próximos 15 meses. Além disso, 
para acionar a planta serão necessários mais US$ 8 milhões de capital de giro. 
O empreendimento pretende inserir uma das regiões mais pobres do país na cadeia de produção global de baterias 
para carros e ônibus elétricos, com a geração de 300 vagas de emprego diretas. Segundo a empresa, o concentrado 
de lítio extraído da mina é de alta qualidade, com teor superior a 6%, ideal para a fabricação de baterias.  
Verde e baixo custo  

A companhia aposta na natureza verde do negócio para atrair investimento. A extração será feita com 
processamento a seco do minério de lítio, o que dispensa as barragens de rejeitos, sistema usado nas estruturas das 
mineradoras Samarco e Vale que romperam, respectivamente, em Mariana e Brumadinho. Além disso, 90% da água 
usada será reciclada, e a energia vem de uma hidrelétrica próxima. 

Outra característica do empreendimento que a empresa destaca é o baixo custo de operação. “O 
abrangente plano de financiamento permitirá à Sigma fazer a transição do projeto Grota do Cirilo para o próximo 
produtor global de lítio de baixo custo, fortalecendo ainda mais sua vantagem competitiva de baixo preço de ponto 
de equilíbrio, para suportar e prosperar em futuros ciclos de mercado”, afirma Ana Cabral Gardner, estrategista-
chefe da Sigma. 

Segundo Ana Gardner, o acordo de financiamento “marca outro passo importante, estabelecendo a base de 
uma estrutura de capital sustentável e de baixo custo e ampliando substancialmente a flexibilidade financeira da 
Sigma para gerenciar o aumento da construção e produção." 
Fonte: Estado de Minas  
Data: 29/06/2020 
 



 
COPPER HEADS FOR BEST QUARTER SINCE 2010 AS SUPPLY WORRIES MOUNT 

Copper is poised for its best quarter since 2010, helped by optimism over a stronger-than-expected demand 
rebound in top consumer China and mounting supply concerns in South America. 

The metal used in everything from automobiles to electronics has surged about 20% this quarter, and 
climbed above $6,000 a metric ton last week for the first time since the covid-19 outbreak became a global 
pandemic. 

Prices have rallied steadily over the past three months, fueled by sentiment over consumption prospects as 
first China and then other large economies began to ease lockdowns. 

While a new wave of infections adds risk to the demand outlook, the market is getting support from global 
economic stimulus and concern over mine shutdowns. A report Friday showed hedge funds cut bearish bets on U.S. 
copper futures and options to the lowest since 2018. 

“The basis of the copper rally was three-legged,” said Tai Wong, head of metals derivatives trading at BMO 
Capital Markets. “The Chinese economic recovery, despite clear warning signs, has surprised strongly versus market 
expectations; Covid-related supply disruption has been growing rapidly; and traders were fairly short copper and 
were forced to grudgingly cover throughout the quarter and are now finally small long.” 

 

The metal for three-month delivery rose 0.1% to $5,961.50 a ton at 5:50 p.m. on the London Metal 
Exchange, its highest closing price in five months. 

There’s growing risk to mining in top producer Chile given the continued spread of the virus there, Morgan 
Stanley analysts including Susan Bates said in a June 29 note. The bank estimates global mine-supply losses of 
560,000 metric tons this year — most of that due to Covid-19 — and sees demand outstripping production amid 
mined- and scrap-supply disruptions. 

The rebound in prices has been a boon to miners. The BI Global Copper Competitive Peers index of 30 
companies is set for its best quarter since the data series started in 2005. Freeport-McMoRan Inc., Hindustan Copper 
Ltd. and Hudbay Minerals Inc. are all up more than 40% since the end of March. 

Copper has also benefited from “improved risk appetite amid global monetary and fiscal stimulus, and short 
covering given investors were pretty heavily short heading into the second quarter,” said Ryan McKay, a TD 
Securities analyst. 
Fonte: Mining.Com 
Data: 29/06/2020 

 
DO PETRÓLEO AO MINÉRIO DE FERRO, COMO SERÁ O SEGUNDO SEMESTRE DAS COMMODITIES 

Coronavírus, eleição americana e China são as variáveis que mais vão influenciar os preços 
Com o início do segundo semestre na quarta-feira, 1º de julho, os investidores estão avaliando as 

perspectivas de commodities no final do ano e tentando peneirar vencedores e perdedores enquanto a pandemia de 
coronavírus atravessa a economia global. Após uma recuperação das baixas observadas em março e abril, 
a Bloomberg adota uma regra fluida sobre petróleo, cobre, minério de ferro, ouro e outros para avaliar as 
perspectivas. O quadro misto que surge sugere que ser seletivo é a chave. 



Como a contagem de casos de coronavírus agora chega a 10 milhões, a pandemia mais mortal da era 
moderna é mais forte do que nunca. O semestre por vir será marcado pela batalha pela Casa Branca entre Donald 
Trump e Joe Biden, bem como pela ação do banco central norte-americano. A trajetória da China será crítica, com o 
Fundo Monetário Internacional registrando um crescimento de 1% em relação a 2020. Com o início do comércio na 
segunda-feira, 29, o minério de ferro caiu com petróleo, enquanto o ouro e o cobre aumentaram. 

Entre os movimentos desta semana que podem influenciar os preços, especialmente o ouro, existem vários 
vinculados ao Federal Reserve. O presidente do FED, Jerome Powell, testemunha perante o Comitê de Serviços 
Financeiros da Câmara na terça-feira, 30, e as atas do Comitê Federal de Mercado Aberto serão divulgadas no dia 
seguinte. Os mercados dos EUA serão fechados na sexta-feira para observar o feriado do Dia da Independência. 

Petróleo: retomada sob ameaça de uma segunda onda de coronavírus 
O petróleo assistiu ao período mais turbulento da história do mercado durante a primeira metade de 2020: 

travou durante a brutal guerra de preços da OPEP+ que eclodiu em março, afundando ainda mais quando o 
coronavírus percorreu o mundo e, em seguida, realizando uma recuperação cautelosa. Nos EUA, os traders pagaram 
para doar seu petróleo bruto quando os preços futuros caíram para menos de US$ 40 por barril em abril, depois 
observaram o mercado pender para acima de US$ 40 dois meses depois. 

O segundo semestre dependerá de se orenascimento pós-bloqueio no consumo de combustível persiste ou 
se será atrapalhado por um ressurgimento de infecções por coronavírus. Também será dominado pela oferta: para 
limpar o excesso de bilhões de barris de inventários que se uniram durante a crise, a OPEP e seus parceiros 
precisarão mostrar disciplina suficiente para manter a produção restrita. E seus esforços poderão ser frustrados se 
seus rivais no xisto dos EUA, que já estão retomando as operações, mais uma vez se mostrarem resistentes diante 
das adversidades. 

Ouro: valorização recorde perto do fim? 
O ouro foi o vencedor de destaque no primeiro semestre, alcançando 17% de valorização e atingindo o nível 

mais alto em mais de sete anos; espera-se que amplie os ganhos até o final do ano. A crise global da saúde levou a 
uma fuga sustentada para refúgios em meio à flexibilização quantitativa ilimitada liderada pelo Federal Reserve. As 
participações em fundos negociados em bolsa subiram para um recorde, com entradas líquidas de mais de 600 
toneladas já superando as adições do ano passado. 

Embora a demanda por investimentos permaneça robusta em meio às taxas de juros reais negativas dos 
EUA, o consumo físico foi prejudicado e a recuperação deverá ser lenta. Ainda assim, o Australia & New Zealand 
Banking Group Ltd. diz que os preços podem atingir um recorde acima de US$ 1.900 a onça no segundo semestre e o 
Goldman Sachs Group Inc. vê US$ 2.000 em 12 meses. No entanto, existe alguma cautela: a Capital Economics Ltd. 
espera que os preços diminuam à medida que a demanda diminua, e o UBS Group AG está “cético em relação a um 
movimento sustentado em direção a novos recordes por enquanto”. 

Cobre: demanda chinesa faz do metal um dos favoritos dos analistas 
O cobre subiu um terço em Londres em relação à baixa de março e está definido para o melhor trimestre 

desde 2010. Mesmo com sinais de um ressurgimento nos casos de vírus que abalam os mercados, analistas dizem 
que há mais espaço a ser executado. Entre eles, a Jefferies LLC diz que o mercado “tem sido insuficiente, apesar dos 
bloqueios”. No lado da oferta, na semana passada houve mais interrupções relacionadas a cobranças, com a Codelco 
interrompendo as operações de fundição em Chuquicamata (Chile), numa ação que ajudou os preços a subirem 
rapidamente a US$ 6.000. 

Muitas minas ainda estão operando com pessoal reduzido em meio à pandemia, os estoques estão caindo e 
a sucata é escassa. Os estoques limitados estão acompanhando medidas de estímulo globalmente e melhorando a 
demanda nos principais consumidores da China. Isso tudo ajuda a tornar o metal industrial usado em tudo, de 
automóveis a eletrônicos, um dos favoritos entre os analistas, incluindo os da Goldman, Bank of America Corp. e 
Morgan Stanley. 

Minério de ferro: coronavírus no Brasil dá o ritmo dos preços 
A trajetória do minério de ferro em 2020 está se moldando à montanha-russa de 2019, quando os preços 

subiram no primeiro semestre, impulsionados por interrupções no Brasil antes de diminuir no segundo. Apesar da 
recessão global e pandêmica que afetou os preços da maioria das commodities industriais, o minério de ferro subiu 
bem acima de US$ 100 a tonelada este ano devido a falhas na oferta combinadas à forte demanda na China, onde a 
produção de aço é recorde. Agora a maré está virando. 

O Morgan Stanley prevê um retorno ao superávit no próximo semestre, à medida que a Vale SA reviver os 
estoques, levando os preços a voltarem à média de US$ 80 no último trimestre. O banco – cuja visão é semelhante a 
outras previsões recentes – colocou o minério de ferro próximo da parte inferior de suas preferências para o 
semestre. Os investidores acompanharão o surto de coronavírus no Brasil, caso isso prejudique a produção de 
minas, bem como as propriedades portuárias na China, e os fluxos do Rio Tinto Group e do BHP Group na Austrália. 

Gás natural: a próxima commodity a ser cotada abaixo de zero? 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/preco-petroleo-2020/
https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/petroleo-negociado-0-pela-primeira-vez/
https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/petroleo-negociado-0-pela-primeira-vez/
https://einvestidor.estadao.com.br/comportamento/petroleo-pos-coronavirus/
https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/algoritmos-boom-commodities/
https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/acoes-impactadas-estoque-minerios-china/
https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/alta-preco-minerio-vale/
https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/alta-preco-minerio-vale/


A falência da Chesapeake Energy Corp. lança o ano ruim do gás natural em um alívio dolorosamente agudo, 
e as coisas podem piorar antes de melhorar. O combustível fóssil de queima mais limpa passou por uma primeira 
metade brutal em quase todos os cantos do mundo, com a pandemia minando a demanda das usinas de energia, 
assim como uma onda de nova oferta chegou ao mercado. Isso está empurrando nomes famosos, incluindo 
Chesapeake, e causando estragos para as empresas americanas ansiosas para participar do jogo de exportação de 
xisto, como Tellurian Inc. e NextDecade Corp. 

A boa notícia é que o início do inverno no hemisfério norte está a apenas alguns meses, quando o 
aquecimento doméstico gera um aumento na demanda. Infelizmente, esse cronograma também é uma má notícia, 
já que a capacidade de armazenamento na Europa já está 78% cheia e os analistas sinalizam o risco de ficar sem 
espaço, potencialmente enviando preços para zero ou menos. Enquanto espera-se que os produtores dos EUA para 
a Malásia continuem limitando os estoques até o mercado estar equilibrado, o Catar disse que pretende continuar 
exportando mesmo em um ambiente de baixo preço. 

Grãos: safras recorde em contraste com as incertezas do vírus 
Embora algumas partes do cinturão de grãos da Europa tenham sido atingidas pela seca este ano, as 

condições de cultivo foram estelares em muitas regiões produtoras de colheitas do mundo. Prevê-se que o 
suprimento global de trigo atinja o nível mais alto de todos os tempos, e os EUA devem colher uma safra recorde 
de milho. Com o coronavírus ainda limitando a atividade econômica, as abundantes colheitas devem suprir a 
demanda – e os futuros de milho e trigo de Chicago estão diminuindo essa expectativa. 

Eventos esportivos cancelados, menos viagens de carro e restaurantes de recuperação lenta atingiram a 
demanda por farinha, ração animal e biocombustível à base de grãos. Com a crescente incerteza sobre o ritmo de 
recuperação do coronavírus no segundo semestre, os produtores aguardam para ver se devem reduzir os planos de 
plantio no próximo ano. 
Fonte: Estadão  
Data: 29/06/2020 

 
ESTUDOS DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL ESTIMULAM NOVA ROTA TECNOLÓGICA PARA AGRICULTURA BRASILEIRA 

Embora o uso de remineralizadores de solos seja uma técnica recente no Brasil e no mundo, pesquisadores 
da CPRM dedicam-se à temática dentro dos estudos de agrominerais. Desde 2013, a legislação brasileira 

passou a incluir os remineralizadores (pós de rocha) na categoria de fertilizantes agrícolas. Apesar de 
carecer de insumos para a produção de fertilizantes, técnica ainda é pouco difundida no Brasil e no mundo. 

O DGM em Pauta desta quinta-feira (25) contou com a pesquisadora Alessandra Blaskowski, que abordou a 
temática dos agrominerais e remineralizadores como insumo agrícola para o Brasil, com ênfase nos trabalhos do 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) sobre o assunto. Promovida virtualmente pela CPRM, a palestra ocorreu na sala 
de reuniões virtual da Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica (DISEGE). Durante toda a exposição da geóloga, 
a quantidade de participantes foi de 75 pessoas, o máximo permitido pela plataforma. Entre os espectadores, 
estavam o diretor-presidente, Esteves Colnago, e o diretor de Geologia e Recursos Minerais, Marcio Remédio. 

“O Brasil é um país de dimensões continentais com grande geodiversidade, o que proporciona uma vasta 
quantidade de rochas e minerais com potencial para uso como insumos agrícolas”, apontou a pesquisadora 
Blaskowski. Além de considerar a alta demanda brasileira por insumos, a intensa atividade mineral brasileira 
também é positiva para o uso dos agrominerais, já que a mineração gera enormes quantidades de material de 
descarte (minerais, rochas e pastas de tratamento de minérios), que também têm potencial para emprego agrícola, 
caso apresentem as características favoráveis à finalidade. 

A possibilidade do uso de descartes de mineração na agricultura é uma forma de desenvolvimento dentro de 
uma perspectiva socioeconômica sustentável. “O Brasil tem na agricultura uma das mais importantes bases para sua 
economia e, por ser um país com grande vocação e produtividade agrícola, ao longo dos últimos anos, tem 
aumentado seu consumo e importação de insumos para produção de fertilizantes, além de amargar uma redução 
nos índices de produção interna desses insumos. Assim, é fundamental para o país ampliar suas pesquisas voltadas 
para insumos agrícolas, tanto para produção dos fertilizantes convencionais (NPK e outras formulações) como para 
fertilizantes alternativos”, afirmou. 

Mesmo com as vantagens de redução do passivo ambiental e a possibilidade de aditar mais um produto 
economicamente explotável, o setor mineral ainda não despertou para a atividade. “É importante que o país 
caminhe por esta nova rota tecnológica. É fundamental que o Brasil tenha um olhar sábio para os agrominerais e 
invista em pesquisas do tipo”, apontou a geóloga. Hoje existem no país produtos certificados como 



remineralizadores de solos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em Goiás, Minas 
Gerais, Paraná, São Paulo, Distrito Federal e recentemente na Bahia. 

A pesquisadora explica que não é qualquer descarte mineral, no entanto, que pode ser usado como 
remineralizador. É necessário que o material apresente características que sigam a instrução normativa IN 05/2016 
do MAPA. “Nas pesquisas feitas pela CPRM, foram observados diversos possíveis materiais para uso agrícola. 
Entretanto, ainda precisam passar por testes agronômicos em diferentes tipos de culturas e solos para confirmar a 
sua capacidade agrícola”, esclareceu. 

Blaskowski estabeleceu as diferenças entre remineralização mineral e condicionamento/melhoramento dos 
solos. “Remineralização é o ato de adicionar macronutrientes e micronutrientes ao sistema solo-planta. Os 
macronutrientes — cálcio, magnésio, potássio, fósforo e enxofre — são elementos fundamentais para o 
desenvolvimento das plantas. Já os micronutrientes são elementos menores, que também são necessários na 
agricultura, embora em quantidades menores, e que podem ser subdivididos em essenciais — boro, cloro, cobre, 
ferro, manganês, molibdênio e zinco — e benéficos — sódio, cobalto, silício, níquel e selênio”, elencou a geóloga. 

Já as técnicas de condicionamento e melhoramento utilizam elementos cujas características físicas e/ou 
químicas melhoram a capacidade agrícola do solo. Exemplos das práticas incluem a correção de pH, de condições 
estruturais e técnicas de proteção ou cobertura. 

A legislação brasileira vem passando, nos últimos anos, por atualizações, a fim de atender o processo 
produtivo agrícola atual. Em 2013, a lei de fertilizantes (Lei Nº 12.980/2013) passou a incluir os remineralizadores de 
solos como uma categoria de insumo agrícola no Brasil. “Esta alteração da lei foi o primeiro passo na direção de uma 
legislação específica para possibilitar o uso de rochas como remineralizadores”, explicou Blaskowski. “Esse panorama 
se consolidou com a instrução normativa do MAPA, que passou a legislar sobre as especificações, garantias mínimas 
e tolerâncias para os produtos considerados remineralizadores de solos, estabelecendo, assim, os parâmetros e 
formas de apresentação comercial dos novos produtos”, continuou. 

Segundo a geóloga, é essencial que as certificações e os processos de fiscalização ocorram com a agilidade 
necessária para atender às demandas do setor, com o risco de utilização de produtos não certificados, como já é o 
caso em algumas regiões. “O Brasil tem na agricultura uma das mais importantes bases para sua economia e, por ser 
um país com grande vocação e produtividade agrícola, também carece de insumos para a produção de fertilizantes”. 

ESTUDOS DA CPRM — A CPRM tem dois projetos de remineralização: Projeto Irecê Jaguarari, já concluído, e 
Projeto Avaliação do Potencial Agromineral do Brasil, ainda em andamento. O Projeto Irecê Jaguarari foi piloto no 
assunto, desenvolvido em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf). 

De acordo com Blaskowski, o Projeto resultou na proposição de fontes de potássio, como os flogopititos dos 
descartes dos garimpos de esmeralda (Cooperativa Mineral da Bahia, municípios de Campo Formoso e Pindobaçú); 
fósforo (bacia de rejeitos da Mineradora Galvani, município de Irecê); cálcio, magnésio e corretivos de solos (rochas 
da Bacia de Irecê); magnésio, sílica e corretivos de solos associados a rochas máficas e ultramáficas das lavras de 
cromita da Mineração Ferbasa-Cia de Ferro Ligas da Bahia (Campo Formoso e Andorinhas); kimberlitos da Lipari 
Mineração Ltda (Campo Kimberlítico de Nordestina) e fontes de multinutrientes e micronutrientes variados (bacia de 
rejeitos da mineradora Caraíba S/A, Jaguarari), sendo que para cada uma delas foram efetuadas considerações 
quanto à viabilidade de uso, reservas, logística e fatores restritivos. 

O Projeto Avaliação do Potencial Agromineral do Brasil, por sua vez, foi iniciado em 2019 e ainda está em 
andamento, com pesquisas nas áreas de Tocantins e Roraima e Amazonas, com previsão de iniciar trabalhos 
também em Goiás. O projeto já identificou materiais como fontes de macronutrientes e micronutrientes disponíveis 
em pilhas de descartes de mineração e garimpos. 

Além das pesquisas dos projetos da CPRM, há um grupo interno que atua no Grupo de Trabalho 
Interministerial para divulgação e desenvolvimento do tema no Brasil. “Nesse grupo de profissionais, destaco as 
pesquisadoras Magda Bergman e Andrea Sander, que têm trabalhado com empenho no tema, com a publicação de 
trabalhos diversos, além de participação e organização de eventos, como o IV Congresso Brasileiro de Rochagem 
(previsto para março 2021).” 

Também é importante destacar que, em 2018, um grupo de 18 pesquisadores da CPRM participaram do 
curso de agrogeologia com um dos maiores entusiastas das pesquisas para a utilização de pós de rocha na 
remineralização e condicionamento de solos no mundo. O pesquisador canadense Prof. Dr Peter Van Straaten, que 
vem desenvolvendo estudos com esta finalidade em diversas regiões do mundo, como no leste e no sul da África, na 
Ásia e na América do Sul e Brasil. “O Brasil é pioneiro na temática, pois, além de ter legislação específica para esse 
tipo de produto no MAPA, conta com instituições governamentais, como a CPRM e EMBRAPA, que vêm 
desenvolvendo pesquisas voltadas para essa nova categoria de insumo agrícola”, destacou Blaskowski. 

NOVOS DESAFIOS — Por fim, Blaskowski ressaltou que os agrominerais são uma alternativa viável e 
ambientalmente inteligente. “É fundamental que o país tenha mais investimento nesse tipo de pesquisa, além de 



promover políticas públicas que incentivem o uso dos remineralizadores de solos tanto na agricultura familiar como 
no agronegócio”, opinou. 

A geóloga recomendou a continuidade de estudos, com a realização de testes agrícolas, a fim de garantir a 
capacidade agrícola dos materiais, testando possibilidades de misturas e adequando-os aos diferentes solos e 
cultivos. “Os próximos passos das pesquisas devem propor novas áreas, buscando locais em que seja possível 
identificar e associar as demandas das culturas agrícolas regionais com fontes minerais próximas, além de considerar 
os arranjos produtivos que viabilizem a prática da rochagem”, observou. 

Para Blaskowski, o foco dos projetos — que devem ser distribuídos em todo o território nacional — deve ser 
as regiões agrícolas, já que os remineralizadores de solos são insumos usados em grandes quantidades (da ordem de 
várias toneladas por hectare) e têm de ser, necessariamente, de fontes locais. “É gratificante trabalhar em uma área 
em que o retorno para sociedade é notável. Durante nossas pesquisas, podemos observar a necessidade de 
reformulação da exploração mineral, para considerar, desde o início do projeto, a possibilidade do uso de rejeitos, 
buscando uma forma mais inteligente de exploração mineral”, concluiu a geóloga. 

A PESQUISADORA — Alessandra Blaskowski é graduada em Geologia pela Universidade Federal do Paraná — 
UFPR (2007) e mestre em geociências pela Universidade Federal da Bahia — UFBA (2018), com dissertação intitulada 
“Caracterização Petrológica e Química das Rochas de Rejeito da Mina Ipueira e seu Potencial Agromineral”. Desde 
2010 atua como pesquisadora em geociências no Serviço Geológico do Brasil, na Superintendência Regional de 
Salvador, onde já chefiou projetos na área de exploração mineral. Tem experiência na área de pesquisa mineral, 
sondagem diamantada - acompanhamento, locação de furos, descrição de testemunhos, pesquisas minerais com 
check de anomalias. Trabalhou no projeto "Fosfato Brasil", "Metalogenia da Província Plumbo-Zincífera da Bacia de 
Utinga - Nova Redenção, Bahia", e chefiou os projetos “Calcários da Bahia: Tipologia e Aplicações Industriais” e 
"Agrominerais da Região de Irecê e Jaguarari, Bahia". Atualmente, coordena o Projeto “Avaliaçao do Potencial 
Agromineral do Brasil” que visa o mapeamento e prospecção de rochas e materiais que tenham potencial como 
remineralizadores e condicionadores de solos. Atua em pesquisas na área de petrologia, geoquímica, agrominerais e 
exploração mineral. 
Fonte: CPRM 
Data: 26/06/2020 

 
EXPORTAÇÕES PARAENSES REGISTRAM AUMENTO DE 18% NOS PRIMEIROS MESES DE 2020 

As exportações do Pará seguem em ritmo acelerado e, diferente de outros setores da economia, seguem em 
alta, apesar do cenário de crise causado pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com dados do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Pará registrou, entre janeiro e maio de 2020, um aumento de 18,7% no 
volume de exportações de uma série de produtos em comparação com o mesmo período do ano passado. O total já 
ultrapassa os US$ 6 bilhões e garante ao Estado o 5º lugar no ranking das exportações do país. 

De acordo com Lutfala Bitar, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, que 
desenvolve e apoia políticas estaduais de fomento ao comércio exterior, o aumento das exportações paraenses é um 
sinal de que o Estado do Pará segue forte economicamente, diferente de outros Estados da federação, e que vai 
passar pelo atual cenário recessivo sem grandes impactos na indústria extrativa.  

“Observamos esses dados com atenção e percebemos que nosso esforço pelo fortalecimento da nossa 
economia tem sido relevante para as trocas comerciais do Pará com outros países. No ano passado, em parceria com 
a Federação das Indústrias do Estado, organizamos diversos seminários de negócios, aproximando empresários 
paraenses e estrangeiros, principalmente da Ásia, para intensificar as trocas comerciais entre eles. Nosso esforço tem 
sido no sentido não apenas de intensificar as exportações, mas de diversificá-las, pois esta é uma necessidade cada 
vez maior”, informou o presidente da Codec. 

Em números, os principais produtos exportados nos cinco primeiros meses de 2020 são minério de ferro e 
seus concentrados, que correspondem a 59% do total, chegando a 4 bilhões de dólares; seguido por minério de 
cobre e seus concentrados (11%) US$ 735 milhões; alumina (9,6%) US$ 647 milhões; soja (4,5%) US$ 306 milhões; 
além de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (2,5%), US$ 166 milhões; entre outros. O total exportado no 
período chega a US$ 6,8 bilhões. Além da China, destino de 46% desses produtos, entre os principais parceiros 
comerciais do Pará figuram Malásia, Noruega, Japão, Alemanha, Países baixos, Canadá, Estados Unidos e Coreia do 
Sul. 

Além da manutenção de empregos no setor industrial, entre os benefícios observados com o aumento das 
exportações estão à sinalização de que a indústria paraense segue com uma demanda elevada, na contramão dos 
demais setores da economia, e a garantia da geração de divisas – principalmente em dólar que, em meio à atual 
valorização, contribui para o incremento no preço dos produtos paraenses no mercado internacional. 



Fonte: CODEC 
Autor: Igor Nascimento 
Data: 26/06/2020 

 
RECUPERAÇÃO DE OURO COM USO DE BACTÉRIAS 

A Itatijuca Biotech, empresa residente na Incubadora USP/IPEN-Cietec e especializada no desenvolvimento 
de rotas para processamento mineral, acaba de implementar um projeto de biotratamento de minério de ouro, em 
escala piloto, na mineradora Tório Mining, no Mato Grosso (MT). Após o tratamento biotecnológico, os testes 
laboratoriais revelaram um aumento de 300% na recuperação do ouro da mineradora. 

De acordo com Rafael Vicente de Padua Ferreira, CEO e founder da Itatijuca Biotech, a planta piloto de 
biotratamento de minério, desenvolvida pela empresa, permitirá uma avaliação precisa dos custos de 
implementação da tecnologia em escala industrial, bem como de seus benefícios. “Nossa solução usa as bactérias 
das espécies Acidithiobacillus ferrooxidans e a Acidithiobacillus thiooxidans para expor as partículas de ouro que não 
podem ser recuperadas pelos processos tradicionais”, informa. 

Baseada em biotecnologia e química verde, a técnica é conhecida no mundo acadêmico e científico como 
biohidrometalurgia, tecnologia que utiliza rotas com micro-organismos para a recuperação de metais presentes em 
minérios sulfetados e oxidados, na fase de pré-tratamento ou de processamento de minérios, concentrados e 
rejeitos. 

“Portanto, a biohidrometalurgia, em resumo, é um conjunto de processos biotecnológicos que tem como 
objetivo recuperar metais ou retirar as impurezas dos minérios. Uma de suas principais vantagens é o 
aproveitamento de rejeitos de minérios com teores reduzidos de metais e a geração de resíduos mais estáveis 
quimicamente favorecendo a sua disposição segura”, complementa Ferreira. 

Processo e benefícios 
A aplicação da Biohidrometalurgia na mineração pode ser realizada em plantas que já estão em operação, 

com a adição de um módulo de processo biotecnológico. Entretanto, a melhor estratégia é implantar o processo na 
fase inicial do projeto de uma planta, partindo do zero, como é o caso da planta da Torio Mining. Dessa forma, a 
implantação é feita com custos muito mais baixos, eliminando a necessidade de uma planta de ácido sulfúrico para o 
processamento mineral, pois as próprias bactérias utilizadas, inofensivas aos humanos, produzem o ácido. Ou seja, 
ocorre uma redução significativa de custos com instalações, processos operacionais e insumos – ácidos e agentes 
oxidantes. 

Esse método otimiza toda a operação e, além de reduzir custos para a mineradora, possibilita um 
licenciamento ambiental mais simples. O processo ainda consome CO2, não emite gases poluentes, não envolve 
queima de nenhum material e necessita de pouca energia. Portanto, é mais econômico e sustentável, reduzindo os 
danos ao meio ambiente. 

O processo começa com o apetite das bactérias pelo enxofre contido no minério. Após comer a substância, o 
metabolismo dos microrganismos produz um líquido ácido e corrosivo – o ácido sulfúrico, fazendo com que os 
metais sejam separados e dissolvidos na solução. A técnica serve para recuperação, principalmente, de cobre e de 
seus compostos, mas também pode ser aplicada em minas de ouro, como é o caso da Tório Mining. 

Nesta situação, as partículas de ouro ficam encapadas com os minerais que contêm enxofre, o que impede 
os reagentes que retiram o ouro de alcançá-lo, provocando uma baixa eficiência no processo. É aí que entram as 
bactérias que se alimentam desse mineral, desencapando e recuperando as partículas de ouro. 

Este processo pode ser feito em grandes tanques, que são reatores químicos revestidos com Polipropileno 
(PP) com a estrutura em aço, ou por meio da aplicação da solução sobre pilhas de minério, envolvidas por uma 
manta especial com a função de evitar o vazamento do ácido sulfúrico e a contaminação do solo. 

A duração do processo é de aproximadamente sete dias, com a necessidade da presença de oxigênio no 
ambiente e controle constante de temperatura abaixo dos 60º C, considerando que esta reação é exotérmica, ou 
seja, libera energia na forma de calor. 

Quem é a Itatijuca Biotech 
A Itatijuca Biotech é a única empresa brasileira com o domínio de rotas biotecnológicas para processos de 

mineração, que permite a recuperação de cobre e outros metais presentes em minérios oxidados e sulfetados, bem 
como o tratamento de carvão, além do pré-tratamento de minérios e concentrados refratários (resistentes ao 
ataque químico ou de temperatura) de ouro e remoção de cianicidas antes do processo de cianetação. A Itatijuca é 
focada no desenvolvimento de processos, tecnologia, estudos de caracterização do minério, rejeitos e efluentes, 
testes de bancada e planta piloto. 



Além da definição de plano de amostragem, rota de processos e parâmetros fundamentais para a 
elaboração dos projetos das instalações industriais, bem como apoio aos clientes para elaboração dos projetos de 
engenharia, implantação, pré-operação e operação. Além de desenvolver processos para mineração, a Itatijuca 
também atua no desenvolvimento de tecnologias para resolver problemas industriais e, em 2016, começou a 
desenvolver produtos biotecnológicos para o setor Agro. 

Fundada em 2014, a empresa foi planejada por Ferreira no fim de seu doutorado sobre tecnologia nuclear. 
Residente e graduada na Incubadora USP/IPEN-Cietec, a empresa conta com programas de capacitação, apoio ao 
acesso a linhas de fomento, relação com potenciais investidores e mentorias, entre outros incentivos oferecidos pela 
Incubadora. 

Sergio Risola, diretor-executivo do Cietec, explica que a entidade proporciona um ambiente favorável e 
atualizado para as startups que oferece o contato com outros empreendedores, trocas de experiências e de serviços. 
“95% dos empreendimentos graduados nos processos de incubação do Cietec continuam atuantes no mercado e a 
Itatijuca é um deles. Temos muito orgulho de ver o crescimento e prosperidade da Itatijuca”, finaliza Risola. 

Sobre o Cietec 
O Cietec – Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, fundado em abril de 1998, tem como 

missão incentivar o empreendedorismo e a inovação tecnológica por meio da criação, fortalecimento e a 
consolidação de empresas de base tecnológica. O Cietec apoia a transformação de conhecimento em produtos e 
serviços para o mercado, a inserção no ecossistema de inovação, a capacitação técnica e de comercialização, 
contribuindo para o aumento da competitividade no Brasil. 

O Cietec é a entidade gestora da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica USP/IPEN, onde são 
conduzidos processos de incubação de empresas inovadoras, em diferentes níveis de maturidade. Nesses processos, 
são oferecidos serviços de apoio para demandas nas áreas de gestão tecnológica, empresarial e mercadológica, 
aproximação com o investimento-anjo, capital semente e venture capital, recursos de fomento público, além de 
infraestrutura física para a instalação e operação dessas empresas. 
Fonte: In the Mine 
Data: 25/06/2020 
 

 

CAPTAÇÃO DA CABRAL PARA FINANCIAR PROJETO DE OURO NO PA SUPERA PREVISÃO INICIAL 
A Cabral Gold encerrou nesta semana uma emissão de ações com a captação de US$ 3,2 milhões, valor bem 

acima do previsto inicialmente. Os recursos obtidos com a colocação, de acordo com a empresa, são usados para 
financiar campanha de sondagem em “novos alvos de alto teor” no projeto de ouro Cuiú Cuiú, no Pará. 

Em maio, a companhia havia informado que pretendia arrecadar US$ 2 milhões com a emissão de 16 
milhões de ações que seriam vendidas a um valor unitário de US% 0,125. Na segunda-feira (22), porém, a companhia 
fechou a colocação com a subscrição de 25.997.400 ações, vendidas ao preço original. 

De acordo com a Cabral, os recursos líquidos da operação serão destinados a "sondar alvos de ouro de alto 
teor recentemente identificados no projeto de ouro Cuiú Cuiú", além de capital de giro e corporativo. 

Entre os alvos estão Alonso, onde amostras de rochas retornaram valores variando de 11,6 a 200,3 g/t de 
ouro, e Medusa, descoberto no fim de abril e cujas análises retornaram valores de até 82,1 g/t Au, com média de 
26,0 g/t Au. 

Cuiú Cuiú contém recursos indicados de 200.000 onças de ouro com base em 5,9 milhões de toneladas a 
0,90 g/t e recursos inferidos de 800.000 onças com base em 19,5 milhões de toneladas a 1.24 g/t. 

"Estamos muito satisfeitos com o interesse esmagador que recebemos dos investidores por essa oferta com 
excesso de subscrições. Esse financiamento permitirá à Cabral Gold iniciar novos programas de sondagem, 
destinados a testar os alvos de sondagem de alto teor recentemente identificadas de Alonso, Medusa e Cilmar", 
declarou o presidente e diretor-executivo da empresa, Alan Carter. 

Segundo o executivo, os recursos também permitirão "testar ainda mais as zonas de alto nível recentemente 
identificadas nos depósitos de MG e Central" do ativo. "Esperamos um fluxo constante de resultados de sondagem 
nos próximos meses, à medida que continuamos avançando neste distrito em expansão", disse. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 25/06/2020 

 
 
 

https://www.noticiasdemineracao.com/metais-preciosos/news/1387323/cabral-emite-ususd-2-milh%C3%B5es-em-a%C3%A7%C3%B5es-para-financiar-projeto-de-ouro-no-par%C3%A1
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https://www.noticiasdemineracao.com/produ%C3%A7%C3%A3o/news/1385451/cabral-identifica-novo-alvo-no-projeto-de-ouro-cui%C3%BA-cui%C3%BA-no-par%C3%A1


 
BRASIL TEM ESPAÇO NA PRODUÇÃO DE BATERIAS 

País pode se beneficiar como fornecedor de matérias-primas, como o grafite e o manganês 
A demanda por matérias-primas usadas para produção de baterias para carros elétricos deve aumentar 

rapidamente, e o Brasil é um dos produtores como potencial de ganhos, aponta a Agência das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). 

Poucos países dominam a produção de commodities estratégicas para a produção dessas baterias 
recarregáveis: cobalto é sobretudo produzido na República democrática do Congo; lítio na Austrália e Chile; grafite 
na China e Brasil; manganês na Africa do Sul, Austrália e também Brasil. 

As vendas de carros elétricos subiram 65% em 2018, somando 5,1 milhões de unidades. A expectativa é de 
atingir 23 milhões em 2030, segundo a Agência Internacional de Energia. 

Para a Unctad, as baterias recarregáveis terão papel importante na transição global para uma economia com 
menos carbono e para ajudar a mitigar emissões de gases de efeito estufa. Exemplifica que o mercado global para 
bateria de ion de lítio, a bateria de carro recarregável mais comum, foi estimado em US$ 7 bilhões em 2018 e pode 
atingir US$ 58 bilhões até 2024. 

A alta da demanda de materiais estratégicos abrirá oportunidades de negócios, mas é importante que os 
países produtores desenvolvam a capacidade para aumentar a cadeia de valor, diz a Unctad. 

 
O Brasil detém, por exemplo, 24% das reservas de grafite, mas apenas 10% da produção mundial e 6% das 

exportações. Em comparação, a China, com 25% de reservas, exporta 64% do total mundial. 
No caso de manganês, o Brasil tem 15% das reservas, só atrás de África do Sul e Ucrânia, mas a produção fica 

em 7%. O país tem também importantes reservas de lítio. 
Economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) estimam que veículos elétricos devem ter preços de 

vendas menores do que os carros usando combustível fóssil por volta de 2025. Isso em razão também de declínios 
mais que esperados no preço de baterias. 

Pelo menos 23 países desenvolvidos e emergentes, a começar pela China, fornecem hoje subsídios para 
aquisição de carros elétricos, o que torna os veículos competitivos. A montadora americana Tesla tem valor de 
mercado de US$ 185 bilhões, excedendo o valor de montadoras com volumes muito maiores de produção. A 
fabricante chinesa de carros elétricos BYD também é altamente valorizada em US$ 21 bilhões. 

A valorização da Tesla sugere que investidores estão confiantes de que o baixo preço do petróleo não vai 
descarrilar a mudança de interesse para carros elétricos, apontam economistas do FMI. 

Unctad mostra que a produção concentrada de commodities usadas para as baterias trás preocupações 
sobre a segurança do abastecimento. Disrupções na oferta podem elevar rapidamente os preços e aumentar custos 
das baterias. 

Para a agência da ONU, em todo caso, na medida em que o petróleo como fonte de energia recua, os 
esforços para diminuir emissões de gases devem estimular mais investimentos em produção de energia verde, 
podendo chegar a US$ 600 bilhões por ano, em média. 
Fonte: Valor Econômico 
Autor: Assis Moreira 
Data: 25/06/2020 

 
IS COVID-19 CHANGING MINING FOR THE BETTER? 

The COVID-19 crisis has forced the mining industry to change how it operates. And in many cases, the 
changes could shape what mining looks like in the future. Ben Creagh discusses what’s different with PwC Australia. 

“Good luck and good management, sometimes, go hand-in-hand.” 
This is how PwC Australian mining leader Chris Dodd sums up the impact of the COVID-19 pandemic on the 

Australian mining industry and its response. 
Dodd is reluctant to say the industry’s leaders should pat themselves on the back for how the crisis has been 

managed, but he believes there is much to be thankful for. 
His first point, that mining has been lucky, stems from it being deemed essential, unlike so many other 

industries in Australia that were shut down by COVID-19. 



A sector like oil and gas, on the other hand, has not only managed the impact of the pandemic, but also a 
historic price crash caused by a disagreement between the world’s major oil producing countries. 

However, mining deserves credit. Australian companies have still needed to contend with some notable 
challenges, not the least the restrictions on worker mobility as state borders closed. 

Australia’s fly-in, fly-out (FIFO) model has been put to the test as interstate travel almost completely 
vanished. 

The infrastructure and technologies that drive mining companies, from their corporate offices to activities 
on-site, have also been put under unprecedented pressure. 

“When you think through risk management and disaster recovery plans, all of the ‘black swan’ type events 
are thought about,” Dodd tells Australian Mining.  

“But it’s almost hard to think, what if travel stopped immediately and no human could leave their house? 
“So, it was actually a different calamity to grapple with for the fact that it was also business as usual at the 

same time. It was harder to contemplate and wasn’t quite how they had trained for the event.” 
Now, several months since the realities of the pandemic hit, Dodd and PwC Australia global consulting 

mining leader, Franz Wentzel, believe there should be optimism about how the industry can emerge from the crisis. 
They say the industry has developed in a positive way from a technology, workforce and supply chain 

perspective that can benefit its future. 
Technology trade offs 
COVID-19 is shifting how technology projects in mining are executed, in some ways accelerating the 

industry’s digital transformation. 
Wentzel says mining companies are using COVID-19 as an opportunity to invest in technology projects 

despite the economic pressures created by the pandemic. 
“Technology transformation, major or moderate, was already on their radar and they are maintaining their 

investment,” Wentzel says. 
“Obviously, there’s a laser-like focus on the costs associated with it because they want to accelerate the 

value they get out of it. 
“It is all about the pace and impact they can do this in at a well thought out capital investment level.” 
Mining companies have accelerated the use of technology by quickly pushing through the often-complex 

design and scope phases that had previously slowed digital projects. 
Wentzel says many companies have taken advantage of technology already available to them and quickly 

operationalised it in many cases. 
“We traditionally have capital projects with feasibility studies and an investment evaluation phase, a lot of 

that process has been fast tracked where they could be tested and implemented in a more agile way instead of 
trying to design the perfect solution on paper,” Wentzel says. 

“By necessity they have adapted to what they have, and it has actually proven to work quite well. It is an 
interesting mind shift where the whole governance and evaluation has formed part of the business as usual 
requirements – they have trusted the process and made it work.” 

Cyber security has become a key consideration for mining companies as reliance on technology and 
automation has expanded. How cyber protection is applied, however, has not always protected each of the digital 
blind spots that hackers attack. 

In PwC’s Global Mine 2020 (an annual report that reviews the top 40 largest global mining organisations), it 
warns that cyber security has been falling as a key threat among mining CEOs over the past three years. 

This is despite the fact that the number of reported cyber breaches among mining companies increased 
four-fold, prompting PwC to highlight reasons why they should increase their focus. 

Firstly, companies have inadvertently created multiple new entry points for hackers as they have increased 
their use of automated or connected operational technologies (OT). 

The motives for OT attacks have also become increasingly diverse and include politically or ideologically 
motivated reasons. 

“Cyber security has been a bolt-on part of digital transformation, so the business becomes digitised with all 
the back-office systems first and they then overlay the security over      that,” Wentzel says. 

“A fundamental shift in their thinking is needed. Cyber security should be at the heart of their digital strategy 
and architecture because there are so many entry points. Cyber security is definitely something they can’t be 
complacent about. They need to be much more vigilant.” 

Workforce makeover 
Technology has augmented the role of mining employees over the past decade. 
Now, COVID-19 has highlighted an inevitability for further changes as the mobility of workforces has been 

compromised. 



Mining companies emphasise that existing employees will be retrained, or skills rebranded as automation 
and other digital opportunities are implemented. 

COVID-19 shapes as an instigator of further changes to how employees work after it placed pressure on FIFO 
models, particularly in Western Australia (WA). 

In early April, the WA Government formally placed a hard border closure on the state to protect 
communities from COVID-19. 

Australia’s leading iron ore miners – Rio Tinto, BHP and Fortescue Metals Group – then introduced measures 
for their Pilbara operations in tune with government requirements. 

“COVID-19 has put a lot of emphasis on and created a challenge on the FIFO workforce and that model that 
has been created over the last 20 to 30 years,” Wentzel says. 

“They can’t do that anymore or they can, but it will come back to how they fundamentally change their 
operating model to allow for people who, say, live on the Sunshine Coast and fly over to the Pilbara every second 
week. 

“How do they enable those people to do that work remotely, relocate or become more self-sustaining 
through these technologies? It will cause a shift in the type of people companies attract and the way they work.” 

When restrictions eased in late May, the iron ore giants gradually returned to their usual FIFO schedules, but 
Dodd expects these companies and others will consider reshaping their workforces at remote sites. 

“It could go back to the old way when we had mining villages and communities near mines right throughout 
the country, before FIFO took a lot of that away,” Dodd says. 

“The value proposition has shifted. We might find the attractiveness of building mining towns becomes 
different again. People might like the idea of being close to work and being with their families, especially as we all 
consider the likelihood of something like this happening again.” 

Supply chain shapes up 
A modern focus to turn supply chain relationships into stronger partnerships and less of a transactional 

function has come to the fore during the pandemic. 
Mining companies have taken the opportunity to work with their supply chain to protect the communities in 

which they operate from COVID-19’s potential impact. 
BHP, for example, set up the $50 million Vital Resources Fund and accelerated payments to suppliers to 

support the businesses and communities it works with. 
“There has been a significant opportunity for mining in their communities and many companies have jumped 

on it well through the crisis,” Wentzel says. 
“They have helped set up COVID-19 testing centres, some health care facilities or moved PPE equipment 

through the existing supply chain they have in their natural way of doing business. 
“That is a link where I see they can capitalise on their brand and that social licence to operate.” 
PwC expects the role of the supply chain to become even more critical after work programs were suspended 

or deferred due to travel restrictions. 
Resources companies have been forced to delay construction, shutdowns and routine maintenance activities 

across their sites. 
By the time these projects are able to ramp up again, Wentzel anticipates that mining companies will be 

competing for labour among their peers and other industries. 
“I expect there’s going to be a point in time when there will be a shortage of specific skills to cover the 

backlog of major overhaul, refurbishment or maintenance work that has been pushed out due to the lack of 
movement,” Wentzel says. 

“Now that will affect mining but also oil and gas, utility transmission and distribution and local council 
projects – they will all have a competing demand for skills.” 

The road out 
As the mining industry navigates a COVID-19 impacted environment, it does so in a position that leaves most 

industries envious. 
PwC’s Global Mine 2020 reported that the world’s top 40 mining companies have weathered the COVID-19 

storm and emerged in relatively sound financial shape, particularly compared with other sectors, thanks to strong 
balance sheets and liquidity at the end of 2019. The report also acknowledges that the industry has adapted and 
evolved while managing the crisis. 

“There will be some strong learnings out of this, such as the ability to use technology differently,” Dodd says. 
“We have seen executive teams (remotely) get together for 30 minutes every morning to work out the decisions 
they need to make that day. 



“Some of these things would have been two- or three-month initiatives, but now you are getting decisions 
made in a short period of time. They might just now need to keep some extra capacity available if these events 
happen again.” 

As more of these initiatives are successfully implemented, mining may indeed see its COVID-19 legacy 
become a permanent way of working in the future. 
Fonte: Australian Mining 
Data: 23/06/2020 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


