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MME PARTICIPA DE WEBINAR PARA DIALOGAR SOBRE OS DESAFIOS DE INOVAÇÃO NA CADEIA DE VALOR MINERÁRIA 
O secretário de Geologia e Mineração, do Ministério de Minas e Energia (MME), Alexandre Vidigal de 

Oliveira, participou,  em 06/10, do webinar “Diálogo Regional de Política: Desafios de Inovação na Cadeia de Valor 
Minerária na Região; Aprendizagem dos casos de Brasil, Argentina e Peru”, organizado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Participaram do evento representantes governamentais, do setor empresarial e da academia 
de diversos países da América Latina e Caribe. 

Na ocasião, foram apresentados os resultados de três estudos, realizados no Brasil, Argentina e Peru, com 
foco em inovação. No caso brasileiro, o estudo foi conduzido pela pesquisadora Lizbeth Navas-Aleman. Em sua 
apresentação, a especialista indicou que concentrou sua pesquisa na cadeia de produção do cobre no Brasil, 
segundo produto da pauta nacional após o minério de ferro, e realçou que as reservas brasileiras possuem alto teor - 
entre 1.93 a 3.98% -, muito acima da média global, de 0.6%. Segundo Navas-Aleman, sua pesquisa revelou que há 
inovação em várias etapas da cadeia produtiva nacional de cobre, como na exploração, extração e tratamento do 

https://adimb.org.br/cursos2019/


produto, em nível considerado “novo no mundo”. Citou, em particular, as áreas de engenharia ambiental, 
desenvolvimento e descomissionamento de minas e análise econômica e mineral. 

A título de resultados e recomendações, o estudo aponta que o Brasil possui todas as oportunidades 
institucionais para desenvolver estratégias de mineração com base em sustentabilidade e desenvolvimento, além de 
indicar que a premência de segurança constitui, nesse contexto, forte indutor de inovação no País. Entre outras 
medidas, recomendou maior coordenação institucional e interação entre os vários centros e universidades 
brasileiras de pesquisa e desenvolvimento e inovação, como meio de permitir ao País ocupar posição de liderança 
em inovação nos planos regional e global. 

O secretário Vidigal, destacou a importância do estudo como base crítica e científica, e afirmou a 
centralidade do tema de inovação e sustentabilidade na elaboração de políticas para o setor, no contexto da 
agregação de valor à cadeia produtiva mineral. Ele também lembrou que o Brasil possui muitas ilhas de excelência 
em pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor mineral, concordando com a recomendação de se promover 
maior diálogo e interação entre esses centros. 

O secretário também mencionou o recém-lançado Programa Mineração e Desenvolvimento (PMD), que 
possui forte componente impulsionador da área de inovação, tratada no plano “seletividade de ações em 
mineração”. O PMD contempla metas voltadas à definição de políticas referentes a minerais estratégicos, com 
fortalecimento de ações para agregação de valor às cadeias produtivas de minerais como nióbio, grafeno, e outros; à 
adoção de tecnologias industriais 4.0 no setor mineral, entre outras várias ações. 

Alexandre Vidigal assinalou existir na estrutura da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral (SGM), departamento dedicado ao tema de inovação – o Departamento de Tecnologia e Transformação 
Mineral –, e indicou ter sido o PMD convertido em ato normativo pela Portaria 354, de 28 de setembro passado, 
tornando, assim, compulsórias as metas adotadas até 2023. 
Fonte: MME 
Data: 08/10/2020 

 
VALE APROVA CRIAÇÃO DE JOINT VENTURE COM NINGBO ZHOUSHAN PARA PROJETO PORTUÁRIO NA CHINA 

A Vale (VALE3) informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a criação de uma 
joint venture com a Ningbo Zhoushan para construção e operação do chamado “Projeto West III” em um porto 
na China. 

O projeto consiste na expansão das instalações do Porto de Shulanghu, na província chinesa de Zhejiang. A 
parceria vai desenvolver um pátio de estocagem e berços de carregamento, disse a companhia em comunicado ao 
mercado. 

“Ao participar do projeto, a Vale garantirá uma capacidade portuária total de 40 Mtpa em Shulanghu, o que 
ajudará a Vale a otimizar custos em sua cadeia de valor”, disse a companhia. 

Segundo a mineradora, o investimento tem valor total de 624 milhões de dólares, inclui a aquisição de 
direitos de propriedade e o desenvolvimento da capacidade portuária de 20 Mtpa, incluindo a construção de um 
novo pátio de estocagem e dois berços de carregamento, sujeitos a aprovações regulatórias. 

A Vale deterá 50% da joint venture e ambas as partes pretendem obter empréstimos de terceiros de até 
65%, mas não menos que 50% do investimento total. 

“Com essas premissas, a contribuição de capital da Vale para o projeto variará entre 109 milhões e 156 
milhões de dólares, aproximadamente”, estimou. 

A construção do projeto, que deve durar até três anos, terá início após ambas as partes obterem as 
aprovações antitruste e outras autorizações regulatórias na China. 

“O projeto garantirá capacidade portuária estratégica para a Vale na China, uma vez que o porto de 
Shulanghu permite a atracação de navios Valemaxes e a otimização dos custos de transporte e distribuição da Vale.” 
Fonte: Money Times 
Data: 09/10/2020 

 
BANK OF AMERICA CLASSIFICA AÇÕES DA VALE COMO PREFERIDAS NO SETOR 

O Bank of America (BofA) apontou os papéis da Vale como preferidos no setor, com estimativa de lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de US$ 21,1 bilhões em 2021, em 
relatório divulgado ao mercado na quinta-feira (8). 

https://www.moneytimes.com.br/vale
https://www.moneytimes.com.br/cotacao/vale3
https://www.moneytimes.com.br/china


O banco afirma que vem elevando as previsões do minério de ferro para "refletir as condições de mercados 
sustentadas" aguardadas para 2021, destacando fatores como a contínua recuperação da demanda do minério de 
ferro na China, apesar de uma possível desaceleração do mercado imobiliário do país. 

Os analistas Timna Tanners e Leonardo Neratika relembram que o BofA trabalhava com o patamar de US$ 
100 a tonelada do minério de ferro para o quarto trimestre deste ano, patamar reajustado para US$ 110. Para 2021, 
a expectativa é de US$ 90 a tonelada, "o que pressupõe algumas restrições de oferta". 

A projeção de Ebitda da companhia em 2021 foi revisada de US$ 20,6 bilhões para US$ 21,1 bilhões. Os 
analistas destacam sua exposição ao minério de ferro, a avaliação atrativa e um payout "robusto". O relatório 
observa, porém, que os ganhos com a alta do minério de ferro foram parcialmente compensadas pela previsão de 
queda no preço do níquel. 

"Resolver as obrigações de Brumadinho, alienar ativos de baixo desempenho e recuperar a produção de 
minério de ferro ao patamar de 400 milhões de toneladas ao ano também podem ajudar a companhia a fechar sua 
lacuna de avaliação com os pares", afirmam os analistas. 

O relatório destaca ainda que o crescimento da demanda chinesa tem sido "impressionante". Para o BofA, o 
risco de uma eventual queda na demanda chinesa pode estar atrelado à pressão no mercado imobiliário, mas a 
questão seria atenuada por gastos em infraestrutura e aumento da demanda em eletrodomésticos e veículos. 

A estimativa de produção de aço bruto para 2021 foi reajustada para alta de 1,9%, ante alta de 0,4%, após o 
segmento apresentar um crescimento robusto de 4,3% no comparativo anual mesmo com a pandemia. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 09/10/2020 

 
CBPM E IN THE MINE CONVIDAM” DISCUTIU MINERAÇÃO COM A BOLSA DE TORONTO 

Representantes de algumas das maiores mineradoras baianas estiveram reunidos na manhã da última 
quarta-feira, 07, com o diretor da bolsa de valores de Toronto (TSX), Guillaume Legaré, e com o secretário Alexandre 
Vidigal, do Ministério de Minas e Energia, para debater as vantagens e oportunidades de entrada em um mercado 
que movimentou R$ 650 milhões em 2019. O encontro se deu durante o evento online CBPM e In the Mine 
convidam. 

A íntegra do evento está disponível no Youtube da CBPM, em https://bit.ly/youtubecbpm . 
Ao abrir o evento, o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, celebrou a “casa cheia” na Live. Para 

Tramm, a atração de investimentos na bolsa de valores pode ser a saída para acelerar o desenvolvimento da 
mineração baiana. 

Legaré mostrou que a bolsa de valores do Canadá é a terceira maior do mundo. O mercado latino-
americano, segundo em valores movimentados, soma 23% das transações, e totalizou 1,6 bilhão de dólares em 
2019. 

Já o secretário Vidigal defendeu que o Brasil tem empresas e profissionais plenamente qualificados para 
disputar de igual para igual com outros países. Cabendo ao governo fazer a sua parte em garantir uma 
regulamentação sólida, o que leva a um ambiente estável e promissor para o setor. 

Um dos exemplos de sucesso com a entrada no mercado de Toronto foi trazido pelo diretor de operações da 
Mineração Caraíba, Manoel Valério. Segundo ele, a capitalização promovida pela canadense Eron Copper 
possibilitou a reabertura da empresa em 2016. Hoje a mina emprega mais de 3000 pessoas. 

Paulo Misk, presidente da Largo Resources, destacou durante sua fala que a empresa só existe hoje graças à 
abertura de capital bem sucedida. Em 2009 a empresa levantou aproximadamente um terço do valor necessário 
para implantação na TSX. 

O presidente da Bamin, Eduardo Ledsham, lembrou da necessidade de estabilidade jurídica e previsibilidade 
no mercado de mineração. Segundo Ledsham, o investidor precisa se sentir seguro a respeito das questões 
burocráticas e de licenciamento para que a capitação de investimentos flua com mais facilidade. 

Milson Mundim, da Appian Capital, falou da importância do capital de risco para as atividades de pesquisa 
mineral, primeira fase para implantação de qualquer empreendimento em mineração. Mundim elogiou o papel da 
CBPM, que atua na etapa de pesquisa mineral com objetivo de trazer investimentos para a Bahia. 

O evento foi conduzido pela editora da revista de mineração In the Mine, Tébis Oliveira, e contou também 
com a presença do diretor do WWI no Brasil, Eduardo Athayde. 
Fonte: Portal da Mineração 
Data: 09/10/2020 
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YAMANA GOLD TO BEGIN TRADING ON LONDON STOCK EXCHANGE 
Canada’s Yamana Gold (TSX: YRI) (NYSE: AUY) has been officially admitted on the London Stock Exchange, 

one of the world’s oldest markets, where it will begin trading its shares next week under the ticker AUY. 
The precious metals miner said the listing will give European investors exposure to a pure-play senior gold 

producer with a portfolio of assets in mining-friendly jurisdictions in the Americas. 
The Toronto-based company also said it was increasing full-year production guidance to 915,000 ounces of 

gold equivalent from its previous target of 890,000. 
“While this represents a modest 3% improvement, it’s directionally positive and shows confidence in the 

fourth quarter,” BMO analyst Jackie Przybylowski said in a note to investors. 
Exceptional operational performances in the June quarter from the company’s Jacobina mine in Brazil, El 

Peñón and Minera Florida, in Chile, as well as Canadian Malartic, prompted the company to re-think plans. 
Yamana churned out of 201,772 ounces of gold and 3.04 million ounces of silver production in the three 

months to Sept. 30. Total gold equivalent production was 240,466 ounces.  
The miner is also hiking its dividend by a further 50% to $0.105/share for the fourth quarter of the year. At 

the new rate, it said, the dividend would be 425% higher than it was just 18 months ago. 
It also noted that it continues to advance studies related to define and expand 

the underground mineral resources at Canadian Malartic, located in the Abitibi region of Quebec, Canada. 
Yamana’s stock on the NYSE was up more than 5% Thursday morning to $5.84. Shares in the company were 

also climbing in Toronto — 3.5% to C$7.62, giving the company a C$7.24 billion market capitalization. 
Fonte: Mining. com 
Data: 08/10/2020 

 
SETOR MINERAL ESTÁ NO CAMINHO CERTO AO APRIMORAR RELACIONAMENTO COM COMUNIDADES 

O setor mineral está no caminho certo ao aprimorar seu relacionamento com as comunidades. A afirmação 
foi feita pelo diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Flávio Penido, em webinar neste dia 7 
de outubro. Segundo ele, o relacionamento com as comunidades nas áreas de atuação do setor deve ser pautado 
por uma abordagem proativa e respeitosa, por meio de diálogos francos, inclusivos e participativos, considerando as 
realidades e expectativas locais frente à atividade minerária, zelando para que essas interações promovam 
ambientes e oportunidades de livre e igualitária expressão. 

“A mineração responsável e que respeita as pessoas é a que o IBRAM defende. Essa mineração responsável 
é realizada sempre com as comunidades, com compromissos junto a todos os stakeholders (público com o qual a 
mineração tem contato próximo). O diálogo do setor está cada vez mais intenso, próximo, amigável e mais 
transparentes junto as pessoas das comunidades”, disse ao comentar sobre os compromissos da mineração 
brasileira com as comunidades. 

Flávio Penido disse que o propósito da mineração responsável é apresentar um trabalho voltado a melhorar 
qualidade de vida das pessoas e o reconhecimento disso pela sociedade é algo a ser perseguido pelo setor. Ele 
participou do webinar Mineração &/X Comunidades, organizado pela revista Brasil Mineral. O IBRAM apoia o evento, 
a ser realizado em ao longo de outubro. 

Outro expositor do evento, o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal 
de Oliveira, enfatizou a importância desse movimento de melhoria do relacionamento entre mineradoras e 
comunidades. “O melhor caminho é o da interação reflexiva. É preciso haver uma relação de equilíbrio. A mineração 
precisa tanto das comunidades quanto as comunidades precisam da mineração”, afirmou. 

Para Flávio Penido, “a mineração deve ser encarada como parceria de todas as horas pelas comunidades”, 
afirmou, ao lembrar a solidariedade expressa pelas mineradoras durante a pandemia, com uma série de iniciativas, 
ações voluntárias e também doações. 

Ele pontuou também que as mineradoras pretendem aumentar o nível de interação com as comunidades: 
“há disposição até mesmo para debatermos o futuro dessas pessoas. Por exemplo, o IBRAM é um dos articuladores 
de um programa de desenvolvimento de territórios minerados, que envolve a participação popular. Vamos criar 
oportunidades para contratação de mão de obra, para o desenvolvimento de fornecedores locais e também 
empreendedores nos municípios mineradores, assim como contribuir para capacitar a gestão pública local”. 

https://www.yamana.com/English/investors/news/news-details/2020/Yamana-Gold-Receives-Approval-of-Admission-to-the-London-Stock-Exchange-Common-Shares-Set-to-Begin-Trading-on-October-13th/default.aspx
https://www.yamana.com/English/investors/news/news-details/2020/Yamana-Gold-Announces-Strong-Third-Quarter-Preliminary-Operating-Results-and-Increases-2020-Production-Guidance-Raises-Annual-Dividend-by-a-Further-50-and-Sets-New-Dividend-Floor-of-100-Per-Gold-Equivalent-Ounce/default.aspx
https://www.mining.com/yamana-gold-may-hike-2020-guidance-as-all-mines-exceed-targets/
http://www.portaldamineracao.com.br/ibram


No dia 21/10, será a vez do diretor de Relações Institucionais do IBRAM, Rinaldo Mancin, participar do 
evento da Brasil Mineral. Ele debaterá sobre o tema impacto das novas legislações sobre barragens nas 
comunidades. No dia 28/10, o presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Wilson Brumer, participará do Painel ESG 
(Environmental, Social and Governance), as três letras que estão mudando os investimentos. 
Fonte: Portal da Mineração 
Data: 08/10/2020 
 
 
 

GOLD PRICE: 2020 ETF INFLOWS SET NEW RECORD 
Gold prices steadied on Thursday as uncertainty surrounding the US presidential elections and increased 

hope of a new stimulus helped to offset the downward pressure on bullion from a higher dollar and improved 
appetite for riskier assets. 

Spot gold was little changed at $1,888.13 per ounce by noon EDT, flipping back and forth between positive 
and negative territory since market open. US gold futures rose slightly by 0.2% to $1,893.70 per ounce. 

While there is a “pretty robust increase in risk appetite,” with a higher dollar also weighing, inflation 
expectations are keeping gold supported, Bart Melek, head of commodity strategies at TD Securities, told Reuters: 

“We’re not saying that there’s going to be an inflation problem right away, but the concern is that if the 
policies continue and are repeated post election, then we would likely see both a lower dollar and real rates that will 
likely move lower.” 

Meanwhile, the global equities market is headed for a one-month high as hopes for more stimulus offset 
Europe’s rising numbers of coronavirus cases and lockdowns, keeping gold in check. 

Bullion is still up 24% so far this year, owing to unprecedented government and central bank stimulus 
worldwide to revive economies, as it is viewed as a hedge against inflation and a safe haven asset during economic 
and political uncertainties. 

“It’s going to move higher, it’s going to be volatile. That’s going to be true for the next month going into the 
election, it’s going to be true for the two months after the election,” Jeffrey Christian, managing partner of CPM 
Group, told Reuters. 

Gold ETF milestone 
Despite gold prices being subdued by a strengthening dollar and the shift in investor attention towards 

riskier assets, global holdings in gold-backed exchange-traded funds (ETFs) and similar products remains high. 
According to the latest report from the World Gold Council (WGC), total ETF holdings worldwide rose for the 

tenth consecutive month in September, surpassing the 1,000-tonne mark for the first time ever in a calendar year. 
 
 

 

https://www.mining.com/web/gold-watchers-say-dont-rule-out-us-election-turmoil-yet/
https://www.reuters.com/article/global-precious/precious-gold-steadies-as-election-uncertainty-offsets-higher-dollar-equities-idUKL4N2GZ2TS
https://www.gold.org/goldhub/data/global-gold-backed-etf-holdings-and-flows


By the end of September, gold ETF holdings increased by 68.1 tonnes ($4.6 billion) — or 2% of assets under 
management (AUM) — despite bullion’s worst monthly performance since November 2016. 

Global net inflows of 1,003 tonnes ($55.7 billion) in 2020 have led overall gold investment demand and taken 
the gold ETF holdings universe to a fresh new all-time high of 3,880 tonnes and $235 billion in AUM, the Council 
notes. 

Regionally, North American funds led the way again in September with inflows of 34.6 tonnes ($2.2 billion). 
European funds added 26 tonnes ($1.9 billion), while Asian funds added 6.8 tonnes ($432 million) as two 

new funds launched in China for a second straight month, bringing the total number of new funds in Asia to seven 
this year. 

Collectively, gold ETF AUM has grown about 67% year-to-date through September. 
Fonte: Mining. com 
Data: 08/10/2020 

 
JANGADA INICIA SONDAGEM NO PROJETO DE VANÁDIO PITOMBEIRAS, NO CEARÁ 

A Jangada Mines iniciou uma campanha de sondagem em seu projeto de vanádio Pitombeiras, no Ceará. O 
objetivo do programa de 2.000 metros, de acordo com a empresa, é “aumentar a confiança da base de recursos” 
atual do ativo, bem como “expandir seu tamanho geral”. 

A estimativa de recursos inicial de Pitombeiras em conformidade com o NI 43-101 é de uma reserva de 5,7 
milhões de toneladas com teor médio de 0,51% de pentóxido de vanádio (V2O5), 10,09% de dióxido de titânio (TiO2) 
e 50,42% de óxido férrico (Fe2O3) para um recurso contido de 28.990 toneladas de V2O5. 

Segundo a Jangada, a campanha de sondagem diamantada recém iniciada e "totalmente financiada com 
recursos disponíveis" é ampliar as reservas em mais aproximadamente 10 milhões de toneladas. 

"A sondagem começará no alvo Pitombeiras Norte para um total de 28 furos com o objetivo de testar a 
continuidade lateral da mineralização de titanomagnetita de vanádio (VTM) e melhorar as categorias de recursos 
minerais reais", informou a empresa em comunicado. Após a conclusão dos trabalhos neste alvo, a plataforma de 
sondagem será encaminhada para os alvos Pitombeiras Sul e Goela. 

O presidente executivo da Jangada, Brian McMaster, ressaltou que a atual campanha está focada "na 
sondagem em etapas com o objetivo de delinear as extensões do corpo de minério para aumento de recursos e 
atualização das categorias inferidas atuais". "Estes 2.000 metros adicionais de sondagem irão substanciar ainda mais 
nossa pegada de recursos minerais dentro de nossos três alvos prioritários, com base no forte recurso inicial que já 
definimos", completou. 

O executivo afirmou ainda que a empresa pretende divulgar periodicamente os resultados dos trabalhos em 
curso e, enquanto é realizado programa de sondagem, serão trabalhados outros pontos para o desenvolvimento de 
Pitombeiras, "incluindo um estudo de logística atualizado, trabalho de metalurgia e refinamento da nossa rota de 
processamento planejada" 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 07/10/2020 
 

 

GOLD PRICE RALLY LIFTS TOP 50 MINING STOCKS ABOVE $1 TRILLION FOR FIRST TIME 
MINING.COM’s ranking of the world’s 50 largest mining companies based on market value shows an 

industry recovering from its covid-19 slump and moving into positive territory for Q4 2020. 
The Top 50 most valuable mining companies added $80.2 billion in market capitalization over the three 

months to end September, thanks to surging gold and silver prices, iron ore prices firmly in triple digits, and a copper 
price flirting with two-year highs.  

Mining’s majors looked poised to join the trillion dollar club at the outset of 2020, but the pandemic 
torpedoed the early stages of a cyclical upswing for the industry, delaying the milestone by nine months.  

Measured from the height of the pandemic in March-April, the index has recovered by nearly $330 billion.  
Shiny happy gold miners 
Primary gold producers and precious metals royalty companies now make up more than a third of the value 

of the top 50 and contributed $130 billion of the gains since the Q1 slump. 



Nine out of ten of the best performers over the quarter are gold producers. No. 2 on the winners’ list is 
copper giant Freeport McMoRan, which, thanks to its Grasberg mine also ranks as one of the world’s largest gold 
producers.  

New this year are Evolution Mining, B2Gold and Yamana; Newmont and Barrick now look entrenched in the 
top five while Moscow’s Polyus becomes the third precious metals miner to make it into the top 10 after also getting 
a lift from its status as a rouble hedge.    

St. Petersburg-based gold miner Polymetal has jumped 10 positions in the ranking this year and despite 
losing delisted potash giant Uralkali, Russian firms’ combined value climbed on a relative basis during the quarter, 
now constituting nearly 12% of the ranking despite an underperforming Norilsk.  

Diverse outcomes 
Glencore’s bad run continues with the integrated Swiss trader and miner falling out of the top 10 after a 

$14.5 billion year-to-date market value drop compounded by a depreciating pound sterling. 
Anglo American added $4.4 billion during the quarter but remains down nearly 30% from its opening levels 

for the year while India’s Vedanta makes a comeback after dropping to as low as number 49 at the end of Q1. 
Diversified companies make up 41% of the index. 
 

   

 Copper comeback 
Copper’s comeback helped Poland’s KGHM return to the ranking after a 128% rise since the end of the Q1 

while Ivanhoe Mines – advancing a giant copper mine in the Congo – could become the sole non-producing company 
to enter the top 50.  

The Vancouver-based company is currently hovering at 53 with a value approaching $4.4 billion on 
September 30. Ivanhoe would have to edge out Saudi copper-gold company  Ma’aden, which only three years ago 
was in the top 20 and fertilizer producer Israel Chemicals currently at number 51.  

Low energy 
The world’s largest uranium producers – Cameco and Kazatomprom – once again fail to make the top 50 

despite a rally in the nuclear fuel to around the $30 a pound level.  

https://www.mining.com/freeports-grasberg-go-go-days-back-as-gold-copper-prices-rally/
https://www.mining.com/freeports-grasberg-go-go-days-back-as-gold-copper-prices-rally/
https://www.mining.com/ivanhoes-congo-mine-productivity-peerless-among-copper-giants/


The two remaining coal companies (the ranking excludes power utilities such as Shenhua Energy that 
operate their own mines) performed poorly, with Coal India at number 28 – the only company to lose value in USD 
terms since end-Q1. Four years ago the world’s largest coal miner made it to no. 4.  

 

         

Yanzhou Coal slipped 10 places this year to number 46 and if the sector woes continue and precious metals 
momentum continues – it may well leave the top 50 with a single coal company. 

Tianqi tanks, Joeys jumps 
The last remaining primary lithium producer, Tianqi, falls out of the top 50 versus as high as no. 32 three 

years ago, but Chile’s SQM is having a great year, climbing eight spots after more than doubling from its covid lows.  
Another former Chinese battery metals highflyer – China Molybdenum – is down another two spots in the 

quarter to number 35 after briefly cracking the top 10 at the end of 2017 when cobalt prices were rallying.  
With Tianqi and Hong Kong listed gold producer Zhaojin leaving the top 50, the number of Chinese 

companies drops to six with a combined market value of $65.7 billion, just ahead of South African firms with primary 
listings in Johannesburg.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Notes: 
Source: MINING.COM, MiningIntelligence, Morningstar, GoogleFinance, company reports. Share data from 

primary-listed exchange expressed in US$ based on currency cross-rates at Oct 1 2020.  Percentage change from 52-
week low in local currency on primary exchange. 

As with any ranking, criteria for inclusion are contentious. We decided to exclude unlisted and state-owned 
enterprises at the outset due to a lack of information. That, of course, excludes giants like Chile’s Codelco, 
Uzbekistan’s Navoi Mining, which owns the world’s largest gold mine, Eurochem, a major potash firm, trader 
Trafigura, top uranium producer Kazatomprom (which is partially listed on the LSE) and numerous entities in China 
and developing countries around the world. 

Another central criterion was the depth of involvement in the industry before an enterprise can rightfully be 
called a mining company. 

For instance, should smelter companies or commodity traders that own minority stakes in mining assets be 
included, especially if these investments have no operational component or not even warrant a seat on the board? 

This is a common structure in Asia, and excluding these types of companies removed well-known names like 
Japan’s Marubeni and Mitsui, Korea Zinc and Chile’s Copec. 

Levels of operational involvement and size of shareholding were central considerations. 
Do streaming and royalty companies that receive metals from mining operations without shareholding 

qualify, or are they just specialized financing vehicles? We included Franco Nevada, Royal Gold  and Wheaton 
Precious Metals. 

What about diversified companies such as BHP or Teck with substantial oil and gas assets? Or oil sands 
companies that use conventional mining methods to extract bitumen for that matter? 

Vertically integrated concerns like Alcoa and energy companies such as Shenhua Energy where power, ports 
and railways make up a large portion of revenues pose a problem as does diversified companies such as Anglo 
American with separately listed majority-owned subsidiaries. We’ve included Angloplat in the ranking, as well as 
Kumba Iron Ore. 

Chemical companies are also problematic – should Albemarle not be ranked because its potash and lithium 
operations are such a small part of its overall revenues? The same issue applied to FMC before it spun off its lithium 
business.   

Many steelmakers own and often operate iron ore and other metal mines, but in the interest of balance and 
diversity we excluded the steel industry, and with that many companies that have substantial mining assets including 
giants like ArcelorMittal, Magnitogorsk, Ternium, Baosteel and others. 

Head office refers to operational headquarters wherever applicable, for example BHP and Rio Tinto are 
shown as Melbourne, Australia, but Antofagasta is the exception that proves the rule. We consider the company’s 
HQ to be in London, where it has been listed since the late 1800s. 

Trading data from primary listing exchange and currency cross-rates at the date of publication. Market 
capitalization calculated at primary exchange, where applicable from total shares outstanding, not only free-floating 
shares. 
Fonte: Mining. com 
Data: 07/10/2020 
 

 

PROGRAMA DE MINERAÇÃO TEM 110 METAS SEM ÍNDICES OU PRAZOS 
O Programa Mineração e Desenvolvimento (PMD), lançado pelo Governo Federal na última quarta-feira (30), 

tem 110 metas, nenhuma delas com índices ou prazos. A falta de indicadores torna impossível verificar se e quando 
as metas serão atingidas. 

Entre as metas do PMD estão, por exemplo, "promover ações para o alcance da sustentabilidade social, 
ambiental e econômica na mineração", "aprimorar parâmetros para segurança de barragens", "estimular a 
recuperação de áreas afetadas pela mineração" e "ampliar a realização de levantamentos geológicos, geofísicos e 
geoquímicos". 

Um dos conjuntos de metas está sob o título "Avanço da mineração em novas áreas". Nessa parte, uma das 
ações é "agilizar as outorgas de títulos minerários". Em outra parte, uma das metas listadas é "promover e contribuir 
para aprimorar o licenciamento ambiental para a mineração." 

Procurado pela reportagem, o Ministério de Minas e Energia informou que o PMD integra o anexo de um ato 
normativo, e tecnicamente não precisa trazer índices ou prazos. A pasta informou que está trabalhando na definição 
de índices e prazos "com relação a algumas das metas que assim o necessitam". 

"As metas serão cumpridas por ações e então, na definição ou explicitação destas é que os prazos serão 
estabelecidos. Uma espécie de ‘vamos dobrar a meta'", acrescentou. 



O objetivo do PMD, conforme o poder Executivo, é atrair novos investimentos e promover "o crescimento e 
o desenvolvimento sustentável" da mineração no país.  
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 07/10/2020 
 
 
 

NEXA 
CAPEX DE ARIPUANÃ SOBE PARA US$ 547 MILHÕES 

A Nexa Resources atualizou relatório técnico sobre o seu projeto da mina subterrânea de polimetálicos em 
Aripuanã, localizada no Mato Grosso. A operação está programada para começar no início de 2022. A produção 
equivalente de zinco é estimada em 119 mil t/ano por aproximadamente 11 anos, com base nas Reservas Minerais 
atuais estimadas de acordo com o Instituto Canadense de Mineração, Metalurgia e Petróleo (CIM), conforme 
incorporados no Instrumento Nacional de Administradores de Valores Mobiliários canadenses 43-101 - Padrões de 
divulgação para projetos minerais.  

O CAPEX total estimado aumentou para US$ 547 milhões, em comparação com os US$ 392 milhões 
estabelecidos no estudo de viabilidade de Aripuanã publicado em 2018, com base em uma revisão detalhada e 
atualização do projeto, incluindo o impacto da COVID-19. “Além de fatores externos, tivemos problemas durante a 
execução do projeto. As atividades de terraplenagem foram mais desafiadoras do que o previsto e também 
enfrentamos problemas que afetaram a engenharia, aquisições e empreiteiros. Como resultado, o cronograma do 
projeto foi estendido e os custos de capital estimados aumentaram. Reorganizamos a equipe do projeto e mudamos 
o escopo dos principais contratados para resolver alguns desses problemas e mitigar outros riscos potenciais” 
comentou Tito Martins, CEO da Nexa Resources.  

Tito disse ainda que o projeto avança de acordo com o plano atualizado e que os principais desafios já 
ficaram para trás. “Continuamos confiantes de que Aripuanã será uma operação de mina de baixo custo e longa vida. 
Com base nos Recursos Minerais atualizados, a produção da mina tem o potencial de se estender além de 20 anos”. 
Aripuanã é um dos poucos projetos de zinco em desenvolvimento no mundo e é consistente com a estratégia de 
aumentar ainda mais a integração das operações de mineração e fundição da Nexa.  

As reservas minerais comprovadas e prováveis são estimadas em um total de 23,5Mt a 3,66% Zn, 1,36% Pb, 
0,25% Cu, 34,3 g / t Ag e 0,31 g / t Au, usando um valor de corte de US$ 45,00 / t NSR contendo 859,8 kt Zn, 319,0kt 
Pb, 59,7kt Cu, 25,9Moz Ag e 236,1koz Au. Os Recursos Minerais Medidos e Indicados de Aripuanã, reportados 
exclusivamente para as Reservas Minerais, são estimados em 8,1Mt a 2,09% Zn, 0,74% Pb, 0,31% Cu, 22,4 g / t Ag e 
0,38 g / t Au. Além disso, os Recursos Minerais Inferidos, incluindo Babaçu, são estimados em 39,5Mt a 3,31% Zn, 
1,22% Pb, 0,33% Cu, 33,8 g / t Ag e 0,58 g / t Au.  

Além das extensões abertas de Arex, Link e Ambrex, Babaçu tem o potencial de expandir a vida útil da mina 
de Aripuanã ou aumentar a capacidade de produção devido às suas zonas mineralizadas robustas muito próximas a 
Ambrex. O plano de produção atual do Projeto contempla a exploração das minas Arex, Link e Ambrex. A taxa de 
alimentação planejada da usina é de 5,9 mil t/dia, em um período de 11 anos. 

A recuperação metalúrgica é em média 89% para zinco, 71% para cobre, 83% para chumbo, 75% para prata e 
67% para ouro ao longo da vida da mina. Estima-se que Aripuanã gere um valor presente líquido, após impostos 
(“NPV”), de US$ 27 milhões (a uma taxa de desconto de 9%, termos reais) durante a vida útil de 11 anos. A produção 
de concentrado de zinco será aproximadamente metade exportada e a outra metade processada nas fundições da 
empresa no Brasil. 
Fonte: Brasil Mineral  
Data: 06/10/2020 

 
PRATA E COBRE SOBEM E ACUMULAM GANHOS NO TERCEIRO TRIMESTRE 

Os metais industriais acumularam ganhos no terceiro trimestre, com a prata subindo bastante e o cobre 
atingindo os preços mais altos em mais de dois anos, sugerindo que o pior estrago da pandemia de Covid-19 sobre a 
economia pode ter ficado para trás. 

A conjuntura econômica do terceiro trimestre foi "muito favorável ao mundo das commodities", incluindo os 
metais industriais, segundo afirmou John Caruso, gerente de ativos sênior da RJO Futures. "O comércio de 
‘reativação', ajudado pela reabertura da economia e o estímulo recorde do Federal Reserve e do governo, ajudou os 



metais a despertar entusiasmo após fechamento e colapso da economia no segundo trimestre, por causa da 
pandemia de Covid-19", afirma. 

Em 30 de setembro, os contratos futuros de prata registravam uma valorização de 26% para o terceiro 
trimestre e os futuros de cobre, um ganho de cerca de 11%. "O otimismo com a reabertura da economia mundial, a 
alta contínua dos ativos de risco, a melhora dos números econômicos globais e as esperanças de estímulos adicionais 
ajudaram a estimular o movimento de alta dos metais industriais", disse o diretor-gerente e diretor de alternativas 
da Direxion, Ed Egilinsky. As movimentações recentes dos metais "certamente apoiam a narrativa de que o pior da 
desaceleração econômica, exacerbada pela Covid-19, pode ter ficado para trás", completa. 

O desempenho trimestral da prata foi impressionante, especialmente quando comparado ao crescimento 
modesto de 5,3% dos contratos futuros de ouro no período. "A prata beneficiou-se dos lados industrial e de 
investimentos na sua equação de demanda durante o trimestre", afirma a gerente de portfólio sênior da Sprott 
Asset Management, Maria Smirnova. 

Enquanto isso, o cobre, conhecido como um dos principais indicadores da saúde econômica, por causa de 
seu amplo uso em aplicações industriais, registrou ganho pelo segundo trimestre seguido. Os preços dos contratos 
futuros chegaram a US$ 3.116 a libra-peso em 18 de setembro, o maior desde junho de 2018. 

Nos EUA, o impulso tem sido "significativo", especialmente na área de moradia e nos setores automobilístico 
e industrial, declara o estrategista-chefe de investimentos e gerente de portfólio da Hightower Advisors, Stephanie 
Link.  
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 06/10/2020 

 
TERRAS RARAS 

SERRA VERDE ATUALIZA PROJETO À COMUNIDADE 
A Mineração Serra Verde realizou reunião técnico-informativa virtual para apresentar as novidades sobre o 

seu projeto de terras raras em Minaçu (GO). O projeto denominado ALF se refere ao método de beneficiamento 
adotado no empreendimento, e os detalhes da nova rota tecnológica e locacional. ALF é a sigla em inglês das etapas 
fundamentais do processo -- Agitated Leaching and Filtration – Lixiviação Agitada e Filtração.  

A reunião é realizada com regularidade e para manter a comunidade informada, além de atender à exigência 
da Licença de Instalação, razão pela qual, além da ampla divulgação para permitir a participação do público em geral. 
Foram convidados representantes do Ministério Público, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD-GO) e de outros órgãos das 
administrações públicas federal e estadual e municipal.  

O ALF é um processo caracterizado por acontecer em circuito fechado e em ambiente controlado, com o uso 
de cloreto de sódio, permitindo a eliminação do uso de ácido sulfúrico, comumente empregado nos processos para a 
extração de terras raras por lixiviação. Com a eliminação da geração de resíduos ácidos e com alta redução na 
concentração de radionuclídeos naturais no processo de extração das terras raras, a Mineração Serra Verde explica 
que também foi eliminada a necessidade de uma barragem de rejeitos, já que toda água resultante do processo e o 
cloreto de sódio são 100% recicláveis, permitindo que o processo gere apenas resíduos sólidos e inertes. 

Entre as melhorias propiciadas pelo processo ALF está um ajuste locacional, com reposicionamento da 
planta em uma área menor, em local considerado mais adequado, e redução, em cerca de 80%, da pegada ambiental 
do processo anterior. “Após diversos testes em planta-piloto, chegamos a uma solução que vai agregar ainda mais 
valor e, mais que isso, conferir mais sustentabilidade e segurança, uma combinação que traz benefícios sociais, 
atuando em prol do bem-estar de todos”, diz Luciano Borges, Vice-Presidente Executivo da Mineração Serra Verde. 

O projeto passou da categoria 2, considerada segura pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, para a 
categoria 3, a mais baixa da norma existente. “Não existe praticamente nenhuma radioatividade excedente em 
Minaçu, não sendo incrementada pela atividade industrial. Pelo contrário, ela será controlada. A Mineração Serra 
Verde tem uma preocupação, desde o início dos trabalhos, com o controle da radioatividade e vem cumprindo todos 
os requisitos da Comissão para o uso seguro dos materiais”, afirma a Dra. Isabel Carrasco, da Ambientis 
Radioproteção, consultoria referência no âmbito nacional em radioproteção. 

“Somos a única empresa do país com tecnologia aprovada, viável e com licenciamento socioambiental, 
podendo implantar um projeto de terras raras desta magnitude e que vai atender a uma demanda crescente no 
mercado global, fornecendo matéria-prima para indústrias de alta tecnologia”, diz Luciano.  



A construção do projeto da Mineração Serra Verde está prevista para ocorrer até o segundo semestre do 
próximo ano, e a operação deve começar no início de 2022. A futura mina terá capacidade para produzir sete mil 
toneladas por ano de concentrado de terras raras, com vida útil estimada em 24 anos. 
Fonte: Brasil Mineral  
Data: 06/10/2020 
 

 

ARRECADAÇÃO DA CFEM SOBE 3,95% NO ANO EM MINAS GERAIS 
A arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) em Minas Gerais chegou a R$ 

1,418 bilhão no acumulado de janeiro a setembro deste ano. O montante representa um aumento de 3,95% sobre o 
mesmo período do exercício passado, quando o valor arrecadado com os royalties da mineração chegou a R$ 1,364 
bilhão no estado. Os dados são da Agência Nacional de Mineração (ANM). 

Ainda assim, Minas Gerais que era, historicamente, o maior produtor mineral e o maior recolhedor da Cfem 
do país, segue atrás do Pará na arrecadação. Para se ter uma ideia, neste ano, somente em fevereiro, Minas Gerais 
apurou arrecadação superior àquele estado: R$ 172 milhões contra R$ 169 milhões, respectivamente. Ao longo do 
exercício, o Pará apurou R$ 1,719 bilhão. Isso representa 21% a mais que Minas Gerais. 

Apenas no mês passado, os recolhimentos em Minas foram de R$ 202 milhões e no Pará chegaram a R$ 271 
milhões, 34% a mais. Ao todo, a arrecadação da Cfem no Brasil chegou a R$ 3,555 bilhões até o mês passado. 

A elevação observada na arrecadação do Pará reflete o aumento já aguardado na produção de minério de 
ferro no projeto S11D, da Vale, localizado em Carajás. No entanto, a efetivação se deu de maneira mais forte e 
acelerada, em função da paralisação parcial das atividades minerárias no estado após o rompimento da barragem da 
Vale em Brumadinho no ano passado. 

Já o fato de o desempenho da arrecadação em Minas Gerais continuar em patamares elevados sobre igual 
época do ano passado está relacionado às variáveis no mercado internacional. Entre eles a desvalorização do real 
frente ao dólar, uma vez que a moeda norte-americana segue em patamares acima dos R$ 5, enquanto na mesma 
época de 2019 estava na casa dos R$ 4. 

Outro fator diz respeito à cotação do minério no mercado global: enquanto a tonelada do insumo 
siderúrgico está sendo comercializada acima dos US$ 120 nos últimos meses, no ano passado era vendida a cerca de 
US$ 90. 

Municípios 
O município mineiro que mais contribuiu para a arrecadação dos royalties da mineração no estado entre 

janeiro e setembro deste exercício foi Conceição do Mato Dentro, no Médio Espinhaço. Ao todo foram R$ 262 
milhões nos nove meses deste ano, representando 15% do total dos municípios mineradores de Minas Gerais. Na 
mesma época do ano passado, a cidade havia recebido R$ 112 milhões. 

Congonhas, na região do Campo das Vertentes, apareceu logo em seguida com R$ 149 milhões recolhidos 
até o mês passado. O montante foi 27% inferior aos R$ 205 milhões apurados na mesma época do exercício passado. 

Já em Itabira, também na região Central, a arrecadação da Cfem chegou a R$ 134 milhões entre janeiro e 
setembro de 2020. Em igual intervalo de 2019 havia sido de R$ 162 milhões. A baixa foi de 17% entre os períodos. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 06/10/2020 

 
AREIA SILICOSA 

CBPM ABRE CONCORRÊNCIA NA BAHIA 
A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) abriu licitação para empresas interessadas em implantar 

uma mina de areia silicosa em Belmonte (BA). O mineral é utilizado como matéria-prima para obtenção de sílica, 
utilizada na fabricação de bens tecnológicos como placas solares e cabos de fibra ótica. A abertura das propostas 
será feita no dia 7 de dezembro. 

O presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, disse que a licitação tem tudo para ser bem sucedida. "Nossa 
vida em sociedade depende cada dia mais de produtos tecnológicos. Não tem como imaginar as pessoas sem 
internet, sem celular. Isso tudo começa na mineração. A empresa que vier para o nosso estado vai entrar num 
mercado em crescimento e contar com ótimas opções de infraestrutura e mão de obra de qualidade", diz Tramm. 

A área disponível para licitação está localizada no município de Belmonte, próximo a Itabuna e Ilhéus. O 
escoamento do material produzido poderá ser feito pelos portos de Malhado, operacional, ou pelo Porto-Sul, 



conectado à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). A vencedora da licitação se comprometerá a instalar uma 
unidade industrial destinada ao beneficiamento da areia, com início de produção em no máximo 60 meses. 
Fonte: Brasil Mineral  
Data: 06/10/2020 

 
TRISTAR INICIA "GRANDE PROGRAMA" DE SONDAGEM EM CASTELO DOS SONHOS, NO PARÁ 

A TriStar Gold iniciou um “grande programa” de sondagem de exploração em seu projeto de ouro Castelo de 
Sonhos, no Mato Grosso, com o objetivo principalmente de testar novos alvos de expandir o recurso mineral no 
ativo. 

Atualmente, duas plataformas de sondagem de circulação reversa (RC, do inglês reverse circulation) já estão 
em funcionamento no projeto e uma terceira plataforma chegará ao local nas próximas semanas. 

Segundo a empresa, inicialmente serão sondados três a cinco furos localizados no extremo norte do alvo 
Esperança Sul para aprofundar resultados "promissores" de campanha realizada anteriormente no local, onde, de 
acordo com a mineradora, "o terreno acidentado limita o acesso da plataforma RC maior". 

"Assim que esses furos forem concluídos, a plataforma central focará no alvo Deeps seguindo a intrusão de 
ouro por rochas graníticas mais jovens", informou a companhia em comunicado. 

Também estão previstos seis furos iniciais em conglomerados superficiais e não testados anteriormente a 
leste do alvo Esperança Sul. A TriStar salientou que se esses furos cruzarem com sucesso o ouro hospedado, "há 
espaço para muito mais sondagens nesta área". 

Em seguida, a sonda RC priorizará a conclusão de requisitos para a sondagem de estudo de pré-viabilidade 
da operação, previsto para ser concluído no início de 2021. 

"A sondagem já está em andamento neste programa e toda a nossa equipe está entusiasmada com isso. 
Será um quarto trimestre muito agitado para nós", afirmou o presidente e diretor-executivo da TriStar, Nick 
Appleyard. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 06/10/2020 

 
BANCO DO NORDESTE APROVA FINANCIAMENTO DE R$ 29 MI PARA PROJETO DE GRAFITE NA BA 

A South Star Mining conseguiu a pré-aprovação de um crédito de R$ 29,7 milhões junto ao Banco do 
Nordeste para financiar o desenvolvimento do projeto de grafite Santa Cruz, na Bahia. O valor é suficiente para 
todas as necessidades de financiamento da empresa para o ativo até o início da produção, previsto para 2021. 

Os recursos devem ser destinados à construção da planta-piloto da fase um do projeto, com previsão de 
produção de 5.000 toneladas anuais de concentrado. Além da usina de processamento, os valores obtidos junto ao 
banco de fomento regional, segundo a mineradora, também devem ser usados para aquisição de equipamentos e 
insumos para a operação.A mineradora aguarda decisão sobre o financiamento desde o início de agosto. 

Pelos termos da proposta pré-aprovada pelo Banco do Nordeste, o financiamento será concedido a uma taxa 
de juros anual de 5,3%, com exigência de equivalência patrimonial de R$ 7 milhões. Garantias, carência e prazos de 
amortização da dívida ainda serão negociados. 

A South Star informou que já encaminhou a documentação técnica do projeto à instituição financeira e tem 
expectativa de a que a provação final do crédito seja decidida entre 45 e 60 dias, "de acordo com o processo normal 
de aprovação do banco". 

"Estamos extremamente entusiasmados com os desenvolvimentos recentes do projeto e continuamos o 
esforço em direção à produção em 2021", declarou o diretor-executivo da South Star, Richard Pearce. "A pré-
aprovação de 100% das necessidades de financiamento da dívida e os termos favoráveis reforçam a solidez da 
economia do projeto", completou. 

Licença 
Pearce também comemorou a renovação por quatro anos do licenciamento ambiental do projeto Santa 

Cruz. O executivo salientou que, agora, a companhia aguarda apenas a expedição de Guia de Utilização pela Agência 
Nacional de Mineração (ANM) "antes que uma decisão de construção seja tomada". 

"A renovação da licença ambiental por 4 anos foi o último obstáculo para a Guia de Utilização. Todas os 
documentos do projeto solicitados foram apresentados à ANM e esperamos a aprovação da GU em breve. É a 
licença final para iniciarmos a construção", concluiu. 

https://www.noticiasdemineracao.com/outros/news/1392408/south-star-busca-recursos-para-desenvolver-projeto-de-grafite-santa-cruz-na-ba


Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 06/10/2020 

 

RPT-COLUMN-IRON ORE OUTLOOK IS FINELY BALANCED AS SUPPLY PICKS UP, CHINA DEMAND HOLDS UP: RUSSELL 
The price of iron ore is increasingly poised between a recovery in supply from exporters and still-robust 

demand from top importer China on the back on stimulus spending driving steel consumption. 
The return of supply, particularly from number two shipper Brazil, would in normal circumstances be a 

bearish indicator. But if 2020 has shown one thing, it’s that it’s a mistake to underestimate the impact of Beijing’s 
efforts to boost the economy in the aftermath of the novel coronavirus. 

The spot price of benchmark 62 percent iron ore for delivery to north China MT-IO-QIN62=ARG, as assessed 
by commodity price reporting agency Argus, closed at $123.05 on Sept. 30, just ahead of a Chinese holiday week. 

While this is down from the peak so far this year of $130.55 a tonne, hit on Sept. 9, it also represents a surge 
from the recent low of $114.45 on Sept. 23. 

Iron ore is up 35% from the end of last year, and has been above $100 a tonne since late May, apart from a 
brief dip below in early June. 

While the economic lockdowns imposed in China in the first quarter of the year to combat the spread of the 
coronavirus did hit prices, since then the trend has been largely a one-way rally. 

Part of the story was worries over exports from Brazil, and to a lesser extent from number three exporter 
South Africa, given that both these countries were hit hard by the coronavirus. 

However, there are signs that Brazil’s exports are recovering to pre-coronavirus levels, with Refinitiv vessel-
tracking and port data showing shipments of 32.7 million tonnes in September. 

The official data was even more bullish, showing exports of 37.86 million tonnes in September, up 18.7% 
from the same month a year earlier. 

The Refinitiv data showed September shipments slightly below August’s 35.4 million tonnes, but well up 
from January’s 20.8 million, 21.3 million in February and 22.9 million in March. 

South Africa’s exports were 5.5 million tonnes in September, the highest since January and some 48% higher 
than the 3.7 million from April - the nadir so far this year. 

Shipments from number one exporter Australia have been largely steady in recent months, with Refinitiv 
data showing 74.5 million tonnes in September, up slightly from August’s 73.4 million and July’s 72.9 million. 

 

CHINA HOLDS UP 
On the demand side, China’s appetite for iron ore has remained resilient, with Refinitiv data pointing to 

seaborne imports of 96.1 million tonnes in September. 
Official data for September has yet to be released, and may show a higher figure than the Refinitiv data 

given it will include overland imports from neighbouring countries such as Russia and Mongolia. 
In the first eight months of the year, China customs data showed imports of 759.91 million tonnes, an 11% 

increase over the same period in 2019. 

https://www.reuters.com/quote/MT-IO-QIN62USD


The surge in iron ore imports has come as China’s steel production accelerates. August’s 94.85 million 
tonnes set a record high. 

While the global economy is still struggling to recover from the coronavirus pandemic, China appears to have 
achieved the much-vaunted V-shaped recovery. The key manufacturing Purchasing Managers’ Index rose to 51.5 
points in September from 51.0 in August, staying comfortably above the 50-mark that separates expansion from 
contraction. 

If there is an area of concern for the broader iron ore and steel sectors in China, it’s that the high price of 
iron ore is cutting profit margins for steel makers. 

The margin for benchmark steel rebar dropped to $19.83 a tonne in early September - the weakest in a year 
and almost half of what it was in August, S&P Global Platts reported last month. 

Falling steel margins and the usual lull in construction over winter may see some pullback in iron ore 
demand and prices, especially if port inventories continue to rise. 

Inventories at Chinese ports SH-TOT-IRONINV rose to 122.65 million tonnes in the week to Sept. 30, 
according to consultancy SteelHome. 

This was the highest since March, although stockpiles are still below the peak in 2019 of 134.1 million 
tonnes, reached in late October. 

Overall, the outlook for iron ore is looking more finely balanced currently than it has in recent months, with 
supply recovering and demand holding steady at high levels. 
Fonte: Reuters  
Data: 05/10/2020 
 

 

TECHMET RECEBE APOIO DOS EUA PARA PROJETO NO BRASIL 
Medida é parte de uma ofensiva do presidente Donald Trump para reduzir a dependência das cadeias de 

fornecimento dominadas pela China 
O banco de desenvolvimento do governo dos Estados Unidos vai investir US$ 25 milhões na empresa de 

investimento em mineração TechMet, que tem sede em Londres, como parte de uma ofensiva do presidente Donald 
Trump para reduzir a dependência das cadeias de fornecimento dominadas pela China. 

O dinheiro do US International Development Finance Corporation (DFC), que tem capital de US$ 60 bilhões, 
ajudará a TechMet a desenvolver um projeto brasileiro de níquel e cobalto que tem por objetivo abastecer o setor 
de carros elétricos. 

O investimento é parte da estratégia de Trump para quebrar o controle da China sobre as cadeias de 
fornecimento de matérias-primas. Na semana passada, o presidente disse que a dependência dos EUA de 
suprimentos estrangeiros de minerais essenciais era uma “emergência nacional” e uma ameaça à segurança. 

O DFC foi formado em 2019 para fornecer uma alternativa ao financiamento chinês no exterior na Ásia, na 
África e na América Latina. Segundo a TechMet, é a primeira vez que o governo dos EUA investe diretamente em 
uma empresa de metais e mineração. 

“Este importante financiamento vai sustentar o crescimento econômico em uma das áreas mais 
subdesenvolvidas do Brasil”, disse o executivo-chefe do DFC, Adam Boehler. 

“Os investimentos em materiais críticos para a tecnologia de ponta sustentam o desenvolvimento e 
promovem a política externa dos EUA”, disse ele. 

A TechMet foi fundada em 2017 por Brian Menell, um sul-africano com experiência em mineração na África, 
para investir em metais necessários para tecnologias de energia limpa e reciclagem de baterias. O almirante Mike 
Mullen, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, faz parte de seu conselho consultivo. 

A TechMet tem investimentos na empresa de reciclagem de baterias Li-Cycle, na US Vanadium, na Rainbow 
Rare Earths, na Brazilian Nickel e na Tinco, uma empresa de estanho e tungstênio na África. 

Segundo o seu fundador, os recursos serão usados para iniciar a produção comercial da Brazilian Nickel. A 
empresa desenvolve uma mina de cobalto e níquel no Piauí, na região Nordeste do Brasil. 

“A competitividade nacional e industrial de um país dependerá do acesso preferencial a essas matérias-
primas”, disse Menell. “É ótimo ter a Tesla e a Panasonic, mas a China pode fechá-las em cinco semanas e meia, pois 
elas precisam recorrer à China para ter matérias-primas.” 
Fonte: Valor Econômico  
Data: 05/10/2020 

 
 



 
BRASIL EXPORTA URÂNIO ENRIQUECIDO PARA ARGENTINA 

Em tempos de pandemia do novo coronavirus, foi preciso verdadeiro aparato logístico de segurança para o 
transporte do componente nuclear. 

Pela quarta vez, reatores nucleares da Argentina serão alimentados com urânio enriquecido brasileiro. A 
exportação de urânio enriquecido está prevista para acontecer no final do ano ou início de 2021, segundo a estatal 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB), do Ministério de Minas e Energia. O volume da exportação e o valor do 
negócio estão sendo mantidos em sigilo. 

A terceira exportação, em maio, foi de urânio enriquecido a 4,15%, na forma de pó de UO2, destinados aos 
reatores nucleares de Atucha e o modular Carem-25. Em tempos de pandemia do novo coronavirus (Covid-19), um 
verdadeiro aparato logístico de segurança envolveu o transporte. Saiu no dia 7 de maio da Fábrica de Combustível 
Nuclear (FCN), no município de Resende, no Estado do Rio de Janeiro (RJ), e foi entregue a Combustibles Nucleares 
Argentinos (Conuar) quatro dias depois. 

Para se ter ideia, a operação mobilizou instituições federais, estaduais e municipais, como a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Itamaraty, Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ministério de Minas e 
Energia, Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal (PRF), sob a coordenação do Centro Integrado de Comando 
e Controle Nacional, em Brasília. Técnicos da INB fizeram a segurança física e radiológica do trajeto até a Argentina. 

As exportações anteriores ocorreram em 2016 e 2018. Na primeira, foram entregues 4.100 kg de urânio 
enriquecido de 1,9%, 2,6% e 3,1% no valor de USD 4.378.190,00. Na segunda, o montante vendido foi de 1.500 kg de 
pó de UO2, a 4,15%. Nas duas operações o valor global foi de USD 1.755.000,00. 

A direção da INB quer firmar a empresa como fornecedora qualificada da Conuar, de olho em futuros 
negócios. No território brasileiro, urânio é o que não falta. Mas há um longo caminho a percorrer até chegar ao 
produto, nas condições para o seu enriquecimento. 
Fonte: Defesa TV  
Data: 05/10/2020 

 

VALE E SIDERÚRGICAS VÃO SER AS ESTRELAS DO TERCEIRO TRIMESTRE, DIZ BTG 
O trimestre tem sido quase perfeito para o minério de ferro. O real fraco ante o dólar, os volumes 

crescentes da produção e a recuperação dos preços levaram os analistas a rasgarem elogios ao setor. 
Com o título “é hora do aço”, o BTG acredita que esse é um dos melhores momentos da commoditie nos 

últimos anos, revela relatório enviado a clientes. 
“Inegavelmente, os principais vencedores no semestre foram os aços e a Vale (VALE3), com um crescimento 

significativo da linha superior superando até mesmo as expectativas mais otimistas”, afirmam Leonardo Corea e Caio 
Greiner. 

A demanda foi puxada pelo mercado aquecido dos materiais de construção. A Duratex (DTEX3), por 
exemplo, pode ter um Ebitda (geração de caixa) recorde nos próximos trimestres. 

“Embora a força da demanda atual seja indiscutivelmente insustentável, esperamos um crescimento 
contínuo na demanda de materiais de construção em 2021”, afirma a dupla. 

Ainda segundo eles, Vale e CSN (CSNA3) foram amplamente estimulados pelas tendências dos preços de 
minério de ferro incrivelmente altos, o que pode levar os rendimentos de fluxo de caixa livre a dois dígitos 

“Dado o fato de que os volumes da Vale levarão alguns anos para se normalizar, nós esperamos que a 
resistência do minério de ferro (acima de US$ 100 por tonelada) persistirá por um tempo”, argumentam. 

Forte geração de caixa 
Os analistas do Credit Suisse também estão otimistas com a CSN. Na última quarta-feira (30), o banco elevou 

o preço-alvo da siderúrgica de R$ 11,50 para R$ 19, além de promover a recomendação de neutra para outperform 
(desempenho esperado acima da média do mercado). 

Caio Ribeiro e Gabriel Galvão, que assinam o relatório obtido pelo Money Times, basearam a revisão em três 
fatores. O primeiro é a melhora das expectativas para o mercado de minério de ferro. O banco suíço acredita que a 
cotação do insumo permanecerá acima dos US$ 100 por tonelada no ano que vem. 

O segundo é a recuperação mais rápida que a prevista da demanda interna por aço. Inicialmente, o Credit 
Suisse previa uma queda de 12% nas vendas domésticas, pressionadas pela recessão decorrente da pandemia de 
coronavírus. Agora, os analistas calculam uma retração bem menor – de 4% – neste ano. 

O terceiro ponto é o reajuste de preços anunciado pela CSN, e que deve ser implementado até outubro. 
Fonte:Money Times 
Data: 02/10/2020 
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