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A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico e a capacitação 
de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 
O conteúdo das matérias é de inteira responsabilidade dos meios de origem 

 

 
BRASIL APRESENTA NOS EUA PROJETOS PROMISSORES PARA INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO BRASIL 

Comitiva do MME apresentou a investidores estrangeiros um Brasil confiável, transparente e pronto para 
novos acordos nos setores de petróleo, gás natural, biocombustíveis, mineração e energias renováveis. 
Durante viagem aos Estados Unidos em agosto, comitiva do Ministério de Minas e Energia (MME) 

apresentou projetos e oportunidades de investimentos no Brasil a autoridades norte-americanas e investidores 
estrangeiros, em Washington e Nova York. 

Na capital norte-americana, o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se reuniu com o secretário 
interino do Departamento de Energia dos EUA, David Turk. Na pauta do encontro, a transição energética e as 
políticas para atração de investidores considerando a participação da indústria. Bento Albuquerque pontou a 
importância do intercâmbio entre os países em matéria de energia renováveis, transição energética e engajamento 
da indústria. 

Acompanharam o ministro o secretário executivo-adjunto do MME, Bruno Eustáquio, o assessor 
internacional do MME, Christian Vargas, o assessor do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Alexandre Nina, e o 
representante da Embaixada do Brasil em Washington, Renato Gurgel. O resultado da reunião será oficializado pelos 
canais de comunicação do MRE. 

A comitiva também se encontrou representantes de empresas dos setores de petróleo, gás, 
biocombustíveis, energia e mineração, de diversos países. Na ocasião, ao lembrar que em 2020, cerca de 26% de 
toda a entrada de capital estrangeiro se deu no setor de minas e energia, Bruno Eustáquio mostrou o quanto o Brasil 
tem atraído o capital estrangeiro, decorrente da confiança construída a partir das políticas desenvolvidas pelo MME 
em plena articulação com o Congresso Nacional e órgãos de controle, como o caso do Tribunal de Contas da União 
(TCU). 

Ao se pronunciar para as maiores empresas mundiais, ressaltou os compromissos assumidos pelo ministro 
Bento Albuquerque, com destaque para, entre outros: a capitalização da Eletrobras; a realização dos leilões de 
transmissão e de energia nova com inserções de novas fontes; a abertura do mercado de gás; a Cessão Onerosa e 
demais leilões realizados; e os ativos minerários transferidos para o parceiro privado via Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM) e Agência Nacional de Mineração (ANM). Ele também citou os programas que tratam da transição 
energética como o Renovabio, o Programa Nacional de Hidrogênio e o programa Combustível do Futuro. 

Brasil, protagonista mundial 
“Temos consistência e coerência entre planejamento, política e regulação, sendo o planejamento o grande 

norteador dessa agenda de médio e longo prazo”, enfatizou Bruno Eustáquio. Ele reforçou a expectativa do Brasil se 
tornar, nos próximos dez anos, o protagonista mundial na produção e exportação de petróleo e gás, mantendo a 
renovabilidade da matriz. “Nossa matriz elétrica crescerá 50 GW até 2021. Neste mesmo período 
experimentaremos, em especial, um crescimento de eólica e a solar, em termos de capacidade, quando comparado 
com 2021 da ordem de 88% e 148%, representando cerca 27% da participação na matriz em 2030”, realçou o 
secretário adjunto. 

Bruno Eustáquio destacou aos empresários, a estimativa de investimentos em torno de US$ 527 bilhões, até 
2030, sendo 84% desse total nas áreas de petróleo, gás e biocombustível e, 16%, em energia elétrica. Ele realçou o 
crescimento de 23% no setor de transmissão, com uma larga diversificação na participação de empresas nos leilões, 
e o importante salto na produção de petróleo e gás natural. O destaque ficou para o petróleo, “Esperamos que o 
Brasil alcance 5,3 milhões de barris/dia até 2030. A produção hoje é de 2,9 milhões de barris/dia. Vamos crescer a 



produção de óleo em 83%, e praticamente, mais do que dobrar a produção de gás natural (116%), observando o 
novo mercado de gás”, garantiu Bruno Eustáquio. 

Minerais estratégicos 
Para o setor mineral, a expectativa de investimentos é da ordem de US$ 38 bilhões nos próximos 5 anos. 

Neste contexto, ainda em Washington, houve reunião com a secretária do Departamento de Estado do Natural 
Resources Bureau, Anna Shpitsberg, sobre minerais estratégicos/críticos. A conversa girou em torno do acordo 
Brasil/EUA na implementação de um trabalho de avaliação econômica do setor mineral brasileiro, e segundo Bruno 
Eustáquio foi muito importante para consolidar o processo de operacionalização da produção desses subsídios 
oriundos desse acordo, que irão alimentar o planejamento para o setor da mineração. 

Encontro com empresários em Nova York 
Em Nova York, a comitiva se reuniu com representantes da XP Investimentos, BTG Pactual, Pinebridge, 

Compass Group, JP Morgan, entre outras. O encontro contou com a participação da diretora financeira da 
Eletrobras, Elvira Presta, que apresentou um panorama sobre o processo de capitalização da empresa, destacando o 
perfil da empresa; gestão de ativos; a performance em 2021; o processo de turnaround; governança e 
sustentabilidade; a visão estratégica e os principais marcos da capitalização. Releva destacar, também, a participação 
da Agência de Promoção APEX, com o Diretor Lucas Fiuza. O secretário Bruno Eustáquio, apresentou as conquistas 
com relação à modernização do setor elétrico; o Novo Mercado de Gás; a carteira de ativos do MME e sobre a 
agenda do Congresso Nacional nas tramitações referentes aos setores relacionados ao MME (petróleo e gás e 
mineração). 

Ainda em Nova York, a agenda com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos contou com representantes 
de investidores, Organização das Nações Unidas (ONU), academia e bancos. Na ocasião, a abertura do novo mercado 
de gás, as mais recentes regulamentações, bem como a agenda da mineração foram discutidas. Os representantes 
do MME, APEX e MRE também se reuniram com a Terra Power, momento em que tiveram uma apresentação sobre 
o programa de reatores avançados que consideram, demonstração tecnológica, cadeia de suprimento, criação de 
empregos e redução de emissões com diversos potenciais de aplicação. 

“Fortalecemos o compromisso e a consistência entre os processos decisórios de elaboração de políticas, 
boas práticas de governança, busca incessante pela melhoria contínua na interação com os agentes, transparência e 
previsibilidade, e observância a todos os guidelines da transição energética. Foi, sem dúvida alguma, uma agenda 
muito produtiva, e que certamente nos trará frutos para um futuro promissor no que tange às novas perspectivas e 
novos horizontes de investimentos estrangeiros no Brasil”, destacou Eustáquio. 
Fonte:  MME 
Data: 02/09/2021 

 
NEW ALUMINIUM CAPACITY TO EVENTUALLY TAME RAMPANT PRICES 

A prolonged period of high aluminium prices created partly by output cuts in China is expected to encourage 
new capacity in other parts of the world, which will eventually weigh on prices trading at 10-year highs. 

Benchmark aluminium on the London Metal Exchange hit $2,734.5 a tonne on Wednesday, a gain of 37% 
this year and the highest since May 2011. Aluminium is widely used in the transport, packaging and construction 
industries. 

Graphic: LME aluminium prices 
 
 



 
Robust demand growth, surging freight costs and shortages in Europe and the United States started the rally 

earlier this year with China picking up the baton in recent months by imposing output cuts to reduce power use and 
cut emissions. 

Deficits and high prices over the next few years will sustain aluminium prices, leading to investment in new 
capacity in Russia, Malaysia, India and the Middle East, said Macquarie analyst Lynn Zhao. 

Zhao estimates nearly 2.35 million tonnes of China’s aluminium capacity is currently idled. 
“Year-to-date production losses in China have reached 520,000 tonnes. Our 2021 estimate for the market 

balance has moved from a 530,000 tonne surplus to a 700,000 tonne deficit. We expect persistent deficits through 
2025.” 

Graphic: Aluminium market balance 

 
Analysts expect global total aluminium demand at around 76 million tonnes in 2025, up 10% from this year, 

leaving a supply deficit of about two million tonnes. 
Aluminium prices are significantly above the marginal costs of production or the 90th percentile on the cost 

curve, which Macquarie estimates at around $2,100 a tonne on a global basis. 
Higher prices could also persuade Chinese companies to build aluminium smelters in places such as 

Indonesia. 
New capacity will have to be supplemented with higher utilisation of scrap, already around 65-70% globally, 

according to Wood Mackenzie analyst Uday Patel. 
“Scrap is the bridge between carbon emissions targets and how we meet them,” Patel said. “China is in 

deficit, it has imported 1.5 million tonnes in the seven months to July after importing two million tonnes last year.” 



Wood Mackenzie estimates marginal costs at around $1,900 a tonne for China and just above $1,950 a 
tonne for the rest of the world. 

Graphic: Aluminium scrap utilisation rates -- used beverage cans 

 
Fonte:  Reuters  
Data: 03/09/2021 

 
ARRECADAÇÃO DE ‘ROYALTIES’ DA MINERAÇÃO ACUMULA R$ 6,6 BILHÕES ATÉ AGOSTO 

Valor já supera a quantia levantada em todo o ano de 2020; alto preço do minério de ferro contribuiu para o 
resultado 

Com a cotação do minério de ferro nas alturas em boa parte do ano, a arrecadação de royalties da 
mineração no Brasil atingiu a marca de R$ 6,6 bilhões de janeiro a agosto deste ano, superando o valor de R$ 6 
bilhões acumulado em todo o ano passado, que foi recorde histórico do setor, mostram dados da Agência Nacional 
de Mineração (ANM). 

O desempenho vem na esteira do preço do minério de ferro, que fechou o primeiro semestre com preço 
médio de US$ 184,17 por tonelada, mais do que o dobro da cotação média de 2020 (US$ 91,59 por tonelada). 
Diretora da ANM, Débora Tuci lembra que a valorização do dólar e o aumento da produção também contribuíram 
para o recorde no período. 

“Outros minérios, além do minério de ferro, também têm crescido de produção e, consequentemente, 
arrecadado mais”, disse a diretora da ANM, em entrevista ao Estadão/Broadcast. 

A arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) – nome técnico 
dado ao royalty do setor – foi concentrada, como sempre, em duas unidades da federação: Pará, com R$ 3,1 bilhões 
acumulados de janeiro a agosto deste ano; Minas Gerais, com R$ 3 bilhões recebidos no mesmo período. Em agosto, 
Minas Gerais arrecadou mais do que o Pará. 

A Vale foi responsável pelo recolhimento de R$ 3,6 bilhões em royalties da mineração de janeiro a agosto. 
Esse valor é ainda maior se incluídas empresas controladas pela Vale, como a MBR, que arrecadou R$ 461 milhões. 
Logo atrás vem a Anglo American, com arrecadação de R$ 452 milhões de janeiro a agosto, seguida pela CSN 
Mineração (R$ 124 milhões). 

Isoladamente em agosto foi arrecadado R$ 1,09 bilhão, 123% acima de agosto do ano passado. A agência de 
mineração lembra que o número pode sofrer alguma revisão, para cima ou para baixo. Apesar de agosto ter sido 
marcado por forte instabilidade e queda do preço do minério de ferro, a commodity segue em níveis superiores ao 
do ano passado. 

“A queda do preço do minério pode se refletir na arrecadação da CFEM para frente, nos próximos meses, 
mas não será um grande baque. O preço havia registrado aumento significativo. Eu imagino que a cotação do 
minério de ferro deverá encontrar um ponto de intermediário entre o final de setembro e outubro”. 



Fonte:  Brasil Mining Site  
Data: 03/09/2021 

 
CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA A MINERAÇÃO 

A EY, empresa de serviços de Auditoria, Consultoria, Impostos, Estratégia e Transações, construiu dois 
Centros de Excelência, voltados aos setores de Agronegócio e de Mineração e Metais. Ambos foram criados com o 
objetivo de dar ao mercado uma visão mais ampla sobre os dois setores, além de desenvolver competências e dar 
maior sustentação aos projetos da firma para as duas áreas. 

Para o setor de Mineração e Metais, o Centro de Excelência terá atividades voltadas à criação de valor nos 
temas prioritários da indústria, por meio das linhas de serviço da EY e da colaboração e troca de conhecimentos 
entre especialistas técnicos no setor e a rede de profissionais e parceiros nas Américas. O objetivo é ampliar o 
desempenho de toda a cadeia por meio de um profundo conhecimento da indústria.  

"A ideia é que isso possa dar suporte aos planos de crescimento e desenvolvimento sustentável do setor. 
Grande parte do trabalho será voltado ao core business das operações, a partir da oferta de serviços técnicos 
específicos da mineração, de processos de tecnologia e transformação digital, de melhorias na gestão e o foco em 
ESG e segurança operacional", diz líder de Mineração e Metais da EY na América do Sul, Afonso Sartorio.  

Cada Centro será desenvolvido de acordo com as operações dos clientes, de uma maneira mais próxima e 
personalizada, que contribua para o desenvolvimento dessas indústrias. A EY irá colocar em prática uma rotina de 
conhecimento profundo dos desafios e necessidades de ambos os setores de uma maneira jamais vista no mercado, 
para que possam ser discutidos entre as diversas linhas de serviço da firma em busca das melhores soluções. 
Fonte:  Brasil Mineral 
Data: 03/09/2021 

 
ANM DIVULGA EDITAL PARA 5ª RODADA DE DISPONIBILIDADE DE ÁREAS 

Leilão ocorrerá entre os dias 8 e 23 de novembro deste ano. 
A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou nesta segunda-feira (30/09), no Diário Oficial da União, o 

edital n°3/2021 de abertura da 5ª rodada de disponibilidade de áreas, com o objetivo de conceder direito de 
requerer, com prioridade e em prazo determinado, a autorização de pesquisa ou requerimento de lavra relativos às 
áreas objeto dos processos listados. As ofertas e leilões são realizados em parceria com o Programa de Parceria de 
Investimentos (PPI), no âmbito do Ministério da Economia (ME) e Ministério de Minas e Energia (MME). A abertura 
do Leilão ocorrerá no dia 08/11 e o fechamento será no dia 23/11. 

Nesta rodada serão ofertadas, aos agentes do setor mineral, áreas para pesquisa e lavra, envolvendo os mais 
variados tipos de substâncias minerais. As rodadas de disponibilidade de áreas visam selecionar interessados em dar 
prosseguimento a projetos minerários que foram outorgados, mas que retornaram à carteira da ANM por algum 
motivo, tais como indeferimentos de requerimentos, caducidade de títulos, abandono da jazida ou mina, desistência 
e renúncia. 

As rodadas de disponibilidade de áreas são realizadas em duas etapas: a fase de Oferta Pública, quando os 
interessados se manifestam pelas áreas, e havendo dois ou mais interessados em uma mesma área, ocorre a fase de 
Leilão Eletrônico, a ser decidido de acordo com maior valor ofertado.  

Acesse aqui o edital, amplamente discutido pela sociedade por meio de Audiência Pública, e as áreas 
ofertadas. 

O cronograma de eventos referentes ao procedimento de disponibilidade de áreas está disponível para 
consulta no Portal eletrônico SOPLE na página Disponibilidade de Áreas ou podem ser solicitados por meio do 
correio eletrônico sople@anm.gov.br. 
Fonte:  MME 
Data: 02/09/2021 

 
EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO DO BRASIL EM AGOSTO TEM MAIOR VOLUME EM 11 MESES 

As exportações de minério de ferro do Brasil cresceram 11,7% em agosto na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, somando 34,84 milhões de toneladas, o maior volume mensal desde setembro de 2020, 
informou hoje (1) a Secex (Secretaria de Comércio Exterior). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-341503748
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-341503748
https://sople.anm.gov.br/portalpublico
https://www.gov.br/anm/pt-br/acesso-a-informacao/disponibilidade-de-areas
mailto:sople@anm.gov.br


Em receitas, os embarques de minério de ferro do país atingiram US$ 5,69 bilhões, mais que 
o dobro do montante de US$ 2,38 bilhões visto no mesmo período do ano passado. 

O forte crescimento, em momento em que a produção da Vale é crescente, ocorre com os 
preços de exportação também mais que dobrando na comparação anual, para US$ 163,3 por tonelada, 
segundo dados da Secex. 

Os valores de exportação no Brasil, contudo, ainda não estão refletindo a forte redução nas cotações vistas 
na China, agora que o mercado de minério de ferro está pressionado pela fraqueza “spot” em momento em que as 
restrições à produção de aço no país asiático frustram as perspectivas de retomada da demanda. 

Com os embarques, o minério de ferro superou a soja, em agosto, como o produto que mais gerou divisas 
para o Brasil –a oleaginosa está com embarques decrescentes, à medida que os estoques vão diminuindo com a 
proximidade do final do ano. 

Apesar de um crescimento nas exportações, para 6,5 milhões de toneladas de soja, o total 
gerado de divisas de US$ 3,15 bilhões ficou inferior ao visto no minério de ferro. 

O petróleo vem em terceiro, com pouco mais de US$ 3 bilhões, com os embarques apresentando alta para 
quase 7 milhões de toneladas e preços mais altos ante 2020.  
Fonte:  Forbes 
Data: 01/09/2021 

 
SOARING EV DEMAND KEEPS DRIVING LITHIUM PRICE 

A boom in demand for electric vehicles (EVs) as countries including China work to reduce carbon emissions 
keeps boosting the lithium price. 

The average price for lithium carbonate reached $16,500 a tonne in August (hydroxide ex-works China mid-
August), according to Benchmark Mineral Intelligence, up from $6,124 a tonne last December. 

EV sales jumped in the first half of 2021, despite components shortage, pandemic-forced production 
interruptions, and longer-term weakness in the overall market, The Hindu reported. 

Nearly 2.6 million electric cars were sold, a 160% jump compared to H1 2020. 
EV sales in China jumped 164% year on year in July to 271,000 units, according to the China Association of 

Automobile Manufacturers (CAAM). 
“EV penetration will reach 15% in 2025, and we expect to see it rise to around 35% by 2030. Add to that mix 

growing demand from applications such as energy storage systems (ESS), 5G devices, and Internet of Things (IoT) 
infrastructure,” said Fastmarkets in a recent report. 

 

“The only way is up for lithium demand.” 
“Constructive western policy and near-term supply limits [are] driving lithium and rare earths pricing 

higher,” StreetInsider.com reported. 

https://www.benchmarkminerals.com/
https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/global-ev-sales-surge-despite-supply-constraints-report/article36250473.ece
https://www.fastmarkets.com/article/3999803/lithium-supply-and-demand-to-2030
https://www.streetinsider.com/Analyst+Comments/Lithium+Americas+Corp.+%28LAC%29+PT+Raised+to+%2419+at+Cowen/18880057.html


“We have seen a number of new supply initiatives announced but still anticipate a relatively tight market 
into mid-2025 as the market underwrites new supply beyond 2025.” 

Leading the way 
In June 2021, a record of more than 15,800 tonnes of lithium carbonate equivalent was deployed onto roads 

globally in batteries of all newly-sold passenger EVs according to Adamas Intelligence. 
The metal led the way on MINING.COM’s EV Metal Index, which tracks the value of battery metals in newly 

registered passenger EVs (including hybrids) around the world, supporting a new monthly record in June. 
 

 
Fonte:  Mining.com  
Data: 01/09/2021 

 
              SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL REVELA PROVÁVEL JAZIDA DE AMETISTAS NA FRONTEIRA DO RS COM O URUGUAI 

Camada de ametistas já explorada no país vizinho tem continuidade em território brasileiro, onde até então 
se explora apenas ágatas 

Tudo indica que há uma jazida de ametistas sobre a camada de ágatas que são exploradas atualmente na 
fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. É o que sustenta um estudo lançado esta semana 
pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) em um evento no Geo Museu de Gramado . 

A ametista produzida no Uruguai é o produto que mais agrega valor ao comércio de gemas, sendo exportada 
como peças marteladas, próprias para a lapidação, ou como geodos cortados ao meio. O estudo do SGB-CPRM 
conclui que a província gemológica de Los Catalanes, explorada no país vizinho, tem continuidade no Brasil. 

O Rio Grande do Sul já explora jazimentos de ágata no Distrito Mineiro de Salto do Jacuí e possui depósitos 
de ametista localizados em Ametista do Sul, liderando a produção mundial desta gema. Os novos jazimentos 
indicados pela pesquisa estão situados na região de Santana do Livramento. Até o momento, a região gaúcha produz 
apenas ágatas, pedras de menor valor, já que não podem ser lapidadas como as ametistas, que têm maior valor 
agregado. 

A geóloga Magda Bergmann, responsável pelo estudo, afirma que do ponto de vista econômico é possível 
agregar a gema ametista à produção na região de Santana do Livramento, gerando um polo de tratamento dos 
materiais no local. Atualmente, a maior parte das gemas é exportada para países como a China. “O incentivo a uma 
cadeia produtiva local fomenta o comércio e o turismo de compras, duas atividades que já se destacam em Santana 
do Livramento”, afirma a pesquisadora. A exploração de ametistas tem aproveitamento quase total, pois até os 
geodos menos coloridos são usados como peças decorativas. 

https://www.adamasintel.com/
https://www.mining.com/value-of-battery-metals-in-new-electric-cars-already-beyond-2020-total/
https://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/Geo-Museu%2C-em-Gramado%2C-sedia-lancamento-de-estudo-do-SGB-sobre-potencial-de-ametistas-no-RS-6881.html


O levantamento geológico incluiu a descrição de três garimpos ativos e cinco garimpos inativos no Brasil, 
além do cadastro de 119 ocorrências minerais, das quais 86 foram descobertas pelos trabalhos do projeto e 
correspondem em sua maior parte a gemas em geodos. Os estudos realizados propõem um zoneamento das 
mineralizações e permitem afirmar que os garimpos produtores de ágata, no Brasil, têm uma grande chance de 
encontrar ametistas abaixo da zona onde ocorre a ágata, o que já foi constatado em um dos garimpos existentes. 

Descobrindo os jazimentos 
Os geólogos utilizaram técnicas de prospecção geofísica para realizar o estudo. O método do caminhamento 

elétrico permite separar rochas com diferente condutividade elétrica: enquanto as rochas duras e pouco porosas 
não alojam água e têm alta resistividade elétrica, as rochas porosas, que armazenam água, têm baixa resistividade e 
conduzem facilmente a corrente elétrica. 

A pesquisa constatou que, tanto no Uruguai quanto no Brasil, as ágatas estão alojadas em uma camada de 
solo que é facilmente explorada com retroescavadeiras. Já as ametistas, até então só observadas no Uruguai, 
situam-se em uma laje de rocha dura, fresca e resistiva, que fica logo abaixo da camada de ágatas. Em território 
brasileiro, os mineradores interrompem a exploração assim que atingem essa camada mais dura, onde agora o 
estudo sustenta que esteja o jazimento de ametistas. “Os perfis de condutividade elétrica permitem estimar a 
profundidade de cada uma das camadas, e fornecem aos mineradores os pontos mais rasos para averiguar a 
presença das ametistas na laje resistiva”, explica a geóloga Magda. 

O Modelo Prospectivo para Ametista e Ágata na Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul é fruto da Ação 
Avaliação dos Recursos Minerais do Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral do governo federal, 
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. A ação consiste em um conjunto de projetos que visam estimular a 
pesquisa e a produção mineral brasileira, com foco adicional no suprimento de matérias primas essenciais para o 

desenvolvimento da infraestrutura e do agronegócio no Brasil. A pesquisa está disponível no banco de dados público 
do SGB-CPRM, o Rigeo. 

 
Fonte:  CPRM  
Data: 01/09/2021 

 
MINÉRIO CAI E ZERA GANHOS DO ANO EM AGOSTO 

Brent segue em alta em 2021, mesmo com recuo no mês 
O mês de agosto foi marcado pela volatilidade nos preços das commodities. O minério de ferro e o barril do 

Brent entraram numa “gangorra” por decisões do governo Chinês e pela incerteza na recuperação da economia 
mundial. 

Os preços do minério de ferro encerraram agosto em baixa e apagaram a valorização acumulada em 2021, 
refletindo as expectativas crescentes de redução da produção de aço na China e menor demanda global da matéria-
prima siderúrgica. 

Forte pressão chinesa na siderurgia e incerteza na recuperação da economia mundial afetam cotações 
No porto de Qingdao, o minério com teor de 62% de ferro fechou ontem com desvalorização de 1,9%, para 

US$ 153,67 a tonelada, segundo a publicação especializada Fastmarkets MB. 

https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/18795


Com esse desempenho, a principal matéria-prima do aço encerrou o mês com baixa acumulada de 15,4% e 
passou a exibir perda, de 4,2%, no acumulado de 2021. 

Na Bolsa de Commodity de Dalian, os contratos mais negociados com vencimento em janeiro recuaram 
cerca de 5%, para 808 yuan por tonelada, na contramão dos contratos futuros de aço, que tiveram desempenho 
positivo. 

Em relatório de segunda-feira, os analistas Leonardo Correa e Caio Greiner, do BTG Pactual, chamaram a 
atenção para o descolamento dos preços do minério de ferro e do aço nas últimas semanas. Enquanto a commodity 
se desvalorizou, o aço se manteve no mínimo estável. 

“Com o governo chinês se tornando mais incisivo sobre os cortes na produção das siderúrgicas, vemos 
perspectivas interessantes para a relação entre oferta e demanda global de aço”, escreveram, acrescentando que a 
produção menor na China deve dar suporte às cotações de produtos siderúrgicos. 

Para atingir a meta de encerrar 2021 com queda nos volumes produzidos em relação ao ano passado, 
seguiram os analistas, a China deverá reduzir em 11% a produção no segundo semestre. “Parece improvável, mas 
ainda esperamos alguma desaceleração à frente”, acrescentaram. 

O analista de siderurgia e mineração do Santander, Rafael Barcellos, acredita que essa volatilidade no preço 
do minério de ferro deve permanecer durante o ano e com isso, os preços médios da commodity no segundo 
semestre devem ser menores do que os apresentados na primeira metade do ano. 

“Mas, é bom ressaltar, que os preços ainda seguem em patamar robusto. Todas as atenções se voltam agora 
ao ritmo de produção de aço na China nos próximos meses”, disse Barcellos. A estimativa do Santander é de que a 
cotação média da principal matéria-prima do aço fique em torno de US$ 170 a tonelada neste ano. Para 2022, os 
preços devem chegar a US$ 110 a tonelada. 

Rafael Foscarini, diretor de estratégia da Belo Investment Research, também acredita que a volatilidade nos 
preços do minério de ferro deve permanecer, mas com “viés de alta”. Segundo ele, a pressão sob a produção 
siderúrgica pelo governo chinês deve ser menor, pois, o controle mais forte surtiu o efeito esperado. A inflação da 
produção, de acordo com Foscarini, chegou a 9% em julho, e a expectativa é de fechar o ano em 6%. 

No Brent, agosto também foi marcado por muita volatilidade. O barril de petróleo fechou o mês a US$ 71,63, 
o que representou queda de 5,01%. No acumulado do ano, no entanto, o Brent apresenta alta de 38,23%. 

Segundo Norbert Rücker, chefe de Economia e Pesquisa do Julius Baer, embora os “soluços” da pandemia 
afetem a demanda menos do que se temia inicialmente, principalmente graças à rápida melhora da situação na 
China, há alguma incerteza se a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo (Opep) irá manter ou 
diminuir o ritmo de aumento da oferta na reunião de hoje. 

“Nos níveis atuais de demanda e oferta, o mercado de petróleo provavelmente continuará a se contrair, o 
que deve oferecer suporte aos preços do petróleo no curto prazo. Dito isso, à medida que a demanda pós-pandemia 
diminui e o crescimento da oferta continua, vemos ventos contrários crescentes para os preços no longo prazo”, 
disse o analista em relatório. A estimativa é de que o preço médio do barril do Brent feche este ano em torno de US$ 
70. 

Marcelo de Assis, chefe de pesquisa latino-americana da Wood Mackenzie, disse que agosto foi marcado por 
muita volatilidade que deve se manter ao longo do ano. “Esse é um cenário que deve se perpetuar nas próximas 
semanas, e deve oscilar entre US$ 65 a US$ 75, com movimentos bruscos como tivemos em agosto. Há volatilidade 
tanto na pandemia quando na economia mundial. Por isso, não acredito que exista espaço para a Opep cortar ou 
aumentar as cotas de produção.” 
Fonte:  Valor Econômico  
Autoras: Ana Paula Machado e Stella Fontes  
Data: 01/09/2021 

 
COPPER PRICE DOWN AS CHINA FACTORY ACTIVITY SLOWS 

Copper prices fell more than 2% on Wednesday after data showed that factory activity slowed in August 
across swathes of Europe and Asia. In China, manufacturing contracted for the first time in nearly 1-1/2 years. 

Copper for delivery in December fell 2.3% from Tuesday’s settlement price, touching $4.275 per pound 
($9,405 per tonne) on the Comex market in New York. 



 
The state reserves administration in China also released 150,000 tonnes of copper, aluminum and zinc into 

the market, on the third round of metal auctions that helped to cool the rally in copper prices. 
Prices are still up 20% this year after rising 26% in 2020, with analysts optimistic that demand for the metal 

used in power grids will increase as the world races toward electrification. 
Fundamentals have improved in recent weeks, said Citi analyst Oliver Nugent, pointing to falling exchange 

stockpiles, higher Chinese import premiums, lower speculative positioning and expectations for more economic 
stimulus.  

“Fundamentally we think we’re at the right levels,” he said. 
“We see copper a little above $9,000 on average next year.” 

Fonte:  Mining.com 
Data: 01/09/2021 

 
TRECHO BAIANO DA FCA RECEBERÁ NOVOS INVESTIMENTOS 

Recursos serão direcionados para melhorias na linha atual 
Um dos segmentos mais importantes para a economia do Brasil, o setor ferroviário passa por uma 

verdadeira revolução que logo vai trazer benefícios tanto para quem vive nos grandes centros quanto para quem 
mora nas cidades do interior. Está em curso no país uma série de mudanças na relação entre empresas que 
administram linhas férreas e o poder público. O novo contrato de concessão vai gerar investimentos, fomento de 
novas cargas, desenvolvimento regional, geração de empregos e impostos. 

E a Bahia está dentro dessa rota poderosa. Estima-se mais de R$ 3,5 bilhões de investimento no trecho 
baiano de circulação de trens entre o estado e o Sudeste do país pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).  Esses recursos 
serão direcionados para melhorias na linha atual, como a troca de trilhos e dormentes e ainda a aquisição de 
dezenas de locomotivas. 

Isso vai proporcionar uma movimentação mais ágil e segura de produtos diversos, injetando ainda mais 
eficiência ao negócio. Entre 2019 e 2020, o fluxo de cargas entre os dois estados cresceu quase 20%. Na Bahia, a FCA 
conta com rotas regulares de derivados de petróleo, cal, minério de ferro, minério de cromo, minério de magnesita, 
contêineres e cimento. 

“A ferrovia é o melhor modal para distâncias longas e grandes volumes. Na Bahia há grandes projetos na 
área de mineração e estamos trabalhando para entregar eficiência para esse e outros setores. A renovação nos 
permite ter um cenário de longo prazo e isso é positivo para todos”, aponta Álvaro Neto, gerente-geral do corredor 
que liga Bahia ao Sudeste do país. 

https://www.mining.com/web/china-completes-latest-metal-auctions-as-xi-urges-better-reserves-system/


Com a renovação do contrato da FCA, o volume operado no trecho da Bahia aumentará ainda mais. “O 
estudo de demanda utilizado pela agência reguladora está em fase de atualização. Isso significa que a proposta 
apresentada estará adequada à realidade de mercado atual. Em breve, esse levantamento se juntará à análise de 
todas as contribuições feitas pelo público. O resultado vai gerar valor para o estado, fortalecendo nossa posição de 
empresa parceira da economia e da sociedade baiana”, conclui Silvana Alcantara, diretora de Relações Institucionais 
e Regulatório da VLI.  

R$ 2,3 milhões para ampliação e modernização de oficina de trens 
Alagoinhas e Iaçu são exemplos de municípios baianos que se beneficiarão com a renovação. Distantes apenas 200 
quilômetros, estão conectados pela operação ferroviária e abrigam oficinas de manutenção de locomotivas e 
vagões, pontos essenciais para suportar a demanda e manter mais equipamentos disponíveis na linha. Com os 
investimentos na estrutura, a unidade alagoinhense, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, receberá R$ 2,3 
milhões para uma ampliação que vai garantir mais eficiência nas operações. A obra tornará a oficina uma das 
maiores do país. 

Emprego e renda  
A relevância da FCA é observada a partir de uma singularidade entre as demais operadoras ferroviárias do país: a 
vocação para carga geral. Na Bahia não é diferente. Camaçari, Brumado, Campo Formoso, Candeias (Porto de Aratu), 
Pojuca e Itiuba são outras cidades do mapa ferroviário regional, pontos de carga e descarga de produtos. A malha 
transporta contêineres para a Braskem, cimento e clínquer para a LafargeHolcim e minério para a Bamin. Os dois 
últimos fluxos representam investimentos locais recentes. 

Além dos investimentos esperados para a atualização da linha, nos últimos anos já foram empregados cerca 
de R$ 150 milhões. O valor aplicado, inclusive, refletiu em outro fator importante: o humano. Só para se ter uma 
ideia, a FCA gera quase 500 empregos diretos e indiretos e a maioria (87%) é ocupada por mão de obra local, 
mantendo o dinheiro circulando na região onde estes colaboradores moram. Este ano, a empresa abriu processo de 
recrutamento para contratação de maquinistas e outros profissionais no estado, em mais um sinal da crescente 
movimentação no trecho baiano da Centro-Atlântica. 
Fonte:  Correio* 
Data: 31/08/2021 

 

VALE DIZ QUE GASTARÁ R$ 6 BILHÕES A MAIS QUE O GOVERNO ORÇOU PARA FERROVIA 
Um fato relevante divulgado pela Vale em dezembro do ano passado informa que as obras da Ferrovia de 

Integração Centro-Oeste (FICO) poderão custar até R$ 8,7 bilhões, um valor que supera em R$ 6 bilhões a projeção 
inicial feita pela empresa junto ao Ministério da Infraestrutura. 

A FICO terá aproximadamente 400 quilômetros de extensão e ligará as cidades de Mara Rosa, em Goiás, e 
Água Boa, no Mato Grosso. As obras deveriam ter começado em abril deste ano, mas o projeto permanece em 
estágio inicial. 

Segundo o Ministério da Infraestrutura, “o projeto passou por ajustes finos para atender o componente 
ambiental, o que é fundamental para garantir a sustentabilidade do empreendimento, implicando em alterações no 
projeto de engenharia”. A pasta diz que a instalação do canteiro de obras da ferrovia e dos alojamentos teve início 
neste mês e que a fabricação dos pré-moldados que serão usados no empreendimento ocorrerá em setembro. 

Com relação à discrepância entre os valores, o ministério diz que usou o instrumento de “investimento 
cruzado” para entrar em acordo com a Vale, o que significa que o valor de outorga foi abatido para que a empresa 
pudesse executar e entregar a ferrovia. “O valor estimado por estudo e acordado entre Estado e Vale é de R$ 2,7 
bilhões. Ou seja, esta é a quantia necessária para realizar o empreendimento”, disse a pasta. 

Em nota, a Vale informou que os valores do projeto diferem porque a empresa considerou em sua avaliação 
“custos indiretos e aqueles historicamente associados a riscos privados”, enquanto a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) se baseou no Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO), que “representa 
parâmetros orçamentários referenciais aprovados pela administração pública federal”. 

“Além disso, este sistema [SICRO] tem foco em projetos de construção de rodovias, implicando assim 
algumas diferenças ao ser utilizado no setor ferroviário. A Vale adota valores atualizados de mercado com foco na 
implantação do investimento”, afirmou a empresa. 

A Vale também pontuou que a construção da FICO faz parte de um acordo assinado com o governo federal 
para a prorrogação do contrato relacionado à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), outro projeto em 
desenvolvimento pela empresa. “Assim, a Vale assumirá os custos totais das obras, o que inclui a diferença de 
valores. O projeto básico retificado está orçado em R$ 8,7 bilhões.” 



Fonte:  ABIFER 
Data: 26/08/2021 

 
SRN RECEBE LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO NO PIAUÍ 

O CEO da Mineradora SRN, Marcelo da Silva Prado, recebeu ontem (25/8), licença prévia ambiental da 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí para extração de minério de ferro no Estado. O 
empreendimento alcançará os municípios de Dirceu Arcoverde, São Raimundo Nonato e São Lourenço do Piauí. 

A fase inicial do projeto compreende a extração de cerca de 300 mil toneladas de minério de ferro por ano, 
sendo que a capacidade alcançará de forma escalonada 2 milhões de toneladas/ano. A planta-piloto vai gerar mais 
de 400 empregos diretos, chegando a mais de 2 mil diretos e indiretos. Com o recebimento da licença, o projeto será 
executado em um período de 8 a 12 meses. “O minério produzido terá um teor de ferro superior a 64% (premium), 
com baixíssimos contaminantes. Inicialmente será oferecido no mercado interno e posteriormente exportado”, 
afirma Prado. 

Rota de processo diferenciada 
Marcelo da Silva Prado diz que a SRN desenvolveu uma rota de processo ousado para esse empreendimento 

no Piauí. Ele explica que a a extração será totalmente a seco, feita simplesmente por separação magnética. A 
magnetita pura – minério da região – será moída e separada pelo magnetismo, tecnologia considerada sustentável e 
inovadora, por não causar danos ao meio ambiente. O sistema adotado não utilizará a escassa água do local e não 
causará nenhum impacto ambiental. Não teremos barragem de rejeitos”. O transporte do minério será feito 
exclusivamente por rodovias, por enquanto, por meio de caminhões. 

Quem é a SRN Mineração 
A SRN Mineração foi constituída entre 2008 e 2009 por meio da associação de várias pessoas que tinham 

direitos minerários na região de São Raimundo Nonato (PI), mas não tinham capital para desenvolver projetos. Ela é 
formada, de acordo com Prado, por 5% de capital estrangeiro e 95% de sócios locais, como pessoas físicas e 
empresas de investimentos. Prado afirma que, “a empresa tem como objetivo viabilizar o desenvolvimento de 
projetos de mineração de forma ambientalmente sustentável, gerando benefícios econômicos e sociais”. 
Fonte:  In the Mine 
Data: 26/08/2021 

 
PRODUÇÃO MINERAL BAIANA COMERCIALIZADA CRESCEU 47% EM JULHO 

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado 
 

 



Um crescimento de 47% marcou a Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC) no mês de julho de 2021 
em relação a junho do mesmo ano. As informações constam no Sumário Mineral da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE) de agosto. A comercialização saltou de R$ 635 milhões em junho para R$934 milhões para o mês 
subsequente.  

“Em julho tivemos 146 requerimentos de pesquisa junto a Agência Nacional de Mineração, e 67 alvarás de 
pesquisa mineral foram concedidos pelo órgão. Isso revela o ritmo que cresce o setor em nosso Estado, e, com o 
apoio da SDE, esperamos que mais empresas venham se instalar e gerar mais empregos no interior do estado”, 
destacou o secretário do Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal.  

Entre os principais bens minerais produzidos no Estado estão o Cobre, com 48,58% do total, Ouro, com 
19,89%, Níquel com 9,44% e Rochas Ornamentais com 4,28%. Em relação à participação dos principais municípios na 
Produção Mineral Baiana Comercializada, Juazeiro ficou com 30%, Jaguarari com 19%, Jacobina com 15%, Itagibá 
com 9% e Barrocas 5%.  

A mineração gerou, nos últimos 12 meses, 1.413 novos empregos. Os dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia e comprovam a evolução do setor de indústrias 
extrativas no estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), as vagas diretas abertas nas mineradoras 
geram empregos indiretos da ordem de um para 11 ao longo das cadeias produtivas.  

Dentre os municípios que apresentaram os melhores números, Juazeiro, onde está uma das minas da 
Mineração Caraíba, figura em primeiro lugar com saldo de 153 contratações. Em segundo ficou Piatã, cidade da 
Brazil Iron, também com 153, e em terceiro lugar Santaluz, com 138 novos empregos. 

 

 

Fonte:  Conexão Mineral  
Data: 26/08/2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


