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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 

 

 
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA DEPENDE DO MAPEAMENTO DOS MINERAIS DO FUTURO 

Nesta terça-feira (19/10) aconteceu o primeiro seminário na Câmara dos Deputados para debater mineração, 
transição energética e clima. O evento levantou um tema fundamental às vésperas da Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática de 2021 (COP 26), e contou com a participação presencial do ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque. O diretor-presidente do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), Esteves Colnago, falou do 
potencial brasileiro para os minerais do futuro, como são chamados aqueles que dão suporte ao uso de energias 
renováveis, e das ações em andamento na empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia. Acesse a íntegra das 
discussões aqui 

“Esse evento promove uma conexão virtuosa entre mineração e energia, especialmente quando o Brasil vem 
liderando as discussões sobre uma transição energética, inclusiva socialmente, que valoriza os potenciais regionais, 
com segurança jurídica, que já conta com uma renovabilidade da matriz energética de 45% e da matriz elétrica em 
torno de 85%”, abordou Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. 

Para o deputado Edio Lopes, da Comissão de Minas e Energia, o tema é relevante para o futuro do país e do 
mundo, sob a responsabilidade do avanço no consumo de energia. Ele destacou o papel da mineração na garantia de 
um futuro estável e sustentável no setor energético, considerando que a indústria da mineração é uma das mais baixas 
poluentes entre os diversos setores da indústria relacionados à descarbonização. “A transição energética depende do 
mapeamento dos minerais do futuro”, citou, sublinhando a importância da ampliação do conhecimento geológico e 
do papel do Serviço Geológico do Brasil nesse contexto. 

“O mundo está a exigir de nós mudanças na mineração, o setor mineral está investindo fortemente em novas 
tecnologias no sentido de ajudar a reduzir a poluição e o avanço das mudanças climáticas. Essa mudança se dá por 
novos minerais, seja o níquel, o cobre, o lítio, e para ampliarmos essa atuação no setor é necessário além de segurança 
jurídica pesquisa geológica. Eu costumo dizer sem medo de errar que o Brasil ainda conhece muito pouco o seu 
subsolo, e nós precisamos realmente dar muito apoio ao Serviço Geológico do Brasil, no sentido de buscarmos novas 
alternativas, nós temos ainda muitos minerais pouco explorados no Brasil”, afirmou Wilson Brumer, presidente do 
Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). 

Colnago relatou que o trabalho do SGB-CPRM está orientado segundo os objetivos estratégicos do Plano 
Nacional de Mineração, com metas até 2030. Dentre 11 objetivos, ele destacou o que trata de minerais estratégicos. 
“Nós temos uma relação preparada pela Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME dos 
minerais estratégicos que o país precisa conhecer e ter uma atenção especial sobre eles”, relatou. 

Embora a lista de minérios importantes para a indústria energética inclua estanho, grupo de platina, nióbio, 
níquel e silício, Colnago informou que o SGB-CPRM vai concentrar mais esforços nas potencialidades de urânio, lítio, 
grafita, cobre, terras raras e cobalto. Ele apresentou os projetos concluídos, as regiões do país que estão com estudos 
em andamento e as próximas áreas a serem mapeadas. 

“A importância da pesquisa desses minerais deve ser vista num contexto global, da crescente procura destes 
materiais, devido a crescente demanda da população, da industrialização, da descarbonização dos transportes, dos 
sistemas energéticos e de outros setores industriais e ao aumento da procura por parte dos países desenvolvidos. 
Novas aplicações tecnológicas evidenciam que a procura desses minerais deve crescer rapidamente para frear o 
processo de mudança climática. Estamos atentos e buscando ofertar conhecimento que permita o desenvolvimento 
dessas ações”, ressaltou o diretor-presidente do SGB-CPRM, Esteves Colnago. 

https://www.youtube.com/watch?v=l2MXYY63pTg


Também participaram do primeiro painel Minerais do futuro: como garantir a participação brasileira no 
mercado de tecnologias de energia limpa baseadas em mineração, a diretora do Centro de Tecnologia Mineral 
(CETEM), Silvia França; o presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), Eduardo Ribeiro. 
Fonte: CPRM 
Data: 20/10/2021 

 
ALUMINA É DESTAQUE NAS EXPORTAÇÕES PARA O CANADÁ 

Segundo análise da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, com base nos dados da Secretaria de Comércio 
Exterior do Brasil, as exportações brasileiras ao Canadá alcançaram US$ 3,4 bilhões entre janeiro e setembro de 2021, 
o que corresponde a um crescimento de 15% na comparação com o mesmo período de 2020. Já as importações 
cresceram 10%, com superávit da balança comercial brasileira, de US$ 1,82 bilhão – 21% a mais que no mesmo período 
acumulado de 2020. A corrente de comércio (Exportações + Importações), entre Brasil e Canadá, teve aumento de 
13,5%.  

Entre os produtos que mais colaboraram com o resultado positivo estão a Alumina calcinada em primeiro 
lugar, com alta de 13% sobre os nove primeiros meses de 2020, totalizando US$ 840,4 milhões e representando 25% 
do total exportado ao Canadá no período. O Brasil é um dos principais players globais na produção de alumínio, 
juntamente com o Canadá. A alumina, por sua vez, é o processo de refinamento da bauxita bruta, que é depois 
transformada em alumínio. A alumina calcinada, ou óxido de alumínio, é utilizada nos segmentos industriais para 
fabricação de fibras cerâmicas, refratários, peças automotivas, abrasivos para polimentos e polimento de lentes. 

Já o grupo ferro fundido, ferro e aço ficou em terceiro lugar, com 14% do share total de vendas externas para 
o Canadá, com incremento de 122% em relação ao mesmo período de 2020, totalizando US$ 480,4 milhões. Dentro 
do capítulo, o código para “Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, de seção transversal 
retangular, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono”, foi o principal produto, com crescimento de 
127%, totalizando mais de US$ 385 milhões e share de mais de 11% do total exportado ao Canadá no período. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 21/10/2021 

 
TOP 10 COBALT OPERATIONS OUTSIDE OF CHINA AND THE DRC 

The global cobalt supply chain remains geographically concentrated — in the Democratic Republic of Congo 
(DRC) for mine production and China for refining — which will likely pose procurement challenges for battery 
manufacturers, market analyst Fitch Solutions finds in its latest industry report. 

However, Fitch notes that there is currently a solid global project pipeline, due to the rise in cobalt prices and 
the expected demand boom amidst battery manufacturing projects, which will aim to diversify, to some extent, 
production channels. 

Cobalt is primarily the byproduct of nickel and copper mining, and the global cobalt industry is set to receive 
a significant boost from the worldwide shift to a green economy, as the metal is a key component of rechargeable 
batteries due to its stability and anti-corrosion and high-temperature resistance characteristics. 

The battery revolution will increasingly dictate cobalt production trends, Fitch says, with most of global refined 
cobalt being converted to chemical forms that are used in rechargeable batteries as opposed to cobalt metal that is 
mainly used in other industries. 

While currently there is no chemical refining of cobalt in the Americas, there are refineries producing cobalt 
metal. In Canada, Vale produces refined cobalt metal at its Port Colborne refinery in Ontario, while Sherritt and General 
Nickel Cooperate a joint venture refinery in Alberta that produces refined cobalt metal in powder and briquette form. 

Looking to the future of supply, Fitch has compiled a list of the top 10 cobalt operations outside China and the 
DRC. 



 
Sumitomo takes the top spot, producing an estimated 6,000 tonnes of metal and chloride from its mine in the 

Philippines, and refined in Japan. Vale is in second place with 4,700 tonnes produced at New Caledonia and Canada 
and refined at its Sudbury operations. Third place goes to Russian miner Nornickel, producing 4,600 tonnes of metal 
and intermediates from its Kola division. 

Swiss commodities Glencore giant owns two operations in the top ten with 4,400 tonnes of metal produced 
from mines in Western Australia and Canada and refined in Norway, and 3,300 tonnes mined and refined at its 
Australia operations. 

Sherritt International and General Nickel’s MOA JV is in sixth place with 3,300 tonnes of metals mined in Cuba 
and refined at its refinery in Fort Saskatchewan, Canada. MCC is in seventh place with 3,000 tonnes of intermediates 
mined in Papua New Guinea and Cengiz Holding in eighth place with 2,700 tonnes of intermediates mined and refined 
in Turkey. 

Rounding out Fitch’s top ten are Cubaniquel with 2,000 tonnes of concentrates mined in Cuba and Ambatovy, 
with 1,900 tonnes of metal mined and refined in Madagascar. 
Fonte: Mining.com 
Data: 21/10/2021 

 
RIO TINTO VAI PRIORIZAR MINERAIS PARA “TRANSIÇÃO ENERGÉTICA” 

Rio Tinto vai priorizar minerais para “transição energética” Ao anunciar um plano de US$ 7,5 bilhões que eleva 
o corte das emissões de carbono para 50% até 2030, três vezes maior do que a meta anterior, suas ações caíram nas 
bolsas porque os investidores odeiam aumento de custos em qualquer negócio.  

Nesse mesmo comunicado, Rio Tinto afirma que ampliará a compra de energia de fontes renováveis e os 
aportes para pesquisa de processos de descarbonização, além de dobrar os investimentos em exploração de 
minerais essenciais para a transição energética, como níquel, lítio e cobalto, para US$ 3 bilhões ao ano a partir de 
2023. 
Fonte: Minérios & Minerales 
Data: 21/10/2021 

 
HOW METALS AND MINING COMPANIES ARE ADAPTING TO A GREENER WORLD 

The metals and mining sector is a massive resource producer and a massive resource consumer. It exhumes 
raw materials and transforms them, through energy-intensive processes, into the modern features of our built 
environment. In so doing, it also creates about a quarter of the reported emissions of the world’s 12,000 largest 
companies. As with other hard-to-abate sectors like cement production, or marine shipping, significantly lowering the 
emissions profiles of metals and mining will be crucial to meaningfully decarbonizing the global economy. 

Starting that effort requires measuring where companies and sectors are today. BloombergNEF has just 
released its first business model transition score for 53 major metals and mining companies. Scores measure each 
company’s risk from their current emissions profile, and their business’s preparedness for deep decarbonization. The 
results highlight where companies are moving quickly and where they are going slow, and importantly, creates 
distinctions between companies for investors interested in grading enterprises on their transition efforts. 

https://www.mining.com/web/sumitomo-metal-develops-rechargeable-battery-recycling-technology/
https://www.mining.com/sherritt-international-reports-higher-annual-nickel-production-cuban-jv/
https://www.riotinto.com/
https://revistaminerios.com.br/agu-assegura-condenacao-por-exploracao-mineral-ilicita/
https://revistaminerios.com.br/agu-assegura-condenacao-por-exploracao-mineral-ilicita/


 The BNEF scores are presented as two-parters. The first is business model risk – that is, how much a 

company is exposed to demand for its products shrinking (or growing) in a net zero emissions scenario, the 

emissions-intensity of its products, and the strength of stakeholder pressure to act on emissions. The second is 

business model adaptation – that is, the company’s strategy to align its portfolio with net-zero trends, how easily can 

it produce lower-carbon products compared to its peers, the scale of decarbonization technology it has today, and 

its incorporation of climate risk into management decision-making. 

The findings are instructive, in a number of ways. Most of the top companies are Europe-based, thanks 

largely to a policy environment encouraging or forcing moves to significantly reduce emissions. Only three 

companies in the top 10 are based outside of Europe – Codelco, in Chile; Tata Steel, in India; and BHP, in Australia. 

 
Technology, and investment in technology, is predictive. The presence of low-carbon technology programs 

(often labeled low-carbon solutions) is important for scoring highly. Those programs include efforts such as metals 
recycling capacity, renewable electricity use, projects to utilize hydrogen instead of coal or gas for combustion and 
chemical processes, and carbon capture, use, and storage initiatives. In a related fashion, the electricity intensity of 
production can become a future competitive edge as well. Norsk Hydro and ArcelorMittal both produce final products 
that are highly electricity-intensive, and both are developing low- or zero-carbon electricity sources for use in their 
production processes. 

Customer engagement is significant as well. Net-zero goals among carmakers and other large metals buyers 
implicates their suppliers, the metals and mining companies. Of the companies studied, more than a third had 
disclosed a substantial number of customers with their own value chain decarbonization targets. Metals producers in 
particular will find that they either need to deliver low-carbon metals, or risk losing clients. 

Size matters too. Larger companies score more highly than smaller companies. The reason is fairly simple: 
larger companies are most likely better able to finance decarbonization activities using their own resources, or through 
their access to capital markets funding. 

However, there is an important wrinkle to company size. Being big helps. But being diversified and selling a 
number of metals, or being integrated, and active along entire value chains from mining ores to final metals 
production, does not. The highest-scoring companies for each type of metal are highly focused on one product and 
one segment. Norsk Hydro only produces aluminum; ArcelorMittal gets 95% of revenue from steelmaking; Codelco 
gets more than 90% of revenue from copper mining. Rio Tinto gets almost 60% of its revenue from iron ore, and 



another 20% from aluminum. Narrowly-focused companies have the ability to hone in on particular technologies and 
products, and (provided they are larger in size) distinguish themselves from their peers. 

 

 
 

Diversified companies might have big balance sheets thanks to selling many products in many markets, but 
they also must adapt in a wider range of measures in order to decarbonize. Only Anglo American, with revenue split 
roughly evenly between platinum group metals, iron ore, and copper, is an outlier among top performers. 

Mining companies have the widest range of BNEF transition scores. That breadth gives investors much to 
examine, when considering miners’ role in a deeply decarbonized future: what they produce, how they do it, with 
which technology and innovation plans, and finally, with which degree of commitment to ready themselves for the 
future. 
Fonte: Mining.com 
Data: 21/10/2021 

 
ALTA DE TRIBUTOS PODE AFETAR OFERTA DE ‘MINERAIS DO FUTURO’ E DESCARBONIZAÇÃO 

A contribuição de royalties do setor deve alcançar cerca de R$ 10 bilhões até o fim do ano 

O aumento da carga tributária no setor mineral, seja com ajuste no imposto de renda ou na cobrança de 
royalties, pode prejudicar ainda mais o ambiente de negócios no Brasil e, por consequência, os compromissos das 
mineradoras com a agenda climática e os investimentos nos chamados “minerais do futuro”, usados em equipamentos 
eletrônicos e altamente demandados pela indústria de carros elétricos. 

A avaliação é do presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Wilson Brumer. Durante seminário 
na Câmara dos Deputados, o representante do setor frisou que somente neste ano as mineradoras pagaram mais de 
R$ 80 bilhões. Desse total, R$ 7 bilhões são de contribuição de royalties, a Cfem, que deve alcançar cerca de R$ 10 
bilhões até o fim do ano. 

O presidente do Ibram, entidade que representa 85% da produção mineral no país, afirmou que as mudanças 
climáticas já haviam exigido uma nova postura das mineradoras, que vem adotando uma série de medidas de 
descarbonização. Porém, a demanda crescente por novos minerais no mercado mundial tem exigido um esforço a 
mais de investimento em pesquisas e novas tecnologias. 

Para Brumer, a ameaça de aumento da carga tributária piora a percepção dos investidores sobre o país. “Isso 
cria entre os investidores uma certa perplexidade”, disse, no Seminário Mineração, Transição Energética e Clima, 
promovido pela Comissão de Minas e Energia. 



No caso dos “minerais do futuro”, as mineradoras estão de olho em oportunidades com a oferta de níquel, 
cobre, lítio, nióbio, cobalto, terras raras e quartzo. Já em relação ao desafio das mudanças climáticas, as mineradoras 
vinculadas ao Ibram se comprometeram a cumprir metas até 2030. Entre elas está reduzir em 10% o consumo de 
energia, aumentar em 10% as áreas protegidas e cortar em 10% o consumo de água no setor.  

“A indústria de mineração é uma baixa emissora se comparada com outros segmentos industriais, mas isso 
não quer dizer que a gente não tenha que tomar medidas concretas para mitigar ainda mais as nossas emissões, entre 
outras iniciativas relacionadas à descarbonização", ponderou o presidente do Ibram. 

Ainda sobre os “minerais do futuro”, o Serviço Geológico do Brasil - antiga CPRM, estatal responsável pelo 
mapeamento de reservas no país - aponta o investimento em “estudos prospectivos” como uma de suas ações 
prioritárias no setor. No evento, o presidente da companhia, Esteves Colnago, reforçou que haverá grande demanda 
por estes produtos para atender a indústria de alta tecnologia e o mercado de energias limpas. 

Projeções do mercado indicam que a demanda mundial por lítio deve saltar do patamar atual de 400 mil a 500 
mil toneladas para 2,5 milhões por ano em 2030. O principal destino é a fabricação de baterias, consideradas mais 
eficientes e seguras. 
Fonte: O Valor Econômico  
Data: 20/10/2021 

 
WHAT HAPPENS WHEN THE WORLD’S KEY METAL EXCHANGE HAS NO METAL? 

What happens when the London Metal Exchange runs out of metal? That’s the question the exchange is 
urgently trying to address for its flagship copper contract, which sets the global price for one of the world’s most 
important commodities. 

The problem stems from the LME’s physical nature: anyone holding a contract to expiry becomes the owner 
of a package of metal in an LME warehouse. On the other hand, anyone who has sold one must deliver the metal when 
the contract expires. 

But with available copper inventories at LME warehouses falling below 20,000 tonnes — less than China’s 
factories consume in one day — traders are grappling with the possibility that there simply won’t be metal available 
to deliver. 

The dramatic drop in stockpiles that began in August and accelerated this month has sent the nearest LME 
contracts spiking to record premiums over copper for later delivery. That’s particularly painful for copper fabricators 
— companies that turn basic metal into things like wires, plates and tubes, and who tend to sell LME futures to hedge 
their price exposure. 

But the emptying warehouses have also helped drive benchmark prices toward record levels and copper’s 
pervasive role in the world means that the jump in costs will add to wide-reaching inflationary pressure for 
manufacturers and builders. And while mounting threats to global economic activity are raising questions about the 
outlook for copper demand, inventories on Chinese and US rivals to the LME are also low. 

 

 



Only a small fraction of the world’s copper ever enters an LME warehouse, and copper users tend to have 
long-term contracts with producers and traders rather than seeking supplies from the exchange. Nonetheless, the fact 
that exchange stocks are so low — and not just on the LME — shows that the market’s buffer has worn dangerously 
thin. 

The LME brought in emergency measures on Tuesday evening to address the situation. Among them was a 
temporary change in rules allowing anyone with a short position who is unable to deliver copper to defer their delivery 
obligation for a fee. 

“This is an unprecedented situation, and we haven’t seen anything like this in the recent history of the copper 
market,” said Robin Bhar, an independent consultant who’s been analyzing the LME metals markets for more than 35 
years. 

“These market actions are draconian, but they are needed.” 
The LME has also started an inquiry, asking banks and brokers for information on their and their clients’ activity 

in the copper market over the past two months. Trading house Trafigura Group withdrew a significant proportion of 
the copper that’s been pulled from LME warehouses in recent months, Bloomberg reported Tuesday. 

Trafigura responded by saying it had taken LME stocks to deliver to end users, emphasizing there’s strong 
copper demand that is oustripping available supply. “Trafigura’s role is to ensure security of supply of commodities for 
its customers,” a spokesperson for the trading house said. 

The LME’s actions are designed to avoid the catastrophic outcome where there simply isn’t the metal available 
to meet requests for delivery. By launching an inquiry, the exchange might make traders and banks think twice before 
requesting further deliveries. 

And with its rule changes, the LME has attempted to defuse the possibility of a squeeze that runs out of 
control. It is allowing holders of short positions to defer their delivery obligations — by rolling their position to the 
next day. It also put a hard cap on how much more expensive copper contracts expiring in one business day can rise 
over those for a day later.  

Finally, the exchange has tweaked its rules governing traders who hold a large proportion of available LME 
stocks. Ordinarily, traders in that position are forced to lend out their position to others in the market at a punitively 
low rate. But with stocks so low, the LME is worried that that rule might deter traders from holding stock on the 
exchange. 

Nickel spike 
It’s not the first time that the LME has intervened in its markets. In 2019, the exchange launched a similar 

inquiry when a rush of orders to withdraw nickel triggered a spike in the nickel price. The market calmed, and the LME 
took no further action. 

In 2006, amid soaring nickel prices, it imposed a $300 limit on the daily backwardation in the nickel market. 
And in 1992, when Marc Rich + Co. attempted to corner the zinc market, the LME imposed many of the same measures 
it has done in copper this week: placing hard limits on the backwardation and allowing holders of short positions to 
defer delivery. 

The copper price retreated on Wednesday, and nearby backwardations eased from recent highs — perhaps 
an early indication that the LME’s moves have born some fruit. Liquidity in LME contracts tends to be concentrated on 
the third Wednesday of the month: now traders are hoping for a period of relative calm. 

Still, the LME can’t change the reality that stocks are depleted across the global copper industry, with 
inventories on exchanges in China and the U.S. also at historically low levels. 

“The LME are in an unenviable position, with stocks being so low,” Bhar said. “Hopefully this will be seen as 
an attempt to cool a red-hot market.” 
Fonte: Mining.com 
Data: 20/10/2021 

 
MERCADO DE BATERIAS PARA CARROS ELÉTRICOS É PROMISSOR PARA PRODUTORES DE LÍTIO NO BRASIL 

O crescimento da mineração do lítio no Brasil será um diferencial na revolução energética, representada 
principalmente pela eletrificação veicular. A expectativa é que a demanda crescente de baterias elétricas para a 
indústria automobilística contribua ao aumento da procura pelo metal. Essa foi a conclusão unânime dos 
palestrantes do painel "O impacto das novas tecnologias na demanda do lítio", do Seminário Mineração, Transição 
Energética & Clima, realizado nesta 3ª feira (19/10). O painel foi mediado pelo deputado federal Joaquim Passarinho 
(PSD/PA) e o evento foi organizado pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, com o apoio 
do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). 

https://ibram.org.br/


O professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e coordenador da Unidade EMBRAPII 
TecnoGreen, Jorge Alberto Soares Tenório, reforçou a importância do metal para o desenvolvimento do país, assim 
como o metal será explorado futuramente. "A mineração de lítio é estratégica para o Brasil, já que futuramente a 
demanda aumentará consideravelmente. A previsão é que grande parte do lítio que será utilizado pelas indústrias virá 
de processos de reciclagem de mineração urbana ou da economia circular". 

Segundo o diretor-superintendente da Companhia Brasileira de Lítio (CBL), Vinícius Mendonça Alvarenga, a 
previsão para a comercialização mundial de veículos elétricos, até 2030, é sair de um mercado de 5 milhões de 
unidades para mais de 35 milhões de unidades. "Isso vai trazer um grande aumento na demanda mundial por lítio. 
Estima-se que a demanda do metal, que hoje está na ordem de 400/500 toneladas por ano, passe para 2 milhões de 
toneladas por ano, em um cenário mais otimista, podendo chegar a 3 milhões de toneladas por ano". 

"No Brasil, temos uma oportunidade incrível, ou seja, o mercado aberto pelo setor de carros elétricos, que 
disparou na Europa, nos deu escala para competir. É a confluência entre a mineração, transformação tecnológica de 
materiais e energia elétrica. O país já se beneficiou dos investimentos globais de mais de US$20 bilhões realizados 
pelos maiores produtores de bateria do mundo. Diante deste cenário, o Brasil tem um papel protagonista na 
descarbonização e redução de gás carbônico", afirma a vice-presidente executiva da Sigma Lithium, Ana Cristina 
Cabral-Gardner. 

A representante da Sigma Lithium também ressalta a importância das políticas públicas e regulamentação 
para que a mineração brasileira não perca mercado. "O lítio é o minério descarbonizador do século 21 e o futuro já 
está aqui. Nós do Brasil somos muito melhores, mais sustentáveis, porém, o nosso ambiente regulatório ainda nos 
trava. Não podemos esperar esse crescimento histórico, o mercado não vai esperar o Brasil ter segurança jurídica. 
Agora é desenvolver essa parceria entre a indústria da mineração e a comissão, o IBRAM para exponenciar isso dentro 
da transformação mineral", diz. 

A expectativa do CEO da AMG Mineração, Fabiano José de Oliveira Costa, é de grande expansão do mercado 
de lítio para a empresa nos próximos anos. "A gente continua na estratégia de verticalização da cadeia, tendo uma 
visão muito ambiciosa para o futuro. Estamos passando agora por um processo de expansão, inclusão de novas 
tecnologias de processamento mineral e de elevação da capacidade produtiva da empresa no Brasil". 

Para finalizar, o deputado federal Joaquim Passarinho (PSD/PA) ressalta a importância da atividade mineral 
para o desenvolvimento do Brasil. "Temos a convicção de que o país tem a tecnologia e a capacidade necessária para 
explorar e fazer a mineração sem poluir, sem ser uma atividade agressora. Muito pelo contrário, a atividade pode ser 
o caminho para o desenvolvimento das regiões. Então, esse é um grande desafio que nós temos, não só desta 
Comissão, desta casa. Que o IBRAM e as empresas que atuam no setor também possam dar as mãos para construirmos 
juntos e transformar a vida dessas pessoas através da mineração, que pode e deve ser uma das ferramentas para 
melhorar o desenvolvimento social do nosso país". 
Fonte: IBRAM  
Data: 20/10/2021 

 
NICKEL PRICE SURGES TO HIGHEST IN SEVEN YEARS AS SUPPLY DWINDLES 

Nickel surged to a seven-year high in London amid concerns that there’ll be less supply of the key industrial 
metal to meet resilient demand from economies reopening as the pandemic retreats. 

Vale SA, one of the top nickel producers, cut its production guidance for this year due to a strike at its Canadian 
mine, while the world’s largest refined nickel producer, MMC Norilsk Nickel PJSC, reported lower output in the third 
quarter. The Philippines, the second-largest producer of the metal used in kitchenware and electric car batteries, said 
output this year may be 10% less than the annual average, hampered by more frequent rains and fewer vessels coming 
in. 

Nickel for three-month delivery on the London Metal Exchange settled 4.6% higher at $20,963 a metric ton as 
of 5:53 p.m. local time, the highest since May 2014. 



 
“Buying filtered in over the course of today’s session on the back of supply-side stress ranging from Vale 

reduced production guidance, Norilsk’s weaker production report, and Vale’s Brazilian mine stoppage at Onca Puma,” 
Michael Cuoco, head of hedge-fund sales for metals and bulk materials at StoneX Group. 

Prices were also helped by China’s softer nickel pig iron and refined nickel output figures for September and 
the return of Indonesian political export noise and adverse weather in the Philippines, he said. Nickel pig iron is a 
cheap substitute for refined nickel, which is used to make stainless steel — the largest end-use of nickel.  

Vale’s nickel output will likely reach 165,000 to 170,000 tons this year, down from a previous projection of 
200,000 tons, the company said Tuesday. That came a day after the Brazilian mining giant said its Onca Puma mine is 
again suspended by court. 

Nickel production at Nornickel fell 23% to 129,858 tons in the first three quarters from the same period a year 
earlier, according to a statement. 

The prospect of lower supplies comes as stainless steel demand improved in recent months, with aerospace 
and oil-and-gas industries rebounding from last year’s Covid-19 nadir. Ongoing logistics woes from the pandemic, with 
shipping jams in the Atlantic, Pacific and Indian basins, make it more difficult for consumers to get raw materials such 
as nickel. 

Expectations that there’ll be less nickel ores from top supplier Indonesia are also helping the price rally. The 
Southeast Asian nation indicated last month that it plans to either ban or tax exports of semi-processed products used 
to make stainless steel to keep more of the metal in the country and support a domestic industry focused on electric-
vehicle batteries. 

Indonesia has been known to reverse its own policies since the first export ban on unprocessed mineral 
products in 2014, BloombergNEF analyst Allan Ray Restauro said in a note. Exports were permitted again in 2017, but 
only to companies with operational smelters. The ban on exports was then brought forward two years early to 2020. 

BloombergNEF expects the nickel price to remain elevated above $18,000 a ton, although it will continue to 
underperform copper and aluminum. 
Fonte: Mining.com 
Data: 20/10/2021 

 
VALE PRODUZ 89,4 MI T DE MINÉRIO DE FERRO NO 3º TRI; CORTA EXTRAÇÃO DE ALTA SÍLICA 

A Vale produziu 89,4 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre, alta de 0,8% ante o 
mesmo período do ano anterior, informou a mineradora nesta terça-feira, pontuando que reduziu em setembro a 
extração de alta sílica, produto de menor qualidade, em meio a uma queda de preços. 

Na comparação com o trimestre passado, houve uma alta na produção de 18,1%, pontuou a companhia, como 
resultado de seu plano de recuperação da extração, maior compra de terceiros e melhoras sazonais em condições 
climáticas, informou a empresa em relatório de produção. 

https://www.mining.com/vale-halts-operations-at-onca-puma-mine-after-court-order/
https://www.mining.com/jakarta-to-jolt-sliding-nickel-price/


As vendas do minério de ferro, por sua vez, somaram 67,8 milhões de toneladas entre julho e setembro, alta 
de 3,2% ante o terceiro trimestre de 2020 e avanço de 0,9% na comparação com o segundo trimestre. 

Mas as condições de mercado mudaram, diante de uma queda na demanda chinesa, que vinha bastante forte 
até o segundo trimestre, causando um recuo nos preços da commodity. 

Os preços do minério de ferro caíram no terceiro trimestre 37 dólares por tonelada base seca (dmt) do índice 
com teor de 62% de ferro na comparação com o trimestre anterior, destacou a empresa. 

Nesse cenário, o prêmio do minério de ferro da Vale foi de 6,6 dólares por tonelada, 1,8 dólar inferior ao 
segundo trimestre. 

Dessa forma, para o quarto trimestre, a Vale destacou que deverá reduzir sua oferta de produtos de alta sílica 
e baixa margem em cerca de 4 milhões de toneladas, como resultado de uma estratégia de maximização de margens, 
uma vez que a demanda por esse tipo de produto tem sido mais fraca. 

O movimento não irá alterar sua meta de produção da commodity para o ano entre 315 milhões e 335 milhões 
de toneladas, mas a mineradora pontuou que o volume deverá ficar “abaixo do meio do intervalo” previsto. 

“Se esse cenário persistir, devemos também reduzir a oferta de produtos de baixa margem em 2022 em cerca 
de 12-15 milhões de toneladas. O nível de compra de minérios de terceiros também pode ser ajustado”, adiantou a 
mineradora. 

Já os volumes de vendas de finos e pelotas de minério de ferro somaram 75,9 milhões de toneladas no terceiro 
trimestre, também em linha com o trimestre anterior, totalizando uma diferença de aproximadamente 13 milhões de 
toneladas entre produção e vendas no período. 

A diferença, segundo a empresa, ocorreu devido a estratégica de maximizar valor sobre volume e aos estoques 
em trânsito ao longo da cadeia, que devem reverter no quarto trimestre, dependendo das condições de mercado. 

No relatório, a Vale ressaltou ainda que continua comprometida com seu plano de retomada de capacidade, 
o que também está associado à eliminação de restrições e otimização de custos”. 

A empresa tem recuperado aos poucos a operação de diversas atividades em Minas Gerais que haviam sido 
paralisadas desde o rompimento de barragem em Brumadinho, em 2019, para uma revisão de segurança e melhorias. 

METAIS BÁSICOS 
Do lado de metais básicos, a produção de níquel acabado da Vale foi de 30,2 mil toneladas no terceiro 

trimestre, queda de 21,8% na comparação com um ano antes e recuo de 27,2% ante o trimestre anterior, 
principalmente devido à paralisação dos funcionários em Sudbury, que interromperam as operações por 70 dias, dos 
quais 40 dias no trimestre, com um impacto de 11 mil toneladas entre julho e setembro. 

Além disso, Onça Puma passou por uma manutenção prolongada durante o terceiro trimestre, com a 
retomada da produção no fim de setembro. 

Já a produção de cobre, segundo a mineradora, atingiu 69,2 mil toneladas no terceiro trimestre, queda de 21% 
ante o mesmo período de 2020 e recuo de 5,7% na comparação com o segundo trimestre, principalmente devido à 
paralisação dos trabalhadores em Sudbury, que afetou a produção total de cobre em 16 mil entre julho e setembro. 

“Isto foi parcialmente compensado por um desempenho mais robusto em Sossego, uma vez que a 
disponibilidade da planta aumentou no trimestre após a conclusão da manutenção programada no segundo 
trimestre”, disse a empresa. 

A empresa adicionou que planeja produzir 45-50 mil toneladas de níquel e 75-80 mil toneladas de cobre no 
quarto trimestre, resultando em uma produção de aproximadamente 165-170 mil toneladas de níquel e 295-300 mil 
toneladas de cobre em 2021. 
Fonte: Isto é Dinheiro  
Data: 19/10/2021 

 
INVESTIMENTO PREVISTO COM NOVAS FERROVIAS PRIVADAS CHEGA A R$ 83,7 BI 

A previsão de investimentos com novas ferrovias idealizadas pelo regime de autorização chegou a R$ 83,7 
bilhões. O número foi alcançado a partir dos pedidos de duas mineradoras interessadas em construir ferrovias privadas 
para facilitar a distribuição de suas produções, representando os 20º e 21º requerimentos ao Ministério da 
Infraestrutura. De acordo com a pasta, os projetos envolvem 5.640,5 quilômetros de novos trilhos. 

A Morro do Pilar Minerais S.A. foi uma das empresas a requerer ao ministério autorização para erguer uma 
nova ferrovia. O traçado planejado tem 100 quilômetros de extensão e R$ 1 bilhão de investimento previsto, entre os 
municípios de Colatina e Linhares (ES). O objetivo é transportar 25 milhões de toneladas por ano de carga de minério 
de ferro (granéis sólidos). 



O outro pedido foi apresentado pela Brazil Iron Mineração Ltda, que quer construir e operar uma estrada de 
ferro e um terminal ferroviário. O projeto, a ser desenvolvido em três etapas, prevê investimento de R$ 1,2 bilhão e 
extensão total da linha férrea de 120 quilômetros. Inicialmente, a empresa se propõe a executar o segmento de 70 
quilômetros, entre o município de Abaíra (BA), local do terminal ferroviário planejado, a Brumado (BA). 

O trecho conectaria a mina Mocó, em Piatã (BA), e outros "direitos minerários" que a empresa detém no 
Estado, ao entroncamento com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) próximo a Brumado, informou o ministério. 

Já a segunda etapa envolve o carregamento na região da mina, com acesso às áreas de estocagem de minério 
e suas estações de carregamento, em percurso estimado em 50 quilômetros. O projeto da Brazil Iron ainda inclui 
estudos técnicos em andamento para que a empresa amplie os trilhos e conecte suas minas também à Ferrovia Centro-
Atlântica (FCA). 

O novo modelo de criação de ferrovias foi autorizado por meio de Medida Provisória editada em agosto. Nele, 
não há necessidade de processo concorrencial para uma empresa operar trilhos. No modelo que vigorou nas últimas 
décadas - e continua disponível -, a administração de ferrovias pelo setor privado precisa obrigatoriamente passar por 
uma licitação, que resulta na concessão do serviço. O regime escolhido depende do modelo de negócio. Nas ferrovias 
privadas (autorizadas), o traçado é pensado para atender interesses econômicos da empresa responsável pelo projeto. 

Discutido no Senado desde 2018, o regime de autorização de ferrovias foi aprovado pelo Senado no início do 
mês. Em razão da demora na tramitação, antes desse aval dos senadores, o governo decidiu editar a MP para liberar 
imediatamente o modelo. Os senadores, no entanto, reagiram mal à publicação de uma medida com o conteúdo quase 
idêntico ao do PL e aceleraram os trâmites do projeto de lei, que agora foi encaminhado para avaliação da Câmara dos 
Deputados. 

Pelo acordo, o Congresso vai votar a proposta legislativa e deixar a MP caducar, ou seja, vencer, valendo 
apenas por 120 dias - prazo que uma medida provisória tem para ser votada pelas duas Casas do Legislativo. O que 
valerá, ao fim, será o projeto que precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara. 

Confira a relação de todos os requerimentos apresentados até aqui, de acordo com o ministério: 
*Petrocity: São Mateus/ES - Ipatinga/MG: 420 km de extensão; 
*VLI: Lucas do Rio Verde/MT - Água Boa/MT: 557 km de extensão; 
*VLI: Uberlândia/MG - Chaveslândia/MG: 235 km de extensão; 
*VLI: Porto Franco - Balsas/MA: 245 km de extensão; 
*VLI: Cubatão/SP-Santos/SP: 8 km de extensão; 
*Ferroeste: Maracaju/MS - Dourados/MS: 76 km de extensão; 
*Ferroeste: Guarapuava/PR - Paranaguá/PR: 405 km de extensão; 
*Ferroeste: Cascavel/PR - Foz do Iguaçu/PR: 166 km de extensão; 
*Ferroeste: Cascavel/PR a Chapecó /SC: 286 km de extensão; 
*Grão Pará: Alcântara/MA - Açailândia/MA: 520 km de extensão; 
*Planalto Piauí Participações: Suape/PE - Curral Novo/PI: 717 km de extensão; 
*Fazenda Campo Grande: Santo André/SP: 7 km de extensão; 
*Macro Desenvolvimento Ltda.: Presidente Kennedy/ES - Conceição do Mato Dentro/MG -Sete Lagoas/MG: 

610 km de extensão; 
*Petrocity: Barra de São Francisco/ES - Brasília (DF): 1.108 km de extensão; 
*Rumo: Santos - Cubatão - Guarujá/SP - 37 km; 
*Rumo: Água Boa - Lucas do Rio Verde/MT: 557 km de extensão; 
*Rumo: Uberlândia/MG - Chaveslândia/MG: 235 km de extensão; 
*Bracell: Lençóis Paulistas (SP): 4 km de extensão; 
*Bracell: Lençóis Paulistas-Pederneiras (SP): 19,5 km de extensão; 
*Morro do Pilar Minerais S.A: Coletina - Linhares (ES): 100 km de extensão; 
*Brazil Iron Mineração Ltda: Abaíra - Brumado/BA - Fiol - FCA: 120 km de extensão. 

Fonte: Gauchazh 
Data: 19/10/2021 

 
THERE’S ENOUGH TUNGSTEN TO MAKE OVER 35 MILLION CUBES EACH YEAR 

Surging sales of tungsten cubes may prompt a question: just how much is this weighing on supply of the metal? 
The likely answer is, not very much. 

For example, take the 2-inch variant, currently retailing for $399 and weighing in at 5.2 pounds. Global mined 
production of the metal totaled 84,000 metric tons in 2020, according to the latest data from the U.S. Geological 



Survey. That equates to more than 35 million 2-inch cubes each year. And that’s just based on annual output, excluding 
inventories or recycled supplies. 

Intense interest in tungsten cubes recently has turned them into a meme asset, with sales rising three to six 
times their usual level, according to one U.S. retailer. Customers — including, notably, crypto traders — are snapping 
up the hefty chunks of pure tungsten metal, which can be bought online in various dimensions. 

Obviously there are industrial demands for tungsten, from drill bits to super-hard alloys used in mining and 
the oil industry. But it would take an awful lot of cube sales to make a big dent in the global market. 
Fonte: Mining.com 
Data: 19/10/2021 

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROGRAMA PARA USO SUSTENTÁVEL DO CARVÃO MINERAL NACIONAL 

Inicialmente, cumpre mencionar que, no Brasil, as termelétricas a carvão representam 2% da capacidade 
instalada de geração de energia elétrica e 1,3% da produção de energia. No mundo, o carvão supre atualmente mais 
de um terço (38,5%) da geração de energia elétrica, ou seja, a geração termelétrica a carvão no Brasil é muito pouco 
representativa, se comparada à média mundial. 

Não obstante, apesar de ser uma fonte pouco representativa na matriz elétrica brasileira, o carvão possui 
grande relevância na economia de algumas regiões do Sul do país. O uso na geração de energia elétrica é uma das 
únicas formas de viabilizar o aproveitamento do carvão para o uso em segmentos das indústrias carboquímica, de 
fertilizantes, de olefinas, de plásticos, dentre outros. 

Assim, desde 2017, o Governo Federal estuda alternativas para a manutenção da atividade de mineração de 
carvão na região Sul do Brasil e, a partir da publicação da Portaria MME nº 461/2020, o Ministério de Minas e Energia 
(MME) buscou trazer uma resposta a esse anseio da região. 

Conforme anunciado pelo presidente da República na Cúpula de Líderes sobre o Clima, em 22 de abril de 2021, 
o Brasil buscará a neutralidade climática até 2050, antecipando em uma década a meta anunciada originalmente. 
Dessa forma, o MME, por meio do Programa Para Uso Sustentável do Carvão Mineral Nacional, considerou que o 
aproveitamento do carvão nacional deve respeitar os pilares de: promoção da sustentabilidade ambiental; 
manutenção da atividade econômica da atual indústria mineira; e contratação de capacidade instalada a partir de 
novas e modernas plantas a carvão mineral nacional, substituindo usinas existentes e preservando o processo 
concorrencial. 

Nesse sentido, o MME publicou a Portaria MME nº 540, de 6 de agosto de 2021, que aprovou o detalhamento 
do Programa Para Uso Sustentável do Carvão Mineral Nacional. 

O programa prevê instrumentos para possibilitar a contratação de novas termelétricas tecnologicamente mais 
sustentáveis em substituição àquelas existentes e também considera que as usinas deverão ser desativadas até 2050, 
caso não ocorra desenvolvimento tecnológico capaz de neutralizar as emissões dessa geração. 

Portanto, não se trata apenas de escolher entre fontes fósseis ou renováveis para a geração de energia 
elétrica. Trata-se de um programa visando a uma transição energética que permita o desenvolvimento de inovações 
tecnológicas até 2050, possibilitando outros usos ao carvão mineral da região ou a continuidade da geração 
termelétrica com emissões líquidas de carbono igual a zero. 

Cerca de R$ 20 bilhões devem ser investidos por atores privados ao longo dos próximos dez anos com base no 
Programa. Isso inclui os investimentos em eficientização e modernização das plantas antigas, em redução de emissões 
das plantas existentes, na recuperação de áreas degradadas, na resolução dos passivos ambientais, no aproveito de 
rejeitos, em pesquisa e desenvolvimento, além de investimentos em outros usos para o carvão (carboquímica, 
gaseificação, fertilizantes, metano, amônia). 

Com esses investimentos, é prevista a redução de 15% nas emissões de CO2 e a criação de 5.600 empregos 
diretos e indireto, em especial a partir da substituição de termelétricas a carvão menos eficientes por outras mais 
eficientes, inclusive em termos de emissões. 

Ao limitar a contratação de novos empreendimentos a carvão à capacidade instalada atualmente desta fonte, 
num país em que há grande crescimento do consumo e necessidade de expansão da capacidade total instalada do 
parque gerador, o programa, na prática, visa reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa a partir da 
geração termelétrica a carvão, ao propor a substituição de térmicas ineficientes por outras mais eficientes 
ambientalmente. 

Para se realizar uma “transição justa”, de acordo com a experiência internacional, é necessário um período 
que supera uma década, de modo a se fazer o phase out responsável do carvão, com atenção aos impactos ambientais, 
sociais e econômicos. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-461-de-22-de-dezembro-de-2020-296173800
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-540/gm/mme-de-6-de-agosto-de-2021-336958452


O programa também limita essas contratações temporalmente, de modo que os contratos de energia ou de 
reserva de capacidade não se estendam além de 2050, prazo em que o Brasil se comprometeu a alcançar a 
neutralidade de carbono. 

Dessa forma, tem-se tempo suficiente para realizarmos o phase out do carvão com responsabilidade 
ambiental e social, ao mesmo tempo em que reduzimos as emissões dessa fonte. 
Fonte: MME 
Data: 16/10/2021 

 
MME PARTICIPA DA ABERTURA DA 1ª FEIRA BRASILEIRA DE NIÓBIO 

Secretário do MME destacou a parceria entre setor público e privado para construção de centros tecnológicos de 

excelência e o financiamento das atividades de pesquisa e inovação. 

O Ministério de Minas e Energia (MME) participou, dia 8 de outubro, da abertura da 1ª Feira Brasileira do 
Nióbio, em Campinas (SP). O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, Pedro Paulo Dias, 
fez parte da comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, que visitou a feira e inaugurou as novas instalações 
do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). 

Durante o evento, o secretário destacou a importância da parceria entre setor público e privado para a 
construção de centros tecnológicos de excelência, como o CNPEM, e o financiamento das atividades de pesquisa e 
inovação no País. 

“O nióbio é um grande destaque da mineração brasileira, que neste governo segue uma trajetória de 
crescimento de produção e geração de emprego”, disse o secretário, ao explicar que o Brasil tem as maiores reservas 
de nióbio conhecidas do mundo. “Nosso país é o principal produtor de nióbio, com uma produção que cresce de forma 
sustentada, e representa 90% da oferta global”, frisou. 

Pedro Paulo destacou o crescimento do setor de mineração. “No primeiro semestre de 2021, as exportações 
minerais brasileiras alcançaram cerca de U$ 28 bilhões. Computamos um saldo comercial mineral de 
aproximadamente U$ 25 bilhões, o que corresponde a mais de 60% do saldo da balança comercial brasileira no período 
e com investimentos planejados no setor até 2025 da ordem de U$ 40 bilhões”, disse. 

O secretário ressaltou ainda do Programa Mineração e Desenvolvimento (PMD 2020-2023). “Com base nessas 
premissas temos trabalhado com muito esforço, seriedade e comprometimento, para a construção de uma mineração 
do futuro, sustentável e moderna”, afirmou. 

Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro falou da sua paixão por tecnologia e inovação. “Ao ver uma feira como 
essa passamos a acreditar no Brasil”, afirmou o presidente, ao falar sobre a importância de desenvolver tecnologias 
para explorar nióbio e grafeno.  “Quanto mais tecnologia, mais certeza nós temos de sermos um país de sucesso no 
futuro”, destacou o presidente.  

O evento foi realizado no CNPEM, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI), e contou com a participação dos ministros de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, da 
Educação (MEC), Milton Ribeiro, da Defesa, Braga Neto, do ministro-chefe da Secretaria Geral, Luiz Eduardo Ramos, 
do prefeito de Campinas, Dario Saad, além de parlamentares e outras autoridades do setor de mineração. 

Sirius 
A 1ª Feira Brasileira do Nióbio apresentou uma série de produtos desenvolvidos pelas empresas em conjunto 

com a academia voltados para a aplicação do mineral. O objetivo é contribuir para o posicionamento do Brasil no 
cenário mundial como referência voltada a produção, caracterização e aplicação do nióbio. 

Na oportunidade, foram inauguradas cinco novas linhas de luz no Sirius, o acelerador de partículas brasileiro 
que gera luz síncrotron. O equipamento de última geração passará a contar com seis estações de pesquisa, todas 
inauguradas nos últimos dois anos, que irão contribuir com pesquisas de ponta em diversas áreas do conhecimento. 
Fonte: MME 
Data: 15/10/2021 

 
NEXA OBTÉM LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA O PROJETO ARIPUANÃ 

No dia 7 de outubro, a Nexa Resources, uma das cinco maiores mineradoras de zinco do mundo, obteve a 
licença de operação para o projeto greenfield de Aripuanã. O documento foi emitido pela Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado de Mato Grosso (SEMA). 



Com isso, a obra da mina que prevê a exploração e beneficiamento de zinco, cobre e chumbo está prevista 
para ser concluída no final do quarto trimestre desse ano e com início de produção comercial esperada para o começo 
de 2022. 

Com investimento direto entre US$ 575 e US$ 595 milhões, o Projeto Aripuanã vai incorporar o que há de mais 
moderno em tecnologia e excelência operacional, além da visão de sustentabilidade em toda a cadeia de produção. 
Entre eles, a meta de 100% de recirculação de água, a construção de depósitos de rejeitos a seco e o foco na geração 
de um legado para a comunidade. 
Fonte: In the Mine 
Data: 14/10/2021 

 
CADENCE MINERALS PODE AVANÇAR NO PROJETO AMAPÁ 

A Cadence Minerals anunciou que credores bancários garantidos obtiveram a aprovação de seus comitês de 
crédito com relação aos termos propostos do acordo de liquidação. A aprovação do comitê de crédito para os credores 
bancários garantidos auxilia na preparação do caminho para a Cadence investir 20% no Projeto de Minério de Ferro 
do Amapá. Com isto, a joint venture entre Cadence e Indo Sino controlará 99,9% do Projeto Amapá.  

O projeto engloba uma mina integrada, planta de processamento, ferrovia e porto privado. Anteriormente, 
era propriedade da Anglo American e produzia 6,1 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e estava avaliada 
em US$ 660 milhões. O Recurso Mineral atual do Projeto Amapá consiste em 176,7 milhões de toneladas com 
classificação de 39,7% Fe na categoria Indicada e 8,7 Mt a 36,9% Fe na categoria Inferido.  

Enquanto se aguardava a aprovação do comitê de crédito, a elaboração dos documentos finais de liquidação 
continuava em andamento. O presidente não executivo da Cadence, Andrew Suckling, disse que antigamente não se 
via a interrupção de um projeto com esse tipo de potencial. “O anúncio de hoje é um marco para o Amapá, tanto em 
termos de certeza para os funcionários da DEV, a comunidade em geral do estado e para os acionistas da Cadence. Sei 
o quanto a equipe local trabalhou para que isso acontecesse e, em nome de nosso conselho, gostaria de expressar 
nossos agradecimentos e gratidão à DEV, o Governo do Amapá, a equipe de funcionários do governo local e comitês 
e administradores de bancos por contribuir para este passo importante em nossa história”.  

O CEO da Cadence, Kiran Morzaria, comentou: "Depois de um processo longo e demorado, estou muito feliz 
em poder anunciar que agora recebemos a aprovação do Comitê de Crédito para que os credores bancários garantidos 
assinem o Acordo de Liquidação. A Cadence pode, então, adquirir 20% iniciais e, eventualmente, mais 7%, o que em 
termos práticos significa que temos um caminho e um processo claros para obter o projeto Amapá recomissionado, 
licenciado e de volta à produção”. 
Fonte: Brasil Mineral 
Data: 14/10/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SGB-CPRM DISPONIBILIZA PESQUISA DE FOSFATO NO RIO GRANDE DO NORTE 

 
O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) publicou em sua base de dados gratuita, o RiGEO, mais um Informe 

de Recursos Minerais, composto pelo estudo “Avaliação do Potencial de Fosfato no Brasil: Investigação na Formação 
Jandaíra, Bacia Potiguar, municípios de Areia Branca e Guamaré”. A identificação de novas alternativas para 
suprimento de insumos agrícolas atende a crescente demanda por insumos minerais largamente utilizados como 
matéria-prima para a fabricação de fertilizantes químicos e responde à forte dependência do mercado externo. Em 
2020, a dependência de importação de fosfato no país chegou a 72%. 

“Os resultados obtidos pela equipe do projeto são bastante promissores, em especial no furo de sondagem 3, 
onde no intervalo 139m-147m os teores alcançam 6,29% P2O5. Essa descoberta é muito importante, uma vez que 
confirma a Formação Jandaíra como unidade potencial para prospecção de fosfato na Bacia Potiguar”, afirma Marcelo 
Esteves Almeida, chefe do Departamento de Recursos Minerais do SGB-CPRM. 

Segundo o diretor-presidente do SGB-CPRM, Esteves Colnago, com mais este lançamento, o Serviço Geológico 
do Brasil segue dando cumprimento à política governamental de desenvolvimento regional como importante subsídio 
para a formulação de políticas públicas e às tomadas de decisão de investimentos no segmento da indústria de 
fertilizantes. 

 
“Os trabalhos resultantes do projeto Fosfato mostram todo esforço do Serviço Geológico do Brasil em se 

consolidar na pesquisa geológica das bacias sedimentares, um desafio crescente para toda a instituição”, 
complementa o diretor de Geologia e Recursos Minerais, Márcio José Remédio. 

O estudo revela como A Bacia Potiguar poderá vir a se tornar uma fonte de matéria-prima para abastecer 
diversos polos produtores agrícolas existentes em todo Brasil, em especial no Nordeste, reduzindo assim a 
dependência externa brasileira deste importante insumo. Acesse o estudo clicando aqui. 

O fosfato é um dos principais insumos para a agricultura que, juntamente com o nitrogênio e o potássio, 
constituem o fertilizante NPK. A demanda desses insumos vai aumentar na próxima década, em que a produção de 
alimentos no Brasil deve ter um incremento de 27%, de acordo com o Ministério da Agricultura. Mas o país já enxerga 
uma tendência de crescimento das commodities agrícolas no curto prazo, influenciado pela retomada da economia da 
China e por gastos dos governos com programas de recuperação após a crise causada pela Covid-19. 

Iniciado em 2008, o projeto Fosfato Brasil do SGB-CPRM pesquisou, até agora, 40 áreas e gerou duas mil 
páginas de informações. Em 2009 havia 458 autorizações de pesquisa pela Agência Nacional de Mineração (ANM) no 

https://rigeo.cprm.gov.br/
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22381


Brasil. Em uma década de pesquisa para indicação de novos alvos potenciais, o número mais que dobrou: em 2020, 
983 autorizações foram concedidas, 46% em autorização de pesquisa e 76% de concessão de lavra para fosfato. 

O projeto está vinculado ao Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, sob a coordenação do 
Ministério de Minas e Energia, e à Ação Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil, da Diretoria de Geologia e Recursos 
Minerais (DGM) do SGB-CPRM. O projeto foi executado com o apoio das gerências das Superintendências Regionais 
de Recife e Salvador, com supervisão nacional da Divisão de Projetos Especiais e Minerais Estratégicos (DIPEME) e 
coordenação geral do Departamento de Recursos Minerais (DEREM). 
Fonte: CPRM 
Data: 13/10/2021 
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