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EM REUNIÃO COM SECRETÁRIO DO MME, BAUER GROUP - WEM DEMONSTRA INTERESSE EM INVESTIR NO SETOR MINERAL 

BRASILEIRO 
O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), 

Alexandre Vidigal de Oliveira, recebeu uma comitiva com representantes da empresa Bauer Group - Wem (Water, 
Energy and Mining), para tratar de assuntos voltados ao setor mineral. O encontro, realizado no último dia 14, foi 
solicitado pelo Instituto Nacional de Tecnologia do Agronegócio (ITAG). 



Na reunião, além de apresentar suas expertises em processos inovadores na área, a empresa apresentou 
proposta de planejamento para realizar investimentos de 20 bilhões de euros nos próximos anos, no Brasil, nas áreas 
de mineração e infraestrutura de barragens, voltados, principalmente, à proteção, contenção e restauração de 
barragens. 

A Bauer Group – Wem é uma empresa mundial, com mais de 230 anos de história, que emprega, 
hoje, aproximadamente 12 mil funcionários, nos cinco continentes, com receita anual de mais de 1,7 bilhões de 
euros. 

Participaram da reunião, pela Bauer Group, o diretor geral da América Latina, Roberto Mühlebach e a 
relações Investidores & Diplomáticas, Jean Aparecida Strapasson. Também estiveram presentes os assessores 
jurídicos, Jefferson Silveira Barbosa e Fábia Regina Freitas, além dos assessores Fred Marques da Cunha Júnior e 
Flávia Silveira Barbosa. O ITAG foi representado pelo presidente, Avenir Rosa, pelo superintendente geral, Carlos 
Roberto Ribeiro de Carvalho e pela coordenadora de Relações Institucionais, Iranice Lopes Bezerra.  
Fonte: MME 
Data: 17/08/2020 

 
BRASIL APREENDE 70 MIL TONELADAS DE MANGANÊS AVALIADAS EM MAIS DE R$ 60 MI 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) apreendeu na sexta-feira (21) 70 mil toneladas de minério de 
manganês no Porto de Vila do Conde, principal ponto de exportação do Pará, no município de Barcarena. O material 
apreendido, extraído ilegalmente, foi avaliado em mais de R$ 60 milhões, informou a agência em comunicado. 

"Esta é uma ação da ANM em uma operação contra o manganês ilegal dentro das faixas de servidão da linha 
de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte. Essa atividade ilegal coloca em risco as torres da usina e 
estamos com operações de inteligência junto com a Polícia Federal para combatê-la", disse na nota o diretor da 
ANM, Eduardo Leão. 

Segundo a agência, a carga seria exportada para a China e estava sendo extraída no sul do Pará de forma 
ilegal. A ANM afirma que foram expedidos quatro autos de apreensão de minério de manganês ilegal. 

Os lotes eram das empresas Sigma Extração de Metais (37 mil toneladas), Timbro (SC) Comércio Exterior (18 
mil toneladas), RMB Manganês (3 mil toneladas) e Chin Vest Comércio Importação e Exportação (12 mil toneladas). 
"Nenhuma possui autorização de extração para manganês. As empresas vão ser processadas e o material será 
disponibilizado em leilão", diz a ANM. 

A agência esclarece que a Timbro tinha autorização para garimpo e o manganês não pode ser lavrado por 
garimpo. Já a RMB pediu renovação de título minerário, que ainda não foi concedido pela ANM. A Sigma e a Chin 
Vest expediram nota fiscal do estado de Goiás, mas não há registros de entrada do material no Pará, o que 
caracteriza que a lavra estava sendo feita no estado paraense, de acordo com a ANM. 

O minério de manganês é utilizado fabricação de ligas metálicas, combinado especialmente com o ferro, na 
produção de aço. De acordo com dados da ANM, o Brasil é um grande produtor deste tipo de minério e a maior 
parte da produção vai para o mercado chinês.  
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 24/08/2020 

 
CENÁRIOS DO LÍTIO NO BRASIL 

As novas mineradoras de lítio no Brasil (Sigma e AMG) irão incrementar de forma significativa a produção 
desse bem mineral, tornando o país também exportador. Sabe-se que a AMG, situada em Nazareno (MG), pretende, 
em uma primeira etapa, produzir cerca de 90 mil toneladas/ano de concentrado (5 a 6%) de lítio. E, numa segunda, 
180 mil toneladas por ano. Após essas duas etapas, planeja um polo minero-químico para agregar valor ao seu 
produto. Cabe destacar que essa produção será oriunda do reaproveitamento dos rejeitos da mina. A Sigma, 
instalada em Itinga (MG), produzirá, numa primeira etapa, 220 mil toneladas/ano de concentrado (5 a 6%) de lítio e 
planeja uma expansão para até 440 mil toneladas por ano. Vai explorar inicialmente o corpo de minério “Xuxa”, com 
reservas da ordem de 13,8 milhões de toneladas e teor médio estimado de 1,46 % de LiO2. 

A CBL (Cia.Brasileira de Lítio), apesar da sua menor produção, transporta seu concentrado para a unidade de 
Divisa Alegre (MG), onde é transformado em carbonato e hidróxido de lítio. Apenas para reforçar, registre-se que a 
CBL produzia o equivalente a cerca de 10 mil toneladas anuais de concentrado de lítio. Considerando a primeira 
etapa da AMG e da Sigma, a produção atingirá a ordem de 16 mil toneladas de lítio (320 mil toneladas anuais de 



concentrado de lítio base 5%), posicionando o Brasil entre os cinco maiores produtores mundiais do mineral. A 
segunda etapa das duas empresas, quando finalizada, adicionará mais 310 mil toneladas de concentrado por ano, de 
forma que a produção total do Brasil tem potencial para alcançar a marca total de 630 mil toneladas anuais de 
concentrado de lítio (veja ativos atuais em MG no Quadro 01). 

É importante assinalar que foram anunciados diversos projetos para o lítio nos últimos anos (desde a etapa 
de pesquisa mineral a estudos de viabilidade econômica). O cenário atual convive com queda nas cotações do lítio, o 
que aumenta o risco dos projetos e dificulta a captação de recursos. 

Cita-se, a seguir, alguns projetos já revelados pelas empresas: 
– Emerita: em 2018 adquiriu ativos da Falcon, com emissão de 500 mil ações ordinárias para a cedente; 
– Latin Resources: anunciou, em 2019, a avaliação de três projetos -Salinas, Seletas e Outro Lado (todos 

em MG); 
– Brazil Minerals (BMIX): avalia o projeto Pasadena em Salinas (MG); 
– Elektro Lithium, criada pela World Mineral Resources (WMR), do geólogo João Carlos Cavalcanti: em 

2019 anunciou que avalia projetos de lítio no Vale do Jequitinhonha (MG); 
– Cougar, no Ceará, tem algumas áreas na região de Solonópole (CE); e 
– Libra Ligas em uma concessão de lavra no mesmo município. 
Registre-se que, a partir do início de 2018, houve crescimento também pela procura de áreas de lítio no 

Nordeste, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. O estudo produzido 
pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), em 2017, apontou áreas potenciais para a descoberta de novos depósitos 
de lítio no país, principalmente na região do Vale do rio Jequitinhonha, no nordeste do estado de Minas Gerais. Ao 
todo, o trabalho mapeou 45 ocorrências, sendo 20 inéditas. O resultado desse trabalho mostra um salto em nossas 
reservas, de 0.5% para 8% em relação às reservas mundiais. 

 

Figura 01 –  Ativos de lítio em Minas Gerais 

Fonte  – https://www.latinresources.com.au/la-roja-cobalt-project-argentina 
Consolidação das baterias 
Os aparelhos eletrônicos, em sua maioria, usam baterias de íons de lítio. Esse modelo começou a ser 

utilizado em 1991 pela Sony e se tornou padrão na indústria, impulsionando o consumo de lítio no mundo. As 
baterias de íon lítio representam o ‘estado da arte’ em sistemas de conversão de energia. As vantagens dessa 
tecnologia são a maior densidade de energia (Wh/g) e o baixo peso. Essa combinação é excelente para a utilização 

https://www.latinresources.com.au/la-roja-cobalt-project-argentina
https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/lithium_based_batteries
https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/lithium_based_batteries
https://mundoconectado.com.br/site/pesquisa/Sony


em dispositivos portáteis. Destaca-se a falta de padronização no tamanho das baterias para carros EV e PHEV e o 
custo para se posicionar como um produto de massa e não um produto de nicho. 

No entanto, tem havido grande número de programas de incentivo dos governos em nível mundial para 
avançar no desenvolvimento, produção e utilização de carros elétricos e híbridos, além da diminuição das emissões 
de carbono. Dessa forma, possivelmente o lítio inserir-se-á em uma das mudanças da matriz energética mundial, 
cuja dimensão ainda é incerta, haja vista que a substituição do petróleo como principal recurso estratégico ainda não 
está evidente e perdurará no médio prazo. 

Num cenário otimista, o carro elétrico passaria a ocupar o centro do palco, gerando impacto ambiental 
positivo e ajudando a reduzir a poluição por meio da compensação das emissões de carbono que precipitam a 
mudança climática. Além disso, poderia oferecer uma resposta ao aumento da frota mundial de automóveis e 
representar um caminho totalmente alternativo para o sistema energético global. O resultado terá um impacto 
enorme tanto em termos de economia, quanto de geopolítica. Na figura abaixo, estão listados o consumo de 
carbonato de lítio (LCE) por tipo de aparelho. 

A falta de infraestrutura, o preço e o tempo de recarga ainda são entraves para os carros elétricos. De 
acordo com dados da OICA, entidade internacional que reúne as fabricantes de veículos em todo o mundo, no ano 
passado foram vendidos 91,3 milhões de veículos (incluindo caminhões e ônibus). Estima-se que, em 2030, entre 
30% e 40% dos veículos vendidos por ano no mundo serão elétricos. Ou seja, há muito espaço para crescer. 

 

 

Figura 02 – Consumo de Carbonato de Lítio por tipo de produto 
Fonte – Almermale 

Geopolítica do Lítio 
A descarbonização da economia global face à crise climática e à nova onda de evolução tecnológica com 

inteligência artificial (IA), digitalização e redes 5G, alimentam a corrida para garantir acesso ininterrupto a minerais 
críticos. Paísesindustriais tradicionais (Estados Unidos, União Europeia e Japão) enfrentam a China e seus cinturões 
bem como, seus parceiros globais. Dado que minerais críticos são encontrados em áreas geográficas com substancial 
concentração, geralmente em estados frágeis, a corrida para garantir esses minerais e atender às cadeias de 
suprimentos da mina ao mercado está criando pontos críticos, agravando as rivalidades geopolíticas. 

Os EUA, UE e o Japão e suas empresas econômicas globais tradicionais não são mais os motores exclusivos 
da economia global e da transformação. Eles enfrentam crescente concorrência de potências emergentes, 
principalmente a República Popular da China (RPC), que prossegue em sua agressiva política de investimentos na 
África, América do Sul e Austrália, a fim de garantir posição dominante nas indústrias ao longo das cadeias 
produtivas e controle da cadeia de suprimentos, com pesados investimentos em aquisição de mineradoras e 
compras de bens minerais para refino. O governo chinês começou a impulsionar o desenvolvimento de carros 
elétricos para contribuir com a eliminação da poluição do ar, reduzir as importações de petróleo e desenvolver a 
fabricação de alta tecnologia. 

A oferta da China de se tornar o balcão único para o mundo em desenvolvimento representa uma ameaça 
aos EUA, UE e Japão, que no mundo pós-guerra dominaram a indústria, instituições de comércio, tecnologia, defesa 
e empresas internacionais com o desenvolvimento elaborado de estratégias, normas e sistemas de governança. 
Governos, indústria e estudiosos procuram soluções práticas (investimento estatal em exploração, reciclagem, 
substituição, diversificação das cadeias de suprimentos, respostas legislativas, redação de listas de materiais críticos, 
inovação, barreiras alfandegárias, taxações) para reagir a esses movimentos da China. A escalada da influência 
chinesa sobre minerais críticos significa que se poderia limitar artificialmente a oferta e elevar os preços no comércio 
global de energia limpa, da mesma maneira que a OPEP fez com o petróleo. 



Nos EUA, os senadores republicanos liderados por Lisa Murkowski introduziram a legislação bipartidária para 
garantir recursos minerais e cadeias de suprimento, reduzindo a dependência de fontes estrangeiras. A nova 
legislação – o American Minerals Security Act – listou lítio, grafite, cobalto e níquel como “minerais críticos” para a 
indústria automobilística e de energia. “A segurança mineral da nossa nação é um desafio significativo, urgente e 
muitas vezes ignorado. Nossa dependência da China e de outras nações por minerais críticos nos custa empregos, 
enfraquece nossa competitividade econômica e nos deixa em desvantagem geopolítica”, disse Murkowski na 
reunião inaugural da Benchmark Minerals Summit, realizada Washington DC. 

Entre o fim dos anos 1950 e o meio dos anos 1980, os EUA foram o principal produtor global de lítio. 
Durante quase um quarto de século, os EUA acumularam um estoque de 42 mil toneladas de hidróxido de lítio a 
partir da produção nos estados de Nevada e Carolina do Norte. Os Estados Unidos foram responsáveis por suprir 
80% da demanda global por lítio em 1976 e mantiveram esse domínio até 1984, quando um dos maiores depósitos 
do planeta foi descoberto no Chile e, posteriormente, em 1997, na Argentina. 

A China controla a maior parte da fabricação que transforma o mineral em baterias recarregáveis, deixando 
os fabricantes de veículos americanos vulneráveis a interrupções no fornecimento se as tensões comerciais entre os 
dois países aumentarem. Com as montadoras Tesla e a General Motors focandoa fabricação de mais carros elétricos 
nos EUA, as empresas estão tentando implantar as primeiras minas de lítio no país em décadas, como objetivo de 
formar uma cadeia de suprimentos local. Uma solução dos EUA é explorar as argilas com lítio e já existem cerca de 
cinco projetos em fase de análise de viabilidade. 

No caso do lítio, as reservas estão altamente concentradas na América do Sul (Argentina, Bolívia e Chile, 
formando o “triângulo de lítio”). Logo abaixo deles, temos a Austrália (atualmente maior produtor mundial e 
fornecedor para a China) e a China. Até 2025, o mercado de matéria-prima de lítio extraído pode chegar a US$ 20 
bilhões, comparado a US$ 43 bilhões para produtos refinados e US$ 424 bilhões para células de bateria, segundo 
cenário descrito em estudo de  2018, publicado pela Associação de Mineração da Austrália e empresas de 
exploração. Até 2030, o fornecimento de baterias de íons de lítio precisará aumentar em mais de 10 vezes, prevê a 
Bloomberg, com os veículos elétricos respondendo por mais de 70% dessa demanda. 

O Chile está gerando novo impulso no investimento em tecnologia de baterias em troca do acesso a seus 
depósitos de lítio, despertando o interesse da China, Japão e Europa, garantindo fontes de suprimento e viabilizando 
a mudança para veículos elétricos. À medida em que procura avançar na cadeia de valor, o Chile oferece suprimento 
garantido de lítio com desconto em troca do compromisso de construir usinas de peças para baterias no país. O 
desafio é garantir que essa produção local seja competitiva e sustentável. 

Por outro lado, a CBMM (Cia.Brasileira de Mineração e Metalurgia) tem uma estratégia agressiva para o 
nióbio, investindo anualmente entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões em pesquisa e desenvolvimento, com 
destinação de R$ 40 milhões anuais ao programa de baterias e aquisição de 26% de uma “startup” em Cingapura 
(2DM), que pesquisa essa área (por US$ 2,5 milhões). Também tem acordos com a Toshiba, onde possui uma planta-
piloto no Japão que já produz células de baterias. 

Neste ano, estão previstos testes para produção em escala da bateria com placa (células) com óxidos de 
nióbio e de titânio e todos esses desafios tecnológicos terão de ser vencidos ao longo dos anos. Há ainda acordos 
com as montadoras Suzuki e Nissan, onde essas baterias poderiam ser usadas comercialmente a partir de 2023, 
garantindo vendas anuais de mais alguns milhares de toneladas de nióbio para a CBMM, aumentando 
continuamente o tamanho desse mercado. A solidificação do uso desse tipo de bateria altera profundamente o 
aspecto geopolítico, reduzindo as vulnerabilidades de diversos países acima citados. 

Graças à sua diversidade mineral, o Brasil tem vocação para os minerais de bateria (lítio, nióbio, grafite, 
manganês, níquel, cobalto, cobre e alumínio) e precisa consolidar essavantagem. Com o início da produção dos 
projetos da Sigma e da AMG, o Brasil se insere no rol dos países produtores de lítio, considerado um mineral crítico e 
estratégico. Esse crescimento abre o leque para atrair parcerias enovas estratégias para maximizar benefícios como 
a implementação de um programa de PD&I para capacitação acadêmica e desenvolvimento de centros de pesquisa 
ao longoda cadeia produtiva dolítio, além defomentar novas tecnologias de baterias de lítio. 

Outra estratégia é atrair fabricantes mundiais de baterias e viabilizar transferência de tecnologia, instalação 
e suporte de plantas industriais para produção e evolução das células no Brasil. A mineração de lítio é mais uma 
oportunidade para fortalecer a estrutura tecnológica e de engenharia mineral e integrar o país às cadeias produtivas 
globais. Na economia de energia limpa do futuro, os minerais críticos serão tão essenciais – e geopolíticos – quanto o 
petróleo foi a partir da década de 70. 
Fonte: In the Mine 
Autor: Mathias Heider 
Data: 23/08/2020 

 
 

https://www.energy.senate.gov/public/index.cfm?a=files.serve&File_id=7A191CB5-7665-4338-865F-21CCBABB77F7
https://www.amec.org.au/Public/Advocacy/AMEC-Submissions/A_lithium_Industry_in_Australia.aspx


 
MILHARES DE ÁREAS AGUARDANDO LEILÃO DA ANM 

Que a substituição do DNPM pela nova Agência Nacional de Mineração (ANM) traria muitas mudanças 
regulatórias o setor já esperava. Dentre todas, uma das mais aguardadas é o novo formato do procedimento de 
disponibilidades. Esse procedimento nada mais é que a oferta ao mercado de áreas perdidas pelos requerentes por 
desinteresse, descumprimento de prazos legais ou teórica exaustão da jazida, entre outros fatores. 

A transição do modelo onde vencia a melhor proposta técnica, julgada pela banca de técnicos do antigo 
DNPM, para o novo formato onde vencerá a maior oferta financeira é relevante. O setor acredita que, nesses 
moldes, haverá dinamismo e transparência ao procedimento de desoneração das áreas. Entretanto, a espera pela 
transição está longa. 

Resolução da ANM deve agilizar o processo 
A portaria DNPM 05/2017, publicada em 30 de janeiro de 2017, deixou transparente a intenção do governo 

em mudar as regras do jogo. Ao revogar, à época, mais de 3.000 disponibilidades com editais em aberto e retirar a 
competência de superintendentes regionais publicarem editais de disponibilidade, o governo pôs em prática a 
estratégia de bloquear o setor até que fosse aprovada a criação da nova agência, o que só ocorreu quase dois anos 
depois, em dezembro de 2018. A publicação da Resolução ANM – 24/2020 no D.O.U. de 4 de fevereiro de 2020, 
parece que porá fim a longa espera em breve. O que podemos esperar então desse novo modelo? 

2.500 processos com reserva mineral aprovada 
Através do Jazida.com realizamos um levantamento da fila de áreas já aptas a serem ofertadas pelo novo 

modelo. Essa fila já alcança mais de 65 mil processos minerários espalhados nas distintas províncias geológicas do 
Brasil. Em termos de potencial de atratividade, há mais de 2.500 processos minerários entre as fases de 
requerimento de lavra e concessão de lavra, ou seja, com reserva mineral aprovada. Desses, ao menos 500 estão 
associados a commodities de uso industrial, mais de 100 a minerais metálicos e pelo menos 20 a fertilizantes. 

Sob a ótica da pesquisa mineral, o panorama é ainda mais promissor. De um total de mais de 50 mil 
processos que pararam nas fases de requerimento de pesquisa e autorização de pesquisa, pelo menos 20 mil 
apresentavam substâncias metálicas como objeto principal das pesquisas. Já no regime de lavra garimpeira, há mais 
de 6,5 mil áreas paralisadas na nova fila do órgão. 

40% das áreas localizam-se na Bahia, Minas Gerais e Pará 
Estados como Bahia, Minas Gerais e Pará concentram mais de 40% do volume de áreas a serem ofertadas, 

embora a abrangência da fila seja nacional, como pode ser visto na tabela abaixo: 
 

 



É interessante analisarmos também o ranking dos 20 maiores requerentes que desistiram ou perderam seus 
processos nos últimos anos, liberando-os para a fila de espera dos leilões da agência. A mineradora Nexa Resources 
destaca-se com mais de 1.200 processos minerários nessa situação. 

A depender da dinâmica com que os editais de disponibilidade sejam publicados, a tendência é a 
perpetuação da atual fila. Um dado preocupante, visto que existem atualmente menos de 18 mil autorizações de 
pesquisa ativas, ainda em posse dos requerentes, no Brasil. 
Fonte: In the Mine 
Data: 23/08/2020 
 
 

 

INVESTIMENTO DA GERDAU NO ESTADO (MG) DEPENDE DE MINA 
Dos mais de R$ 6 bilhões que a Gerdau pretende investir globalmente até o fim do ano que vem, pelo menos 

R$ 1,5 bilhão deverá ser aportado em Minas Gerais. No entanto, a aplicação dos recursos depende da manutenção 
das operações do complexo Várzea do Lopes, localizado nos municípios de Itabirito e Moeda, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), cujo minério de ferro exaure-se nos próximos meses. 

Visando à ampliação da vida útil da mina por mais dez anos, a siderúrgica busca, junto aos órgãos 
competentes, a autorização para ampliar a cava em 12,8 hectares. Como a área adicional fica dentro do Monumento 
Natural da Serra da Moeda (Mona), o processo depende autorização do Poder Legislativo mineiro para alterar os 
limites originais do empreendimento. 

Neste sentido, tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) desde o início do mês, o Projeto de 
Lei (PL) 1822 do deputado Antonio Carlos Arantes (PSDB), que altera os limites originais do Mona, excluindo a área 
pleiteada pela Gerdau e inclui novas que serão cedidas pela companhia. 

Conforme o diretor de Mineração e Matérias-Primas da Gerdau, Wendel Gomes, o projeto já passou por 
debate popular e agora é analisada pelas comissões da Casa. O processo foi iniciado junto aos órgãos ambientais no 
ano passado, mas até mesmo em virtude das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, chegou ao legislativo 
apenas neste mês. 

“Entendemos que há tempo para que seja aprovado na ALMG ainda este ano. Depois disso, será debatido 
também no âmbito municipal e após uma segunda aprovação que só poderá ocorrer após as eleições, devemos 
iniciar o processo de licenciamento ambiental de ampliação do complexo apenas no ano que vem”, detalhou. 

Até lá, segundo ele, a empresa seguirá fazendo um trabalho de conscientização junto às comunidades, 
ambientalistas e órgãos competentes sobre as contribuições que projeto irá trazer. Para o executivo, existe muito 
ruído nas informações. 

“Da área a ser expandida pelo plano de operação, 3,95 hectares estão em Itabirito e 8,86 em Moeda, o que 
corresponde a 0,54% da área total do Mona, em uma área da Gerdau, às margens da cava, sem interferência nas 
áreas das cavidades ou sítios arqueológicos. Além disso, estamos nos comprometendo a fazer a doação de uma área 
pelo menos seis vezes maior a que vamos utilizar”, argumentou. 

Desde o ano passado, quando a siderúrgica deu início aos trâmites de ampliação do prazo de vida útil da 
mina, o assunto vem sendo discutido por ambientalistas e comunidades locais, que criticam e tentam impedir o 
avanço das operações para a zona de amortecimento de áreas de proteção ambiental. 

Autossuficiência – As operações da Gerdau na mina Várzea do Lopes tiveram início em 2006 e garantem a 
autossuficiência de abastecimento de minério de ferro nas plantas da companhia em Minas Gerais, que 
correspondem a 60% da produção de aço da empresa no Brasil. Por isso, responde pela geração de 5 mil empregos 
na região e a manutenção das demais plantas industriais da siderúrgica no Estado. 

“A não possibilidade de ampliação da cava prejudica a empresa e a comunidade de inúmeras formas. A 
começar pela realocação dos investimentos e culminando com a extinção de postos de trabalho”, completou o Head 
de Comunicação Global da Gerdau, Pedro Torres. 

Entre os investimentos, o diretor de Mineração e Matérias-Primas destacou as ações em processamento a 
seco e descaracterização da barragem. Já na usina de Ouro Branco, na região Central do Estado ele citou as 
manutenções dos alto-fornos, bem como a modernização tecnológica, que resultarão na melhoria da 
competitividade da empresa – “principal foco da continuidade das operações do complexo Várzea do Lopes, 
inclusive”. 

Sobre os impactos diretos da pandemia nos negócios da siderúrgica, Gomes revelou que as operações foram 
mantidas e que todo efeito ocorreu apenas por redução de demanda por parte do mercado. “Paramos o alto-forno 2 
da usina e tivemos uma redução de 30%. Mas já retomamos no início de julho e estamos operando a plena carga”, 
finalizou. 
Fonte: Brasil Mining Site 
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PL ELEVA TRIBUTO DO SETOR EXTRATIVO MINERAL PARA COMBATER COVID-19 

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que aumenta de 9% para 15% a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) aplicável às pessoas jurídicas do setor extrativo mineral, destinando 
a receita extra para o combate ao novo coronavírus. 

Conforme informações da Agência Câmara, o texto do Projeto de Lei 4050/20 prevê que a receita extra com 
a CSLL deverá ser destinada "unicamente a ações e serviços de saúde pública voltados para o desenvolvimento e 
aquisição de vacinas, para campanhas de imunização e para insumos farmacêuticos em decorrência do novo 
coronavírus e de outras doenças". 

"O setor extrativo mineral opera para o mercado exportador, predominantemente, e é beneficiário de 
vantagens tributárias. Diante da situação emergencial que se apresenta, é necessário que os setores que possam 
aumentem a sua contribuição a fim que sejam concretizadas novas fontes de receitas públicas", afirmou o autor do 
PL, deputado Deuzinho Filho (Republicanos-CE). 

"A eclosão da pandemia da Covid-19 obrigará os governos a destinar um volume sem precedentes de 
recursos em ações de saúde pública. A violência com que o coronavírus ataca os seres humanos exige um longo, 
sofrido e custoso período de internação dos pacientes acometidos pelos casos mais graves. Para fazer frente a essas 
despesas, temos que buscar recursos nos setores com maior capacidade contributiva.", alega o parlamentar. 

O deputado finaliza o texto da proposta dizendo que a presente proposição "encontra amparo no art. 196, 
da Constituição Federal, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação". 

Ainda segundo a Agência, o Congresso Nacional reconheceu estado de calamidade pública no país em razão 
da Covid-19. 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 21/08/2020 

 
BAUXITA 

HYDRO FAZ TESTE COM METODOLOGIA A SECO EM PARAGOMINAS 
A Hydro desenvolveu a metodologia ‘Tailing Dry Backfill’ que realiza a disposição definitiva de rejeitos secos 

inertes em áreas já mineradas, o que elimina a necessidade de construção contínua de novas barragens 
permanentes de rejeitos ou de alteamento das estruturas existentes. O projeto vem sendo aplicado desde julho de 
2019 na Mineração Paragominas.  

Já foram investidos R$ 30 milhões na etapa de testes que está sendo realizada, com acompanhamento e 
monitoramento dos órgãos ambientais e seguindo as normas técnicas do Conama (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente). "A Hydro está comprometida a impulsionar a sustentabilidade na indústria do alumínio. Esse desafio 
direcionou nossos esforços para buscar práticas que podem eliminar a necessidade de criação de novas barragens de 
armazenamento permanente de rejeitos na mineração de bauxita", afirma John Thuestad, vice-presidente executivo 
da Hydro.  

O teste será concluído ainda em 2020 e a implementação em escala poderá começar no final de deste ano, 
após a aprovação da licença de operação pela SEMAS (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do 
Pará).  

A tecnologia Tailing Dry Backfill permite que os rejeitos inertes da mineração de bauxita sejam devolvidos às 
áreas já abertas e mineradas, antecedendo o processo de reabilitação, ao invés de serem depositados em áreas 
separadas e permanentes de armazenamento. Após a fase de secagem em depósito temporário por 60 dias, os 
rejeitos de bauxita são devolvidos às áreas mineradas, antes da área ser reabilitada e reflorestada. A tecnologia 
reduz consideravelmente a pegada ambiental da mineração de bauxita, além de proporcionar maior segurança 
operacional. O rejeito proveniente da mineração da bauxita é química e fisicamente similar ao que foi retirado 
durante o processo de lavra. Portanto, é devolvido para a natureza sem nenhum impacto ao meio ambiente.  

A Mineração Paragominas comprometeu-se em aplicar as melhores práticas ambientais e investe 
continuamente na reabilitação de áreas mineradas. A recuperação dessas áreas reproduz o formato original do solo, 
com adição de matéria orgânica. Em seguida, a terra é preparada para receber as mudas que vão restabelecer a 



cobertura vegetal. Desde que o programa de reflorestamento foi iniciado, em 2009, a Mineração Paragominas já 
contabiliza uma área de 2.300 hectares no processo de recuperação. Em média, 200 mil mudas de espécies nativas 
são produzidas por ano no viveiro da Mineração Paragominas.  

Para aprimorar o processo de reabilitação, a Hydro integra o Consórcio de Pesquisa em Biodiversidade 
Brasil-Noruega (BRC), que reúne pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Universidade Federal 
Rural da Amazônia (UFRA), do Museu Emílio Goeldi, da Universidade de Oslo (UIO) e profissionais da Hydro no Brasil, 
buscando as melhores alternativas para reflorestamento e monitoramento de áreas mineradas.  

Atualmente, a Mineração Paragominas possui dois sistemas de barragem para armazenamento de rejeitos 
de bauxita que utilizam metodologia de disposição de rejeitos baseada na operação alternada de seus reservatórios, 
permitindo a secagem dos rejeitos em cada reservatório combinando drenagem e evaporação, o que resulta em 
rejeitos com índice mínimo de 60% sólido. 
Fonte: Mining. Com 
Data: 20/08/2020 

 
METAL MARKETS CAUGHT OUT BY STRENGTH OF CHINESE STIMULUS 

London copper hit a two-year high of $6,707 per tonne on Wednesday, extending its super-charged rally 
from the March lows of $4,371. 

Where copper leads, the rest of the London Metal Exchange (LME) base metals tend to follow. 
The LME index has risen by 35% from the worst of the covid-19 price collapse in the first quarter of the year. 
Iron ore, meanwhile, continues to hold its lofty heights. Spot 62% material for delivery to north China, as 

assessed by commodity price reporting agency Argus, rose to a 6-1/2 year high of $128.20 a tonne on Wednesday, 
up 62% from its March trough. 

It all seems a bit surreal given the world is still in turmoil as nations try and control the deadly coronavirus. 
There is plenty in the bullish price mix right now. Take your pick from dollar weakness, cyclical stockpiling 

and increased speculative interest in the industrial metals space. 
The common metallic theme, however, is the strength of the Chinese demand recovery that is flowing from 

Beijing’s stimulus package. 
Metals heavy 
Total social spending, a catch-all way of quantifying the flow of funds through the Chinese system, grew by 

43% through the first half of 2020, the highest first-half growth rate since 2009, according to Citi. 
The historical benchmark is a telling one. 
China’s “shock and awe” stimulus package during the last financial crisis ended up not just dragging metal 

prices off multi-year lows but propelling many of them to all-time highs. 
Stimulus is Beijing’s instinctive response to signs of economic weakness, so no surprise that it is again 

pumping money to reboot activity after covid-19 lockdowns. 
What is surprising, however, is just how metals-intensive the current round of stimulus is proving. 

 

https://www.mining.com/copper-surges-above-3-for-the-first-time-since-june-2018/


Over the last few years Beijing has consistently signalled that it would not repeat the mistakes of the 2009 
stimulus, when untamed credit expansion and run-away construction caused a proliferation of “ghost” cities and 
industrial over-capacity. 

Metal markets took China’s leadership at its word but are now rapidly readjusting their expectations as it 
becomes increasingly evident that, to quote Citi, “commodities-intensive sectors have led China’s economic growth 
post-covid, as other macro data have not recovered to the same extent”. (“China Commodities Focus”, Aug. 17, 
2020). 

Keep building 
Construction has been one of the twin pillars of previous stimulus packages and so it is proving again. 
As ever, iron ore and steel markets provide the clearest evidence that the country is building again. 
China’s crude steel production hit a fresh all-time high of 93.36 million tonnes in July with cumulative output 

over the first seven months up 2.8% on last year. 
None of this extra production is being exported. Indeed, net exports of steel fell by 25% in the first half of 

2020 and by 67% to just 1.6 million tonnes in July, the lowest monthly total since February 2011, according to Citi. 
After taking a massive lockdown hit in the first months of this year, the construction sector is booming again. 
New starts and floor-area sales are now running just 5% lower than last year and Citi suggests “we should 

see full-year property starts restoring positive growth if the July run rates continue, thereby supporting steel 
demand the most among industrial commodities, given its intensive use in the beginning of the construction cycle.” 

More infrastructure 
No Chinese stimulus package is complete if it doesn’t include infrastructure investment, the other pillar of 

previous government largesse. 
Here again, metal markets have been wrong-footed by the nature of the money blitz. 
The expectation was that this time around more would be channelled down service sector or social welfare 

conduits. But Beijing has unveiled plans for yet more “hard” infrastructure such as railways, ultra-high voltage power 
lines and electric vehicle charging points. 

All of which use significant amounts of metals such as copper and aluminum. 
Moreover, this is not just a one-time covid-19 booster shot. China Railway Corp has just released its long-

term investment plan, including a 41% increase in total new mileage and a doubling in high-speed mileage through 
2035. 

It’s worth remembering that China is already by far the world’s largest investor in railway infrastructure with 
annual spend running at around $120 billion a year, according to another piece of research by Citi. 

By way of comparison the United States spends $30 billion a year and Britain just $8 billion, the bank says. 
(“China 15-year railway plan implication for metals”, Aug. 17, 2020). 

Maybe look no further to explain why China is importing record tonnages of copper right now amid market 
speculation that entities such as the State Reserves Bureau are in stock-building mode. 

Financial crisis redux 
In the metals world everything is starting to look a lot like a rerun of 2009-2010, when China rode to the 

rescue of bombed-out markets. 
Then as now China staged a V-shaped recovery while the rest of the world struggled to rebuild. The sheer 

scale of the country’s manufacturing surge effectively dragged everyone else with it over the course of 2010 and 
2011, which is when copper hit its all-time high of $10,190 per tonne. 

The ghost of 2009 is looming ever larger in the industrial metals sector, as the comparisons with the current 
crisis appear to resonate ever more clearly. 

However, we are not living in 2009 and the world has changed. China has spent the last 10 years integrating 
itself ever deeper into global supply chains, particularly metallic ones. 

This leaves it more vulnerable, if the rest of the world doesn’t experience a similarly swift recovery. At the 
moment the current stimulus programme is clearly more than offsetting any weakness in manufacturing export 
demand. 

But for how long can Beijing keep the financial taps flowing without creating the sort of credit bubble that 
followed the 2009 crisis? 

It also leaves China more vulnerable over a long-term horizon. The last crisis occurred at, what with 
hindsight, looks like the peak of a multi-decade process of globalisation. 

De-globalisation is emerging as the new mega-trend and one with China at its very heart. 
Given the country’s dominance of metals production and usage, an unravelling of trade ties could be hugely 

disruptive. 
In other words, history may be chiming but is unlikely exactly to repeat itself. 
Nonetheless, there are still a lot of metal traders right now dusting down their 10-year charts. 

https://www.mining.com/web/bhp-and-rio-tinto-show-the-swings-and-arrows-of-china-commodity-exposure/


Fonte: Mining. Com 
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INSTITUTO GEOCIÊNCIAS 

USP PROMOVE MINICURSO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
O Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com o Student Chapter SEG USP 

e o Programa de Pós-Graduação de Recursos Minerais e Hidrogeologia da USP promovem evento 100% online 
denominado "Minicurso Avançando Para O Futuro: Inteligência Artificial Em Geociências - Fundamentos, 
Importância, Aplicações e Exemplos". O evento será um ciclo de palestras com o objetivo de propiciar a todos das 
áreas de geologia e engenharia informações sobre o método de Machine Learning, as suas aplicações e seu potencial 
uso.  

O evento terá a presença de diversos especialistas destacados no cenário nacional e internacional na área de 
IA. Eles apresentarão exemplos e métodos para desenvolvimento desta aplicação para a área de geociências, desde 
o mapeamento geológico até a petrografia digital. Nas últimas décadas, com o aumento da capacidade de 
processamento e a redução de custos de computadores, os algoritmos de Inteligência Artificial têm sido 
intensamente desenvolvidos e seu uso têm mostrado grande eficiência na solução dos mais variados problemas 
científicos, sociais e econômicos. O uso intensivo de AI, ou Machine Learning, nas geociências tem aberto um vasto 
campo de estudo, desde a geologia básica, incluindo o mapeamento geológico, até as áreas de meio ambiente, 
geologia de engenharia, ensino, hidrogeologia, recursos minerais, energia, geotecnologias etc.  

O evento gratuito, ocorrerá semanalmente, as quartas e sextas, a partir do dia 26 de agosto até 18 de 
setembro, com duas palestras de 1 h cada com início às 16h. Os inscritos no evento terão acesso a certificados 
gerados por dia de participação e ademais informações no e-mail de inscrição. Os interessados em podem se 

inscrever pelo link http://igc.usp.br/ia2020/inscricao/ e conferir a programação completa do evento. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 20/08/2020 

 
RISING SUPPLIES SET TO UNDERMINE IRON ORE PRICE RALLY 

Iron ore prices may extend their steep gains in coming weeks, buoyed by speculators and supply chain 
disruptions, but rising supplies are set to eventually undermine the rally. 

According to Fastmarkets MB, benchmark 62% Fe fines imported into Northern China were changing hands 
for $129.09 a tonne on Thursday, up 6.5% over the last week. 

That was the highest level for the steelmaking raw material since January 2014 and brings gains for 2020 to 
40%. 

The iron ore price is being propelled by China’s stimulus to prop up its pandemic-hit economy and supply 
disruptions from no. 2 producer Brazil. 

http://igc.usp.br/ia2020/inscricao/
https://www.mining.com/iron-ore-price-rockets-to-highest-since-january-2014/


 
Source: Reuters 
Miners now see the rally as unsustainable. BHP Group expects prices to ease from current levels while 

volatility remains. That’s similar to the view of top producer Vale, which said last month it doesn’t see support for 
high prices in the short- to medium-term. 

“The iron ore price is highly correlated to stock markets these days, very much dominated by the paper 
trading moves, so I’d say there is already a bit of a disconnect between the fundamentals and price,” Ian Roper, 
general manager at Shanghai Metals Market told Reuters. 

“At some point we’d imagine that the fundamentals will reassert themselves.” 
Supply 
Problems in Brazil due to weather and the pandemic had curtailed supply, but Chinese iron ore imports 

touched record highs in July and Brazilian shipments are due to rise. 
“We expect fundamentals to weaken in 2H as more supply from Brazil enters the market,” UBS analyst Myles 

Allsop said in a note. 

 
“If the disruptions are solved, we will see iron ore prices quickly go back below $100 per tonne in the next 

few months,” Erik Hedborg, senior analyst at consultancy CRU told Reuters. 

https://www.mining.com/dividend-payments-may-resume-says-vale-cfo/
https://www.mining.com/dividend-payments-may-resume-says-vale-cfo/


“The macroeconomic drivers have been positive for the ferrous market. However, when the actual demand 
for steel is revealed as the market enters the peak season in September, the rallies of iron ore and steel may slow 
down,” Ban Peng, an analyst at Maike Futures told Bloomberg. 

China produced 93.4m tonnes of crude steel in July, the largest monthly volume on record. Crude steel 
output in July was 2% higher than the month prior, and 9% higher than July 2019, according to data from the 
National Bureau of Statistics.  

 

 
Fonte: Mining. Com 
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RHI MAGNESITA INVESTE MAIS DE R$ 400 MILHÕES EM OPERAÇÕES NO BRASIL, EM MENOS DE UM ANO 

Em um ano desafiador para a economia mundial, a RHI Magnesita, com sede em Contagem, Minas Gerais, 
segue seu plano estruturado de crescimento e dá sequência aos investimentos no Brasil. Em 2019, a companhia 
anunciou o investimento de R$ 257 milhões na planta de Contagem, em Minas Gerais, além da construção de uma 
nova sede no país para as operações da América do Sul, e nesta quarta-feira, 19, anuncia também o investimento de 
R$ 180 milhões na construção de um forno rotativo em sua unidade de mineração, localizada em Brumado, cidade 
do interior da Bahia. 

Com os primeiros aportes já em andamento em Minas Gerais, mesmo num cenário de pandemia mundial, a 
RHI Magnesita foca, agora, em Brumado. “Esse investimento na construção de um forno rotativo com tecnologia 
inovadora vai nos possibilitar desenvolver um novo portfólio de matérias-primas, além das disponíveis hoje no 
mercado, incluindo sínteres nobres e com custo bastante competitivo no mercado internacional. Isso nos dará 
flexibilidade operacional, possibilidade de oferecer produtos diferenciados para nossos clientes do mercado 
brasileiro, bem como nos colocará em uma posição de maior competitividade no cenário global”, explica Francisco 
Carrara, presidente da RHI Magnesita no Brasil e América do Sul. 

O impacto na produtividade também é positivo. Com a implantação da nova tecnologia, a expectativa é 
possibilitar um aumento da produção da unidade de Brumado em mais de 30%, já que o forno está projetado para 
140.000 T/ano. “Se analisarmos somente os dados de produção da matéria prima proveniente da Mina de Pedra 
Preta (mina de magnesita localizada em Brumado), o aumento poderá chegar a 100%, ou seja, dobrar a produção” 
explica Carrara. 



Confiança na economia do Brasil 
Com o novo aporte, na Bahia, a empresa direciona, em menos de um ano, investimentos da ordem de R$ 

400 milhões na economia brasileira. Mesmo em um ano em que a economia global foi extremamente impactada 
pela pandemia, a empresa não retrocedeu em seu plano estratégico e vem se preparando para a retomada dos 
segmentos que atende, entre eles o de cimento e siderurgia. 

“Já vemos uma importante retomada dos segmentos de siderurgia e cimento no Brasil. Por isso, acreditamos 
que hoje precisamos acelerar os nossos investimentos para, não só continuarmos sendo o player mais forte em 
nosso setor quando a crise passar, mas também sermos a melhor e a mais segura opção para os nossos clientes. 
Estamos preparados para uma retomada”, avalia o presidente da RHI Magnesita. 

Resultado operacional global mostra impacto do coronavírus, mas ressalta força financeira da empresa 
A empresa conseguiu implementar condições de trabalho seguras, além de manter a liquidez, produção e 

abastecimento dos clientes. “As condições em nossos principais mercados têm sido consistentes com as premissas 
usadas em planejamento de cenários para a COVID-19 e reagimos rapidamente à redução da demanda, tomando 
medidas prudentes para preservar o caixa e gerenciar nossos custos”, Estas foram as palavras de Stefan Borgas, CEO 
da RHI Magnesita, ao apresentar o balanço financeiro da empresa no primeiro semestre de 2020. 

Embora o impacto na redução de receita, no segundo trimestre, tenha sido ao redor de 22%, o Grupo 
manteve as margens operacionais em dois dígitos (margem EBITA 11.4%) e fluxo de caixa operacional positivo (€ 93 
milhões). Além disso, a dívida líquida se manteve estável no nível de € 666 milhões, com uma liquidez de caixa € 1.1 
bilhão, o que demonstra a robustez financeira da empresa. 

Para o segundo semestre, o CEO da companhia afirma que a estratégia permanece focada na ampliação de 
iniciativas para melhorar, no longo prazo, a relação custo-benefício, reduzindo as despesas gerais e administrativas 
(SG&A) e consolidando ainda mais a estrutura de produção globalmente. 

Dentre as ações que suportarão os resultados da Companhia para além do segundo semestre de 2020, 
estão: 
– Plano de otimização da produção que está em andamento, além de oportunidades identificadas para expandir o 
escopo. 
– Reduções adicionais de SG&A de 10 milhões euros em 2020 e 30 milhões de euros em 2021 
– Fornecimento interno de matéria-prima foi revisado para maximizar a qualidade e a competitividade de custo. 

“Com força financeira significativa, a RHI Magnesita está bem equipada para aproveitar as oportunidades de 
crescimento quando os mercados melhorarem e sairá desse período de crise global com um impulso estratégico 
positivo”, afirma Stefan Borgas. 

Sustentabilidade 
A implantação do forno rotativo na Unidade de Mineração da empresa, em Brumado, vai permitir, também, 

o aumento da vida útil da mina Pedra Preta para 120 anos, ampliando também todo seu potencial. “Além disso, o 
processo produtivo se torna mais sustentável a partir do momento que teremos um melhor aproveitamento do 
material retirado da mina, pois isso significa que teremos menos rejeito do processo. Adicionalmente, serão 
instalados filtros que garantirão que não haja emissão de particulados no meio ambiente. Por fim, serão implantadas 
medidas para controle de emissões atmosféricas”, explica o diretor de Projetos da Companhia, Celso Canosa. 

Comprometida com a sustentabilidade, a RHI Magnesita estuda, também, outras ações potenciais para 
tornar o projeto ainda mais sustentável, dentre eles estão o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis, como as 
biomassas e os estudos de redução de CO2 dentro do processo em si. A empresa conta, ainda, com um grupo 
dedicado em seu Centro de Pesquisas, que desenvolve tecnologias inovadoras para redução, captura, uso e 
estocagem de CO2, tendo Brumado como um de seus alvos prioritários. 
Fonte: IBRAM 
Data: 19/08/2020 

 
JAGUAR ATUALIZA RESERVAS E RECURSOS PARA A MINA DE OURO PILAR, EM MINAS GERAIS 

A Jaguar Mining divulgou nesta terça-feira (18) estimativas atualizadas de recursos e reservas minerais 
(MRMR, na sigla em inglês) para a mina de ouro Pilar, em Minas Gerais. De acordo com a empresa, a estimativa das 
reservas minerais provadas e prováveis tiveram aumento de 40% em relação ao último relatório, enquanto o teor 
médio de ouro cresceu 12%. 

Segundo a companhia, as reservas minerais de Pilar em 31 de maio de 2020 eram de 1,86 milhões de 
toneladas para 240.000 onças de ouro contidas a um teor médio ponderado de 4,0 g/t Au. Isso representa aumento 
de 38,7% em relação às 173.000 onças a um teor médio ponderado de 3,56 g/t Au em 31 de dezembro de 2019. 



A companhia relatou ainda aumento de 99% nas Reservas Minerais Prováveis, para 133.000 onças de ouro a 
um teor médio ponderado de 4,11 g/t Au - 17% a mais que o teor médio anterior. Já as reservas minerais provadas 
permaneceram constantes em 106.000 onças de ouro, enquanto o teor médio ponderado de 3,86 g/t Au representa 
aumento de 8%. 

De acordo com a mineradora, a atualização das reservas minerais "agora são equivalentes a mais de quatro 
anos de produção nas taxas de produção atuais". 

A empresa ressaltou que a estimativa foi feita de acordo com as definições da CIM como no National 
Instrument 43-101 (NI 43-101) e foi elaborada com base em banco de dados composto por dados de 1.941 furos e 
22.716 amostras. 

O diretor-executivo da Jaguar, Vern Baker, salientou que "embora a mina Pilar tenha aumentado 
continuamente a produção para níveis recordes, a equipe de Geologia passou os últimos 18 meses focada em 
aumentar a compreensão das estruturas complexas que incorporam os corpos de minério". 

"Com o uso de bons esforços geológicos básicos - mapeamento, amostragem, sondagem e modelagem - a 
equipe mais uma vez substituiu e adicionou às nossas reservas e demonstrou que o teor que nossos corpos de 
minério podem entregar é mais alto do que as reservas anteriores", declarou. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 18/08/2020 

 
WARREN BUFFETT APOSTA NO OURO E INVESTE US$ 560 MILHÕES EM AÇÕES DE MINERADORA CANADENSE 

Com a notícia, as ações da Barrick Gold Corporation fecharam ontem com alta de 11,6% na bolsa de Nova York, a 

US$ 30,13 

Em um cenário de juros negativos e grandes incertezas, o ouro é a nova aposta do megainvestidor Warren 
Buffett. Sua companhia, a Berkshire Hathaway, anunciou a compra de cerca de US$ 560 milhões em ações da 
mineradora canadense Barrick Gold Corporation. A transação consta em documento entregue à SEC, comissão de 
valores mobiliários americana, na sexta-feira (14). 

Dona de cinco das dez maiores minas de ouro do mundo, a companhia atua em 13 países, extrai cerca de 
142 toneladas do metal por ano e possui reservas da ordem de 1,7 mil toneladas, segundo informações da própria 
Barrick Gold. 

Com a notícia, as ações da companhia fecharam ontem com alta de 11,6% na bolsa de Nova York, a US$ 
30,13. Hoje, os papéis abriram com valorização de 4%, e operavam em alta de 0,8% por volta das 11h30, cotados a 
US$ 30,38. 

Na avaliação da XP, a aposta da Berkshire Hathaway, que tem como foco característico o investimento de 
longo prazo, acima de 30 anos, mostra a visão de solidez da empresa no mercado de ouro. 

Em abril, durante a conferência anual da companhia, o “oráculo de Omaha” afirmou que as taxas de juros 
estariam negativas por muito tempo e que ao investidor seria melhor se posicionar em ações neste novo cenário. 

Buffett não costuma ter uma visão favorável ao investimento no metal precioso. Em carta enviada aos 
cotistas da Berkshire Hathaway em 2011, o guru escreveu que o ouro é um dos ativos preferidos quando 
investidores então com medo de outras classes de ativos, principalmente o papel moeda, mas que tem duas 
deficiências significativas: não é útil nem produz valor. 

“É verdade que o ouro tem uma utilidade industrial e decorativa, mas a demanda para esses fins é limitada e 
incapaz de absorver uma nova produção”, escreveu. E completou: “Se você tiver uma onça de ouro por uma 
eternidade, você ainda vai possuir uma onça no final”. 

No ano, o ouro já sobe 32,5% em dólar, com uma onça troy (medida equivalente a cerca de 31 gramas) 
cotada acima de US$ 2 mil. 

Hoje, a maior fatia do portfólio de Waren Buffett está concentrada no setor de tecnologia, com destaque 
para a Apple. Posições relevantes também estão no setor financeiro, em nomes como Bank of America. Já a Coca-
Cola aparece em terceiro lugar entre as maiores apostas de Buffett. 
Fonte: InfoMoney 
Autora: Mariana Zonta d'Ávila 
Data: 18/08/2020 
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BDRS DA AURA MINERALS VALEM MESMO SEU PESO EM OURO, DIZ CREDIT SUISSE 

O Credit Suisse iniciou a cobertura da Aura Minerals com recomendação de outperform (desempenho 
esperado acima da média do mercado) e preço-alvo em 12 meses de R$ 1.250 para suas BDRs (Brazilian Depository 
Receipts (AURA32)). A avaliação positiva do banco se deve à história de crescimento da companhia, que tem 
potencial para subir ainda mais no futuro. 

“Além do crescimento orgânico substancial que estamos esperamos (74% até fim de 2024 versus fim de 
2020), vemos oportunidades para a Aura buscar crescimento via fusões e aquisições, dada a sua baixa alavancagem 
e a geração de fluxo de caixa positiva ao longo de seu ciclo de investimento”, avaliaram Caio Ribeiro e Gabriel 
Galvão, autores do relatório enviado aos clientes. 

Comparada aos pares, a ação da Aura está atrativa. Segundo o Credit Suisse, a falta de valor para a 
companhia é explicada pelo fato dela ser o único player quase ouro puro listado na Bolsa Brasileira. Sua boa 
exposição à commodity também corrobora para a indicação de compra, visto que os preços do ouro têm espaço 
para novas altas com a queda da taxa de juros, o possível acúmulo de pressões inflacionárias e a perspectiva de um 
dólar mais fraco no futuro. 

Expectativas de crescimento 
De acordo com o Credit Suisse, os próximos três meses serão de considerável crescimento para a capacidade 

de produção da Aura, graças aos seus três principais projetos: Gold Road, Almas e expansão da mina Aranzazu. 
“Estimamos que a Aura esteja preparada para atingir uma capacidade de produção de 355 mil onças 

equivalentes de ouro ao fim de 2024 ante as 201 mil onças equivalentes de ouro em 2020”, afirmaram Ribeiro e 
Galvão. “Esse é um driver importante para a nossa projeção de crescimento da receita líquida dos próximos anos, 
que deve chegar a US$ 527 milhões em 2024”. 

A margem Ebitda, que fechou em 31% no segundo trimestre deste ano, deve expandir para 40% em 2024. Já 
a estimativa de Ebitda é de US$ 212 milhões no mesmo período, ante um montante esperado de US$ 153 milhões 
para o fim de 2020. 
Fonte: Money Times 
Autora: Diana Cheng 
Data: 18/08/2020 

 
DEMANDA DE OURO IMPULSIONA GARIMPOS ILEGAIS NA AMAZÔNIA 

Considerado o principal polo de negociação de ouro ilegal do país, o município de Itaituba (PA) viu sua 
arrecadação com a produção do metal disparar em 2020. Em sete meses, ela soma quase 50% a mais do que a 
receita de todo o ano de 2019. Para as autoridades, a bonança na arrecadação é sinal de que a elevada demanda por 
ouro no mercado internacional vem impulsionando ainda mais o garimpo ilegal na região. 

Para especialistas, o mercado aquecido pode ampliar as pressões pela formalização de atividades irregulares 
e pela aprovação do projeto de lei que permite a exploração mineral em terras indígenas, enviado pelo governo 
Bolsonaro ao Congresso em fevereiro. 

Considerado porto seguro para investimentos em tempos de crise, o ouro vem tendo grande valorização 
desde 2019, movimento que se intensificou com a pandemia. Em agosto, pela primeira vez, a cotação superou os 
US$ 2.000 (cerca de R$ 10 mil). Com a corrida global pelo minério, o Brasil já exportou nos primeiros sete meses do 
ano quase 55 toneladas, 5,8% a mais do que no mesmo período do ano anterior e 31% a mais do que em 2018. 

Itaituba vê a sua produção crescer quando há queda nos novos pedidos de concessão para garimpo, o que 
leva a própria Agência Nacional de Mineração (ANM) a reconhecer que a alta nas receitas é fruto de atividade 
irregular. "É o ilegal que cresce", diz o diretor da agência, Eduardo Leão. 

Na opinião de especialistas, a facilidade com que o ouro irregular circula demonstra fragilidades tanto na 
legislação quanto na fiscalização para coibir fraudes com a certificação de origem do mineral que é inserido no 
sistema financeiro. 

"(A regulação) é um emaranhado legislativo pouco organizado, que dá margem a interpretações para quem 
está operando", diz o procurador da República Paulo de Tarso Moreira Oliveira, do Ministério Público Federal no 
Pará, que integrou em 2019 operação contra o comércio ilegal. 

https://www.moneytimes.com.br/credit-suisse
https://www.moneytimes.com.br/aura-minerals
https://www.moneytimes.com.br/bdrs
https://www.moneytimes.com.br/cotacao/aura32
https://www.moneytimes.com.br/ouro


A investigação apurou a compra de quase 611 kg de ouro de origem clandestina entre 2015 e 2018. O 
esquema consistia na aquisição do metal sem procedência legal para, depois, ‘esquentá-lo' com um certificado de 
lavra em áreas legalizadas. 

A compra do ouro de garimpeiros é feita principalmente por empresas chamadas DTVMs (distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários), atividade regulada pelo Banco Central, que são responsáveis por registrar o produto no 
sistema financeiro. 

Embora a exploração seja também feita por grandes mineradoras internacionais, há DTVMs entre as 
principais pagadoras de Cfem, o royalty cobrado sobre a produção de minério, em um sinal de que movimentam 
grandes volumes. 

Fiscalização 
O procurador disse que o sistema de fiscalização precário, com certificados de origem ainda em papel, 

facilita as fraudes. A Procuradoria pede reforço na fiscalização e maior integração entre os diversos órgãos 
responsáveis, como a ANM, a Receita Federal e o Banco Central. 

O diretor da ANM reconhece as críticas e diz que a falta da estrutura reflete o pouco tempo de existência da 
agência, criada em 2019, e que há dificuldades para fiscalizar atividade em áreas remotas, geralmente protegidas 
por seguranças armados. 

Segundo ele, ANM, Receita e Polícia Federal estão trabalhando em uma força-tarefa para melhorar a 
fiscalização, com o uso de um sistema conjunto para rastrear o caminho do ouro da produção à exportação. 

Especialistas, porém, temem que iniciativas de combate à atividade encontrem resistência no governo, que 
vem declarando apoio ao garimpo e já enviou ao Congresso projeto de lei para regulamentar a atividade em terras 
indígenas. "Tem um jogo brutal na Amazônia, que mistura um pesado interesse empresarial", diz o diretor-executivo 
do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão.  

Ele lembra que representantes do garimpo passaram a frequentar a Esplanada dos Ministérios, após a posse 
de Jair Bolsonaro (sem partido). "O garimpeiro vive disso, são seres humanos. Se você não regulamentar ou legalizar, 
eles vão continuar fazendo isso", afirmou o presidente, em uma de suas declarações de apoio à atividade, em agosto 
de 2019. 

O Ministério Público Federal, porém, rechaça a imagem pintada por Bolsonaro, alegando que hoje o garimpo 
é uma operação cara, feita com maquinário pesado, estrutura empresarial e apoio de aviões. O procurador Oliveira, 
aliás, prefere usar o termo ‘mineração ilegal'. 

Ele diz que a falta de fiscalização permite que a atividade, mesmo legalizada, provoque danos ambientais, 
como o despejo de componentes químicos nos rios. Além disso, conflitos com etnias indígenas já geraram inúmeras 
denúncias de violência e ameaças. 

Na semana passada, em manifesto assinado por sete associações, índios da etnia mundurucu denunciaram 
ameaças de morte por garimpeiros que atuam em seu território, em Jacareacanga (PA), apontada como uma das 
principais origens do ouro ilegal negociado em Itaituba. 

O manifesto foi divulgado logo após visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao município, para 
acompanhar operação do Ibama contra o garimpo na região. 

Em tempos de pandemia, há ainda a ameaça da Covid-19. Em liminar concedida à Apib (Associação dos 
Povos Indígenas do Brasil) em julho, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Eduardo Barroso afirmou que 
"a retirada de invasores das terras indígenas é imperativa e imprescindível". 

Representante das produtoras e fabricantes de ouro, a Anoro (Associação Nacional do Ouro) disse que não 
pode se responsabilizar pela origem do ouro comprado por suas associadas e que propôs às autoridades 
responsáveis a implantação de um sistema digital de rastreamento. 

A entidade diz que "é simplista" a divisão do garimpo em legal ou ilegal e sugere a criação do status 
"irregular", que indicaria a atividade existente antes das regras atuais, que "são oneradas por requerimentos de 
pesquisa que nunca foram analisados e impedem a regularização do garimpo". 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 18/08/2020 

 
GOLD PRICE BACK ABOVE $2,000 

Gold prices climbed back above the $2,000 an ounce level on Tuesday as renewed tensions between the US 
and China boosted demand for haven assets. 

The US dollar also continued to decline, with the dollar index now at its lowest since May 2018, making gold 
relatively cheaper to hold than other currencies. 

https://www.noticiasdemineracao.com/legisla%C3%A7%C3%A3o/news/1392590/ministro-participa-de-opera%C3%A7%C3%A3o-contra-garimpos-ilegais-no-par%C3%A1
https://www.noticiasdemineracao.com/legisla%C3%A7%C3%A3o/news/1392590/ministro-participa-de-opera%C3%A7%C3%A3o-contra-garimpos-ilegais-no-par%C3%A1


Spot gold was up 0.6% to $2,000.04 per ounce by 11:30 a.m. EDT after reaching an intraday high of 
$2,014.70. US gold futures for December delivery also advanced by 0.6% to $2,012.90 per ounce. 

 
“We’re getting back in the saddle,” Stephen Innes, chief market strategist at AxiCorp Ltd. told Bloomberg. 

“After plunging 10%, washing out leveraged players and retail buyers who arrived late to the party, gold has made an 
enduring comeback.” 

Bullion has surged over 30% this year on the back of massive stimulus measures from central banks and 
governments trying to help economies recover from the covid-19 pandemic. The metal is often considered a hedge 
against inflation and currency debasement during times of economic uncertainty. 

Earlier this month, the price of gold rallied to an all-time high before posting its first weekly drop in more 
than two months due to an uptick in real yields. 

“It’s really is about the return or the perception of a return,” Michael Hewson, chief market analyst at CMC 
Markets UK, told Reuters. “The dollar has lost its attraction when it comes to return now relative to two years ago.” 

Gold, with its reputation for relative safety, is also drawing investors as the United States ratchets up 
pressure on China’s Huawei, Hewson added. 

On Monday, gold jumped as much as 2.4%, drawing momentum from investment guru Warren 
Buffett’s Berkshire Hathaway buying a surprising stake in miner Barrick Gold. 

The top gold-backed exchange-traded fund — SPDR Gold Shares — also expanded to 1,252.38 tonnes with 
an estimated value of $80.86 billion held in trust. 

As real interest rates remain below zero and investors expect more stimulus measures, analysts including 
those at Goldman Sachs Group see further increases for gold. Last week, Goldman’s Jeffrey Currie said “we’re not 
out of this crisis yet,” with the potential for stimulus to last into 2021. 
Fonte: Mining. Com 
Data: 18/08/2020 

 
FUTUROS DO MINÉRIO DE FERRO SALTAM NA CHINA COM DEMANDA FIRME POR AÇO 

Os futuros do minério de ferro saltaram nesta terça-feira, com ganhos tanto na bolsa chinesa de Dalian 
quanto em Cingapura, em meio a expectativas de que o uso de aço na China deve seguir firme nos próximos meses, 
compensando uma demanda fraca no exterior. 

O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian, para entrega em janeiro 
de 2021, encerrou a sessão com alta de 3,5%, a 863 iuanes (124,51 dólares) por tonelada, na quarta sessão 
consecutiva de avanço. 

O primeiro contato na bolsa de Cingapura, para setembro, subiu 3%, para 120,42 dólares por tonelada na 
sessão da tarde, na terceira sessão de ganhos. 

“Os participantes do mercado estão vendo um forte segundo semestre para a demanda chinesa por aço, que 
deve manter os preços do aço e do minério de ferro acima de estimativas anteriores”, disse o economista senior da 
Westpac Economic Research, Justin Smirk. 

https://mercury.bloomberg.com/news/QF98Y9DWLU6O
https://www.mining.com/gold-price-hits-record-high/
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https://www.reuters.com/article/global-precious/precious-gold-climbs-back-above-2000-oz-level-as-dollar-slides-idUSL4N2FK28C
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https://www.moneytimes.com.br/commodities


Interrupções na oferta por conta da pandemia de Covid-19 também devem dar algum apoio ao preço do 
material usado na fabricação do aço antes que a crise do vírus tenha algum alívio no próximo ano, acrescentou ele 
em relatório mensal sobre o mercado. 

O minério de ferro de referência (62% de gradação) no mercado spot para entrega na China saltou para 
máxima de 13 meses de 121,50 dólares por tonelada na segunda-feira, segundo a consultoria SteelHome. 

O vergalhão de aço para construção na bolsa de Xangai avançou 0,7%. 
Fonte: Money Times 
Data: 18/08/2020 

 
REPRIEVE FOR MOLYBDENUM PRICES FROM CHINA'S IMPORT SURGE 

 An upsurge in Chinese demand and imports of minor metal molybdenum have revitalized prices of the 

stainless steel ingredient, but a reversal is expected as local production ramps up after disruptions. 
Molybdenum oxide prices are up nearly 10% to around $7.8 a lb since July’s 3-1/2 year low at $7.1 a lb. 
Graphic: Moly consumption by industry 
 

 

Disruptions in China include Yichun Luming Mining, producing around 30 million lbs a year, which was 
ordered to suspend molybdenum output earlier this year because of a tailings dam that leaked and contaminated 
local rivers. 

An official at the Yichun emergency management department said Luming was preparing to restart but was 
unable to give a date. Luming did not respond to an emailed request for comment. 

Meanwhile, Jinduicheng (JDC) Molybdenum said on Aug. 7 that two concentrators accounting for almost 
60% of its molybdenum concentrate capacity had been shut down after heavy rain. 

“When JDC and Luming eventually come back, there will be a massive influx of molybdenum returning to the 
market,” said CRU analyst James Jeary. CRU expects a molybdenum market surplus of at least 15 million lbs this year. 

“JDC changed sentiment rather than significantly altering fundamentals and if Luming had been producing 
since late March, the surplus could have been as large as 30 million lbs.” 

Graphic: Molybdenum prices 

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


 

Molybdenum supply is estimated at around 550 million lbs this year. Molybdenum’s anti-corrosive 
properties are vital for the stainless steels used in oil & gas, auto and petrochemicals industries. 

These industries are casualties of the COVID-19 lockdowns and their demand for stainless containing 
molybdenum has tumbled. Stainless steel mills, mostly in China, account for about 25% of global molybdenum 
consumption. 

“China appears to have been a significant buyer into recent price weakness — as it was in 2008/9 during the 
Great Financial Crash,” said Macquarie analyst Jim Lennon. 

“Some rise in Chinese imports would have been expected. However, the extent to which net imports — 
imports minus exports — have risen is truly astounding.” 

Lennon estimates China’s net imports of molybdenum concentrates at 37.3 million lbs in the first half of this 
year compared with 1.1 million lbs in the same period last year. 

Graphic: China moly imports 
 

 

Fonte: Reuters 
Autores: Pratima Desai, Tom Daly 
Data: 18/08/2020 
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IRON ORE PRICE ROCKETS TO HIGHEST SINCE JANUARY 2014 

Iron ore prices hit six-and-half year highs on Tuesday as Chinese furnaces, where more than half the world’s 
steel is forged, roll out crude steel at a never before seen pace. 

According to Fastmarkets MB, benchmark 62% Fe fines imported into Northern China were changing hands 
for $128.57 a tonne on Tuesday, up 5.4% on the day. 

That was the highest level for the steelmaking raw materials since January 2014 and brings gains for 2020 to 
nearly 40%. 

 
China produced 93.4m tonnes of crude steel in July, the largest monthly volume on record. Crude steel 

output in July was 2% higher than the month prior, and 9% higher than July 2019, according to data from the 
National Bureau of Statistics.  

Infrastructure stimulus 
Since the outbreak of the pandemic, Beijing has issued 4.75 trillion yuan ($683 billion) in local and national 

debt with a focus on encouraging infrastructure projects, according to China Dialogue. 
As of the end of June, 63% of funds from local government special bonds had gone to infrastructure 

investments, primarily in transportation, civic infrastructure and industrial parks, according to figures from GF 
Securities.  

China’s finance ministry has said that 700 billion of the 1 trillion yuan in national special bonds can be used 
as capital for infrastructure construction (the remainder is to be used for general pandemic-related spending).  

https://chinadialogue.net/en/climate/chinas-economy-is-recovering-quickly-as-are-its-carbon-emissions/


Soaring imports 
China’s iron ore imports jumped 24% in July compared to a year earlier, totalling 112.7m tonnes, a new 

monthly record. 
For the first seven months of 2020 shipments reached 659.6m tonnes, up 11.8% compared to 2019.  
At the current pace, 2020 full year total would handily beat last year’s 1.069 billion tonnes, which was just 

below 2017’s record 1.075 billion tonnes. 
Fonte: Mining. Com 
Data: 18/08/2020 

 
SIGMA CAPTA US$ 13 MILHÕES NO CANADÁ E CONCLUI FINANCIAMENTO DE PROJETO DE LÍTIO 

Captação se deu por meio de uma oferta de ações e garantiu o fôlego financeiro que faltava para tirar o 

empreendimento do papel 

O projeto conduzido pela Sigma Lithium em Minas Gerais, que prevê a produção e o beneficiamento de lítio 
para a indústria de bateria de carros elétricos, captou na semana passada US$ 13,3 milhões na bolsa do Canadá, 
onde a companhia negocia suas ações. 

A captação se deu por meio de uma oferta de ações e garantiu o fôlego financeiro que faltava para tirar o 
empreendimento do papel. Dois grandes fundos internacionais investiram na empresa comprando ações: o 
americano J anus Henderson e o britânico CQS. O CQS já era investidor e aumentou sua participação. 

Dois investidores brasileiros também injetaram recursos durante a oferta: o Bradesco Asset Managment 
(que já era um dos investidores) e o JGP Asset. A Sigma tem ainda como acionista outro grande fundo global 
americano, o Black Rock, entre outros fundos. 

O principal acionista continua sendo o fundo de private equity A 10. Com o aumento de capital proveniente 
de oferta na bolsa canadense, o A 10, que tinha 70% do negócio, passou a ter 65%. 

Ana Cabral-Gardner, sócia-gestora do A 10, disse ao Valor que a captação na bolsa teve como objetivo 
complementar um financiamento de US$ 45 milhões que a Sigma havia levantado em junho junto ao Société 
Générale. Havia uma exigência do banco francês de que a Sigma entrasse com US$ 10 milhões, como equity. 



Segundo Ana, a companhia e seu projeto de lítio atraíram tamanho interesse nos investidores que a decisão 
foi ampliar a captação para US$ 13,3 milhões. 

Ana diz o que sucesso da companhia junto ao mercado financeiro não tem relação apenas pelo projeto de 
lítio em si, mas porque, segundo ela, a Sigma tem um forte enquadramento no conceito de governança ambiental, 
social e corporativa (ESG na sigla em inglês). 

Além dos recursos do banco e da captação na bolsa, a Sigma conta com US$ 27 milhões, negociados em 
2019 com o conglomerado japonês Mitsui a título de pré-pagamento pela compra da parte da futura produção. E 
mais US$ 2 milhões da Agência de Crédito à Exportação, da Espanha. 

Com isso, o projeto passa a ter um colchão de recursos que permitirá não apenas custear a construção da 
unidade de beneficiamento, como também para manter sua saúde financeira nos primeiros meses de operação, 
quando a produção ainda não estiver totalmente azeitada. 

“O que nós precisávamos fazer em termos de financiamento para a construção da unidade era esse total de 
US$ 74 milhões”, disse Ana. “Mas além desse capex de US$ 74 milhões, temos um complemento para capital de giro 
para o período de comissionamento da unidade.” 

Pelos planos, a fase chamada de pré-engenharia começa ainda neste mês e as obras, efetivamente, mais no 
fim do ano. O empreendimento fica na cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, a cerca de 640 quilômetros de 
Belo Horizonte. 

 
Os recursos serão desembolsados ao longo da construção. A expectativa da Sigma é que em 2022 esteja 

fazendo seus primeiros embarques partindo de Minas Gerais. 
O produto final da Sigma será o concentrado de lítio de alta pureza para uso em baterias na nova indústria 

de veículos elétricos. É um negócio que já tem grandes operadores, entre eles, as americanas Albermale e Livent, a 
chilena SQM e as chinesas Gangfeng e Tianqi. 
Fonte: Valor Econômico  
Autor: Marcis de Moura e Souza 
Data: 17/08/2020 

 

 

MINERAÇÃO SERRA VERDE INICIA CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE TERRAS RARAS EM GOIÁS 
A Mineração Serra Verde iniciou as obras para construção de seu projeto de terras raras em Minaçu (GO). 

Segundo a companhia, a previsão é de que as obras da operação avaliada em cerca de R$ 800 milhões sejam 
concluídas até o segundo semestre do próximo ano, com produção ainda no fim de 2021 ou início de 2022. 

Segundo a mineradora, a operação terá capacidade para produção de 7.000 toneladas anuais de 
concentrado de terras raras durante uma vida útil estimada em 24 anos. A companhia ressaltou ainda que, com o 
início da produção, o ativo em Minaçu "pode se tornar o primeiro de classe mundial para produção desses minerais 
no Brasil". 

Atualmente, a companhia possui 75 direitos minerários na região, totalizando uma área de 70.363ha 
distribuídos em cinco municípios no norte de Goiás e dois no sul do Tocantins. 

As obras tiveram início após a Mineração Serra Verde obter, em junho, a licença de instalação do projeto. A 
companhia salientou que os trabalhos ocorrem com a adoção "de rigorosos procedimentos para prevenção ao 
contágio do novo coronavírus, adotando as melhores práticas nacionais e internacionais e de acordo com as 
orientações dos órgãos de saúde" 

"Para enfrentar este desafio e garantir a segurança de nossos colaboradores e da comunidade em geral ao 
iniciar as tão esperadas obras do projeto, desde os primeiros momentos, a Mineração Serra Verde vem mantendo 
um diálogo permanente com as autoridades competentes para monitoramento da Covid-19 e implantação de 
medidas de controle", declarou o vice-presidente executivo da Mineração Serra Verde, Luciano Borges. 

"Incorporamos as melhores práticas e experiências bem-sucedidas para proteção de nossos colaboradores e 
da comunidade, da qual fazemos parte", completou ele. 

Entre as medidas implantadas pela empresa para evitar a propagação do coronavírus estão a adoção do 
trabalho remoto para profissionais, além de alterações no ambiente de trabalho para evitar aglomerações e 
disponibilização e obrigatoriedade de itens de proteção e higiene. 

Durante a 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: 17/08/2020 

https://www.noticiasdemineracao.com/projetos/news/1388071/minera%C3%A7%C3%A3o-serra-verde-recebe-licen%C3%A7a-de-instala%C3%A7%C3%A3o-de-mina-de-terras-raras-em-go


 
BHP FALLS SHORT OF EXPECTED PROFIT, WARNS OF SLOWING GROWTH OUTSIDE CHINA 

BHP Group on Tuesday said it expects most major world economies except China to bear the brunt of a 
coronavirus-led downturn this year, reporting a 4% drop in annual profit that missed analysts’ estimates. 

While miners have seen green shoots emerge from an economic pickup in the world’s top metals user, as 
well as a boost in infrastructure spending, the risk of new virus outbreaks around the world threatens to undermine 
growth, BHP said. 

The warning came as BHP reported underlying profit attributable from continuing operations for the year 
ended June 30 that fell to $9.06 billion - below estimates of $9.42 billion, according to Refinitiv IBES data. 

“With the exception of China, the world’s major economies will contract during the 2020 calendar year as a 
result of the COVID-19 pandemic,” Chief Executive Mike Henry said in a statement. 

Henry added that the potential for fresh waves of coronavirus infections in key markets was weighing on the 
demand outlook for 2021 at the world’s largest listed miner. 

“Not too many surprises in there,” said portfolio manager Andy Forster of Argo Investments in Sydney. 
“Maybe a touch under expected, and the dividend a bit below.” 

Shares fell by as much as 1.3% before trimming the drop to 0.3% at A$39.75, by 0203 GMT, compared with a 
1% rise in the broader index 

The profit miss was in contrast to rival Rio Tinto, which last month rode its iron ore-rich portfolio to beat 
profit estimates and touted “a very steep V-shaped” recovery in China. 

It declared a final dividend of 55 cents per share, down from 78 cents a year earlier, but still in line with its 
payout ratio. 

BHP also announced asset divestments and executive leadership changes - that will see top management 
evenly split by gender - as Henry, who officially took the reins in January, puts his stamp on the business. 

The miner said it is looking at options including a demerger or sale of thermal coal assets, as it favours 
energy-rich metallurgical coal in its portfolio given a lower-carbon future. 

These include its Australian Mount Arthur operations, 80% of its BHP Mitsui Coal joint venture, and one-third 
of the Cerrejón mine in Colombia. Japanese trading house Mitsui had no immediate comment. 

It also said it was looking to sell off its Bass Strait oil and gas stake, though that was not down to any 
environmental agenda, Henry told an analyst call. 

He said BHP was bullish on oil because it has profitable prospects for at least the next decade and is open to 
acquisitions near existing assets. 
Fonte: Reuters 
Autores: Melanie Burton e Shashwat Awasthi 
Data: 17/08/2020 

 

 

BAMIN EMBARCA PRIMEIRA CARGA DE MINÉRIO DO PROJETO PEDRA DE FERRO 
A Bahia Mineração (Bamin) inicia nesta segunda-feira (17) o embarque da primeira carga de minério de ferro 

do seu projeto para produção e comercialização em pequena escala. O processo de escoamento do minério será 
feito pela ferrovia da VLI Logística, após o carregamento dos vagões no terminal da mineradora em Licínio de 
Almeida (BA). De lá, o minério segue para Minas Gerais. Ao todo, são 15 embarques para completar o transporte de 
35 mil toneladas para o mercado interno. 

 Com a operação inicial em pequena escala, a companhia prevê produzir e comercializar 800 mil 
toneladas/ano de minério de seu projeto Pedra de Ferro, com um investimento aproximado de R$ 40 milhões. "Estas 
35 mil toneladas são oriundas de nosso estoque de fino de hematita, um minério com 65% de ferro e baixo teor de 
fósforo", explica o gerente-geral de Operações, Fernando Carneiro. 

Para a Bamin, a produção em pequena escala é estratégica para a viabilização do projeto completo da Mina 
Pedra de Ferro, que terá produção de 18 milhões de toneladas de minério por ano, com movimentação de sua carga 
pela Fiol e Porto Sul. 

"Com esta operação colocaremos no mercado um produto de alta qualidade, demonstrando nossa 
capacidade operacional e gerando receita para a empresa", acrescenta Carneiro. 

https://www.reuters.com/journalists/melanie-burton
https://www.reuters.com/journalists/shashwat-awasthi
https://www.noticiasdemineracao.com/minerio-de-ferro/news/1391578/projeto-da-bamin-vai-movimentar-800-mil-toneladas-de-minerio-de-ferro-por-ano
https://www.noticiasdemineracao.com/minerio-de-ferro/news/1391578/projeto-da-bamin-vai-movimentar-800-mil-toneladas-de-minerio-de-ferro-por-ano


O início das atividades da Bamin deve movimentar economicamente não só o sudoeste da Bahia, mas 
também o estado como um todo. Isto porque no período de um ano, a empresa prevê a geração de mais de R$ 47 
milhões em recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, apenas com a produção do minério.  
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 17/08/2020 

 
MINERAÇÃO SUBAQUÁTICA 

Teste matinal: o que significa DSM? Um protocolo para diagnóstico de transtornos mentais? Diretoria de 
Serviço Militar? Uma multinacional holandesa de nutrição? Mineração no fundo do mar? Acertou quem disse todas! 
Mas a última é, disparada, a mais polêmica devido ao potencial de crescimento e dano ambiental em escala global. 

A falência da Nautilus Mining não desaminou as empresas que querem ganhar dinheiro com a mineração no 
fundo do mar, a chamada Deep Sea Mining (DSM). No fim do ano passado, um fundo comprou o que sobrou da 
canadense Nautilus —incluindo patentes, direitos e equipamentos— e agora aguarda a chegada de um sócio para 
tocar o projeto de cobre e ouro Solwara, em Papua Nova Guiné (PNG). 

Por definição, DSM é qualquer atividade de mineração em profundidades maiores do que 200 metros. No 
caso de Solwara, os equipamentos foram projetados para operar na faixa de 1.500 a 1.600 metros. 

Esse projeto não está sozinho. Existem pelo menos 16 empresas explorando a chamada Zona Clarion 
Clipperton, uma área de 4,5 milhões de quilômetros quadrados perto do Havaí, no oceano Pacífico. Sem falar na 
exploração do Oceano Índico por empresas indianas e chinesas. 

Em junho, o governo das paradisíacas Ilhas Cook, que ficam no oceano Pacífico Sul entre Tonga e a Polinésia 
Francesa, anunciou que vai dar licenças para que mineradoras lavrem o fundo do mar em profundidades de até 
4.000 metros. As primeiras pesquisas na região mostraram nódulos de manganês e cobre. O motivo, disse o governo 
local, é que a principal fonte de renda do país, o turismo, minguou com a pandemia. 

A economia das Ilhas Cook foi significativamente afetada pela quarentena global. A concessão de lavra 
parece incongruente com a criação, em 2017, de uma reserva econômica exclusiva de 2 milhões de quilômetros 
quadrados para proteger a vida marinha na região. 

Apenas dois anos depois, uma nova legislação foi aprovada para relaxar a proteção marinha e permitir a 
emissão de licenças de mineração no mar. 

O mercado de tecnologia e equipamentos também se movimenta. No início deste mês, o estaleiro italiano 
Fincantieri assinou um acordo com a também italiana Saipem para desenvolver tecnologia para lavras marítimas em 
profundidades acima de 3.000 metros. Na Namíbia, onde navios sugam o fundo do mar em busca de diamantes, 
sabe-se que nódulos de cobre se escondem 4.000 metros abaixo da superfície do mar. 

Contudo, as incertezas são elevadas. Já advertia o professor Aronnax, personagem que se torna convidado 
do Capitão Nemo do submarino Nautilus, no livro 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne: que criaturas se abrigam 
a quilômetros de profundidade? 

Uma dessas incertezas está associada à geração de pluma de sedimentos e ruído em áreas intermediárias, 
basicamente em profundidades de 200 metros até onde a luz solar chega. Um estudo da academia de ciências dos 
Estados Unidos (PNAS) alerta que os estudos de licenciamento ambiental devem levar em consideração os efeitos 
negativos da DSM nessas áreas, considerado um bioma crítico dos oceanos. O problema aqui é que boa parte dos 
estudos de impacto ambiental se concentram no que acontece no fundo do mar, ignorando os efeitos em faixas 
intermediárias. 

Confesso que a primeira vez que ouvir falar dessa tal pluma foi quando a enxurrada da barragem de Mariana 
varreu o Rio Doce em direção ao oceano Atlântico e deixou matéria em suspensão do litoral do Espírito Santo até 
Abrolhos, na Bahia. E essa pluma, ao barrar a passagem do sol, tem efeitos ainda ignorados. 

Uma pequena história em quadrinho do First Dog on The Moon, publicado no jornal inglês The Guardian na 
semana passada, diz que "a pandemia de coronavírus vai parecer um piquenique se comparada ao que pode vir com 
a exploração mineral do fundo do mar". 

Pode ser que nada disso aconteça, mas o princípio da precaução diz que devemos nos preparar para o pior 
dos cenários. 

Ainda não temos submarinos que cheguem a 16 mil metros de profundidade, como o Nautilus do Capitão 
Nemo, nem precisamos. O recorde atual, batido em maio do ano passado, é de meros 10,9 mil metros. O batiscafo 
foi pilotado pelo explorador Victor Vescovo e foi somente 11 metros além do recorde anterior, registrado em 1960. 

A expectativa é que em profundidades além de 4 mil metros haja pouca vida, como as imagens feitas por 
Vescovo mostraram. O que mais surpreendeu mesmo foi ele ter encontrado lixo, possivelmente um pedaço de 
plástico, no fundo da Fossa das Marianas, ponto mais profundo dos oceanos. 

https://www.pnas.org/content/117/30/17455
https://www.pnas.org/content/117/30/17455


Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 17/08/2020 

 
CHINA'S CATL IS DEVELOPING NEW EV BATTERY WITH NO NICKEL, COBALT, EXEC SAYS 

 China’s Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), a Tesla supplier, is developing a new type of 
electric vehicle (EV) battery that contains no nickel or cobalt, a company executive said on Saturday. 

Nickel and cobalt are key ingredients in the batteries that power EVs. Battery makers from Japan’s Panasonic 
Corp to South Korea’s LG Chem are lowering the use of expensive cobalt in their nickel-cobalt-aluminium (NCA) 
batteries or nickel-cobalt-manganese (NCM) batteries. 

Tesla’s boss, Elon Musk, last month urged miners to produce more nickel, warning the current cost of 
batteries remained a big hurdle to the company’s growth. 

Ningde-based CATL makes NCM batteries and supplies lithium iron phosphate (LFP) batteries to Tesla. It has 
partnerships with Japan’s Toyota Motor and Honda Motor and supplies Germany’s Volkswagen AG (VOWG_p.DE) 
and Daimler AG. 

The new battery type will be different from existing NCA, NCM and LFP batteries and will have no expensive 
metals like nickel or cobalt, Meng Xiangfeng, a senior executive at CATL, told an industry conference held by the 
China Association of Automobile Manufacturers in Shanghai. 

Meng did not give details of the makeup or the cost of the planned battery type. 
CATL is also developing a separate technology to integrate battery cells directly into an EV’s frame to extend 

its driving range. 
Fonte: Reuters 
Autores: Yilei Sun and Brenda Goh 
Data: 15/08/2020 

 
VALE DO BRASIL OBTÉM APROVAÇÃO DO CONSELHO PARA EXPANSÃO DA MINA DE MINÉRIO DE FERRO DE SERRA SUL 

A mineradora brasileira Vale SA, maior produtora mundial de minério de ferro, recebeu aprovação do 
conselho para prosseguir com o projeto de expansão Serra Sul 120 que aumentará a capacidade da mina S11D em 20 
milhões de toneladas por ano. 

A empresa disse em um depósito de valores mobiliários na quinta-feira que a expansão exigirá um 
investimento de US $ 1,5 bilhão ao longo de vários anos e aumentará a produção para 260 milhões de toneladas por 
ano para o Sistema Norte no estado do Pará. 

“O Projeto Serra Sul 120 criará um importante amortecedor de capacidade produtiva, garantindo maior 
flexibilidade operacional para enfrentar eventuais restrições de produção ou licenciamento no Sistema Norte”, 
afirmou a empresa. 

A Vale disse que antecipar o projeto Serra Sul 120 e o impacto da pandemia do coronavírus levará a uma 
revisão das orientações sobre investimentos para 2021 e o período de 2022-2024. 
Fonte: Reuters 
Autor: Anthony Boadle 
Data: 13/08/2020 
 

UTILIZAÇÃO DO TÍTULO MINERÁRIO COMO GARANTIA É TRATADO EM REUNIÃO COM O BC 
O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), 

Alexandre Vidigal de Oliveira, reuniu-se ontem,13, por videoconferência, com o diretor de Regulação do Banco 
Central, Otávio Damaso, para tratar da regulamentação da possibilidade de se utilizar o título minerário como 
garantia de contrato de financiamento para os empreendimentos de mineração. Outros dirigentes da Secretaria de 
Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM), do MME, e do Banco Central, também participaram da 
reunião. 

A possibilidade de utilização do título minerário como garantia de crédito encontra-se contemplada em lei, 
dependente de regulamentação. E essa é uma das prioridades da política do governo para o desenvolvimento do 
setor mineral, estando expressamente incluída no Plano Mineração e Desenvolvimento 2020-2023 (PMD), já 
apresentado e previsto para ser oficialmente lançado, em breve. 

https://www.reuters.com/companies/VOWG_p.DE


Pela legislação atual, a regulamentação cabe à Agência Nacional de Mineração (ANM), que deverá 
estabelecer, em resolução, as hipóteses de oneração de direitos minerários, os requisitos e os procedimentos para a 
averbação de cessões e transferências de direitos minerários.  

Essa garantia, quando regulamentada, permitirá que os titulares de direitos minerários possam solicitar a 
averbação do contrato ao processo. À par dessa regulamentação pela ANM, o MME está empenhado em disciplinar, 
por decreto, a possibilidade de o título minerário ser utilizado como garantia de obtenção de recursos, de modo que, 
com este instrumento normativo, se possa reforçar a necessária confiança para tornar essa garantia uma realidade. 

Esse é um meio de financiamento disponível em outros países, e para definir um texto bastante adequado à 
proposição do mencionado decreto, os dirigentes da SGM/MME têm conversado e obtido importantes subsídios 
com especialistas no assunto, já tendo ocorrido reuniões também com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), e com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 
Fonte: MME 
Data: 14/08/2020 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


