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MME, ANM E CPRM BUSCAM A CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEOLÓGICO 
O banco de dados geológico servirá como estrutura básica para a transformação digital do setor mineral 

brasileiro 
 Sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia (MME), dirigentes e técnicos da Secretaria de Geologia, 

Mineração e Transformação Mineral (SGM), do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e da Agência Nacional de 
Mineração (ANM) se reuniram na última terça-feira (02/02) para definir ações visando à criação e implementação de 
um banco de dados geológico, que servirá como estrutura básica para a transformação digital do setor mineral. 

Na reunião, foi identificada a convergência de demandas e interesses do MME, da CPRM e da ANM no 
desenvolvimento de uma plataforma comum para um banco de dados nacional de informações geocientíficas. O 



objetivo é que esse banco agregue informações geradas pelo Estado, decorrentes de ações da CRPM, e as fornecidas 
nos processos minerários sobre o conhecimento geológico. Também foi identificada a superposição de algumas 
iniciativas, situação que justifica o trabalho conjunto das entidades, com o compartilhamento de informações e de 
infraestrutura tecnológica. 

Para avançar a iniciativa visando ao interesse da sociedade e dar agilidade aos trabalhos, ficou definido o 
estabelecimento de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a SGM, CPRM e ANM. O ACT abrigará um Plano de 
Trabalho com o objetivo de conceber o "Banco de Dados Geológico" do MME, integrado aos demais assuntos 
pertinentes. 

De acordo com o secretário da SGM, Alexandre Vidigal, a consolidação do banco de dados propiciará um salto 
qualitativo do conhecimento do território brasileiro. “O sistema poderá ser utilizado por todos os segmentos de 
atividade que se apoiam na composição de solo e subsolo, em uma sinergia que seguramente propiciará otimização 
dos recursos públicos e o crescimento da mineração em nosso país”, disse. 
Fonte: MME 
Data: 04/02/2021 

 
RESERVA DE AÇÕES DA CSN MINERAÇÃO, RIVAL DA VALE, TERMINA AMANHÃ. VALE INVESTIR? 

Estreia na bolsa está prevista para 18 de fevereiro, com o código CMIN3. A listagem da companhia é 
ensaiada pelo empresário Benjamin Steinbruch há pelo menos uma década 

Termina amanhã (11) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da CSN Mineração 
antes da estreia na bolsa, prevista para 18 de fevereiro, com o código CMIN3. A listagem da companhia é ensaiada 
pelo empresário Benjamin Steinbruch há pelo menos uma década, mantida como um trunfo da controladora para 
reduzir de vez seu endividamento, segundo apurou o Valor. 

A empresa tem uma das maiores reservas de minério de ferro no mundo, certificada em mais de 3 bilhões de 
toneladas, de acordo com a auditoria da Snowden (realizada em 2015 e considerando as minas de Casa de Pedra e 
Engenho). Nos fatores de risco, a CSN Mineração cita o risco de rompimento de barragens e os custos previstos para 
transformação de algumas delas. 

Em 2020, até setembro, a companhia teve Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, 
depreciação e amortização) de R$ 5 bilhões, com margem Ebitda de 55,8%. A receita operacional líquida foi de R$ 8,9 
bilhões no período, ante R$ 8,2 bilhões nos primeiros nove meses de 2019. 

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) é 30% primária, quando são emitidas novas ações e o dinheiro 
vai para o caixa da empresa, e 70% secundária, quando são vendidas ações já existentes e o dinheiro vai para o bolso 
dos acionistas vendedores. 

Com o dinheiro captado na oferta primária, a CSN Mineração planeja investir em seus projetos de expansão 
— como o Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra. Os acionistas 
vendedores são a CSN e as sócias asiáticas JBMF (Japão Brasil Minério de Ferro Participações) e Posco. 

Para fazer a reserva de ações da companhia, basta o investidor avisar a corretora quantos papéis gostaria de 
comprar no IPO e por qual preço. O valor mínimo para participar da primeira venda de ações da empresa é de R$ 3 
mil, e o máximo, de R$ 1 milhão. 

A CSN Mineração estabeleceu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 8,50 e R$ 11,35. Nas ofertas 
de ações, as companhias e os bancos coordenadores testam uma faixa de preço. Se a venda acontecer no valor mais 
alto, significa que a demanda pelos papéis foi grande. Já se a venda acontecer no valor mais baixo, significa que a 
demanda pelos papéis foi pequena. 

O valor será fixado na sexta-feira (12). Ao preço médio de R$ 9,93, a empresa chegará à bolsa com valor de 
mercado de R$ 55,5 bilhões — ao menor valor, a avaliação será de R$ 47,5 bilhões e, no teto, de R$ 63,4 bilhões. A 
oferta base será de 533,9 milhões de ações, sendo 161,2 milhões de ações na tranche primária e 372,7 milhões na 
tranche secundária. 
O lote adicional pode colocar mais 20% na operação, e a companhia tem ainda a possibilidade de alocação do lote 
suplementar, esse correspondente a até 15% da oferta base — nesses dois lotes, ficam à venda exclusivamente papéis 
de titularidade da CSN. 

Um batalhão de 11 bancos vai correr atrás de investidores — coordenam a oferta Morgan Stanley, XP, Bank 
of America, Fibra, Citi, Santander, Safra, Bradesco BBI, BTG, Caixa e UBS BB. 

Motivos para entrar na oferta 
A casa de análises independente Eleven Financial indica entrar na oferta, mas somente até o meio da faixa 

indicativa, de R$ 9,93 por ação, dado o preço da oferta e alguns pares setoriais que apresentam múltiplos inferiores 
ao da CSN Mineração, como a Vale e a Rio Tinto, segundo a casa. 



Em relatório, os analistas Tasso Vasconcellos, Felipe Ruppenthal e Lucas Chaves afirmam que o setor de 
siderurgia e mineração está passando por um momento excelente com preços de minérios em patamares bastante 
elevados, demanda aquecida e déficit de produto no mercado. “Os compradores de minério, as siderúrgicas, estão 
conseguindo repassar estes custos, recompondo seus spreads metálicos com uma demanda crescente por seus 
produtos, o que beneficia a cadeia como um todo”, dizem. 

Eles também avaliam que a companhia possui projetos de crescimento significativos, que visam dobrar de 
tamanho até 2025 e triplicar até 2033. “Nenhuma empresa do segmento possui projetos dessa magnitude e se a 
empresa conseguir implementá-los acreditamos que será excelente para a companhia e seus acionistas”, afirmam. 

Na visão dos analistas, a empresa é uma forte geradora de caixa, com margens operacionais elevadas. 
Sua política de dividendos é distribuir entre 80% e 100% dos lucros aos acionistas. 

Motivos para NÃO entrar na oferta 
A casa de análises Suno Research recomenda não aderir à oferta da CSN Mineração. Em relatório, o analista 

Rodrigo Wainberg diz que não encontrou margem de segurança e não enxergou como atrativo o preço estipulado na 
oferta, tendo em vista que companhias com maior escala e longos históricos de resultados, como BHP, Rio Tinto e 
Vale, apresentam múltiplos bastante interessantes, segundo ele. 

A empresa dispõe de um projeto ambicioso de triplicar sua produção de minério de ferro em 13 anos. 
Entretanto, não existe histórico recente de gerenciamento de projetos dessa magnitude para ter um retrospecto 
positivo por parte da companhia, segundo o analista. “Devemos ter bastante cuidado com alguns pontos da 
companhia. Por exemplo, a alta concentração de receita em poucos clientes, o controlador e a questão de segurança 
de barragens”, afirma Wainberg em relatório. 

O analista ressalta que o mundo vive períodos de máximas históricas nos preços do minério de ferro. Portanto, 
não há um preço de equilíbrio histórico, de acordo com ele, além de se tratar de um mercado extremamente cíclico e 
competitivo. 

“Em um passado recente, tivemos um movimento parecido, quando os preços do minério dispararam e houve 
uma inundação de oferta nesse mercado. Preços elevados atraem mineradoras ineficientes, aumentando a oferta e, 
consequentemente, diminuindo os preços dessa commodity no médio prazo”, diz Wainberg. 

Cuidados para investir 
Investir em IPO pode ser cilada se o investidor não entender a fundo o que está comprando, segundo analistas. 

Na avaliação deles, em geral, é mais seguro comprar ações de empresas já listadas, porque as companhias tendem a 
ter mais histórico de números e a se comunicar melhor com o mercado. 

Mas há boas (só que mais raras) oportunidades nas ofertas para quem estiver disposto a estudá-las com 
atenção. Empresas que estreiam na bolsa são como “small caps”, termo em inglês usado para se referir a ações de 
empresas consideradas menores quando comparadas às gigantes da bolsa. 

Por estarem ingressando no mercado, essas companhias podem ter um futuro promissor pela frente, com alto 
potencial de crescimento e bom retorno para os acionistas. Muitas delas são inovadoras ou atuam em setores ainda 
não consolidados. E a vantagem de investir no IPO é a chance de conseguir um preço ainda mais barato pela ação. 

Por outro, pode ser uma aventura de dar frio na barriga. Isso porque são ações que apresentam maior risco e 
volatilidade, além de terem menor volume de negociações na bolsa, ou seja, pode ser difícil vender os papéis sem ter 
que “dar desconto”. Isso faz com que essas ações sejam mais indicadas para quem pode deixar o dinheiro investido 
em longo prazo. 

Da mesma forma que podem ter um ótimo crescimento, isso pode simplesmente não acontecer, e o investidor 
pode perder muito dinheiro. Analistas aconselham só participar de IPOs de companhias de setores totalmente novos 
na bolsa, ou cujas ações estão mais baratas do que as das concorrentes já listadas. 

É preciso conhecer as perspectivas para o setor, como a empresa ganha dinheiro, quais são as suas vantagens 
competitivas e quais são os riscos para o seu negócio. Para saber se o papel está barato na oferta, é preciso analisar 
múltiplos como o preço sobre o lucro. 

Nada disso é simples. Os analistas levam dias para avaliar se vale a pena participar do IPO de uma empresa. 
Casas de análises como a Levante, a Suno Research e a Eleven Financial produzem relatórios pagos com essas 
avaliações para pequenos investidores. 
Fonte: Brasil Mining Site 
Data: 10/02/2021 

 
COPPER PRICE HITS EIGHT-YEAR HIGH ON US STIMULUS HOPES 

Copper prices rose again on Tuesday with investors weighing prospects for a fast-tracked stimulus package in 
the US. 



On the Comex market, copper for delivery in March advanced 1.5% to $3.723 a pound ($8,190 a tonne). If it 
closes at these levels it would be the highest since February 2013. 

The metal has rallied on hopes that economic stimulus in the US will further boost demand, and underpinned 
by decade-low China stocks. 

House Democrats on Monday released the first draft text for key pieces of legislation that will comprise 
President Joe Biden’s covid-19 relief bill. Democrats are forging ahead with plans to bump the federal minimum wage 
to $15 an hour by 2025 and make another round of stimulus payments. Billions of dollars are planned for airline staff, 
airports and trains. 

Stocks of copper across the LME, Comex and ShFE markets are at multi-year lows. 
“Inventories are still quite low on exchanges. That gives good indication that manufacturing demand for 

copper is present and that its not just a speculative story,” Nitesh Shah, an analyst at investment manager 
WisdomTree, told Reuters. 

In China, the world’s top consumer, copper inventories normally accumulate in the run up to the Lunar New 
Year as businesses close for the week-long festivities. 

But this year, Chinese inventories have dropped to near decade lows on robust demand from factories, which 
are maintaining high operating rates due to shortened shutdown periods and tighter travel restrictions for workers. 

Meanwhile, effects of the coronavirus pandemic on copper supply continues to be felt. In what was supposed 
to be a year of supply growth, global mined output during the first 10 months of 2020 was 0.5% lower compared to 
2019 levels, according to the International Copper Study Group (ICSG). 

In Peru, the world’s second-biggest producer, copper output plunged 12.5% to 2.15 million tonnes in 2020, 
the country’s Energy and Mines Ministry said on Monday. 
Fonte: Mining.com 
Data: 09/02/2021 
 

 

 

CBMM ABRE INSCRIÇÕES PARA PRÊMIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) abriu inscrições para a terceira edição do Prêmio 

CBMM de Ciência e Tecnologia. Segundo a empresa, o objetivo da premiação é incentivar as produções científica e 
tecnológica no país, além de reconhecer o legado de pesquisadores. Os vencedores de cada categoria receberão um 
prêmio de R$ 500 mil. 

"Com inscrições abertas até 18 de março, a premiação conta com duas categorias: Ciência, que reconhece 
pesquisadores que se destacaram no cenário científico mundial; e Tecnologia, que prestigia trabalhos que resultaram 
no desenvolvimento de aplicações práticas", disse a CBMM em nota. 

A companhia afirma que são elegíveis para participar do Prêmio profissionais de todo o país que tenham 
concebido produtos, processos, metodologias ou serviços inovadores nas áreas de Ciências da Computação, Ciências 
da Terra, Ciências da Vida, Engenharias, Física, Matemática e Química. Instituições de ensino, associações e empresas 
também podem indicar candidatos gratuitamente. 

A comissão julgadora, segundo a empresa, é totalmente independente e será formada por profissionais 
renomados. Nesta edição, a premiação passa a contar com a participação da cientista Helena Nader, biomédica, 
professora titular da Escola Paulista de Medicina e vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. 

"Queremos fomentar a discussão científica e acadêmica, tão rica e pouco reconhecida em nosso país. Temos 
centros de pesquisas muito avançados e profissionais que realizam trabalhos de alto impacto, com estudos e 
aplicações que melhoram de fato o dia a dia das pessoas", explica o vice-presidente da CBMM, Ricardo Lima. 

Após o fim do período de inscrições, os candidatos terão até 18 de abril para enviar currículos e textos 
descritivos. De 4 de maio a 4 de julho, ocorrerá a análise dos trabalhos pela comissão julgadora e a comunicação dos 
vencedores será feita até o dia 15 de julho. A cerimônia de premiação será realizada em agosto deste ano. 

Ainda segundo a CBMM, as duas últimas edições da premiação somaram mais de 360 inscrições vindas de 
todo o país. O regulamento completo pode ser acessado no site do Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 09/02/2021 
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https://premiocbmm.com.br/


 
CBMM PREVÊ AUMENTAR FATIA DE VENDAS DE ÓXIDO DE NIÓBIO PARA BATERIAS A 25% ATÉ 2030 

Líder global na produção e fornecimento de produtos de nióbio, a CBMM iniciou a comercialização de óxido 
de nióbio para baterias e prevê que o segmento seja responsável por 25% de sua receita no fim da década, afirmou à 
Reuters o vice-presidente da companhia, controlada pela família Moreira Salles. 

A expectativa é atingir a venda de 45 mil toneladas de óxido de nióbio para baterias em 2030, contra 100 
toneladas previstas para este ano, disse Ricardo Lima, em uma entrevista por telefone. 

Atualmente, a companhia detém 50% da participação global do mercado de óxido de nióbio para outras 
aplicações, como para lentes, supercondutores (ressonância magnética), super ligas para industria aeroespacial, 
dentre outros. Mas buscará ampliar ainda mais sua posição, de olho no mercado de baterias. 

“Quando avaliamos o mercado internacional, vemos que existe uma tendência clara para a eletrificação”, disse 
Lima, em uma entrevista por videoconferência. 

A ideia é que o óxido de nióbio seja utilizado em larga escala para a fabricação de baterias para mobilidade 
urbana, incluindo carros elétricos, buscando acelerar a recarga e também expandir a vida útil. 

Na primeira comercialização do produto para baterias, realizada no ano passado, a venda foi feita para um 
importante player global de fabricação de cátodo de bateria, segundo Lima. 

Seu cliente, irá fornecer cátodo para a produção de baterias que serão empenhadas em micromobilidade, em 
produtos como bicicletas, scooters e triciclos, explicou Lima. 

A aplicação do nióbio, neste caso, visa ampliar a durabilidade da bateria, tornando esses produtos mais 
competitivos no mercado. 

Atualmente, 90% das vendas da CBMM são de ferroniobio para siderurgia e os demais 10% são de óxido de 
nióbio para aplicações especiais. 

Em 2030, a perspectiva é que 65% das vendas seja de ferroniobio para siderurgia, 25% óxido de nióbio para 
baterias e 10% de óxido de nióbio para outras aplicações. 

CARROS ELÉTRICOS E EXPANSÃO 
A empresa também trabalha em outras frentes, como para o fornecimento de óxido de nióbio para a aplicação 

em baterias de carros elétricos. 
A empresa tem uma parceria em curso, desde 2019, com a japonesa Toshiba, que visa a aplicação do nióbio 

para acelerar o tempo para a recarga de baterias para carros elétricos. Estudos estão sendo desenvolvidos e a 
expectativa é de que produção industrial de baterias possa ser iniciada entre 2022 e 2023. 

A CBMM atingiu em 2020 capacidade para produzir 150 mil toneladas de ferronióbio equivalente, ante 110 
mil toneladas em 2019, conforme o planejado, após investir cerca de 3 bilhões de reais. O montante considera 
ferronióbio e também óxido de nióbio. 

No entanto, Lima explicou que essa capacidade só deverá ser atingida entre 2024 e 2025. Antes, a previsão 
era alcançar esse volume em 2023, mas ela precisou ser adiada, devido a um atraso na demanda global em meio à 
pandemia de Covid-19. 

Segundo ele, o volume de vendas da CBMM em 2020 caiu 20% em relação ao ano anterior. 
“Este (2021) será um ano de recuperação”, disse Lima, que evitou detalhar resultados do ano passado, uma 

vez que eles ainda não foram concluídos e divulgados. 
Em breve, a companhia definirá seu plano de expansão, que deverá ampliar a capacidade para 230 mil 

toneladas de ferronióbio equivalente. Como a empresa tem parte relevante do mercado internacional, “não pode 
correr o risco de desabastecer o mercado”, completou o diretor. 
Fonte: OUL 
Data: 09/02/2021 

 
IRON ORE IMPORTS OUTSIDE CHINA SHOW SIGNS OF RECOVERY 

The iron ore market is focused mainly on developments in China, which isn’t surprising given the world’s 
biggest buyer of commodities takes about 70% of global seaborne cargoes. 

But that other 30% does matter – and there are signs of a recovery in demand in the wake of the coronavirus 
pandemic. 

The total global volume of seaborne iron ore discharged at ports in January was 134 million tonnes, according 
to vessel-tracking and port data compiled by Refinitiv. 



This was up from 122.82 million tonnes in December and 125.18 million in November, and also some 6.5% 
higher than the volume for January 2020. 

These figures do point to a recovery in the world seaborne market. And the breakdown does lend support to 
the view that the major buyers other than China – namely Japan, South Korea and Western Europe – are starting to 
pull their weight. 

China’s seaborne imports of the steel-making ingredient in January were 98.79 million tonnes, meaning the 
rest of the world was at 35.21 million. 

For the same month in 2020, imports by the world ex-China were 34.07 million tonnes, a rise of 3.3% year-on-
year. 

That may not seem like a massive increase, but in terms of the damage done to the global economy during 
the lockdowns to combat the spread of the coronavirus during much of 2020, it’s actually a solid rebound. 

Japan’s iron ore imports were 7.68 million tonnes in January, up marginally from 7.64 million in December and 
7.42 million in November, but down a touch from the 7.78 million in January 2020. 

South Korea imported 5.98 million tonnes in January, up a smidgeon from 5.97 million in December, but down 
from 6.94 million in November, and also below the 6.27 million from January 2020. 

Imports by Western European countries stood at 7.29 million tonnes in January. That was up from 6.64 million 
in December and 6.94 million in November, and only slightly below the 7.78 million from January 2020. 

It’s of note that Western Europe’s imports have rebounded 53.2% from the 2020 low of 4.76 million tonnes in 
June. 

Similarly, Japan’s January imports were 51.2% above the lowest month last year, the 5.08 million tonnes from 
June, and South Korea’s were 19.6% stronger than the worst month in 2020, the 5 million tonnes from February. 

 

 
Price support? 
Overall, what the data show is that while China is still the dominant importer of iron ore, and swings in Chinese 

demand have an outsized impact on volumes, the role of the smaller importers is likely being underestimated. 
This is especially the case if the growth in Chinese demand, seen in the second half of 2020 as Beijing ramped 

up stimulus spending, starts to fade as the monetary taps are tightened somewhat in 2021. 
A recovery in Japan, South Korea and other smaller Asian importers would work to offset any moderation in 

Chinese demand. 
Western Europe is somewhat separate to Asia as an iron ore market. But one of its top suppliers is Brazil, and 

rising demand will have the effect of lowering the amount of iron ore the South American country can ship to China. 
Also, if Western Europe’s demand was weak, it would have meant that some its suppliers, such as Canada, 

would have been encouraged to ship to Asia, thus boosting competition with the iron ore heavyweights – Australia, 
Brazil and South Africa, the world’s top three shippers. 



Iron ore prices are still largely driven by China market dynamics, and the spot price for benchmark 62% ore, 
as assessed by commodity price reporting agency Argus, has remained at historically high levels as China’s demand 
has been resilient. 

The spot price ended at $159.60 a tonne on Monday, up from the low so far this year of $149.85 on Feb. 2, 
but down from the $175.40 on Dec. 21 – the highest price in nearly 10 years. 

Iron ore prices have come under pressure in recent weeks on the back of signs that Beijing may taper its 
stimulus spending this year, and official comments that steel output should be lower to reduce pollution and energy 
consumption. 

It may be the case that stronger demand in the rest of Asia is lending some support to prices. 
Fonte: Mining.com 
Data: 09/02/2021 

 

 
 

TOMBADOR IRON SE APROXIMA DA PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO NA BAHIA 
A Tombador Iron fez o comissionamento da planta de britagem e peneiramento em seu projeto de minério de 

ferro Tombador, em Sento Sé, na Bahia. Com a conclusão da construção da operação, a companhia australiana aguarda 
agora apenas a concessão de lavra pela Agência Nacional de Mineração (ANM) e a Licença de Operação (LO) pelo 
governo baiano e prevê iniciar a produção no ativo já no segundo trimestre de 2021. 

Segundo a empresa, a planta de britagem e peneiramento do projeto foi comissionada e testada com minério 
e agora está pronta para operar com uma capacidade projetada de 400 toneladas por hora. 

Além disso, a companhia relatou também o primeiro desmonte de rochas como parte das atividades de pré-
remoção, projetadas para remover o estéril e fornecer acesso ao afloramento do corpo de minério principal. 

"Agora que a infraestrutura chave da mina está construída e comissionada, estamos prontos para a inspeção 
do local pelo órgão ambiental do estado da Bahia", disse o diretor-executivo da Tombador Iron, Gabriel Oliva, 
ressaltando que a vistoria final para concessão da LO "dá confiança de que estamos no caminho certo para cumprir 
nossa meta de produção no próximo trimestre". 

Trafigura 
Na semana passada, a companhia australiana também fechou um contrato offtake com a Trafigura. Pelo 

acordo, a Trafigura comprará até 100% do minério de ferro granulado e finos de alto teor extraído de Tombador. O 
contrato tem validade de três anos e terá início na primeira produção. 

"Com a produção em andamento para começar no segundo trimestre de 2021, estamos muito satisfeitos por 
ter estabelecido um relacionamento com uma empresa do calibre da Trafigura", disse Gabriel Oliva. "Essa parceria 
traz certeza para as vendas e suporte ao capital de giro, garantindo uma entrada tranquila no mercado internacional 
assim que as operações forem iniciadas", acrescentou. 

A formação baiana é descrita como um depósito de hematita de alto teor contido em um depósito de itabirito, 
com o empreendimento atual visando inicialmente os 5,41 milhões de toneladas com 67% de ferro em recursos de 
hematita medidos e indicados. 

Os recursos estão ao lado de uma colina com uma relação potencial de faixa de resíduos/minério de cerca de 
dois para um, com trajeto de 700 km a ser feito de caminhão para levar o produto para embarque portuário. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 08/02/2021 

 
GOLD PRICE RISES ON US STIMULUS HOPES 

Gold prices climbed higher on Monday as investor focus returned to prospects of a substantial US stimulus 
package, which bolstered bullion’s appeal as a hedge against inflation. 

Spot gold continued to rebound from last week’s downturn, up 1.2% to $1,834.05 an ounce by 11:35 a.m. EST. 
US gold futures also rose 1.4% to $1,839.20 an ounce in New York. 

 “Gold is drawing strength from the renewed optimism over US stimulus plans and rising inflation 
expectations,” Lukman Otunuga, senior research analyst at FXTM, told Reuters. 

“The metal continues to be pulled and tugged by conflicting forces, and while gold bulls remain protected by 
the ‘reflation trade’, stimulus hopes continue to lift the market mood and overall risk sentiment,” Otunuga added. 

https://www.mining.com/gold-price-sinks-below-1800-to-2-month-low/
https://www.reuters.com/article/global-precious/precious-gold-rises-as-investors-focus-on-big-us-stimulus-bets-idUSL4N2KE2J2


Gold’s gains came despite a slightly higher dollar, which makes bullion more expensive for buyers with other 
currencies. Meanwhile, global equities hit a record high on Monday on hopes that the $1.9 trillion aid package will be 
passed by US lawmakers as soon as this month. 

Limiting gold’s upside, benchmark 10-year Treasury yields hovered near their highest since March last year, 
increasing the opportunity cost of holding non-yielding bullion. 

Gold’s sister metal silver, which has been the subject of a Reddit-fueled retail investment frenzy for over a 
week, also rose 2.0% to $27.44 an ounce on the renewed stimulus hopes. 
Fonte: Mining.com 
Data: 08/02/2021 

 
EXPORTAÇÕES DE ROCHAS ORNAMENTAIS PELO CEARÁ CRESCEM 16% EM 2020 

Resultado foi puxado pela alta demanda no mercado internacional no segundo semestre 
Mesmo com paralisação da produção e incertezas quanto à demanda externa por conta da pandemia, o setor 

de rochas ornamentais do Ceará registrou um crescimento de 16,1% nas exportações em 2020, com o envio de US$ 
25,2 milhões ao exterior, mostram dados do Observatório da Indústria, da Fiec. O setor, que apresentou uma forte 
retomada a partir de julho, espera que a demanda continue em alta, pelo menos, até o fim deste semestre. 

“Mesmo passando quatro meses praticamente paralisados por conta da pandemia, nós conseguimos crescer”, 
diz Carlos Rubens Alencar, presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran-CE). “Em 
abril e maio, os nossos principais importadores não tinham como receber as cargas, mas depois de julho a demanda 
cresceu bastante”.  

Para 2021, Alencar aponta que a demanda continuará forte com pedidos já contratados. E que as perspectivas 
para o fechamento do ano dependerá da evolução da pandemia tanto nos mercados compradores como no Brasil.  

Em 2020, o maior volume mensal de exportação foi registrado em novembro, com o envio de US$ 3,921 
milhões, enquanto janeiro foi o mês com menos remessas (US$ 853,8 mil). Com o resultado de 2020, a participação 
do setor de rochas ornamentais no total das exportações cearenses cresceu de 0,95%, em 2019, para 1,36%, em 2020. 

Produtos 
Entre os produtos mais exportados no ano passado estão os quartzitos (US$ 8,981 milhões), granito talhado 

ou serrado (US$ 8,610 milhões) e granito em blocos ou placas (US$ 4,332 milhões), respectivamente. A maior parte 
dos produtos foi enviado para os Estados Unidos, que compraram US$ 11,064 milhões de rochas ornamentais 
cearenses. Em seguida aparecem a Itália 

Estados exportadores 
Em 2020, o Ceará foi o terceiro estado que mais exportou rochas ornamentais do Brasil, ficando atrás apenas 

do Espírito Santo (US$ 814,2 milhões) e Minas Gerais (US$ 108,7 milhões). Destes três, no entanto, o Ceará foi o único 
que apresentou crescimento das exportações em 2020. O Espírito Santo apresentou queda de 1,8% e Minas Gerais de 
7,3%. 

Brasil 
O faturamento do setor mineral no Brasil registrou crescimento de 36% em 2020 ante 2019, alcançando a cifra 

de R$ 209 bilhões. O dado consta em balanço divulgado nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), 
entidade que reúne as maiores mineradoras que atuam no país. O desempenho positivo foi alavancado pelo quarto 
trimestre. Nos últimos três meses do ano, o faturamento foi de R$83 bilhões, 63,6% a mais do que no trimestre 
anterior.  

Pará e Minas Gerais, estados com maior produção mineral, foram os principais responsáveis por esse 
incremento. A produção paraense gerou aumento de 97% no faturamento do quarto trimestre, enquanto os mineiros 
registraram alta de 55%. 

As maiores variações foram registradas com minério de ferro e ouro. A produção de minério de ferro gerou 
no ano passado faturamento de R$138,7 bilhões, 39% superior a 2019. Já a alta do ouro foi de 76%, fechando 2020 
com R$23,2 bilhões. 

Apesar do alto faturamento do setor, a produção mineral comercializada de 2020 foi próxima a do ano 
anterior. Em 2019, foram negociados 985 milhões de toneladas. Já no ano passado, foram 1,009 bilhão de toneladas. 
Fonte: Diário do Nordeste 
Data: 08/02/2021 

 
 

https://www.mining.com/silver-price-soars-to-eight-year-high-on-reddit-frenzy/


 
NICKEL DEMAND FOR EVS EXPECTED TO SHOOT UP OVER NEXT 20 YEARS 

Nickel demand from the EV sector is expected to grow globally by 2.6Mt Ni to 2040, up from only 92kt Ni in 
2020, and by 543kt Ni from 17kt Ni in 2020 within the European Union, according to a new report. 

The document was prepared by market analyst Roskill and released by the Joint Research Centre, the 
European Commission’s science and knowledge service. 

According to the paper, automotive electrification is expected to represent the single-largest growth sector 
for nickel demand over the next 20 years.  

“Underpinning this growth is our expectation for EU27 OEMs to increasingly utilise high-nickel cathode 
chemistries from the mid-to-late 2020s and throughout the 2030s,” the report states. 

In Roskill’s view, not much is known in terms of new projects that are able to supply Class I and intermediate 
nickel products past 2020. Batteries require a high-purity chemical product – nickel sulphate – that can only be 
produced from such suitable feedstock forms. 

The hope, thus, is that a decade from now nickel units available for recycling end-of-life batteries become a 
growing source of raw materials to produce nickel sulphate. 

“There are two tiers of this market balance that need to be considered. On an end-use basis (EV sales) in the 
EU27, we forecast the EU27 has the ability to meet internal demand until 2024/25 before deficits emerge,” the report 
reads. 

“On a first-use basis (precursor/cathode maker), although demand is much lower, supply security of nickel is 
still a concern. Should a sizable EOL recycling industry not be established, we expect a supply deficit to form in 2027 
and then remain over the rest of the outlook period.” 

Minimizing supply risks 
For Roskill, the availability of suitable feedstock rather than processing capacity is the biggest “bottleneck” in 

the nickel sulphate supply chain and is the cause of the market potentially going into a structural deficit post-2027.  
“We believe the lowest risk approach would be a combination of domestic and foreign sourcing. This could be 

structured under a ‘procure and own’ approach. The former pertaining to primary nickel supply (mining and refining), 
and the latter underpinned by EOL recycling in a circular economy,” the document states. 

The market analyst also points out that the lack of development-ready nickel deposits within the EU27 means 
that the block would have to find and secure sources of primary nickel supply internationally.  

“Investment in both new primary supply and recycling is required to de-risk future supply security. To cover 
EU27 nickel demand from EV sales around €4.4Bn and €7.5Bn worth of investment is estimated to be required by 2030 
and 2040, respectively,” the paper reads. 

Roskill experts believe that to fulfil future nickel demand, capital has to go hand-in-hand with a series of 
policies that address reducing future demand for nickel, establishing a domestic and global supply strategy, and 
investing in research and development.  

In the firm’s view, it is crucial for the EU27 to conduct ongoing assessments and reviews of such policies as the 
need for promoting future nickel supply security, whether to support the needs of end-use or first-use sectors, is likely 
to evolve over time. 
Fonte: Mining.com 
Data: 07/02/2021 
 
 
 

 

ESQUEÇA O 'SUPERCICLO', ESTE É MAIOR, AFIRMA ROBERT FRIEDLAND 
O mercado de commodities não está no chamado superciclo, mas no início de um ciclo inédito e revolucionário 

impulsionado pelo surgimento da energia verde e da eletrificação de “tudo, desde um ônibus a um skate e uma Vespa”, 
segundo a lenda da mineração e bilionário financista Robert Friedland. 

"Estamos em um ciclo totalmente diferente [de um superciclo] porque agora os europeus estão preocupados 
com sua própria integração vertical da economia e estão se tornando super verdes e um governo Biden que [também] 
está se tornando verde", disse o fundador da Ivanhoe Mines em um webinar na Benchmark Minerals Intelligence na 
quinta-feira (3). 

"Seja um ônibus, uma scooter ou um skate, será eletrificado", disse ele. "Não estamos nem no começo", 
acrescentou. 

https://www.mining.com/electric-vehicles-road-triple-2020-iea/
https://www.mining.com/electric-vehicles-road-triple-2020-iea/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC123439/roskill-jrc_classi_ni_market_study_identifiers_final.pdf
https://www.mining.com/scientists-find-ideal-conditions-to-produce-high-nickel-based-batteries/
https://www.mining.com/scientists-find-ideal-conditions-to-produce-high-nickel-based-batteries/
https://www.mining.com/fast-charging-ev-batteries-closer-to-hitting-the-market/
https://www.mining.com/it-is-possible-to-recover-lithium-cobalt-oxide-from-spent-batteries-study/
https://www.mining.com/scientists-find-ideal-conditions-to-produce-high-nickel-based-batteries/


A mudança para energia verde e metas de baixo carbono viraram o mundo de ponta-cabeça, sem mencionar 
os setores de mineração e energia, com o aumento meteórico do preço das ações da Tesla e a queda de grandes 
empresas de petróleo como a Exxon, observou. 

"Existem seis ou oito elementos [na tabela periódica] que serão grandes vencedores [no novo ciclo] e um 
monte de cães que não vão se dar tão bem." 

Os vencedores no novo mundo eletrificado incluem o alumínio - "compete com o aço e é a eletricidade na 
forma sólida"; minério de ferro - que "superou o ouro ... como isso acontece?"; cobre - "o vencedor da pessoa que 
pensa"; e cobalto - o "fator de dopagem" que torna as baterias dóceis. 

Também estamos prestes a desencadear a economia do hidrogênio. "Amamos o hidrogênio, não obstante o 
que Elon [Musk] diz sobre as células de combustível. O hidrogênio é o elemento dominante no universo, está em toda 
parte", disse Friedland. 

Ele está prevendo ainda tecnologias mais disruptivas à frente e "melhorias de tirar o fôlego nas baterias 
[Veículos elétricos] - a bateria é o carro". 

Mas o fornecimento dos metais necessários para essa transformação é escasso. Os 620 milhões de toneladas 
de cobre que o mundo consumiu nos últimos cem anos serão utilizadas apenas nos próximos quinze anos, afirmou. 

O problema é de onde virá o metal vermelho, acrescentou ele, questionando a sabedoria de construir usinas 
de cobre no Chile em oposição à República Democrática do Congo - dado o impulso de Santiago para usar água do mar 
e o fornecimento pesado de energia de carvão do Chile. 

"Por que o Chile deveria ter uma taxa de desconto de 8% [em projetos de cobre] quando o Congo tem toda a 
água de que você poderia precisar, hidroeletricidade que é verde e corpos de minério que são dez vezes, vinte vezes 
o teor das grandes porfirias?" 

A Ivanhoe Mines tem uma participação de 39,6% no projeto de cobre Kamoa-Kakula na RDC, que está 
desenvolvendo junto com a Zijin Mining da China e o governo congolês, classificado como o maior depósito de cobre 
de alto teor não desenvolvido do mundo. 

Além de projetos upstream, a empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) da Ivanhoe - listada em 
Nova York no início de janeiro - apoiará companhias mais ao longo da cadeia de abastecimento, incluindo produtores 
de baterias e VEs, que levantaram US$ 240 milhões e têm um aumento planejado de US$ 200 milhões. 

"Nossos alvos podem incluir qualquer empresa na cadeia de abastecimento do local da mina ao usuário final 
de produtos e serviços de eletrificação, incluindo nos setores de transporte, mobilidade eletrônica, propulsão elétrica, 
tecnologia de bateria e armazenamento", afirma a empresa. 

Juntamente com o acelerado "esverdeamento" da economia mundial, o fim do roadshow para investidores 
foi outra mudança positiva trazida pela pandemia, que ele disse ter gerado uma "curiosa mistura de bons e maus". 

A proibição de viagens e bloqueios governamentais têm uma consequência não intencional em roadshows - 
tornando-os "muito mais eficientes". 

"Agora roadshows são apenas speed dating no Zoom", em comparação com os roadshows "pesados" do 
passado, onde o bilionário foi forçado a "responder a mil perguntas", disse ele. 

Os efeitos negativos da pandemia incluem o que ele chama de "balcanização" ou nacionalização das cadeias 
de abastecimento e o "jogo de culpas" jogado contra a China na esteira do vírus. 

"Culpar os chineses pelo surto do vírus, que se acredita ter surgido de um mercado em Wuhan, não é a 
resposta", salientou. 

"Quando as sociedades começam a demonizar umas às outras, as coisas começam a ficar muito estranhas - 
muito, muito rápido", disse ele no webinar. 

A "balcanização" das cadeias de abastecimento provocada pela pandemia de Covid-19 também é perigosa e 
altamente inflacionária, acrescentou. 

"Assim que as pessoas começarem a falar sobre segurança nacional e nacionalismo galopante e todos 
quiserem tudo para si ... isso aumentará o preço de tudo." 

O bilionário da mineração considerou "ridícula" a impressão desenfreada de dinheiro pelos bancos centrais 
de todo o mundo, o que levará a um surto inflacionário.  
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 06/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

GOVERNO DIVULGA OPORTUNIDADES NO SETOR DE MINERAÇÃO PARA GRUPOS DE INVESTIMENTOS DA AUSTRÁLIA E ARÁBIA 

SAUDITA 
Para alavancar a modernização e os investimentos no país, o Ministério de Minas e Energia (MME), junto a 

instituições ligadas ao setor de energia, mineração e óleo e gás está realizando reuniões com potenciais investidores 
estrangeiros. 

O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) acompanhou o secretário-executivo adjunto do Ministério de Minas 
e Energia, Bruno Eustáquio de Carvalho, que se reuniu na quarta-feira (27/01) com a CEO e representantes da 
mineradora australiana Fortescue. Ontem (03/01) o encontro virtual foi com representantes do Fundo de Investimento 
Público da Arábia Saudita (PIF). As reuniões contaram com a participação de especialistas do MME e da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE). 

"Essa oportunidade de apresentarmos os projetos do SBG-CPRM a empresas e fundos interessado em investir 
no setor de mineração fortalece a parceria com o MME na atração de investimentos e modernização do setor mineral 
brasileiro”, destaca o diretor de Geologia e Recursos Minerais, Marcio Remédio. 

Na ocasião, Bruno Eustáquio destacou a coerência entre planejamento, política e regulação, os sinais dos 
planejamentos em termos de fonte e a marca da competitividade. 

Foram apresentados aos parceiros internacionais diversas oportunidades de investimentos e parceria público-
privada nos setores que compõem o MME. O secretário-adjunto destacou também os esforços da pasta em 
modernizar os setores de energia, petróleo e gás, e mineração. “O MME trabalha para promover inovação e 
competitividade, e assim atrair empresas e fundos de investimentos que, como a Fortescue e o PIF, têm demonstrado 
interesse em investir numa agenda integrada de sustentabilidade”, disse. 

Entre as iniciativas de investimentos, o SGB-CPRM apresentou as oportunidades por meio dos leilões dos 
depósitos dos direitos minerários de Cobre de Bom Jardim e Fosfato de Miriri (PE/PB) além de outros projetos 
programados para 2021. 
Fonte: CPRM 
Data: 05/02/2021 

 
ÓRGÃOS FISCALIZADORES DISCUTEM NORMAS REGULATÓRIAS NA GESTÃO E SEGURANÇA DE BARRAGENS 

Evento virtual contou com a presença de representantes da ANM, ANEEL, ANA e FEAM e com o lançamento 
da 2ª edição do Vade Mecum de Barragens 

O webinário Segurança de Barragens: Perspectivas Regulatórias realizado nesta quarta-feira, 3, foi um 
importante espaço de debate sobre as alterações promovidas pela lei nº14.066/2020 e sobre normas regulatórias 
federal e estaduais de gestão de segurança de barragens. Representantes de órgãos fiscalizadores apresentaram o 
cenário de atuação nos últimos anos, dificuldades e desafios futuros. O evento teve apoio do Instituto Brasileiro de 
Mineração (IBRAM).  

O diretor da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão, apresentou um panorama das 850 barragens de 
mineração do Brasil, sendo que 442 estão inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens. Dentre as novas 
resoluções da ANM ele destacou a nº 13/2019, que proíbe a utilização do método de barragens a montante e todos 
os processos que envolvem essa medida; os principais pontos da resolução nº 32/2019, que estabelece o nível de 
emergência, novos níveis de mapa de inundação, empilhamentos de rejeitos desaguados, entre outros; a resolução 
nº40/2020, que fala sobre o sistema de monitoramento; e a resolução nº20/2029, que é a primeira agenda regulatória 
da ANM.  

Leão também ressaltou as ações que estão em andamento e os desafios para este ano: “Dentro da resolução 
nº 13 temos o descomissionamento, a ser feito de 64 barragens a montante; já foram concluídos quatro e 15 estão 
em andamento, sendo que algumas devem acabar ainda este mês. A reestruturação da ANM está prevista para 
fevereiro, informou, dizendo que ela também inclui o setor de barragem da agência, que terá uma uma nova 
distribuição e delegação das competências no território nacional, assim como a unificação de toda a regulação prevista 
para maio de 2021”.  

O superintendente de Fiscalização da Agência Nacional das Águas (ANA), Alan Vaz Lopes, destacou a evolução 
da política de segurança de barragens nos últimos dez anos e separou os desafios do futuro em blocos: avançar nos 
aspectos legais voltados à governança dos fiscalizadores e com definição mais clara de responsabilidades 



principalmente no critério de classificação; continuidade da classificação de risco e requisitos de segurança; 
preparação para atuação em situações de emergência ; e estímulo à participação da população.  

Para o superintendente, as alterações da lei 14066/2020 foram um grande ganho para a Política de Segurança 
de Barragens. “Desde o acidente de Mariana houve muita discussão sobre o aperfeiçoamento da lei. Inicialmente 
também houve resistência em relação à sua mudança, mas com o acidente de Brumadinho essas resistências foram 
vencidas. Ela foi revisada com muitas inovações importantes, mantendo a estrutura que havia antes, sem mudar os 
requisitos que a lei anterior já definia, mas as alterações acrescentaram e aperfeiçoaram muitos aspectos”, disse.  

“Um dos grandes desafios dessa revisão da lei nº12.334/2010, que a 14.066/2020 trouxe, é tentar promover 
inovações e melhoramentos na legislação, tendo em vista que temos estruturas muito diferentes e com gestão muito 
diferentes. Então, quando se fala em barragem de mineração, significa barragem de rejeitos. Já a barragem de energia 
elétrica, é o ativo do empreendedor. Aquela estrutura é o bem mais precioso daquele empreendedor que gera energia. 
Ele tem todo o interesse em manter aquela estrutura operando de forma adequada e com a máxima segurança”, 
afirmou Ludimila Lima da Silva, assessora da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANNEL).   

“Temos somente uma Política Nacional de Segurança de Barragens e somente aqui neste debate temos 
representantes de três tipos de setores de barragens completamente diferentes que ‘nascem’ de formas diferentes. 
Uma barragem de rejeito nasce de forma completamente diferente de uma barragem de usina hidrelétrica.  Este é o 
grande desafio enfrentado e temos pontos a vencer ao longo dos anos”, complementou a assessora da ANEEL.  

O presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM), Renato Teixeira, destacou que 
as alterações da lei 14.066/2020 irão mexer com a atuação dos órgãos ambientais estaduais e o impacto na sua 
estrutura de trabalho.  “Apesar de entender que a alteração da lei vem num contexto de tentar trazer todos os 
elementos que são barragens e que precisam de um controle, ela pode ampliar a abordagem muito além de estruturas 
que não são consideradas barragens. Além das barragens de mineração e de águas, ela também tem as barragens de 
resíduos industriais. É um impacto significativo para os órgãos estaduais ambientais que devem fazer um 
acompanhamento próximo dessas estruturas que recebem resíduos industriais e podem estar abarcadas pelas 
alterações da 14.066/2020.” 

No final das apresentações foi lançada a 2ª edição do Vade Mecum de Barragens. O material, em formato 

digital, está disponível para venda no link https://go.hotmart.com/N45735646S. “A obra compila de forma 
sistematizada e de fácil compreensão todas as normas relacionadas à Política Nacional de Segurança de Barragens. 
Conseguimos reunir mais de 140 normas vigentes, tanto em âmbito federal quanto nos 26 estados e no Distrito 
Federal”, afirmou Marina Ferrara, advogada, professora, palestrante e uma das autoras da obra.  

O webinar foi organizado pela Insight Educação Executiva. 
Fonte: Portal da Mineração 
Data: 05/02/2021 

 
 

 

MINERAÇÃO VALE VERDE FAZ PRIMEIRO BASCULAMENTO DE MINÉRIO NO PROJETO SERROTE 
A Mineração Vale Verde (MVV) realizou pela primeira vez o basculamento de minério no britador primário do 

projeto Serrote, em Craíbas, no agreste alagoano. Segundo a empresa, a atividade, considerada a primeira meta 
prevista para 2021, coloca um ponto inicial no processo de testes com carga. 

Na quinta-feira, a empresa informou que fechou um financiamento de US$ 140 milhões, recursos que, de 
acordo com a Appian (controladora da MVV), são suficientes para a conclusão da construção do projeto e início da 
produção no segundo semestre deste ano 

"Colocamos o primeiro minério no sistema do projeto Serrote. O basculamento do primeiro caminhão finaliza 
a nossa etapa de pré-comissionamento e inicia o comissionamento com carga. Nós queremos compartilhar essa alegria 
que estamos sentindo, porque realmente é um grande marco para o nosso projeto", declara o gerente-geral de 
implantação da MVV, Leandro Tunussi. 

A empresa destaca que o início da operação do projeto Serrote acontecerá em meados deste ano, com o 
beneficiamento do concentrado de cobre. Para este primeiro semestre, há mais quatro metas previstas. 

"Essa primeira meta do ano foi atingida antes do previsto e isso confirma também a nossa preparação e 
prontidão, tendo a mina avançando desde março de 2020 com o pre-stripping [decapeamento], colhendo o minério 
para a realização desses testes eletromecânicos. Vamos continuar avançando com foco, responsabilidade, disciplina e 
no prazo, sempre com a segurança em primeiro lugar", afirma o gerente-geral de operação da companhia, Tony Lima. 

Ainda conforme a empresa, o projeto está com 90% das obras concluídas e finalizou o ano de 2020 com mais 
de 2.000 empregos diretos gerados, com 70% deles sendo ocupados por pessoas residentes em Alagoas. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 

https://go.hotmart.com/N45735646S
https://insightedex.com.br/webinario-gestao-seguranca-barragens#collapse-19
https://www.noticiasdemineracao.com/metais-b%C3%A1sicos/news/1404091/minera%C3%A7%C3%A3o-vale-verde-obtem-financiamento-de-ususd-140-milh%C3%B5es-para-projeto-serrote
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AMARILLO GOLD 

SAI LI PARA O PROJETO POSSE, EM GOIÁS 
A Amarillo Gold informa que as autoridades do estado de Goiás aprovaram hoje a Licença de Instalação (LI) 

para o projeto da mina de Posse, em Mara Rosa, o que permite que a empresa dê início à construção do 
empreendimento.  

“A Amarillo está a um passo de se tornar um produtor de ouro. Gostaríamos de agradecer ao órgão ambiental 
de Goiás, à comunidade de Mara Rosa e à nossa dedicada equipe no Brasil liderada pelo Country Manager Arão 
Portugal por seu trabalhado duro e pelo apoio nesta importante conquista”, disse Mike Mutchler, CEO da Amarillo 
Gold.  

A LI, aprovada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do estado de 
Goiás, foi emitida 10 dias após o governador do estado anunciar o apoio ao projeto em um encontro público sobre 
investimentos em mineração em Goiás e uma semana depois que a Amarillo assinou um acordo para construir uma 
linha de energia dedicada de Porangatu a Mara Rosa.   

O projeto de ouro Posse prevê a instalação de uma mina a céu aberto e uma planta CIL (Carbon In Leach), com 
estocagem de rejeitos a seco. Um estudo de viabilidade concluído em junho de 2020 mostrou que Posse produzirá 
ouro a um custo AISC de US$ 656/onça, com base em um preço de ouro de US$ 1.730/onça e um câmbio de R$ 
5,3/dólar. Posse tem vida útil inicial de 10 anos, uma produção inicial de 104 mil onças de ouro por ano e um valor 
presente de US$ 360 milhões, após impostos.  

Além de Posse, a Amarillo possui outro projeto em Lavras do Sul (RS), com 22 prospectos em áreas com 
histórico de produção de ouro. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 04/02/2021 

 
BRASIL MINERAL ENTREVISTA 

AURA MINERALS APROVA PROJETO ALMAS 
A Aura Minerals anunciou que o seu Conselho de Administração aprovou a implantação do projeto Almas, 

localizado no estado do Tocantins, que prevê a instalação de uma mina de ouro a céu aberto, com previsão de início 
de produção a partir do segundo trimestre de 2022. O investimento previsto para o empreendimento é de US$ 73 
milhões e as obras devem ter início em abril próximo. Durante os quatro primeiros anos, a produção média anual é de 
51 mil onças de ouro e a vida útil prevista para o empreendimento é de 17 anos.  

De acordo com o CEO da empresa, Rodrigo Barbosa, “esta decisão demonstra não somente valor a ser gerado 
e a acertada estratégia de fusão com a Rio Novo ocorrida em 2018, como também destaca o esforço contínuo do time 
da Aura em cumprir suas promessas. Como resultado do esforço de toda equipe, alcançamos otimizações importantes 
no projeto, através da construção de um futuro mais seguro e sustentável enquanto também potencializa crescimento 
e retornos financeiros. Como sempre, a Aura está focada no desenvolvimento de projetos de baixo risco, com foco na 
redução do payback enquanto mantém a flexibilidade para acessar upsides com investimentos adicionais em 
exploração para expandir recursos no momento em que Almas se aproximar do início de sua operação”.  

Em entrevista exclusiva concedida a Brasil Mineral, Rodrigo Barbosa fala sobre os motivos que levaram a Aura 
Minerals a abrir seu capital na bolsa brasileira e os pilares que sustentam o plano de crescimento da empresa.  
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 04/02/2021 

 
OURO 

NORTH STAR IMPLANTA REFINARIA EM BELÉM 
Até o final de 2021 a empresa North Star Refino S.A. planeja colocar em operação a primeira unidade de refino 

de ouro na região norte do Brasil, localizada em Belém (PA), cuja construção foi iniciada em janeiro deste ano. A 
fábrica, que demandará um investimento de US$ 10 milhões, terá capacidade para refinar 2 toneladas/mês ou 24 



toneladas/ano do metal, mas o plano já contempla uma expansão para 48 toneladas/ano, quando a empresa poderá 
atender também a clientes de outros países da América do Sul.  

De acordo com o presidente da North Star, Maurício Gaioti, a história da empresa começa dentro da Omex, 
que é uma trading company de minérios e que “anda por todo o Brasil conversando com diversas mineradoras, mais 
especificamente dentro do segmento de metais preciosos, que é o seu carro-chefe”. Os dirigentes da empresa 
identificaram que o Pará tem todo um potencial para estar na liderança da produção mineral brasileira e o governo 
estadual tem interesse em promover a verticalização da produção mineral e trazer mais tecnologia para dentro do 
estado. Além disso, existe uma dificuldade logística para os produtores de ouro no Norte do País, que precisam realizar 
todo um trâmite para realizar o beneficiamento do minério em São Paulo e dali realizar exportações. “Por isto 
enxergamos a oportunidade de ter uma fábrica de ponta no Norte do Brasil”, afirma Gaioti.  

Como havia necessidade de trazer tecnologia de ponta, diz ele, a empresa decidiu buscar expertise 
internacional. “Tínhamos que juntar forças com empresas internacionais para que pudéssemos construir algo que 
coloque esta fábrica como algo de ponta e transforme Belém num hub de metais preciosos. E a Omex, por já estar 
exportando há muito tempo, tinha vários contatos internacionais, especialmente um na Bélgica e outro em Dubai, 
buscamos a formação de uma joint venture para construir a fábrica do Brasil”. 

O próximo passo, após a formação da joint-venture foi a compra de um terreno próximo ao aeroporto, por 
uma questão de logística e segurança. Em janeiro foi dado início à construção e em dezembro de 2021 deve ocorrer a 
inauguração, já com maquinário pronto e equipe treinada. O objetivo inicial é processar cerca de 25% do ouro 
produzido no País, evoluindo depois para a capacidade de 48 toneladas/ano, para atender também outros países.  

Um ponto forte da nova unidade de refino, segundo Gaioti, é que, por contar com parcerias internacionais, o 
ouro por ela refinado terá o certificado de “Good Delivery”, podendo ser comercializado em qualquer lugar do mundo. 
A empresa também contará com um “Selo Amarelo”, uma espécie de certificado de origem o qual assegura que o ouro 
por ela processado foi extraído de forma totalmente legal e cumprindo todas as regras de compliance em termos 
ambientais, sociais e de governança. Durante a fase de construção serão gerados 120 empregos diretos e quando a 
unidade estiver operando deve empregar pelo menos 50 pessoas. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 04/02/2021 

 
ANALISTAS VEEM PRODUÇÃO DA VALE DENTRO DA META EM 2021 E RECOMENDAM AÇÃO 

A produção de minério de ferro da Vale (VALE3) ficou abaixo do esperado no quarto trimestre, mas as vendas 
da mineradora surpreenderam positivamente — com volume recorde de embarques para a China — e podem 
provocar revisões nas projeções de Ebitda. 

Analistas esperam que a diferença entre o volume produzido e as vendas diminua neste ano. 
Segundo estimativas do Bradesco BBI e do Safra, a produção da Vale deve ficar em torno de 320 milhões de 

toneladas em 2021. 
O valor está dentro das projeções da empresa de 315-335 milhões de toneladas 
Bradesco BBI 
As vendas totais de minério de ferro, de 91,3 milhões de toneladas, vieram cerca de 4% acima da projeção do 

Bradesco BBI. 
A Vale não reiterou explicitamente sua estimativa de produção de 315-335 milhões de toneladas para este 

ano, mas o Bradesco BBI projeta produção de 320 milhões de toneladas e vendas de 315 milhões de toneladas, 
comenta o analista Thiago Lofiego. 

A lacuna entre produção e vendas deve diminuir em 2021, em meio a uma normalização dos estoques. O 
Bradesco BBI recomenda a compra das ações da Vale. 

Credit Suisse 
Números não trouxeram grandes surpresas; vendas ficaram um pouco acima das expectativas do Credit Suisse. 

Ainda assim, o banco suíço recomenda a compra dos papéis da mineradora. 
“Atingir esse guidance dependerá da evolução da estação das chuvas e do La Niña nos próximos meses, e de 

em quanto tempo a Vale poderá consertar o terminal danificado em Ponta da Madeira”, avalia o analista Caio Ribeiro. 
Itaú BBA 
Vendas se recuperaram de um desempenho “pouco inspirador” no terceiro trimestre; número veio 7% acima 

da estimativa do Itaú BBA, impulsionado pela forte demanda chinesa 
“Enxergamos algum espaço para alta em estimativa de Ebitda de US$ 9 bilhões no quarto trimestre de 2020”, 

revela o analista Daniel Sasson, que também recomenda as ações da Vale. 
Safra 
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A produção veio em linha, mas as vendas ficaram cerca de 11% acima da projeção do Safra, em meio a preços 
elevados do minério de ferro 

“Espera produção de minério de ferro de 320 milhões de toneladas em 2021; previsão parece “alcançável” já 
que a empresa fechou o ano passado com capacidade de produção de 322 milhões de toneladas”, conclui o analista 
Conrado Vegner, que mantém posição de compra dos papéis. 
Fonte: Money Times 
Data: 04/02/2021 

 

LÍTIO 
SIGMA QUER CAPTAR C$ 30 MILHÕES COM AÇÕES 

A Sigma Lithium anunciou que pretende concluir uma colocação privada de até 7,5 milhões ações ordinárias a 
serem emitidas a um preço de C$ 4,00 por ação, o que geraria uma receita bruta de até C$ 30 milhões. A expectativa 
da companhia é que os investidores institucionais, incluindo os principais investidores globais com foco em ESG e 
sustentabilidade, representem a maioria dos investidores na Oferta. O fechamento da Oferta está sujeito às condições 
habituais, como o recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da TSX Venture Exchange 
(a "TSXV"). 

A Companhia pretende usar os recursos líquidos da Oferta conforme descrito em seguida e para fins 
corporativos gerais. Os usos específicos esperados dos recursos líquidos são: financiar os fluxos de trabalho 
adicionados em dezembro de 2020 com o objetivo de redimensionar o projeto de lítio da Grota do Cirilo; 
Desenvolvimento da Fase 2 de produção (depósito do Barreiro) previsto para 2023 -- elaboração de estudo de pré-
viabilidade (e posteriormente estudo de viabilidade) para atualização do laudo técnico do Projeto Grota do Cirilo; Pré-
desenvolvimento da produção da Fase 3, planejado para 2024-2025, incluindo um programa de perfuração a diamante 
de 20 mil metros com o objetivo de agregar recursos minerais de acordo com os critérios do Instrumento Nacional 43-
101 e a preparação de um estudo de avaliação econômica preliminar, que também será utilizado para atualizar o 
Relatório do Estudo de Viabilidade; Financiar um amplo conjunto de programas ambientais e sociais em andamento, 
instituído pela Companhia, que visa implementar ações para mitigar, prevenir, controlar e compensar de forma 
proativa os impactos ambientais que eventualmente possam ser causados pela atividade de mineração a ser 
desenvolvida pela Sigma.  

A fim de aumentar a flexibilidade financeira da Sigma durante a construção e aumentar o valor máximo que 
poderia ser sacado sob o mecanismo de financiamento de projetos da Empresa com o Société Générale ("Project 
Finance") de US$ 45 milhões para US$ 50 milhões, a Sigma planeja direcionar US$ 5 milhões dos recursos da Oferta 
para sua conta poupança no Banco Nacional, somando-se aos US$ 10 milhões atualmente reservados como 
componente de capital do Project Finance. Isso elevaria o patrimônio total reservado pela Empresa para o Project 
Finance para US$ 15 milhões.  

A Oferta está programada para fechar em ou próximo a 10 de fevereiro de 2021 e está sujeita a certas 
condições, incluindo, mas não se limitando a, o recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a 
aprovação da TSX Venture Exchange e das autoridades reguladoras de valores mobiliários. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 04/02/2021 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.moneytimes.com.br/tag/banco-safra

