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NO DIA MUNDIAL DA ÁGUA, GOVERNO FEDERAL ANUNCIA O LANÇAMENTO DO PORTAL DA ÁGUA MINERAL 
Plataforma desenvolvida pelo Ministério de Minas e Energia (MME), por meio do Serviço Geológico do Brasil 

(SGB-CPRM), possui o intuito de fornecer informações sobre a qualidade da água mineral disponíveis para consumo 
Esta segunda-feira (22), Dia Mundial da Água, foi escolhida para ser a data de lançamento do Portal da Água 

Mineral, uma plataforma on-line do Governo Federal, desenvolvida pelo Ministério de Minas e Energia através do 
Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). O intuito do projeto é fornecer informações apuradas e confiáveis ao 
público consumidor sobre a qualidade da água que está sendo adquirida nos mercados. 

A medida contará, posteriormente, com a impressão de QR codes nos rótulos das garrafas de água mineral, 
que irão direcionar o consumidor para a página do portal. No site, ele poderá acessar, de forma rápida, dados sobre 
procedência, classificação quanto à constituição mineral e demais características naturais da água, sua qualidade, 
além de outras informações relevantes. Também é possível diferenciar as águas adicionadas de sais das águas que 
são realmente naturais e minerais. 

O evento de lançamento foi realizado via internet e contou com a participação de membros de instituições 
parceiras, entre órgãos governamentais e entidades representativas do setor de produção de água mineral que 
colaboraram com a idealização do projeto. A fala inicial foi do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que 
elaborou um discurso para o lançamento da plataforma, enfatizando também a importância histórica por trás do Dia 
Mundial da Água. 

“Neste ano, o tema escolhido para o Dia Mundial da Água é “Valorizando a Água", tema este que não 
poderia ser mais propício para aproveitarmos e fazermos o lançamento do Portal da Água Mineral. Valorizar a água, 
que é o mineral essencial à existência de qualquer forma de vida na terra, é compreender sua importância vital para 
todo o equilíbrio e funcionamento do planeta. Nos seus mais diversificados usos, hoje o foco de destaque deste 
importante bem é a água mineral envasada e o seu valor essencial. É uma forma de embalar solidariedade, um valor 
inestimável.”, ponderou o ministro em seu discurso. A versão completa da fala de Bento Albuquerque está 
disponível no canal do SGB-CPRM no Youtube. 

Após a mensagem do ministro, foi a vez do secretário de Geologia e Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia, Alexandre Vidigal, fazer as suas considerações. De acordo com ele, as informações mais básicas 
sobre qualidade da água mineral são necessárias para o consumidor. Portanto, o portal abre alas para o acesso a 
esse tipo de conteúdo, que é o que o público realmente procura saber. 

“É um momento que nós temos que guardar. Estamos falando daquilo que o consumidor seguramente mais 
dá valor, que é a questão da transparência e da qualidade. Um portal como esse, lançado em um dia importante 
como esse, nos leva exatamente a essa condição, de termos a possibilidade do consumidor ter acesso às condições e 
as características da água que está consumindo, se ela é de fato mineral ou não.” relatou o secretário. 

Em seguida, o diretor/presidente do SGB/CPRM, Esteves Colnago, reforçou a importância dos trabalhos que 
vêm sendo realizados para este desenvolvimento. Segundo ele, há uma ampla gama de águas adicionadas de sais e 
outras bebidas que estão sendo comercializadas próximas às águas minerais, induzindo o consumidor ao erro. Para 
ele, a difusão de informações é compromisso do SGB para que o consumidor possa de fato saber qual produto está 
sendo adquirido. 

http://aguamineral.cprm.gov.br/
http://aguamineral.cprm.gov.br/
https://youtu.be/CEg3zPP3lkA


“O Serviço Geológico Brasileiro tem como objetivo primordial a atuação em diversas áreas das geociências e 
disseminar conhecimento geocientífico, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento 
sustentável para o Brasil. Através da rede LAMIN, o SGB realiza estudos in loco das fontes minerais, realiza análises 
químicas, físico-químicas e microbiológicas para as suas classificações e portabilidades ao longo dos anos.”, declarou 
o presidente. 

Esteves também relatou a cautela na produção da linguagem do portal. Segundo ele, o objetivo de informar 
os consumidores deve ser amplo e, para isso, o site foi elaborado em uma linguagem acessível para que todo e 
qualquer indivíduo possa absorver o conteúdo. 

“Este portal, que utiliza uma linguagem acessível, tem como objetivo informar aos consumidores acerca dos 
benefícios e características do produto que está ali envasado. As logos da CPRM e ANM, além do QR code nos 
rótulos, trarão uma segurança adicional para os consumidores e um diferencial aos produtores de água mineral.”, 
afirmou Esteves. 

Outro representante da CPRM que marcou presença no evento foi o diretor de Infraestrutura Geocientífica, 
Paulo Romano, que reforçou os pensamentos apresentados pelos colegas e demonstrou muita satisfação no êxito do 
desenvolvimento do portal. 

“Apesar do lançamento de um portal específico para informações sobre água mineral ser algo recente, as 
pesquisas e o esforço demandado para que um projeto parecido com esse fosse lançado, é algo que vêm sendo 
desenvolvido ao longo de muitos anos”, afirmou Romano, resgatando a história da atuação do Lamin do SGB. 

“Gostaria de destacar os avanços que decorrerão dessa iniciativa do SGB/CPRM, juntamente com o MME, 
Secretaria de Geologia e da Agência Nacional de Mineração (ANM). Já buscávamos há muito tempo um mecanismo 
que pudesse separar com bastante nitidez as águas adicionadas de sais, das águas que são realmente naturais e 
minerais. Sem dúvida algum esse instrumento remoto e instantâneo será bastante eficaz na diferenciação desses 
tipos.”, afirmou o diretor-geral da ANM Victor Hugo Bicca. 

Emocionado, o presidente da Associação Brasileira de Indústria de Água Mineral (ABINAM), Carlos Alberto 
Lancia, também se referiu a todo o esforço que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos para que algum modelo 
de diferenciação das águas minerais, seja ele expositivo ou informativo, pudesse ser difundido entre os 
consumidores. 

“Essa luta de valorizar a água mineral e trazer valor agregado é intensa e de longa data. Quando recebemos 
o comunicado da CPRM, através do doutor Paulo Romano, foi um dia magnífico e, hoje, transbordo de lágrimas no 
meu coração. Isso porque enquanto a ABINAM sempre lutou em preservar as águas minerais, existe uma corrente 
contrária que desde 1994 luta em desvalorizar e desacreditar a água mineral brasileira. Portanto, eu não tenho 
palavras para esse momento, podendo usar o QR code nas áreas livres do rótulo, o consumidor vai poder ver o valor 
agregado do nosso produto.” 

Além das apresentações acerca do projeto, o evento deu explicações amplas sobre o desenvolvimento do 
portal. O site já está disponível e a circulação dos rótulos com QR code acontecerá em breve. 
Fonte: CPRM 
Data: 23/03/2021 
 
 
 
 

MINÉRIO DE FERRO DA CHINA SE RECUPERA COM MENOR PREOCUPAÇÃO COM RESTRIÇÃO AO AÇO 
Os contratos futuros de minério de ferro da China subiram pela segunda sessão consecutiva na quarta-feira 

(24), recuperando-se do que alguns analistas viram como um abandono exagerado em reação às restrições à 
produção com medidas antipoluição na principal cidade produtora de aço do país, Tangshan. 

O contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, com vencimento em 
maio, encerrou as negociações com alta de 1,30%, a 1.053 iuanes (US$ 161,71) por tonelada. 

No entanto, o contrato de abril na Bolsa de Cingapura caiu 1%, para US$ 153,55 a tonelada, após um ganho 
de 2,6% na sessão anterior. 

O mesmo ocorreu com o preço spot de referência do minério de ferro com 62% Fe, que fechou em baixa de 
0,46%, a US$ 162,20 a tonelada, ampliando a baixa de sete semanas, mostraram dados da consultoria MMI, de 
Xangai. 

O minério de ferro de Dalian caiu para seu nível mais baixo em seis semanas na segunda-feira, com os 
investidores temendo que mais cortes na produção de aço na China possam reduzir significativamente a demanda 
pela matéria-prima. 



Um aviso que circulou recentemente na indústria siderúrgica da China ameaçou cortes na produção entre 
30% e 50% para inadimplentes em Tangshan, com a restrição sendo vista com possibilidade de expansão para incluir 
outras cidades produtoras de aço. 

"Apesar do recente foco do mercado no endurecimento das regulamentações de emissões chinesas, 
achamos que é improvável que cortem materialmente a produção de aço", disse Justin Smirk, economista sênior do 
Westpac Group, em um comentário em 17 de março. 

A mudança não é esperada em um momento em que Pequim está mantendo o apoio à economia com 
políticas de estímulo, disse ele, acrescentando que a China pode, em vez disso, reduzir as emissões forçando o 
fechamento de usinas menores e poluentes e permitindo que usinas maiores e mais limpas ocupem o espaço. 

A China, que responde por mais da metade da produção mundial de aço, também pode aumentar o uso de 
sucatas de metal e minério de ferro de alta qualidade menos poluente em altos-fornos, acrescentou. 

O vergalhão na Bolsa de Futuros de Xangai subiu 1,2%, enquanto a bobina a quente avançou 1,1%. O aço 
inoxidável aumentou 0,4%. 

O carvão metalúrgico de Dalian caiu 0,2%, enquanto o coque subiu 0,8%. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 24/03/2021 
 

 
 
 

PPI 
ANM DISPONIBILIZA MAIS 2.762 ÁREAS 

A Agência Nacional de Mineração (ANM), em parceria com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) do Ministério da Economia, realizou uma audiência pública, dia 23 de março, para ouvir a 
sociedade sobre a proposta de edital da 3ª rodada de disponibilidade de áreas. A ideia foi que representantes do 
setor mineral contribuíssem e fizessem ponderações para o novo edital, que deve ofertar 2.762 áreas, sendo 99 para 
lavra e o restante para pesquisa.  

A audiência teve como foco as chamadas áreas nominadas – locais apontados pelo próprio setor mineral, 
por meio do sistema SOPLE (Sistema de Oferta Pública e Leilão de Áreas) da ANM, como pontos de interesse para 
investimentos. Após minuciosa análise da ANM, para verificar se havia algum tipo de interferência (ambiental, 
indígena, urbana, entre outras), as áreas foram selecionadas e agora podem ser ofertadas no terceiro edital.  

Esta é a terceira fase do projeto da ANM que tem como objetivo girar economicamente um passivo de cerca 
de 50 mil áreas que podem ser usadas para pesquisa e lavra, mas estavam paradas por falta ou demora na análise 
por parte do antigo DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral). São projetos minerários já outorgados 
anteriormente, mas que retornaram à agência por diversos fatores, como perda do direito minerário dos antigos 
titulares, indeferimentos ou caducidade, provocados por abandono do empreendimento, desistência e 
inadimplência de obrigações. 

A disponibilização de áreas da ANM entrou para o PPI em maio de 2020. A primeira rodada aconteceu em 
setembro do mesmo ano e ofertou, experimentalmente, 500 áreas para pesquisa. Em dezembro, aproximadamente 
sete mil áreas foram disponibilizadas para pesquisa e lavra. A qualificação no PPI apoia a ANM na elaboração e 
implantação do novo modelo de disponibilidade de áreas, incluindo a oferta pública prévia, seguido pelo critério de 
desempate pela melhor oferta financeira para os projetos e empreendimentos. 

Com essa rodada somam mais de 10 mil as áreas disponibilizadas. Para 3.200 delas não houve interessados e 
das que foram requeridas, 1.800 tiveram apenas um interessado, enquanto 2.500 áreas foram para o leilão. Aquelas 
para as quais não houve interessado nem receberam lances no leilão ficaram livres e podem ser requeridas por 
qualquer interessado. 
Fonte:  Brasil Mineral 
Data: 23/03/2021 
 
 

 
 

METALOR CRIA MÉTODO PARA VERIFICAR ORIGEM DO OURO 
A suíça Metalor anunciou que desenvolveu um método, junto com a Universidade de Lausanne, que permite 

confirmar rapidamente de onde o ouro foi extraído, impedindo potencialmente a entrada de produto ilegal nas 
cadeias de fornecimento. 



A empresa informou que a pesquisa durou 26 meses. Segundo explicou o executivo da Metalor, Jonathan 
Jodry, a técnica recolhe amostras de ouro de uma mina ou fornecedor e cria um diagrama químico e físico complexo 
para o material em relação ao qual as remessas subsequentes podem ser verificadas. 

De acordo com Jodry, se um carregamento contém ouro de uma fonte diferente, isto será visível porque seu 
diagrama, que a Metalor chama de "passaporte geoforênsico", não corresponderá ao do banco de dados da 
refinaria. 

"Uma análise semelhante do ouro era possível antes, mas era muito difícil de ser aplicada a cada remessa", 
disse Jodry. Segundo ele, muitas refinarias dedicam muito tempo e recursos para ter certeza das origens do ouro que 
recebem, mas isto tende a ser feito rastreando os embarques em vez de analisá-los. 

"Este é um grande passo adiante na rastreabilidade do ouro extraído", disse ele, acrescentando que 
qualquer refinaria pode utilizar o método. 

O método não identificará as origens do ouro que já foi refinado, mas poderá ajudar a policiar o 
fornecimento de ouro da mina para a refinaria, tornando mais difícil para comerciantes tentarem adulterar a origem 
do metal. 

A empresa ressaltou que tais fraudes ocorrem em lugares como a América do Sul e a África, onde 
principalmente o garimpo ilegal é comum, e grupos criminosos e armados comercializam ouro no valor de bilhões de 
dólares. 

Embora o método seja confiável com o ouro de uma única mina, disse Jodry, ele ainda não pode confirmar 
de forma confiável a origem do ouro enviado por coletores que combinam metal de vários fornecedores - algo 
comum na mineração em pequena escala. 

A maioria das grandes refinarias, incluindo a Metalor, teve que cortar relações com fornecedores que se 
descobriu terem negociado, consciente ou inconscientemente, com ouro ilegal. 

Não é suficiente 
A ONG Swissaid, que tem investigado a cadeia de abastecimento das refinarias suíças, acolheu o novo 

método como um passo na direção certa. "No entanto, ele não resolve o problema de rastrear a origem do ouro 
reciclado ou do ouro retido nos bancos", disse Marc Ummel, representante da Swissaid, ao diário suíço Le Temps. 

Segundo ele, apenas cerca de 32% de todo o ouro importado pelas cinco refinarias suíças em 2018 veio 
diretamente das minas. 

A Metalor faz parte do Grupo Tanka Precious Metals que registrou receitas de mais de CHF 300 milhões (US$ 
324 milhões) no ano passado. Ela emprega 1.500 funcionários em todo o mundo, incluindo fábricas nos Estados 
Unidos.  
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 23/03/2021 

 

 
CSN GANHA UM “EXTRA” DE R$ 426,8 MILHÕES COM IPO DA CSN MINERAÇÃO 

O IPO da CSN Mineração (CMIN3) continua despertando o interesse dos investidores. A demanda levou a 
corretora da XP Investimentos, que atua como agente estabilizador da operação, a vender um lote suplementar de 
50,211 milhões de ações, que pertenciam à controladora da companhia, a siderúrgica CSN (CSNA3). 

A colocação desses papéis visou à estabilização dos preços da ação da mineradora no mercado, segundo o 
fato relevante divulgado nesta terça-feira (23) pela CSN. O lote suplementar foi vendido por R$ 8,50 por ação. Com 
isso, o valor bruto que a CSN receberá pelas ações é de R$ 426,8 milhões. A liquidação da operação está prevista 
para hoje. 

Assim, o resultado final do IPO da CSN Mineração envolveu a emissão primária de 161,2 milhões de papéis 
pela mineradora, e a oferta secundária de 422,9 milhões de ações. Dessa fatia, 377,8 milhões pertenciam à CSN; 37,6 
milhões, à Japão Brasil Minério de Ferro; e 7,6 milhões, à Posco. A abertura de capital da companhia movimentou R$ 
4,965 bilhões. 
Fonte: Money Times 
Data: 23/03/2021 
 
 
 
 
 
 

https://www.moneytimes.com.br/csn-mineracao-precifica-ipo-a-r-850-por-acao-e-movimenta-r-55-bi/
https://www.moneytimes.com.br/cotacao/cmin3/
https://www.moneytimes.com.br/tag/xp-investimentos/
https://www.moneytimes.com.br/tag/csn/
https://www.moneytimes.com.br/cotacao/csna3/
https://www.moneytimes.com.br/tag/csn-mineracao/


 
 
 
 

TERRAS RARAS 
V SEMINÁRIO BRASILEIRO ACONTECE EM ABRIL 

O V Seminário Brasileiro de Terras Raras acontece entre os dias 12 e 14 de abril de 2021, de forma online e 
gratuita, das 14h às 18h. O evento pode ser acompanhado pelo canal www.youtube.com/MCTIC. A inscrição deve 
ser feira pelo site www.cdtn.br/Vseminariodeterrasraras. A programação do evento está disponível no mesmo site.  

O seminário tem como objetivo apresentar e debater os desafios e perspectivas tecnológicas para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva dos elementos de terras raras no Brasil, ligados especialmente aos projetos de 
exploração mineral, a demanda dos setores industriais, ao uso e aplicações dos imãs de terras raras no âmbito do 
mercado de veículos elétricos e da mobilidade elétrica no País, além das energias renováveis e outras aplicações.   

A realização do seminário é da CDTN, MCTI, SEDE/MG, CODEMGE, SGM/MME, INCT Pátria (USP) e Projeto 
REGINA (UFSC), UFCAT, IPT, LABFAB ITR e CETEM, com apoio da Roskill e IBRAM. 
Fonte:  Brasil Mineral 
Data: 23/03/2021 
 
 
 

OBRAS DA FICO COMEÇAM EM DOIS MESES 
Projetada há mais de dez anos, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) terá seus primeiros 

dormentes lançados sobre o solo daqui a dois meses. A execução do projeto está a cargo da Vale, que assinou um 
contrato com o governo no fim do ano passado, com previsão de investir R$ 2,73 bilhões na obra em quatro anos, 
prazo estimado para sua conclusão. 

As obras terão início na cidade de Mara Rosa, em Goiás, onde os trilhos vão se conectar à malha da Ferrovia 
Norte-Sul, que já está em operação. Partindo desse ponto, a Fico avançará rumo a Mato Grosso, em um trajeto de 
383 quilômetros, até chegar ao município de Água Boa (MT), na região do Vale do Araguaia. 

O acordo firmado entre a Vale e o Ministério da Infraestrutura se deve à decisão do governo de permitir que 
as atuais concessionárias de ferrovias do País façam a renovação antecipada de seus contratos.  

A proposta, que era estudada desde 2017, autoriza que concessões de 30 anos realizadas na década de 1990 
- e que só venceriam entre 2026 e 2028 - sejam renovadas agora, por mais 30 anos. 

Como contrapartida, essas empresas se comprometem a expandir as malhas onde já atuam, além de 
fazerem o chamado "investimento cruzado". 

A Vale concordou em fazer a obra, após conseguir autorização para renovar antecipadamente duas 
concessões já operadas por suas empresas de logística, a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), na Região Sudeste 
do País, e a Estrada de Ferro Carajás, no Maranhão. Quando a empresa terminar a obra, entregará o 
empreendimento para o governo, que vai fazer leilão para conceder a operação da ferrovia a qualquer companhia 
interessada em atuar no traçado. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 23/03/2021 
 
 
 
 

GREEN MINERALS LISTED IN OSLO WITH AIM TO MINE OCEAN FLOOR IN 2026 
Cyprus-based Seabird Exploration on Tuesday listed its deep-sea mining arm Green Minerals, which aims for 

mineral production off Norway in 2026. 
In a separate statement, it also said it would collaborate with a consortium led by Oil States Industries, a 

subsidiary of oil service firm Oil States International, to develop a harsh environment deep sea mining system, and 
for the longer term would seek mining rights outside Norway. 

Green Minerals and other advocates say offshore extraction of metals to build electric car batteries, wind 
turbines and solar panels could help Europe and the United States to reduce dependence on China. 

Environmentalists, however, say that seabed mineral production could destroy little-known organisms on 
the ocean floor, and until more research has been done to understand the impact, such plans should be put on hold. 

http://www.youtube.com/MCTIC
http://www.cdtn.br/Vseminariodeterrasraras


Green Minerals shares traded at 31 crowns per share by 1134 GMT on Euronext Growth Oslo, which aims to 
promote growth among smaller companies. 

“The green energy transition is driving new demand for key minerals essential to electrification and 
digitisation. At the same time, new resources are becoming less accessible as land ore grade declines,” the company 
said in a statement. 

In January, Norway launched a process to open areas of its extended continental shelf to exploration for 
seabed minerals, with the first licences potentially issued as early as 2023. 

The government-led expeditions discovered ore deposits containing such metals as copper, zinc and cobalt 
on the ocean floor along the Mid-Atlantic Ridge between Jan Mayen and Svalbard Archipelago. 

The International Seabed Authority, which regulates seabed mineral exploration in international, as opposed 
to national, waters, has yet to approve the rules for production. 

In November, Green Minerals raised 31.7 million Norwegian crowns ($3.70 million) via a private placement, 
at a subscription price of 11 crowns per share. 

$1 = 8.5706 Norwegian crowns). 
Fonte: Reuters 
Data: 23/03/2021 
 

 
REVISTA APONTA QUE BAHIA VAI SE TORNAR TERCEIRO MAIOR PRODUTOR MINERAL DO PAÍS 

Investimentos privados e novo horizonte trazido pela Fiol estão entre bons indicadores, segundo a 
publicação Mineração e Sustentabilidade deste trimestre.  

A revista Mineração e Sustentabilidade nº 36 indica que a Bahia deve se tornar o terceiro maior produtor 
mineral do país. Com investimentos de R$ 10,5 bilhões até 2024 e a conclusão do trecho 1 da Fiol (Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste), estado deve ter novo salto de crescimento no setor. 

“Mesmo na pandemia, a mineração não parou. O setor trabalhou de forma responsável, tomando todas as 
providências em favor da saúde. Turnos e horários de almoço foram alterados e os operários foram redistribuídos 
nos transportes a fim de evitar a proliferação do vírus. Com tudo isso, mantivemos um elevado nível de entrega. 
Aliados a esses fatos, tivemos a alta do dólar em 2020 e o aumento das cotações dos principais metais, o que 
intensificou os resultados positivos”, disse o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, à revista. 
Clique aqui e acesse a íntegra da matéria. 

Fonte: CBPM 
Data: 23/03/2021 
 
 
 

MINERADORAS DE OURO LISTADAS EM LONDRES SENTEM A PRESSÃO 
O ouro perdeu seu brilho, mas não antes de um alarde final que o levará de volta à alta do ano passado de 

cerca de US$ 2.000/onça, por mais breve que seja esse momento. Em 2023/2024, corretores avaliam que o valor 
cairá para US$ 1.200/onça. 

Esses analistas mais pessimistas refutam as sugestões de que o preço do ouro permanecerá por anos em 
níveis elevados, entre US$ 1.500 e US$ 1.700/onça. O preço voltará às normalidades históricas e cíclicas, disseram 
eles, apesar das altas e das vendas dramáticas ao longo do caminho. 

Ultimamente, as mineradoras de ouro listadas em Londres viram suas avaliações cortadas e os analistas 
revisaram para baixo as previsões de lucros para 2021. 

Há perspectivas melhores para a prata, mas mesmo nas operações onde os dois metais preciosos são 
produzidos, a prata compensa apenas parcialmente o impacto da queda do preço do ouro. 

A previsão de Ebitda médio estimado da corretora Peel Hunt para 2021 para as mineradoras de ouro listadas 
em Londres está 9% abaixo, com uma ampla gama de quedas entre que chega a 29%. 

Para produtores de ouro sem contribuição de prata (Centamin, Pan African Resources e Petropavlovsk), a 
redução média é de 16%. Isso se compara a um rebaixamento médio de apenas 3% para os quatro produtores de 
ouro e prata, Fresnillo, Hochschild, Wheaton Precious Metals e Yamana Gold. 

A Peel Hunt reduziu seu preço médio estimado do ouro em 2021 em 7% para US$ 1.835/onça, com previsão 
de queda de 11% no segundo trimestre para US$ 1.750/onça. 

https://drive.google.com/file/d/1hWzkpKL7yTWHQDzXWkLdzWarFOwoASJz/view?usp=sharing


A história da prata é diferente, com o corretor dizendo que o metal permaneceu forte ao longo do primeiro 
trimestre, negociado na faixa de US$ 24 a US$ 28/onça, e o preço médio do primeiro trimestre de mais de US$ 
26/onça foi cerca de 20% acima de sua previsão anterior. 

A Peel aumentou sua previsão de preço de prata estimado para 2021 em 9%, para US$ 25/onça, deixando 
2022 e 2023 inalterado. "No próximo ano, vemos a proporção ouro/prata passando dos atuais 67 para 85 no início 
de 2022, o que consideramos conservador pelos padrões históricos". 

Alguns bancos estão especialmente pessimistas quanto à direção futura do preço do ouro, e o Credit Suisse é 
um deles. Uma nota afirma: "o ouro finalmente cedeu aos rendimentos (títulos) em alta e o fortalecimento do dólar 
americano e o suporte chave em US$ 1.761 foram recentemente compensados. Esperamos uma queda para US$ 
1.670 a seguir, depois US$ 1.620." 

O ouro mantém sua estreita relação inversa com os rendimentos reais dos EUA, que o Credit Suisse prevê 
que subirão ainda mais, colocando mais pressão sobre o metal amarelo. 

Os rendimentos dos títulos aumentaram e o ouro - que não tem rendimento algum - caiu. 
Enquanto isso, uma batalha real está sendo travada entre os mercados e os bancos centrais. 
A liquidação dos títulos aconteceu porque os investidores prevêem aumentos nas taxas, embora o Fed tenha 

inferido que esses aumentos estão fora da mesa por dois anos ou mais. 
Mas os mercados não acreditam muito nisso. Eles veem sinais de aumento da inflação, impulsionado pela 

impressão maciça de dinheiro em todo o mundo para proteger as populações da devastação econômica causada 
pela Covid-19. 

Quem sairá vencedor? Isso é incerto, mas os presságios não parecem bons para os investidores em títulos. O 
núcleo da inflação dos EUA no mês passado foi de 1,4%, bem abaixo da meta do Fed de 2%. 

Minuta da última reunião de política monetária do Fed mostrou que as autoridades não viam as condições 
para reduzir seu programa massivo de compra de ativos por algum tempo. O Fed deixou claro que não se importa se 
a inflação ultrapassar sua meta - embora provavelmente haja limites. 

Com o desemprego nos Estados Unidos em cerca de 7%, não estamos nem perto de um mercado de 
trabalho apertado que leva a demandas salariais inflacionárias. O mesmo acontece na Grã-Bretanha e em outros 
lugares. 

Se o Fed vencer a batalha com os mercados, e este é um grande se, há otimismo de uma segunda perna para 
o preço do ouro ainda este ano, e em 2022. É por isso que alguns corretores estão dizendo aos clientes para comprar 
mineradores de ouro na queda. 

Se os EUA continuarem apoiando o mercado de títulos, evitarem taxas de elevação e os rendimentos não 
subirem, então o ouro se manterá em níveis elevados, ou aumentará se a recuperação falhar ou novas mutações do 
vírus prejudicarem a atividade econômica, disse um banqueiro. 

Em outras palavras, teremos inflação sem aumento da taxa e os rendimentos reais serão reduzidos - bom 
para o ouro. 

O pacote econômico de Joe Biden pode ser um grande "vento a favor" para o ouro no longo prazo, de 
acordo com o analista do Commerzbank, Carsten Fritsch, citado pela Bloomberg. E se a inflação for mais alta do que 
as taxas, o ouro ainda pode subir. 

No longo prazo, porém, assumindo que um ‘novo normal' emerja, espera-se que o ouro recue para níveis 
historicamente mais moderados. 

Os investidores que esperam uma segunda etapa de alta no preço do ouro podem estar certos. Mas o que 
sobe deve descer - e não necessariamente em linha reta. 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 23/03/2021 
 

 
TIM QUER REPLICAR ESTRATÉGIA DO AGRO EM MINERAÇÃO, ENERGIA E INDÚSTRIA 

Ampliando a participação no ecossistema de conectividade do agronegócio, a TIM acredita que a iniciativa 
pode servir de modelo para uma estratégia de redes privativas em outros segmentos, como mineração, 
indústria e energia. 

O tema foi discutido nesta segunda-feira, 22, durante o primeiro dia do Fórum das Operadoras Inovadoras, 
organizado por TELETIME e Mobile Time. Na ocasião, o head de soluções corporativas da TIM, Paulo Humberto 
Gouvea, destacou o sucesso no ConectarAgro como passo importante na estratégia B2B. A empresa cobre 5,1 
milhões de hectares em 218 cidades com 4G a partir de projetos ao lado de parceiros. 



“No agro, começamos com uma visão de redes abertas atendendo a demanda inicial [por conectividade], 
mas com visão futura de migração para sistemas autônomos que se tornem redes dedicadas ou privativas”, afirmou 
Gouvea. 

“Também temos roadmap desenhado em mineração para partir de rede aberta para rede privada”, 
prosseguiu o executivo, citando acordo firmado em fevereiro com a Anglo American como primeiro passo. O mesmo 
planejamento estaria ocorrendo no setor de utilities. 

Modelos 
Neste sentido, o diretor de soluções corporativas questionou possíveis modelos que não envolvam 

operadoras, como o cogitado pela distribuidora Neoenergia. A empresa elétrica não descarta parcerias com teles, 
mas está investindo em uma rede LTE privativa e cogita o compartilhamento com outros serviços públicos no futuro. 

“Não tem muito sentido [um serviço de] utilidade pública ser obrigado a investir em telecom como core do 
seu serviço”, opinou o diretor de soluções corporativas da TIM. Entre os desafios apontados estão a necessidade de 
equipes de operação e manutenção da rede privativa e a cobertura a nível de estados, em vez de cidades. 

Indústria 
Já no caso da indústria 4.0, a concentração em regiões urbanas seria um diferenciador. Ainda assim, a TIM 

enxerga oportunidades para formação de ecossistemas. “Em São José dos Campos (SP) tem um condomínio com 300 
indústrias. Não dá para pensar que cada uma delas vai investir em uma rede privativa, mas pode existir aplicação 
que atenda todas, com virtualização de core, baixa latência e disponibilidade”, exemplificou Gouvea. 
Fonte: Brasil Mining Site 
Data: 23/03/2021 

 
GOVERNO BUSCA EXPANSÃO DA MINERAÇÃO COM PARCEIROS INTERNACIONAIS 

As ações fazem parte da implantação do Plano de Mineração e Desenvolvimento e visa a promoção de 
ambiente favorável à atração de investimentos estrangeiros. 

A Secretaria de Geologia e Mineração (SGM), do Ministério de Minas e Energia (MME), realizou, em 18 e 19 
de março, seminários com a Irlanda e os Estados Unidos sobre ambiente de negócios e atração de investimentos ao 
setor mineral brasileiro. Os eventos fazem parte de iniciativa do MME com vistas ao reforço das oportunidades de 
investimentos no setor mineral brasileiro junto aos principais países mineradores, em especial aqueles com maior 
presença ou potencial de investimentos no Brasil. 

As ações fazem parte da implementação do Plano de Mineração e Desenvolvimento (PMD) 2020 – 2023 e 
visa a promoção de um ambiente favorável à atração de investimentos, à governança e à promoção de parcerias 
internacionais para o desenvolvimento do setor. 

O secretário da SGM, Alexandre Vidigal, abriu os eventos juntamente com os embaixadores da Irlanda e 
EUA. Vidigal realçou o compromisso do governo brasileiro em expandir a mineração no País, em termos qualitativos 
e quantitativos, tendo como premissa o compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar da população. Ele 
destacou o PMD 2020 – 2023, que determina linhas concretas para o desenvolvimento do setor. O secretário 
também destacou o papel desempenhado pelo setor mineral na recuperação da economia em meio à pandemia do 
COVID 19. 

O embaixador norte-americano no Brasil, Todd Chapman, chamou atenção para o dinamismo do setor 
mineral brasileiro e o excelente momento da relação bilateral em mineração. Assinalou o papel fundamental 
desempenhado pela mineração na promoção da sustentabilidade e indicou estimativa de que, de forma a cumprir as 
metas dos EUA em mudança do clima, a produção de minerais críticos deveria elevar-se em 500%. Chapman 
também anunciou a criação de Grupo de Trabalho Bilateral sobre Minerais Críticos em 2020. 

O seminário com os EUA contou com a participação de representante da empresa Mosaic, que contou sobre 
a experiência positiva em investir no País. 

O embaixador da Irlanda, Sean Hoy, enalteceu a cooperação com o MME e o propósito de elevar a 
participação de empresas irlandesas no Brasil. O diretor do Serviço Geológico Irlandês (GSI), Sean Finlay, enfatizou a 
importância da sustentabilidade e energias renováveis na Irlanda e realçou o papel da mineração como 
impulsionador da energia limpa. Também participaram representantes de empresas irlandesas de mineração com 
presença ou interesse no Brasil, como SLR, Golder e LTMS. 

A secretária adjunta de Geologia e Mineração do MME, Lilia Santagostino, e os técnicos Felipe Carvalho, da 
CPRM, e Yoshihiro Nemoto, da Agência Nacional de Mineração (ANM), também falaram sobre medidas adotadas 
para fortalecer o setor e simplicar o processo mineral. Também abordaram a consolidação e a modernização da 
ANM, identificação das potenciais reservas no País, bem como as áreas da CPRM a serem apresentadas em leilões. 



Também participaram CEOs e representantes de empresas nacionais e internacionais de mineração. Em 
dezembro de 2020, foram realizados seminários similares com Austrália, Canadá e Reino Unido. Novas edições, com 
outros parceiros internacionais em mineração, já estão agendadas. 
Fonte: ANM 
Data: 22/03/2021 

 
ESTUDO DETALHA CORREDOR DE MINERAÇÃO DE OURO NA COLÔMBIA 

 

Município de Califórnia, na Colômbia, tem rara mineralização de ouro 

Em estudo inédito publicado no periódico científico do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), o Journal of 
the Geological Survey of Brazil (JGSB), o pesquisador Wilson Scarpelli apresenta detalhes da mineração de ouro no 
município de Califórnia, Departamento de Santander, na Colômbia. Sob sua liderança, a equipe geológica da AUX 
Canada Acquisition, do grupo brasileiro EBX, examinou e detalhou depósitos de ouro de um potente “corredor” de 
mineralização aurífera, descrito no artigo “The corridor of mineralization in the California Gold district, in the 
Santander Department of Colombia”. 

“Essa mineralização aurífera pode ser classificada como rara, senão única”, afirma Scarpelli. Localizada na 
Cordilheira Oriental dos Andes colombianos, a cerca de 2.800 metros de altitude, está hospedada em uma sequência 
de gnaisse pré-cambriano parcialmente migmatizado, elevada a essa altitude pelo empurrão provocado por parte da 
subjacente Placa do Caribe. No eixo central do “corredor” está a Falha La Baja, e os depósitos de ouro aparecem nos 
dois lados da falha, em diferentes gnaisses e granitos, apresentando-se de formas, tamanhos e teores distintos, 
dependendo da litologia mineralizada. 

Entre os vários tipos de mineralização estão os ricos veios Mascota e Gigante, os veios tabulares, o corpo 
mineralizado de Avispaíto, e as diversas disseminações e vênulas nas intrusões graníticas. A pesquisa mostra 
evidências de que essas intrusões derivam dos próprios gnaisses que elas invadem. No artigo, é detalhado um 
modelo especialmente criado para a preparação do arcabouço para corpos de minério. É apresentado, também, um 
modelo da mineralização, que serve como base para exploração de novos veios. 

Scarpelli conta que a população de Califórnia, na Colômbia, cresceu minerando ouro e é bastante 
colaborativa. Segundo o pesquisador, as empresas e os pequenos garimpeiros trabalham lado a lado. “O que a 
população local quer é investimento e empregos, sabendo que vai precisar das empresas”, afirma. 
Fonte: CPRM 
Data: 22/03/2021 
 

 
IRON ORE PRICE DROPS SHARPLY ON WEAK CHINESE DEMAND CONCERNS 

Iron ore prices tumbled on Monday, dragged down by concerns over weak demand for the steelmaking 
ingredients, as markets eyed the possibility of further production cuts in the top steel-producing city of Tangshan. 

https://www.google.com/url?q=https://jgsb.cprm.gov.br/index.php/journal&sa=D&source=editors&ust=1616435212477000&usg=AOvVaw0UzDnn2w-3LXx_RNchkBeF
https://www.google.com/url?q=https://jgsb.cprm.gov.br/index.php/journal&sa=D&source=editors&ust=1616435212477000&usg=AOvVaw0UzDnn2w-3LXx_RNchkBeF
https://www.google.com/url?q=https://jgsb.cprm.gov.br/index.php/journal/article/view/128/35&sa=D&source=editors&ust=1616434718029000&usg=AOvVaw2OIgfqaHAhvd-0jXMtMvoA
https://www.google.com/url?q=https://jgsb.cprm.gov.br/index.php/journal/article/view/128/35&sa=D&source=editors&ust=1616434718029000&usg=AOvVaw2OIgfqaHAhvd-0jXMtMvoA
https://www.mining.com/web/top-chinese-steelmaking-city-to-punish-firms-that-stray-from-anti-pollution-plan/


China’s top steelmaking city said it will punish firms that either have not taken the steps spelled out under its 
emergency anti-pollution plan or have illegally discharged pollutants, following weeks of smog in northern China. 

The country, which accounts for more than half of the world’s steel output, has also shut down numerous 
small and low-quality iron ore mines and will continue to raise its bar on ore quality to match its environmental 
standards. 

 
According to Fastmarkets MB, benchmark 62% Fe fines imported into Northern China (CFR Qingdao) were 

changing hands for $157.01 a tonne, down 4.38% from the previous trade. 
The most-traded May iron ore contract on China’s Dalian Commodity Exchange ended the daytime session 

5.9% lower at 1,004.50 yuan ($154.35) a tonne. 
On the Singapore Exchange, the front-month April contract was down 2% at $151.10/tonne by 0718 GMT. 
Dalian coke tumbled 7.3% to 2,131 yuan per tonne while Dalian coking coal shed 3.9% to 1,547.50 yuan per 

tonne. 
Iron ore price reached its highest level since September 2011 in mid-January, but has since declined 9.7% 
“We think the next three years could be marked as ‘Supply-side reform 2.0’, during which time we should 

see accelerating policy changes limit production growth in the industry – this time due to tightening environmental 
regulations,” analysts at JP Morgan wrote in a note to Reuters. 

“The spectre of further restrictions on the real estate market (is) also weighing on sentiment,” ANZ 
commodity strategists said. 

ANZ cited a 7.6% year-on-year growth in property investment in China in January-February, coinciding with 
“an increased focus on containing asset price bubbles.” 
Fonte: Mining.com 
Data: 22/03/2021 

 
NEXA RESOURCES HALTS ZINC MINE IN BRAZIL 

Brazil’s Nexa Resources (TSX, NYSE: NEXA) has suspended operations at its Extremo Norte underground 
mine in Minas Gerais state, which is part of the Vazante unit, after detecting unusual ground displacements on the 
site. 

The issue, detected during a regular mine inspection, should not significantly affect production in the first 
quarter, Nexa said. 

https://www.mining.com/web/chinas-crude-steel-output-to-peak-around-2025-govt-consultancy/
https://www.mining.com/iron-ore-price-at-new-near-decade-high/
https://ri.nexaresources.com/Download.aspx?Arquivo=mXtiWPUKp4lLisGKbcvxrw==
https://ri.nexaresources.com/Download.aspx?Arquivo=mXtiWPUKp4lLisGKbcvxrw==


The Vazante complex comprises two zinc-lead-silver mines — Vazante and Extremo Norte. 
Nexa noted that throughput of the Vazante mine has been increased to mitigate the effects of the stoppage. 
“The Extremo Norte mine requires dewatering the aquifer for its operation, which leads to depressurization 

and may cause local disturbances in the rock mass around the mine,” the company, led by former Vale Canada’s 
chief executive Tito Martins, said. 

“As a preventive measure, activities in this area have been temporarily suspended. No work accidents or 
environmental impacts have been reported,” Martins noted. 

World’s no. 2 zinc mine 
The company said in February it was seeking to expand its copper assets. Nexa is also gearing up to kick off 

commercial production at its Aripuanã zinc project in Brazil’s Mato Grosso state by 2022. 
Once in operation, the $354-million project will become the world’s second-biggest zinc mine, after Teck’s 

Red Dog mine in Alaska. 
Aripuanã zinc equivalent production is estimated at 119kt per year for approximately 11 years. Nexa zinc 

production in 2020 was 313kt, down 13% from 2019 mainly driven by the decrease in processed ore volumes in 
Peruvian mines, which were affected by the government-mandated temporary shutdowns in response to the covid-
19 pandemic. 

News of the mine suspension comes as Shanghai zinc prices jumped on Monday to their highest in more 
than three years — 22,335 yuan ($3,432.77) a tonne. 

Last week, Nexa announced the acquisition of a 9% stake in Tinka Resources (TSXV: TK; US-OTC: TKRFF), 
which is developing Ayawilca, one of the largest zinc projects in Peru. 
Fonte: Mining.com 
Data: 22/03/2021 

 
HOME: FUNDS TAKE THE MONEY AND RUN AS COPPER PRICE RALLY STALLS 

Funds have slashed their collective bullish bets on higher copper prices as the sizzling rally shows signs of 
stalling. 

London Metal Exchange (LME) copper hit a near-decade high of $9,617 per tonne last month, at which stage 
the price had more than doubled from its March 2020 lows. 

However, copper has subsequently churned sideways in often volatile and low-liquidity conditions, LME 
three-month metal currently trading around the $9,100 level. 

Many of those who got in early on the rally have evidently decided to book some profits, with fund long 
positioning on the CME copper contract falling sharply this month. 

Investors have been drawn to other markets, particularly a resurgent energy sector, but the outflow of funds 
also reflects wariness about the potential for a major correction as the market’s short-term optics start to look a bit 
less bullish. 

 
 

https://www.mining.com/nexa-resources-aims-to-expand-copper-assets/
https://www.mining.com/nexa-resources-to-open-worlds-second-largest-zinc-mine-in-2021/
https://www.mining.com/featured-article/ranked-top-10-zinc-mines-in-the-world/
https://www.mining.com/featured-article/ranked-top-10-zinc-mines-in-the-world/
https://www.mining.com/nexas-peru-operations-remain-suspended/
https://www.mining.com/web/shanghai-zinc-hits-over-3-year-high-on-demand-hopes/
https://www.mining.com/web/shanghai-zinc-hits-over-3-year-high-on-demand-hopes/
https://www.mining.com/nexa-takes-stake-in-tinka-resources/
https://www.mining.com/copper-price-slides-as-us-bond-yields-jump/


Take the money 
As of last Tuesday money managers were collectively net long of the CME copper contract to the tune of 

44,570 contracts. 
The collective bull bet has almost halved in the space of a month from a February 14 high of 87,671 

contracts and is now back at levels last seen in July last year, when the copper rally was in its infancy. 
The shift in money manager positioning has been mainly down to a reduction in outright long positions from 

February’s three-year high of 118,463 contracts to a current 78,448. 
Outright short positions have edged only marginally higher over the same time-frame, suggesting few are 

yet bold enough to take a fully contrarian stance to copper’s bull narrative. 
The CME contract is heavily populated with black-box funds tracking price momentum, so it’s no surprise to 

see some exiting as the price action becomes more ambiguous. 
But the scale of the reduction suggests that technical signals are not the only driver. 
So too with LME broker Marex Spectron’s assessment that speculative length in the LME contract has 

collapsed from 62% of open interest at the end of February to around 36%. 
Marex has highlighted for several weeks the rotation of investment money out of metals into other sectors, 

energy in particular. 
But copper hasn’t been helped by shifts in its own micro dynamics, particularly the recent build in visible 

stocks. 
Changing optics 
Everyone still likes copper’s longer-term bull narrative, centred on constrained supply and rising demand 

from decarbonisation. 
But short-term optics, particularly on the London market, look less bullish than a few weeks ago. 
LME inventories have been rising from the extremely low levels seen in the first two months of the year. 
Registered inventory totalled a meagre 74,200 tonnes at the end of February, with the LME’s benchmark 

cash-to-three-months timespread flexing out to a backwardation of $70 per tonne in early March. That was the 
highest cash premium since March 2019. 

The market was signalling extreme physical tightness, which appeared to tally with the continued strength of 
China’s copper imports. 

But copper stocks had been quietly building in the LME shadows over the back end of 2020 and some of that 
metal has this month been moved onto the official stocks. The headline figure is now at a year-to-date high of 
113,900 tonnes. 

Tightness in the spreads has accordingly abated, the cash-to-three-months backwardation contracting to $9 
per tonne on Monday morning. 

Inventory builds 
With the hindsight provided by the LME’s lagging monthly off-warrant stocks reports, the market wasn’t 

nearly as physically tight as suggested last month. 
Off-warrant copper stocks, denoting metal that is being stored with explicit contractual reference to 

potential LME warranting, increased by 67,600 tonnes between September and February. 
They totalled 167,294 tonnes at the end of January, dwarfing the 74,275 tonnes of on-warrant exchange 

stocks. 
Most of the “shadow” stock build took place in Rotterdam, which held 129,000 tonnes of copper at the end 

of January. The Dutch port has accounted for 46,375 tonnes of this month’s total arrivals of 54,025 tonnes. 
The aluminum market has long stopped taking its cue from headline stock movements because of the heavy-

volume movement of metal onto and off LME warrant. 
The copper market might now have to start paying a little more attention to what’s going on in the storage 

shadows to get a more holistic view of LME inventory levels. 
It will also have to factor in an entirely newly component of global visible exchange stocks. 
The Shanghai Futures Exchange’s (ShFE) international copper contract, operated by subsidiary Shanghai 

International Energy Exchange (INE), has seven registered warehouses in Shanghai’s bonded zone. 
INE inventory has grown from just 100 tonnes in January to 58,839 tonnes, capturing stocks previously 

obscured in the statistical twilight zone of China’s bonded warehouse zones. 
These INE stocks are different from the ShFE’s own inventory, which is based on domestic, duty-paid metal. 
This, by the way, has also been rising sharply over the Lunar New Year holiday period, and at 187,372 tonnes 

is now up by 100,000 tonnes on the start of January. 
There suddenly seems to be a lot more copper around than was being projected by LME stocks and spreads 

just a month ago. 



Which is one reason why the market has lost some of its bullish fire in the last few weeks, accentuating the 
profit-taking and rotation trends in the fund community. 

It’s quite possible that funds will pivot back towards metals in the near future, but whether they’ll recommit 
to copper at current prices or await the widely expected dip remains to be seen. 
Fonte: Mining.com 
Data: 22/03/2021 

 
COMITÊ DE TRANSFORMAÇÃO MINERAL DEBATE A AGREGAÇÃO DE VALOR AOS MINERAIS 

Comitê tem a finalidade de articular ações com órgãos públicos e entidades representativas do setor de 
transformação mineral. 

O potencial nacional dos minerais estratégicos, agregação de valor aos minerais com atração de 
investimentos e agenda da economia circular na mineração foram alguns dos temas tratados pelo Comitê de 
Transformação Mineral (CTM), da Secretaria de Geologia e Mineração (SGM), do Ministério de Minas e Energia 
(MME), em sua primeira reunião de trabalho, ocorrida no último dia 16 de março. 

Participaram da reunião representantes dos ministérios da Economia (ME), Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e da Infraestrutura (MINFRA), Associação Brasileira de Mineração e Metalurgia (ABM), Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social (BNDES), Conselho Nacional da Indústria (CNI), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Valec Engenharia, 
Construções e Ferrovias. 

O comitê, instituído por meio de Portarias do MME (320/20 e 350/20), tem a finalidade de articular ações 
com órgãos públicos e entidades representativas do setor de transformação mineral. Nesse primeiro encontro, 
foram abordadas também questões relacionadas à participação do Brasil em foros internacionais, estruturação de 
linhas de inovação para aproveitamento de resíduos e questões tributárias que envolvem o setor. 

A agenda do comitê prevê dois encontros gerais anuais. Os encontros são intercalados por reuniões 
temáticas que tratam de tópicos como materiais para uso em estruturas metálicas, participação em seminários, 
estudos e análises voltadas para o setor mineral. Também são propostas ações que estimulem o uso eficiente de 
fontes energéticas e a eficiência do setor de transformação mineral. 

São competências do CTM: representar o Brasil em foros internacionais de mineração e transformação 
mineral; adotar políticas de agregação de valor aos produtos minerais com atração de investimentos e transferência 
de tecnologia para a ampliação do setor de transformação mineral. Também é missão do CTM propor realização de 
seminários, estudos e análises das fronteiras tecnológicas e perspectivas de mercado para os bens minerais de 
inovação tecnológica; propor ações que estimulem o uso de novas fontes energéticas e ações de eficiência do setor 
de transformação mineral, e propor a realização de estudos para agregar valor aos produtos metalúrgicos de alta 
qualidade como a produção de trilhos para expansão da infraestrutura ferroviária nacional.  
Fonte: MME 
Data: 19/03/2021 
 

 
MINERAÇÃO EM ALTA 

Setor se destaca na pauta de comércio exterior entre Brasil e Canadá, mas expansão da atividade ainda 
depende de ajustes regulatórios; convenção da PDAC contribui para viabilizar novos negócios para o setor 

O setor de mineração é um dos principais destaques no comércio bilateral entre Brasil e Canadá. Em 2020, 
mesmo com as incertezas econômicas decorrente do impacto da disseminação do novo coronavírus, o segmento se 
manteve ativo – e elevou sua participação nas trocas comerciais entre os dois países. 

De acordo com dados do levantamento Quick Market Facts, elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-
Canadá (CCBC) com base em informações da balança comercial brasileira, as vendas totais de minérios do Brasil para 
o Canadá em 2020 totalizaram US$ (FOB) 3,048 bilhões – o que representa 72% do total de exportações do Brasil 
para o Canadá em 2020, que totalizou US$ (FOB) 4,235 bilhões. Os principais produtos foram ouro, alumina 
calcinada e a categoria que reúne ferro fundido, ferro e aço. 

Além disso, o setor ainda vem se mostrando uma interessante opção de investimento para companhias 
canadenses.  Um importante passo nessa direção foi dada em março do ano passado, quando o Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram) assintou um memorando de entendimento com as bolsas de valores Toronto Stock Exchange 



(TSX) e TSX Venture Exchange (TSXV) com vistas ao aumento dos investimentos de mineradoras canadenses nos 
próximos anos e à maior participação de companhias brasileiras do setor no mercado de capitais canadense. 

Questões regulatórias 
No entanto, ainda há pontos que devem ser ajustados para permitir um maior crescimento do setor. De 

acordo com o coordenador da Comissão de Mineração da CCBC, Wilson Antônio Borges, isso decorre do fato de que 
o país ainda oferece muitas oportunidades de expansão para a atividade. “O Brasil é um país que tem uma vocação 
mineral muito forte. No entanto, se considerarmos todas as terras disponíveis para a pesquisa mineral, excetuando-
se a Amazônia e terras indígenas, temos apenas metade delas exploradas para a tividade mineral. Os 50% restantes, 
administrados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), representam um potencial de exploração. E não o são 
por conta de questões regulatórias e excesso de burocracia”, afirma. Ele ressalta que a atividade mineradora é 
atualmente responsável por cerca de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

Segundo Borges – que também preside a Câmara Setorial da Mineração (Casmin) da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e é responsável pela área de relações institucionais da mineradora Lundin –, é 
justamente essa parte regulatória que assusta possíveis novos investidores, que a perceberiam como um fator de 
insegurança jurídica. “Isto pode levar ao redirecionamento desas novas operações a outros países”, pondera. 

Para tentar mudar esse quadro, Borges diz que a Comissão de Mineração da CCBC atuará em conjunto com 
outras entidades do setor para discutir uma agenda de prioridades do setor que sensibilize as autoridades com 
argumentos técnicos.  “Teremos essa pauta preparada nas próximas semanas. Isso é importante para que deixemos 
de falar apenas entre nós; temos que nos comunicar com a sociedade em geral”, salienta. 

PDAC virtual 
A expansão das exportações de minérios do Brasil ao Canadá e a perspectiva de novos investimentos no 

setor receberam novo impulso com a realização da 89ª edição do evento anual da Prospectors & Developers 
Association of Canada (PDAC), que reuniu investidores, analistas, executivos do setor e representantes de governos, 
entre outros públicos. Foi uma oportunidade única para que os participantes possam estabelecer contatos, conhecer 
tendências e fazer negócios. Mas, desta vez, com uma diferença: o evento foi realizado neste ano de em formato 
totalmente online, por conta das restrições trazidas pela pandemia. 

A convenção aconteceu entre 8 e 11 de março, e em suas apresentações tratou de diversos temas ligados ao 
universo da mineração – como investimentos, mercado de capitais, perspectivas de exploração, tendências globais e 
relações com comunidades indígenas e os impactos e desafios trazidos pela Covid-19, entre outros assuntos. “O 
evento é uma ocasião bastante positiva para o setor, e a Comissão de Mineração da CCBC certamente terá 
novamente uma participação positiva”, afirmou Borges, poucos dias antes do evento. 

Mais informações sobre o evento da PDAC poderão ser acessadas em https://www.pdac.ca/convention. 
Fonte: Câmara de Comércio Brasil - Canadá 
Data: 10/03/2021 
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