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O presidente do Conselho Superior da Adimb disse que entidade tem trabalhado com o
setor público e privado na busca de alternativas para atrair investimentos para
pesquisa mineral no Brasil

O tema foi abordado durante o Painel “Invest Mining – A rede de investimentos para
projetos de mineração”, realizado durante a Exposibram 2022. O centro do debate
envolver a seguinte questão: “Quais as condições necessárias para fomentar o
financiamento e a captação de recursos para a atividade minerária no Brasil?”

No painel, moderado pelo sócio do Caputo Bastos e Serra Advogados, Frederico
Bedran Oliveira, os participantes analisaram as alternativas e perspectivas para o
financiamento do setor no Brasil.

Marcos André Gonçalves, presidente do Conselho Superior da Adimb, ressaltou que
embora o Brasil tenha poucos instrumentos de financiamentos, projetos bem
estruturados têm mais possibilidade de conseguir investimentos.

“Pode até demorar, mas os investimentos vão aparecer”, disse ele. 

Gonçalves avalia que a grande dificuldade de quaisquer projetos de pesquisa hoje é
que ainda é um investimento que envolve risco.

“O investidor vai olhar se esse projeto está organizado, se tem auditoria dos big four –
grupo das quatro maiores auditorias do mundo: Deloitte, KPMG, EY e PwC – histórico e
avaliação entre pares, que são condições essenciais para se atrair investidores”.

Coordenado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral
Brasileiro (ADIMB), dentro da Rede Invest Mining, o Hub de projetos tem buscado criar
uma carteira de bons projetos em fase de pesquisa mineral capaz de atrair o interesse
de investidores.

De acordo com Gonçalves, a iniciativa do Invest Mining é um êxito pela quantidade de
projetos que a chamada pública recebeu.

“Temos boas perspectivas porque estamos nos adiantando a iniciativas que buscam
criar novos mecanismos de investimento, pulverizando risco entre diversos
mecanismos, é isso vai de encontro com os objetivos da Invest Mining,” disse. 

Adimb coordena Hub de projetos para atrair
investimentos para pesquisa mineral no país



Gonçalves conta que alguns projetos precisam avançar em requisitos mínimos para
captação de recursos. “No caso do Hub de Projetos sob a responsabilidade da Adimb na
Invest Mining, ficou claro que projetos existem. Em um curto espaço de tempo recebemos
33 propostas, mas ainda faltam projetos bem formatados, e isso é um critério muito
importante. O que falta são projetos bem estruturados,” frisou Gonçalves.

Segundo Gonçalves, para que o país possa ter um ambiente favorável à atração de
investimento é importante ter mecanismos de financiamentos, mas também trâmites
regulatórios mais ágeis, no que diz respeito a licenças ambientais equacionadas, dando
previsibilidade para quem deseja investir.

“Em paralelo a tudo isso, as práticas ESG são transversais a toda cadeia da indústria. É
como a gravidade. Você sabe que existe e é preciso ter boas práticas”, complementa o
Gonçalves. 

Incentivo a Pesquisa via mercado de Capitais 

Miguel Nery, coordenador da Invest Mining, avalia que o capital deixou de ser especulativo e
as empresas que atuam no setor de mineração no Brasil estão mais fortes e maduras. “Há
interesse dos investidores internacionais em construir projetos no curto prazo. No entanto, é
necessário criar novos instrumentos de financiamento para o setor, para viabilizar vários
projetos que podem contribuir para a diversificação da produção mineral do país,” disse. 

Nery explicou que a Invest Mining defende que uma das alternativas para se criar uma
cultura de investimentos em mineração no país é incentivar à pesquisa mineral via mercado
de capitais, com a criação no Brasil de uma Bolsa de valores de capital de risco na
Mineração, a exemplo do Canadá, que há décadas usa esse instrumento para financiar
seus projetos. 

O próximo passo, segundo Nery, será promover encontros entre investidores e empresas
listadas na carteira da Rede. Estão previstos encontros no Rio de Janeiro/RJ: 20/10, São
Paulo/SP: 10/11 e Ouro Preto/MG: 30/11 (SIMEXMIN). 

Flávio Moraes da Mota, chefe de Departamento de Indústrias de Base e Extrativa do
BNDES, concordou com a avaliação de Gonçalves, destacando que o banco tem longa
trajetória em financiar projetos de mineração no país e apresentou as principais linhas de
financiamento da instituição voltadas para o setor de mineração. 

Mota afirmou que o BNDES quer viabilizar soluções para adicionar novos investimentos
para o desenvolvimento sustentável do setor mineral brasileiro. Para isso possui linhas de
crédito para aquisição de equipamentos, recuperação de áreas degradadas, atividades de
inovação para apoiar projetos de implantação, expansão, modernização de unidade de
beneficiamentos

Fonte: Minera Brasil
Data: 19/09/2022



O setor de mineração brasileiro deve passar por um período movimentado de
negociações depois das eleições presidenciais de outubro, de acordo com os planos de
várias empresas e investidores.

Com base em entrevistas recentes com executivos das empresas, a BNamericas
analisa esses planos.

PRIVATE EQUITY 

A empresa brasileira de private equity Ore Investments planeja adquirir mais ativos
usando capital próprio, ao mesmo tempo em que planeja criar um novo fundo.
“Já desembolsamos e comprometemos R$ 100 milhões (US$ 19,2 milhões), e temos
outros R$ 200 milhões disponíveis para fazer novos investimentos no setor”, disse o
CEO Mauro Barros à BNamericas.

“Temos ativos de ouro, cobre, grafite, titânio, vanádio e lítio em nosso portfólio. Agora
queremos ampliá-lo com mais ativos de ouro e cobre, níquel, zinco e fosfato”, apontou
ele, acrescentando que a empresa pode concluir um investimento em um novo ativo
este ano e planeja até seis aquisições em 2023.

Ainda segundo Barros, a empresa pretende lançar um segundo fundo de até US$ 150
milhões em 2024 e tentará adquirir empresas no Peru, Chile e Argentina, além de
manter um foco contínuo no Brasil.

A Ore Investments foi fundada por antigos executivos da Belo Sun, Vale e ArcelorMittal,
entre outros.

OURO

A mineradora canadense de ouro Aura Minerals pretende ampliar suas operações na
América Latina, com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva e atrair grandes
fundos de investimento globais, ao mesmo tempo em que busca aquisições de ativos
regionais, principalmente no Brasil. 

“Hoje, estamos equilibrados em termos de operações entre Brasil, Honduras e México.
Nossa estratégia de crescimento é de expansão nas Américas, especialmente nos
países em que já operamos”, explicou Rodrigo Barbosa, CEO da Aura Minerals, à
BNamericas. “Posso dizer que olhamos para o Brasil com muito interesse, porque a
regulamentação do setor de mineração nos deixa muito confortáveis em comparação
com outros países da região.”

Setor de mineração caminha para período
de negociações de M&A no Brasil
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Neste mês, a empresa concluirá a compra do controle acionário da australiana Big
River Gold, um acordo que fará com que ela assuma o controle do projeto de ouro
Borborema no Brasil.

“Tínhamos projetos em fase pré-operacional no nosso radar. Agora vamos buscar
projetos em outras fases, projetos que estejam em fase inicial de produção ou em fases
menos avançadas, com início de produção em três anos”, disse Barbosa.

VANÁDIO

A canadense Largo Resources, que possui depósitos de vanádio no Brasil e está
empenhada em produzir baterias para armazenamento de energia, está disposta a
conversar com potenciais investidores para apoiar seus planos de investimento.

“Inicialmente, pensamos em fazer esses investimentos com nosso próprio caixa, mas as
mudanças do mercado alteraram nossos planos. Agora buscamos reforçar o caixa com
outras opções, e isso significa que estamos abertos a conversar com um investidor
estratégico interessado em firmar uma parceria conosco para avançar em nossos
projetos”, revelou o CEO Paulo Misk à BNamericas.

No ano passado, a Largo divulgou um plano para investir US$ 590 milhões em suas
operações nos próximos 10 anos. Além de usar esses recursos para a produção de
vanádio em sua mina Maracás, na Bahia, a empresa planeja reutilizar todos os
materiais produzidos no local para criar uma linha adicional de negócios.

NÍQUEL E COBRE

Nas últimas semanas, especulações de mercado indicaram que a Vale, maior
mineradora do Brasil, estava se preparando para separar seus negócios de níquel e
cobre e lançar um IPO para sua divisão de metais básicos.

Executivos da empresa focada em minério de ferro confirmaram a possibilidade de uma
oferta de ações, mas sem dar mais detalhes.

As especulações ganharam força quando, no início deste mês, a Vale informou que
aceleraria a produção de cobre e níquel diante da forte demanda relacionada à
transição energética global.

Agora, a Vale espera produzir 230.000-245.000 t/a de níquel no médio prazo, enquanto
a projeção para este ano é de 190.000 t.

A empresa acredita que a demanda global por níquel vai aumentar 50%, para 6,2
milhões de toneladas até 2030, devido à “rápida expansão das vendas de veículos
elétricos, que devem ser quatro vezes maiores até o final desta década”, de acordo com
uma apresentação a investidores.

https://www.bnamericas.com/pt/entrevistas/por-que-a-aura-minerals-aposta-no-brasil
https://www.bnamericas.com/pt/company-profile/largo-resources-inc


Empresas têm adotado dois caminhos: a assinatura de contratos de fornecimento de
energia de longo prazo e investimento para se tornarem autoprodutoras.

A Casa dos Ventos mantém contratos para fornecimento de energia na modalidade de
autoprodução com a Vale e Anglo American e com empresas químicas como Braskem,
Dow e Unigel. Atualmente, as mineradoras têm substituído a energia que utilizam por
fontes renováveis, com o objetivo de contribuir com a descarbonização dos seus
processos e para ajudar o Brasil a cumprir as metas estabelecidas no Acordo de Paris. 

Para obter as tecnologias limpas, as mineradoras têm adotado dois caminhos: a
assinatura de contratos de fornecimento de energia de longo prazo e investimento para
se tornarem autoprodutoras. Todas elas possuem metas de descarbonização e
encontraram na energia renovável uma forte aliada para atingí-las. 

No último relatório de consumo de energia publicado pela Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE), a metalurgia foi o setor produtivo brasileiro com maior
consumo registrado, com 5.670 MWmed; minerais não-metálicos ficou em terceiro
lugar, com 2.208 MWmed; e a extração de minerais metálicos, em oitavo, com 1.472
MWmed. Além de evitar a emissão de gases de efeito estufa, estes contratos podem
ser bastante atrativos economicamente, pois fornecem uma energia mais competitiva e
previsibilidade de custo.

A previsão de médio prazo da Vale para a produção de cobre agora é de 390.000-
420.000 t/ano, em comparação com as 285.000 t projetadas para este ano.
A empresa espera que a demanda de cobre aumente cerca de 20% até 2030, para 37
Mt, devido ao rápido crescimento da indústria de veículos elétricos e ao aumento do uso
de energia renovável.

Fonte: bnamericas
Data: 20/09/2022

Mineradoras cada vez mais
atentas à transição energética

Fonte: Brasil Mineral
Data: 19/09/2022



O Women in Mining Brasil (WIM Brasil) lançou na última semana (15/9), durante a
EXPOSIBRAM 2022, o 2º relatório sobre diversidade e inclusão no setor mineral, com o
foco em analisar a inclusão das mulheres no setor. Elaborado pelo WIM Brasil, em
parceria com a consultoria EY, - uma das maiores empresas de serviços profissionais
do mundo -o material traz dados de 34 empresas signatárias do movimento.

Os dados refletem os resultados das empresas no final do ano de 2021. Além de
mostrar o panorama que permite ver avanços quando o tema é diversidade, o relatório
também apresenta as prioridades identificadas na análise dos dados a fim de traçar
novos planos de ação. “É importante reconhecermos os avanços e ações de sucesso
implementadas pelas empresas comprometidas, mas o grande valor agregado por
esse processo com as signatárias do Plano de Ação, é a identificação dos desafios
para inclusão, apoio no desenvolvimento de carreira e ascensão das mulheres nas
empresas. Por meio dessa análise podemos trabalhar juntos na definição de
estratégias de impacto. As ações em relação às mulheres nas comunidades e
desenvolvimento do talento do futuro, mostram que, como indústria, temos um grande
caminho a percorrer na conexão com a sociedade e a sustentabilidade do setor. Mesmo
com as dificuldades ainda presentes, é um grande orgulho ver esse compartilhamento
de experiências entre as empresas e profissionais do setor, e o fortalecimento desse
movimento na busca de um setor mais inclusivo.” diz Jamile Cruz, diretora do WIM
Brasil e fundadora da I&D 101, empresa de consultoria em DE&I que trabalhou com o
WIM Brasil e com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) no desenvolvimento do
Plano de Ação.

Para avaliar a situação atual, o levantamento considera quatro pilares: Estratégia e
Oportunidades de Carreira, Ética e Autonomia, Desenvolvimento e Capacitação,
Impacto Social. Uma avaliação essencial para mensurar resultados de forma
segmentada e também de forma geral, além de avaliar o amadurecimento das
empresas em relação a cada estratégia apresentada no Plano de Ação. “A pesquisa
traz importantes reflexões sobre o papel das empresas na agenda de diversidade. A EY
acredita nessa mudança, por isso apoiamos o WIM Brasil e este movimento tão
importante para a ampliação da participação das mulheres no setor da mineração", diz
Daniela Brites, partner EY.

Clique aqui e acesse o relatório. 

Relatório mostra cenário de mulheres na mineração

Fonte: IBRAM
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Com 17 mineradoras e 189 empresas fornecedoras, as rodadas de negociações
realizadas na Expo & Congresso Brasileiro de Mineração 2022 (Exposibram 2022)
geraram perspectiva de negócios no valor de R$ 7 bilhões. Além disso, 450
companhias expositoras da feira internacional relataram terem obtido bom
desempenho em negociações nos 4 dias, deste que é o mais relevante evento de
mineração da América Latina, organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração
(Ibram).

“Esta edição da Exposibram, que retornou ao formato presencial, bateu vários recordes.
Todos do setor mineral estavam ávidos para comparecer aos corredores da exposição
internacional e aos auditórios do Congresso para retomar o ritmo de negócios;
apresentar novos projetos; estabelecer parcerias; contratar serviços; comprar
máquinas e equipamentos; conhecer as inovações tecnológicas já em uso e as que
estão sendo preparadas para lançamento no mercado; ouvir os mais renomados
especialistas em diversas áreas relacionadas ao universo da mineração brasileira e
internacional”, afirma Raul Jungmann, diretor-presidente do Ibram.

Números da Exposibram 2022
Área de exposição: 13 mil m2
Público participante: 52 mil
Expositores: 450
Congressistas: 2.000
Palestrantes e debatedores: 240

Rodadas de Negócios: 300 reuniões agendadas entre 17 mineradoras e 190
fornecedores

Negócios prospectados na Rodada de Negócios, segundo os fornecedores: R$ 7
bilhões

Cobertura da mídia: 84 jornalistas circularam nos 4 dias de evento; foram publicadas
cerca de 230 notícias positivas.

“Proporcionar oportunidades às empresas e aos profissionais que integram o universo
da mineração de mostrar seus projetos, o trabalho que desenvolvem e as perspectivas
de bons negócios é um dos propósitos do Ibram com suas múltiplas atuações, entre as
quais, a organização de eventos setoriais”, diz Jungmann.

Exposibram 2022 gera perspectiva de
R$ 7 bi em rodadas de negócios



Segundo Raul Jungmann, a tônica da Exposibram 2022 foi celebrar o compromisso da
mineração do Brasil com a importância e a promoção da vida das pessoas; o
compromisso com a sustentabilidade. “Foi um grande reencontro de todos os que
fazem a mineração no país e também um reencontro com esta agenda para que
consigamos entregar um mundo melhor para as futuras gerações”, afirmou.

Exposibram 2023

O Ibram irá organizar a próxima edição da Exposibram em agosto de 2023, desta vez,
retornando a Belém. O Estado do Pará apresenta oportunidades em diversos campos
da mineração industrial e, naturalmente, para a cadeia de fornecedores e prestadores
de serviços. Outros estados do Norte do país também apresentam grande potencial
para a expansão dos negócios em mineração.
Mas a Exposibram 2023 não se restringirá à mineração naquela região. Irá propagar
novidades, oportunidades de negócios e investimentos para a mineração em todo o
Brasil, explica o dirigente do Ibram.

A sobrevivência de pequenas, médias e micro empresas de mineração no Brasil foi um
dos assuntos discutidos durante a EXPOSIBRAM 2022. Embora essas empresas
representem a maior parte da cadeia produtiva do setor, a manutenção de suas
operações é mais difícil em comparação com as grandes mineradoras.

Um dos especialistas a abordar o assunto durante um painel foi Fernando Valverde,
presidente executivo da Associação Nacional das Entidades de Produtores de
Agregados para Construção (ANEPAC).

Segundo ele, a complexidade de leis e órgãos da mineração geram insegurança jurídica
para as micro, pequenas e médias empresas da área.

“Ainda há outra dificuldade, principalmente para a mineração de agregados.
Geralmente, elas operam no ambiente urbano, uma situação muito adversa, que causa
muitos problemas, até mesmo levando ao fechamento da atividade”, destaca 

No mesmo painel, o analista técnico e econômico da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), Alex dos Santos Macedo, apontou uma possível solução para o
problema das minerações nessas pequenas empresas, as cooperativas.

De acordo com Macedo, houve um crescimento na formalização de pequenas e médias
mineradoras no Brasil, muito graças às cooperativas, que atuam legalizando áreas
onde garimpeiros estavam trabalhando ilegalmente.

Fonte: Revista Mineração
Data: 19/09/2022

Especialistas apontam soluções para sobrevivência de
pequenas, médias e micro minerações



“O cooperativismo dá suporte para a emissão de licenças, para a gestão mineral e
ambiental, além de ajudar na produção e comercialização de produtos. É impossível
falar em mineração sustentável e responsável sem prestar atenção aos pequenos
mineradores”, completou.

Além do cooperativismo, os investimentos também são necessários para as micro,
pequenas e médias empresas de mineração. Foi o que defendeu Giorgio de Tomi,
professor do Núcleo de Pesquisa para a Pequena Mineração Responsável, da
Universidade de São Paulo.

“O crédito precisa existir, ser acessível e desburocratizado, mas com análise de
desempenho técnico e de ESG. O dinheiro precisa ir para quem faz do jeito certo, quem
faz mineração responsável”.

A Agência Nacional de Mineração (ANM) ganhou um prazo a mais para regulamentar
as sanções e multas que podem ser aplicadas por infrações no setor da mineração.

A ampliação do prazo foi determinada via decreto editado pelo governo federal e
publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de setembro. Agora, o prazo da ANM
para cumprir a determinação vai até o dia 30 de novembro

Segundo nota do governo, a ampliação do prazo vai garantir “a robustez técnica ao
processo decisório".

Consequentemente, isso resultará na publicação de uma resolução da agência de
regulação do setor mineral.

"Tendo em vista a necessidade de realização de estudos pormenorizados para a
definição dos valores das multas aplicáveis aos titulares de direitos minerário e para a
avaliação do impacto regulatório da medida, fez-se necessária a ampliação do prazo
para a Agência Nacional de Mineração (ANM) editar resolução que disporá sobre as
sanções e multas aplicáveis aos titulares de direitos minerários", diz a nota.

Fonte: Minera Brasil
Data: 20/09/2022

Prazo para ANM regulamentar sanções
e multas para setor mineral é ampliado

Fonte: Minera Brasil
Data: 19/09/2022



As vendas internas caíram 6,8% frente ao apurado em agosto de 2021 e atingiram 1,7
milhão de toneladas.

O Instituto Aço Brasil divulgou que a produção de aço bruto atingiu 2,8 milhões de
toneladas em agosto, uma queda de 11,3% na comparação com agosto de 2021. Já a
produção de laminados foi de 2,1 milhões de toneladas, 11,6% inferior à registrada em
agosto de 2021, enquanto a produção de semiacabados para vendas somou 574 mil
toneladas, 23,3% a menos em relação a agosto de 2021. 

As vendas internas caíram 6,8% frente ao apurado em agosto de 2021 e atingiram 1,7
milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 2,1 milhões
de toneladas, 8,3% inferior ao apurado no mesmo período de 2021. As exportações de
agosto foram de 924 mil de toneladas, ou US$ 898 milhões, o que resultou em aumento
de 7,0% e de 3,5%, respectivamente, na comparação com o mesmo mês de 2021. As
importações alcançaram 319 mil toneladas e US$ 462 milhões, uma queda de 30,9%
em quantum e de 0,2% em valor na comparação com o registrado em agosto de 2021. 

No acumulado do ano, a produção atingiu 23,1 milhões de toneladas, queda de 4,5%
frente a igual período em 2021. As vendas internas, por sua vez, caíram 13,8%, para
13,6 milhões de toneladas. As importações recuaram 35,2%, para 2,1 milhões de
toneladas. O consumo aparente caiu 15,3%, para 15,7 milhões de toneladas. Com
menos vendas internas, houve maior escoamento de produtos para fora do país,
resultando em alta de 23,1% nas exportações, que chegaram a 8,5 milhões de
toneladas. O Instituto Aço Brasil também divulgou o Índice de Confiança da Indústria
do Aço (o ICIA) referente ao mês de setembro. O ICIA aumentou 3,7 pontos frente a
agosto e atingiu 53,4 pontos.

Produção de aço bruto cai 11,3% em agosto

Fonte: Brasil Mineral
Data: 21/09/2022



O estudo “Riscos e Oportunidades de Negócios em Mineração e Metais no Brasil”,
elaborado pela empresa de consultoria e auditoria EY, em parceria com o Instituto
Brasileiro de Mineração (IBRAM), foi o tema central de painel no último dia da
EXPOSIBRAM 2022 (15/9). O objetivo do trabalho é o de orientar o caminho que o
Brasil deverá seguir para se manter relevante na cadeia global de mineração e metais,
de modo que a geração de valor possa contribuir para o desenvolvimento da
sociedade.

Ediney Maia Drummond, diretor-presidente da Lundin Mining e vice-presidente do
Conselho Diretor do IBRAM foi o moderador do encontro. Ele diz que são muitas as
questões que as mineradoras devem priorizar, como o relacionamento com as
comunidades, segurança e meio ambiente. “Um exemplo é a descarbonização, que se
destaca como uma das maiores oportunidades de novos negócios, e que faz parte do
ESG. A eletrificação (das frotas de veículos por exemplo) é uma grande tendência”,
avalia.

Paul D. Mitchell, líder em Global Mining & Metals da EY afirma que os riscos e as
oportunidades tendem a acompanhar os preços dos commodities. O indicador de
destaque do relatório foi a transformação digital pela qual as empresas vêm passando.
“A pergunta que mais me fizeram foi: como que o digital vai afetar o nosso setor?
Quem será o ‘Uber’ da mineração?”. Segundo ele, o que está ajudando a guiar a
transformando do setor são as respostas às questões que surgiram nos últimos três ou
quatro anos. São elas: ESG, as mudanças climáticas e as questões sociais. “Isso tem
sido destaque nos relatórios dos últimos anos”, enfatiza

O CEO da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), Ricardo Fonseca
de Mendonça Lima, também contribui para o debate trazendo análises sobre o
mercado global de nióbio, que registrou em 2021 uma produção de mais de 110 mil
toneladas. “O carro-chefe da CBMM é a liga de ferronióbio. “Temos apostado muito no
uso de óxido de nióbio em bateria de veículos elétricos, para a obtenção de carga
ultrarrápida, que permite carregar uma bateria de um veículo de porte médio em menos
de 10 minutos”, detalha.

Patrícia Muricy é sócia da Deloitte e falou sobre os caminhos que perpassam pelo ESG:
“É preciso olhar a cadeia produtiva como um todo, entendendo como trabalhar nesse
novo mundo, como operar neste superciclo e como colocar o ESG dentro da cultura de
uma organização. Sabemos que não é simples, mas é imprescindível”, acrescenta.

Tendências, riscos e oportunidades para a mineração:
ESG é o presente e o futuro

Fonte: IBRAM
Data: 16/09/2022
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A mineradora Equinox Gold informou que concluiu recentemente um projeto com foco
nos princípios e padrões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG). Trata-
se da elaboração do inventário de gases de efeito estufa (GEE) da empresa que
abrange as quatro operações no Brasil: Mineração Fazenda Brasileiro, Mineração
Aurizona, Mineração Riacho dos Machados e Mineração Santa Luz.

De acordo com a empresa, os resultados englobam, ainda, as contribuições associadas
ao seu escritório corporativo, localizado em Belo Horizonte (MG).

Conforme explicou o gerente regional de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da
Equinox Gold, Luiz Fregadolli, para o estudo, a empresa mapeou todas as fontes de
emissão de GEE em 2021, a fim de aperfeiçoar o gerenciamento para a definição de
metas e estratégias de diminuição.

“Foi possível a identificação das principais fontes de contribuição de cada unidade, de
forma a possibilitar uma atuação customizada junto aos indicadores, às atividades e
aos setores de cada operação. Com a implementação desse processo robusto de
gestão das emissões, serão traçadas metas eficientes para a redução e controle”,
detalhou Fregadolli.

Ainda segundo o executivo, o diagnóstico e análise de dados das fontes de gases de
efeito estufa foi realizado por meio do software Climas, desenvolvido pela empresa
WayCarbon. A empresa também se comprometeu a atualizar os dados mensalmente
para assegurar a continuidade da estratégia de gestão do inventário elaborado.

Além disso, a Equinox disse que vai adotar medidas de controle e atuação sobre as
fontes de emissão. Com isso, a Equinox conseguirá calcular as emissões de maneira
automatizada e gerenciar os indicadores em dashboards de análise de resultados e de
pendências, o que garante transparência, rastreabilidade e segurança dos seus dados.
“O balanço entre efeitos positivos e negativos no setor minerário, em particular,
depende de decisões da alta liderança e das práticas de governança, como essa
gestão ESG”, ressaltou o diretor de produtos da WayCarbon, Breno Rates.

Equinox Gold conclui inventário de gases de efeito
estufa de projetos no Brasil

Fonte: Minera Brasil 
Data: 19/09/2022



A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira uma operação com o objetivo de
desarticular organização criminosa que extraía ouro de forma ilegal em rios dos
Estados de Rondônia e Amazonas e comercializava o minério de forma irregular, com
18 mandados de prisão e o bloqueio de 5,5 bilhões de reais dos suspeitos.

Nota da PF em Rondônia informa que também foram cumpridos 43 mandados de
busca e apreensão na operação Aerogold, que foi realizada nos Estados de Rondônia,
Amazonas, Acre, Pará, Mato Grosso e São Paulo.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de
Rondônia, que determinou também o bloqueio de 5,5 bilhões de reais das contas dos
investigados, de acordo com a PF.

Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início em novembro de 2020, com
denúncia em Rondônia sobre um avião oriundo da cidade de Japurá (AM) que chegaria
a Porto Velho transportando ouro ilegal, o que levou à apreensão de 3 quilos do
minério.

“Ao se aprofundar as investigações, constatou-se que os investigados integravam
verdadeira organização criminosa, cujo objetivo era a extração ilegal de ouro na cidade
de Japurá (AM), além de intensa movimentação financeira entre garimpeiros dos
Estados de Rondônia, Amazonas e Pará com os compradores da matéria-prima,
sediados no Estado de São Paulo”, afirma a nota da PF.

“Também foram flagradas várias empresas de fachada, cujo o único objetivo era
esquentar o dinheiro ilícito proveniente do garimpo ilegal retirado de regiões protegidas
da floresta amazônica”, acrescenta a nota.

Segundo a PF, as práticas indicam, em tese, crimes de integrar organização criminosa,
executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a autorização
permissão, concessão ou licença obtida; usurpação de bens da União, sonegação fiscal
e, também, lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 26 anos de
prisão.

PF prende 18 em operação contra extração ilegal de
ouro na Amazônia; R$ 5,5 bi são bloqueados

Fonte: Money Times
Data: 19/09/2022
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Gold prices fell to near the lowest level in more than two years on Tuesday, with
investors still weighing the likely size of the US Federal Reserve’s looming interest rate
hike that could set the tone for the market.

Spot gold declined 0.6% to $1,665.78 per ounce by 11:20 a.m. ET, moving further away
from the $1,700 level that it descended from last week. US gold futures were down
0.2% to $1,674.70 per ounce in New York.

Gold’s decline comes on the back of hot inflation data that spurred some bets on a 100
basis point rate hike by the US central bank. Exerting more pressure on bullion is the US
dollar, which rose again towards a two-year high. Also rising are inflation-adjusted
Treasury yields, which are almost at a 15-year high.

“Gold can’t shake off any of these aggressive Fed tightening concerns… yields continue
to skyrocket, especially in the short end of the curve — that’s just been consistently
putting pressure on gold,” Edward Moya, senior analyst with OANDA, told Reuters.

Most economists see the Fed opting for a smaller 75 basis point increase, which will
have largely been priced in by bullion traders. Other central banks, including the Bank
of England will also make rate decisions this week.

Investors are continuing to pare back their gold positions, with exchange-traded fund
holdings down to the lowest since January 20. Physical buying from China appears
strong, with total imports of non-monetary gold last month jumping to the highest since
June 2018, according to data from the country’s customs administration.

“For gold, a further slide to the mid-$1,500 an ounce level is possible,” UBS AG Wealth
Management strategists including Wayne Gordon wrote in a Bloomberg note. “With
10-year US real yield expectations breaking above 1% and a stronger US dollar, we
see further outflows from ETFs and futures over coming months.”

Longer term, bullion enthusiasts at the annual Denver Gold Forum this week are
optimistic. Prices will reach $1,806.10 by year-end, according to the average estimate
in a survey of 10 participants at the industry’s biggest annual gathering. The forecast is
7.8% above Monday’s spot closing price, and the last time gold settled that high was at
the beginning of July.

Gold price drops to two-year low with
Fed rate hike in focus
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Shrinking copper demand in Europe due to a manufacturing recession caused by the
energy crisis will dominate market sentiment for some time with prices likely to retreat
towards two-year lows early next year.

Copper prices typically react to the ebb and flow of demand in China, which accounts
for half of global consumption estimated at around 25 million tonnes this year.

But this time the focus is on Europe, accounting for 15% to 20% of the global demand
for copper used in power and construction.

The region is facing surging gas and power prices after energy supply cuts, which
Russia blames on Western sanctions over the Ukraine conflict. The European Union has
made proposals to impose mandatory targets on member countries to cut power
consumption. 

“It would be rare to see an outright decline in demand, but I think that’s what we are
going to see in Europe over the next 3-6 months,” said Citi analyst Max Layton.
“There will be a very substantial seasonal surplus between December and March, the
combination of which is going to bring copper down to $6,600.”

Benchmark copper prices on the London Metal Exchange (LME) fell to $6 955/t in July,
the lowest since November 2020 when Covid lockdowns hit manufacturing activity
around the world.

Weak copper demand means surpluses.

Macquarie analysts expect a copper market surplus of 691 000 t in 2023 from a 162
000 t deficit this year. They expect global refined copper production at more than 26
million tonnes in 2023.

“The economic outlook ex-China has worsened, particularly in Europe due to the
ongoing energy crisis,” said Macquarie analyst Marcus Garvey.

“We do not think China will be able to offset the slowdown elsewhere. Inventories will
build next year, but how much will be visible is difficult to say.”

Copper stocks in LME and CME Group registered warehouses and in those monitored
by the Shanghai Futures Exchange are visible and total around 189 000 t.

Low stocks in exchange warehouses have supported copper prices, while worries
about supplies on the LME have also created a hefty premium for the cash over the
three-month contract.

Europe’s energy crisis to drop copper
price to two-year low

 



Invisible inventories include those held by producers, traders and state stockpiles such
as those held by China.

Modeling by Citi analysts shows invisible stocks outside China could total around 500
000 t.

“We see an adequate inventory buffer to bridge the gap between now and a more
pronounced demand slowdown as a potential recession in Europe plays out over the
winter months,” Layton said.

Fonte: Mining.com
Data: 20/09/2022

An auction of lithium from an Australian miner just attracted its highest-ever winning
bid.

Pilbara Minerals Ltd. said a buyer will pay the equivalent of $7,708 a ton for
spodumene concentrate — a partly-processed form of lithium — delivered to China.
The sale of the 5,000-ton cargo on Tuesday compares with a top bid of $7,012 at the
last auction on the miner’s Battery Material Exchange in early August.

The jump is roughly in line with gains for refined lithium in China, where prices of the
battery material have been racking up new records since last week as robust demand
from electric vehicles meets tightening supply. Rocketing costs threaten to worsen
pressure in the supply chain that’s already eroding profits and prompting battery
producers to hike their own selling prices.

Australian lithium auction sees record
bid as world prices surge



Soaring prices are already worrying authorities in China. Officials last week asked
major lithium firms to ensure that prices don’t deviate too much from production costs,
and urged consumers to strike long-term agreements.

Fonte: Mining.com
Data: 20/09/2022
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