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O momento não poderia ser mais oportuno: na mesma semana em que o governo
federal lançou o programa Mineração e Desenvolvimento, enquanto a nova Política
Nacional de Segurança de Barragens se aproxima da sanção presidencial, o Instituto
Brasileiro de Mineração (IBRAM) e a Secretaria de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral reuniniram lideranças do setor, representantes do poder público
e especialistas do mercado de capitais do Brasil, Canadá e Inglaterra.

A proposta era conduzir o seminário online Mineração: Financiamento e Acesso ao
Mercado de Capitais. Entre as 9h e as 13h de 29 de setembro, o webinar debateu o
cenário atual do setor, que vive um momento de perspectivas positivas, mas de
grandes desafios.

“O setor mineral brasileiro tem um enorme potencial a ser desenvolvido”, afirmou
Wilson Brumer, presidente do Conselho Diretor do IBRAM. “Queremos que as pequenas
e médias empresas do setor possam também ter acesso a novas alternativas de
financiamento”, acrescentou Flávio Ottoni Penido, diretor-presidente do Instituto.

“As empresas de mineração se veem diante da dificuldade de captar recursos em bolsa.
O poder público também tem a responsabilidade de assegurar ao investidor todas as
garantias necessárias”, comentou, na abertura do evento, Alexandre Vidigal de Oliveira,
Secretário Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de
Minas e Energia (MME).

“Incluir a indústria mineral na cultura de captação de recursos financeiros em bolsa
poderá levar o setor a um novo grau de desenvolvimento”, reforçou a secretária
executiva do Ministério de Minas e Energia (MME), Marisete Dadald Pereira.

Momento positivo

Apesar da crise global, os números apresentados pelo setor são expressivos, resultado
da gestão da produção pelas empresas mesmo diante da pandemia, da valorização
cambial e da variação dos preços internacionais, principalmente de minério de ferro,
ouro e cobre.

No primeiro semestre de 2020, o IBRAM apurou que o saldo comercial mineral
correspondeu a 50% do saldo total da balança comercial brasileira.

Nos primeiros seis meses do ano, as mineradoras alcançaram faturamento de
aproximadamente R$ 75 bilhões (excluindo-se petróleo e gás), sendo que no segundo
trimestre o valor foi 9% maior em relação ao primeiro. Somente em tributos, o setor
mineral industrial recolheu cerca de R$ 25,5 bilhões nos primeiros seis meses do ano.

Setor de mineração celebra resultados
positivos e se prepara para o futuro

http://www.mme.gov.br/documents/78404/0/PAM_V4.pdf/1ac2c603-2f11-9efd-ee2a-3de8067b2e65
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135115


Nesse contexto, o IBRAM já está revendo suas previsões para o setor, que até o
momento apontavam para injeção de US$ 32,5 bilhões em novos empreendimentos e
na expansão de projetos e também para a gestão e a segurança de estruturas de
disposição de rejeitos. “Agora já estamos falando em algo na casa dos US$ 40
bilhões”, afirmou Wilson Brumer, durante o webinar.

Para Fernando Ferreira, Estrategista-Chefe e Head do Research da XP Investimentos, o
momento do mercado global é favorável ao setor. “A China, sendo o maior driver de
demanda para o setor mineral, está se recuperando mais rápido do que o resto do
mundo”, afirmou, lembrando que, para se estabelecer no mercado exportador é preciso
demonstrar excelência em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla
em inglês). “Antes de olhar para o valor do ativo, o investidor vai olhar para os
indicadores de ESG”, ressaltou.

Novo mindset

As práticas ESG, de fato, foram debatidas pela maior parte dos 17 participantes do
evento, que recebeu 950 inscrições.

“Do ponto de vista do investidor, é fundamental ele se sentir seguro sobre as práticas
da empresa na hora de avaliá-la”, afirmou Rogério Santana, diretor da B3, a bolsa de
valores brasileira. Na expressão utilizada pelo especialista Marco Antonio Fujihara,
implementar mudanças de ESG, na direção de melhorar a eficiência energética, a
relação com a sociedade e a gestão de risco e de resíduos, pode transformar
“vantagens comparativas em vantagens competitivas”.

“Práticas não mudam do dia para a noite, mas todas as empresas do setor mineral,
mesmo as pequenas, são capazes de implementar mudanças e atuar no mercado de
capitais”, acrescentou Paulo Castellari, CEO da Appian Capital Brazil.

“Existe no Canadá capital disponível para pequenas e médias empresas, e o momento
é favorável para discutir investimentos no continente”, lembrou Guillaume Légaré, head
para América do Sul da Toronto Stock Exchange.

Tanto o governo federal quanto a Agência Nacional de Mineração (ANM) se declaram
dispostos a atuar no sentido de fornecer segurança legal e apoio para a
regulamentação de novas práticas. “Estamos buscando regular novas formas de
acesso ao investimento”, informou Tomás Antônio Albuquerque de Paula Pessoa Filho,
diretor da ANM.

“Até o fim deste ano”, completou, “vamos possibilitar ao setor de mineração novas
ferramentas para usufruir de acesso ao financiamento. Assim, no momento de
retomada, vamos ajudar na recuperação econômica do país”.

Fonte: Valor Econômico
Data: 01/10/2022



A empresa vem trabalhando, e investindo, nos últimos anos para ser reconhecida como
uma companhia de materiais de construção e de soluções sustentáveis. Os negócios da
VC vão desde cimento até e-commerce de materiais de construção, serviços de
logística por meio de plataforma digital e gestão de resíduos.

Todo o projeto de mudanças — que envolve a nova marca, novas embalagens dos
produtos vendidos no país e a campanha de mídia em TV, rádio, redes sociais e pontos
de venda — durará de agora ao final de 2023. O plano foi pensado 20 meses atrás e
concebido desde o início de 2021.

A VC não revela o montante que está desembolsando nesse projeto que culmina com o
redesenho da estratégia da companhia. Mas não é pouco. O Valor apurou com fontes
do setor que uma operação dessa dimensão, em âmbito global, demanda verba entre
R$ 50 milhões e R$ 100 milhões.

A campanha de mídia inclui a contratação do cantor sertanejo Leonardo, que formou
dupla até 1998 com o irmão Leandro (falecido). A dupla, com origem no interior de
Goiás, foi recordista de vendas de CDs na década de 1990 e o cantor, em carreira solo
desde então, tem milhões de fãs e grande reconhecimento no meio sertanejo.

“A nova marca corporativa é mais contemporânea, unindo tradição, inovação e olhar
para o futuro”, informa a empresa. “Redefinimos nossa estratégia, revisitamos nossa
cultura, crescemos, expandimos. Essa visão de longo prazo abre novos caminhos e
novas áreas de atuação, com o desenvolvimento de produtos e serviços, com foco na
sustentabilidade”, diz Geraldo Magella, gerente-geral global de Comunicação
Corporativa e Gestão de Marca da companhia.

A cimenteira criada pela família Ermírio de Moraes em 1936, de capital fechado, oferece
produtos e serviços nos mercados de construção, agronegócio, gestão de resíduos,
economia circular e logística. Além do cimento, tem atividades de concreto, faz
argamassas, produz agregados (areia e brita) e insumos agrícolas.

Nos últimos anos, a VC passou a atuar no varejo eletrônico de materias de construção
(Juntos Somos+, com Tigre e Gerdau), montou a empresa de logística Motz (no conceito
logtech), e criou a Verdera (para gestão de resíduos sólidos) e a Viter (voltada a
insumos agrícolas).

Magella observa que a VC é a última empresa do grupo, apesar de ser a maior, que
faltava ter uma nova marca corporativa. As demais, de alumínio, mineração, banco,
imobiliária e outras já operam com novas identidades.

Votorantim Cimentos cria nova marca corporativa para
se alinhar à era digital e de sustentabilidade

 



O projeto contempla também a revitalização das embalagens de suas quatro marcas
de cimento no Brasil — Votoran, Cimento Itaú, Tocantins e Poty. Elas estão presentes
em diferentes regiões do mercado brasileiro. Todas começam a ser mudadas a partir
de hoje, em 27 fábricas.

No exterior, a embalagem receberá o endosso da nova marca corporativa, mantendo
nomes e lay-outs de produtos em cada país. O plano é mudar tudo até 2024, diz Hugo
Armelin, diretor de Marketing, Comercial e de Operações de Concreto. Ele explica que
as mudanças são fruto de pesquisas qualitativas e testes com público externo e
interno.

As novas embalagens das quatro marcas serão apresentadas numa campanha de
mídia nacional no próximo dia 9, com a participação do cantor Leonardo, de um
pedreiro, um mestre de obras e de uma engenheira. No filme “Especialistas”, o bordão
“É bom demais” será ressaltado em todas as peças pelo sertanejo, qualificado como
“especialista em pescaria e em churrasco na laje”.

Nova identidade conectada aos novos negócios e à economia circular

A avaliação é que a Votorantim Cimentos é hoje uma companhia bastante diferente,
com os novos negócios que surgiram, incluindo aquisições no exterior, e que foram
criados desde 2019 no Brasil, destaca Armelin. A marca que deixa de existir estava
antiga, defasada em design e imagem e não se conectava mais com a atualidade,
acrescenta Magella.

“A marca da VC tinha de se conectar com a economia circular, com a era da
digitalização, com redes sociais e com a jornada da descarbonização, visando a
redução de CO2”, afirma o diretor. O setor cimenteiro é intensivo na geração de dióxido
de carbono.

Magella diz que será o maior movimento de branding e marketing da história da VC,
que tem 250 sites produtivos, comerciais e administrativos nos 11 países. “Será uma
operação gigante e complexa”, afirma.

No ano passado, a VC teve receita líquida de R$ 22,3 bilhões, com vendas de 37,2
milhões de toneladas de cimento nas operações do Brasil e exterior — Argentina,
Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Turquia e
Uruguai. A empresa registrou lucro líquido de R$ 1,6 bilhão.

A companhia responde por quase metade da receita do grupo Votorantim, é líder de
vendas de cimento no Brasil e é a sétima maior cimenteira do mundo. Atualmente,
emprega mais de 12 mil funcionários próprios, sendo que cerca de 8 mil estão no Brasil.

Fonte: Valor Econômico
Data: 04/10/2022



A demanda por lítio deve quase triplicar nos próximos anos em relação ao nível de
2021, projeta a BloombergNEF, em um relatório de julho. Os preços atingiram um novo
recorde na China, em setembro, com o aumento do consumo, com montadoras como
BMW e General Motors entre as empresas que fizeram acordos de fornecimento nas
últimas semanas.

A Pilbara Minerals, cuja avaliação de mercado é de cerca de US$ 8,5 bilhões - planeja
uma grande expansão de sua mina na Austrália Ocidental nos próximos dois anos, que
quase dobrará a produção de matérias-primas com lítio. Ao mesmo tempo, a
companhia terá como objetivo alavancar a forte demanda atual para se afastar de
acordos de fornecimento de longo prazo e ganhar mais poder de preço.

Anteriormente, as mineradoras de lítio haviam se apressado em fechar acordos com
refinarias, empresas de baterias e fabricantes de automóveis. A ideia era mostrar aos
investidores a força do mercado para seus produtos e ajudar a garantir financiamento
para desenvolver projetos. Com os analistas agora prevendo que os preços
permanecerão elevados depois de mais do que dobrar este ano, de acordo com um
índice importante, os produtores estão em uma posição mais forte para exigir melhores
negócios.

“Dois anos atrás, ninguém queria estar no lítio, e o telefone não tocava”, disse
Henderson. “Agora, o telefone não para de tocar.”

Outra mineradora de lítio australiana, a Liontown Resources demonstrou o crescente
poder de barganha do setor em junho, quando fechou um acordo com a Ford a uma
taxa de juros comparativamente baixa de 1,5% acima da taxa de swap de notas
bancárias, uma referência comum na Austrália.

Enquanto a Liontown buscou financiamento para seu projeto de mina Kathleen Valley,
no oeste da Austrália, a Pilbara Minerals vê a chance de aumentar sua posição no
processamento químico downstream, uma estratégia projetada para ajudar o produtor
a diversificar-se da volatilidade das commodities brutas.

A Pilbara Minerals tem uma participação de 18% em uma joint venture com a sul-
coreana POSCO Holdings e espera que sua fábrica comece a produzir hidróxido de lítio
para baterias no final do ano que vem. A mineradora australiana busca, atualmente,
outros acordos semelhantes, potencialmente com montadoras, disse Henderson.

A Tianqi Lithium, com sede na China, começou a produzir hidróxido de lítio em uma
refinaria no oeste da Austrália – o primeiro novo grande centro fora de seu país natal –
e a Albemarle está desenvolvendo uma operação separada nas proximidades. É
improvável que Pilbara adicione uma instalação semelhante na Austrália, no entanto,
está nos estágios iniciais de planejamento de uma refinaria que transformaria o
minério de lítio - conhecido como espodumênio - em um produto de sal intermediário.

Mineradoras buscam parcerias com montadoras para
fornecer metais para veículos elétricos

 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/10/03/mineradoras-buscam-parcerias-com-montadoras-para-fornecer-metais-para-veiculos-eletricos.ghtml


São Paulo

Em julho deste ano, o governador da Flórida, Ron DeSantis, foi a público denunciar
aquilo que considera uma grave ameaça à economia dos EUA e à liberdade dos
americanos. Durante pronunciamento na cidade de Tampa, o republicano declarou
guerra ao ESG, movimento que propõe uma reorientação dos negócios a partir de
princípios ambientais, sociais e de governança corporativa.

A cruzada de DeSantis tem como alvo empresas, bancos e gestores de ativos que, na
visão dele, usam de seu poder econômico para impor uma ideologia "woke" na
sociedade. O termo, que significa acordado ou desperto em português, faz referência
aos defensores de pautas progressistas e ganhou conotação negativa entre os
conservadores americanos.

Embora o governador tenha despontado como uma das figuras mais vocais dessa
agenda, ele não é o único. Políticos, investidores e até procuradores —geralmente
alinhados ao partido Republicano— começaram a enquadrar empresas que adotam
iniciativas sustentáveis, como reduzir emissões de carbono ou melhorar a diversidade
do quadro de funcionários.
A recente onda anti-ESG já tem constrangido empresas e provocado reveses entre os
defensores da pauta. DeSantis, por exemplo, anunciou medidas para proibir que os
fundos de pensão da Flórida tomem decisões de investimento baseadas em critérios
ambientais, sociais ou de governança, estabelecendo que só o retorno financeiro deve
importar.

Recentemente, o ex-vice-presidente republicano Mike Pence, que planeja se candidatar
à corrida pela Casa Branca em 2024, também declarou sua pretensão de controlar o
ESG.

Isso seria mais fácil de produzir do que o hidróxido de lítio, e também mais valioso e
mais barato de transportar do que o concentrado de espodumênio, disse Henderson.
A expansão da mina de Pilbara adicionará 400.000 toneladas extras por ano de
minério de lítio de hard rock - o que equivale a cerca de 50.000 toneladas de lítio para
bateria - nos próximos dois anos, disse Henderson. No ano passado, a Austrália
exportou 247.000 toneladas de lítio, representando cerca de 50% da oferta global.

Onda anti-ESG confronta empresas e investidores
ativistas

 
 

Fonte: Valor Econômico
Data: 03/10/2022
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Enfrentar o "movimento woke" tem apelo no partido Republicano, especialmente entre
os apoiadores do ex-presidente Donald Trump. DeSantis, que também pretende
disputar a Presidência, ganhou proeminência há alguns meses ao confrontar a Disney,
depois que executivos da companhia manifestaram oposição a uma lei aprovada na
Flórida que proíbe discutir orientação sexual e identidade de gênero nas escolas
primárias.

É nesse contexto que o movimento anti-ESG surge, despontando como a última
fronteira da guerra cultural que alimenta a discussão política nos EUA —com ecos no
Brasil.

Folha Mercado

Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não
assinantes.

A investida contra a onda sustentável dos negócios não tem ficado restrita a jogadas
políticas de candidatos. Em agosto, procuradores-gerais de 19 estados americanos
começaram uma investigação contra a fornecedora de dados financeiros Morningstar,
para avaliar se ela violou uma lei ao classificar empresas por critérios ESG. Processo
semelhante corre contra a S&P Global.

O argumento é que companhias estariam deixando valores progressistas
atrapalharem decisões financeiras, politizando questões que deveriam ser
exclusivamente de negócios.

Os 19 procuradores também enviaram uma carta a Larry Fink, CEO da BlackRock,
acusando a maior gestora de ativos do planeta de colocar a agenda climática na frente
dos interesses dos clientes, com potenciais riscos para a economia dos EUA.

"Os compromissos públicos da BlackRock indicam que ela usou ativos de cidadãos
para pressionar as empresas a cumprir acordos internacionais, como o Acordo de
Paris, que forçam a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, aumentam os
preços da energia, impulsionam a inflação e enfraquecem a segurança nacional dos
Estados Unidos" diz o texto.

Fonte: A Folha S. Paulo
Data: 01/10/2022
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As empresas de mineração juniores se valeram de financiamentos no valor de US$
188 milhões para avançar projetos na América Latina em setembro – com os dois
maiores negócios direcionados a ativos brasileiros.

As empresas de exploração anunciaram, adiantaram ou fecharam pelo menos 13
financiamentos destinados, total ou parcialmente, a projetos na América Latina no
mês, incluindo ofertas de ações, debêntures conversíveis, contratos de royalties e
empréstimos. As transações com valor inferior a US$ 1,6 milhão estão excluídas.

O total de US$ 188 milhões está ligeiramente acima dos US$ 183 milhões de agosto.

Os volumes de negócios foram de US$ 555 milhões em julho, US$ 133 milhões em
junho e US$ 111 milhões em maio.

BRASIL, FOCO DE OURO

A maior parte do total de setembro (US$ 134 milhões) foi destinada a projetos
brasileiros, distribuídos em dois negócios.

Os ativos chilenos foram alvo de quatro negócios no valor total de US$ 34,4 milhões,
com dois destinados a projetos mexicanos no valor de US$ 8,9 milhões.

Os demais negócios foram distribuídos pela Colômbia, Equador, Argentina e Peru.

A maior parte do total de US$ 188 milhões foi destinada a ativos primários de ouro
(três negócios totalizando US$ 130 milhões), seguidos por cobre (seis negócios, US$
28,4 milhões), lítio (dois negócios, US$ 20,2 milhões) e prata (dois negócios, US$ 9,8
milhões).

PRINCIPAIS OFERTAS DE SETEMBRO
1. G Mining Ventures: US$ 116 milhões

Alvo: Brasil, ouro

A G Mining fechou a parte final de um financiamento de colocação privada não
intermediada em 7 de setembro, levantando recursos brutos agregados de US$ 116
milhões, que serão usados para desenvolvimento e construção do projeto de ouro
Tocantinzinho, no Brasil (na foto).

O financiamento faz parte de um pacote de US$ 481 milhões para adiantar o projeto
do estado do Pará relatado em julho.

Juniores negociam US$ 188 milhões para avançar em
projetos de mineração na América Latina
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A G Mining anunciou uma decisão de construção positiva em 12 de setembro.
A primeira construção está prevista para o segundo semestre de 2024, disse o CEO Louis-
Pierra Gignac em um comunicado.

A empresa comprometeu US$ 136 milhões até o momento, com engenharia detalhada
30% concluída em 12 de setembro.

Um estudo de viabilidade de 2022 mostrou um projeto de capex inicial de US$ 427 milhões
produzindo 175 mil onças/ano de ouro ao longo de uma vida útil de 10,5 anos.
A TIR pós-imposto é de 24,2% a US$ 1.600/oz de ouro.

2. Lithium Ionic: C$ 25 milhões (US$ 18,2 milhões)

Alvo: Brasil, lítio

A Lithium Ionic planeja levantar C$ 25 milhões por meio de uma colocação privada, para
financiar trabalhos de exploração e desenvolvimento em suas propriedades minerais e
para fins gerais de capital de giro corporativo.

A Clarus Securities é o agente principal da verba autorizada.

A Lithium Ionic é proprietária do projeto de lítio Itinga, no estado de Minas Gerais, e a
vizinha Galvani reivindica licenças, adquiridas em setembro.

Os resultados de perfuração das reivindicações da Galvani no mês passado incluíram
1,71% de óxido de lítio em 22 m e 1,53% em 46 m.

3. Marimaca Copper: US$ 15,5 milhões

Alvo: Chile, cobre

A Marimaca Copper anunciou um investimento de US$ 15,5 milhões da Osisko Gold
Royalties para um royalty de retorno líquido da fundição de 1,0% em certas reivindicações
que cobrem o depósito de óxido de Marimaca (MOD) no projeto de cobre Marimaca, no
Chile, e algumas reivindicações adjacentes.

Os recursos serão usados para avançar no licenciamento e um estudo definitivo de
viabilidade para o MOD, além de para despesas gerais corporativas e administrativas,
disse a empresa em comunicado de setembro.

“Dadas as atuais condições desafiadoras do mercado de ações, acreditamos que esse
financiamento também agrega valor significativo aos nossos investidores existentes,
reduzindo a diluição geral e nos fornecendo um forte balanço patrimonial para continuar o
desenvolvimento do projeto”, disse o CEO Hayden Locke.

Uma AEP de 2020 mostrou produção de 35.600 t/ano de cobre ao longo de uma vida útil
de 12 anos, com capex de pré-produção de US$ 285 milhões.

A TIR pós-impostos é de 33,5% a US$ 3,15/lb de preço do cobre.

4. Torq Resources: Cd$ 15,0 milhões (US$ 10,9 milhões)
Alvo: Chile, ouro

https://www.bnamericas.com/pt/company-profile/lithium-ionic-inc
https://www.bnamericas.com/pt/project-profile/itinga
https://www.bnamericas.com/pt/noticias/giro-de-noticias-da-exploracao-de-juniores-lumina-cerrado-lithium-ionic-e-astra
https://www.bnamericas.com/pt/company-profile/marimaca-copper-corp
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A Torq fechou uma colocação privada não intermediada de Cd$ 15,0 milhões em
setembro, na qual a Gold Fields, com sede na África do Sul, adquiriu 15 milhões de
ações da Torq, dando-lhe uma participação de 15,05% na empresa.

Os fundos serão usados para efetivar o portfólio chileno da Torq, principalmente o ativo
ouro-cobre Santa Cecilia, onde um programa de perfuração inaugural está planejado
para o início de 2023.

A Mosaic aumentou o volume de vendas de potássio de 610 mil de toneladas em
agosto de 2021 para 848 mil toneladas em agosto deste ano. 

Em receita, a companhia conseguiu ampliar na mesma base de comparação, de US$
196 milhões para US$ 576 milhões. Na área de fosfatos, as vendas, em volume,
passaram de 666 mil toneladas, em agosto de 2021, para 699 mil toneladas em agosto
deste ano. Em receita, a Mosaic registrou alta, passando de US$ 465 milhões para US$
672 milhões na comparação entre agosto de 2021 e o mesmo mês de 2022. 

A Mosaic Fertilizantes registrou queda no volume de vendas de 1,134 milhão de
toneladas em agosto do último ano para 970 mil toneladas para agosto deste ano. Em
contrapartida, a receita aumentou de US$ 602 milhões, em agosto de 2021, para US$
939 milhões no oitavo mês de 2022. 

As receitas e toneladas apresentadas são as vendas reconhecidas no período e não
refletem as condições atuais de mercado devido à defasagem entre a precificação e o
reconhecimento da receita.

A Mosaic espera que os volumes de vendas de potássio do terceiro trimestre estejam
próximos do limite acima do guidance anterior, entre 1,9 milhão e 2,1 milhões de
toneladas, enquanto os preços FOB MOP devem estar em linha com os preços
realizados durante o segundo trimestre de 2022. 

A empresa espera também que os volumes de vendas de fosfato no terceiro trimestre
estejam no limite inferior do guidance previamente orientado, entre 1,7 milhão e 2
milhões e toneladas, com os preços DAP em base FOB aproximadamente de US$ 100
por tonelada mais baixos do que os preços realizados durante o segundo trimestre.
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O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) divulgou o Mapa de Geodiversidade da
Área de Influência da Atividade Minerária em Carajás (PA), que abrange partes dos
municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Curionópolis, Xinguara, Marabá e
Água Azul do Norte. O estudo foi desenvolvido pela diretoria de Hidrologia e Gestão
Territorial (DHT), com apoio da Defesa Civil Municipal de Parauapebas. O Mapa oferece
dados que ajudam a identificar as características do meio físico de um terreno de forma
a indicar as adequabilidades/ potencialidades e limitações, ali existentes, frente à
ocupação urbana, agricultura, recursos hídricos, recursos minerais e geoturismo.

A pesquisa mostra que a área tem notável vocação mineral, diversas áreas com alto
potencial geoturístico, como os platôs lateríticos, que sustentam as serras da região -
conhecidos pela sua beleza cênica -, os lagos intermitentes sobre os platôs, as
cachoeiras e cavernas, que guardam os registros arqueológicos da região - datados
em oito mil anos. Essas áreas estão inseridas no Parque Nacional dos Campos
Ferruginosos e na Floresta Nacional de Carajás.

Os pesquisadores recomendam a realização de um inventário do patrimônio geológico
na área do parque para divulgação e conservação de regiões que tenham importantes
registros da história geológica do planeta. Um dos apontamentos futuros indicados é,
também, o estudo aprofundado dos perigos geológicos nas áreas de visitação.

Em algumas localidades urbanas como Parauapebas e Canaã dos Carajás, os
pesquisadores alertam para a poluição de cursos d’água por efluentes domésticos,
decorrente da ausência de saneamento básico eficiente. Pela mesma razão da falta de
infraestrutura urbana, os recursos hídricos subterrâneos e lençóis freáticos também
estão altamente vulneráveis à contaminação.

 Em especial, recomendam a proteção das áreas com lençóis freáticos nas cabeceiras
de drenagem. 

O Mapa de Geodiversidade da Área de Influência da Atividade Minerária em Carajás
coloca à disposição de segmentos da sociedade uma tradução do conhecimento
geológico-científico, possibilitando um melhor e mais adequado uso de todo o território
envolvido, desde uma análise integrada da geologia, relevo e solos associando-os às
formações superficiais/regolito (coberturas e o manto intempérico).

SGB-CPRM lança Mapa de Geodiversidade de Carajás
 
 

Fonte: Brasil Mineral
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A Petrobras iniciou a fase vinculante referente à venda de seus direitos minerários para
pesquisa e lavra de sais de potássio situados na Bacia do Amazonas. 

Os potenciais compradores habilitados para a etapa receberão carta-convite (Process
Letter) com instruções detalhadas sobre o processo em tela, incluindo orientações para
a due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

A operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de
alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à
sociedade. 

O ativo é composto por 34 títulos minerários de sais de potássio localizados na Bacia
do Amazonas e outorgados pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Do total, oito
são concessões de lavra, quatro são requerimentos de lavra e 22 estão em processo de
autorização de pesquisa.

Venda de ativos de potássio da Petrobrás no
Amazonas

 

Cobre como elemento chave da reciclagem consciente
 
 O uso do Cobre tem sido ampliado significativamente nos últimos anos, impulsionado

principalmente pelas tecnologias emergentes voltadas a geração de energia por fontes
renováveis, telecomunicações, refrigeração e mobilidade. Além disso, as várias
combinações de ligas de Cobre conferem versatilidade ímpar, sendo opção viável em
várias novas aplicações e segmentos de mercado.

O advento destas novidades resulta em um aumento contínuo das taxas de consumo
per capita de Cobre, o qual aumentou 2,5 vezes nos últimos 70 anos e atualmente se
encontra em 3,2 kg/pessoa (ICSG, 2021). Este fato, combinado com o contínuo
crescimento populacional, apontam para um cenário promissor para o mercado de
produtos de Cobre, sem indícios aparentes de estagnação a médio e longo prazo.

Inevitavelmente, é percebida a necessidade de monitorar constantemente as reservas
disponíveis de Cobre Primário, tanto do ponto de vista econômico, quanto geopolítico.
E, embora se reconheça um contínuo crescimento da descoberta de novas minas, em
um aumento de 240 para 870 milhões de toneladas nos últimos 10 anos (ICSG, 2021),
é fundamental observar as potencialidades do uso do Cobre secundário (sucatas de
Cobre), obtido a partir dos processos de reciclagem, por uma série de motivos, os quais
serão descritos a seguir.



O Cobre é um material perene, principalmente por sua característica de elevada
resistência a corrosão e estabilidade frente a uma significativa gama de agentes
químicos. Um estudo apresentado por Glöser (2013) estima que 2/3 dos 550 milhões de
toneladas de Cobre produzidos desde o ano 1900 ainda estejam em uso produtivo. Do
ponto de vista prático, temos uma “reserva urbana” de Cobre prontamente disponível
para atender as demandas produtivas.

O Cobre é infinitamente reciclável, sendo um dos poucos materiais que podem ser
remanufaturados repetidamente sem alteração de desempenho. 

Desta forma, a fabricação de semielaborados a partir de Cobre secundário possuem as
mesmas propriedades de um similar oriundo de fontes primárias. Neste mesmo
princípio, a fabricação do Cobre pode ser feita sem prejuízos a partir de fontes mistas,
permitindo uma gestão mais eficiente de recursos.

O efeito combinado de sua perenidade e reciclabilidade infinita permite constatar que o
processo de reciclagem do Cobre é aliado do Meio Ambiente, pois um produto feito com
ligas de Cobre, quando atinge o fim de vida, gera uma sucata íntegra, de elevado índice
de aproveitamento de massa, e resultando em menor aporte de energia elétrica para a
sua transformação. Este aspecto pode ser o fiel da balança na composição de estudos
de viabilidade de projetos e novas instalações.

As vantagens até agora citadas permitem vislumbrar grande potencial para o
crescimento do consumo de sucatas, uma vez que atualmente os novos
semielaborados de Cobre fabricados utilizam cerca de 35% de matérias primas
secundárias. Porém, para este crescimento acontecer de forma saudável e sustentável,
faz-se necessário manter agenda com ações coordenadas pela sociedade civil,
apoiadas pelo aprimoramento e fiscalização das políticas públicas.

O Brasil teve avanços significativos desde a aprovação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº 12.305/2010. Porém, está clara a necessidade de
contínuo incentivo para a profissionalização e transferência de conhecimento para os
receptores e intermediadores de sucatas, principalmente sob o ponto de vista técnico,
tributário e ambiental. Dentre as ações, podemos destacar os impactos positivos do
trabalho da ABCobre em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e Governo
Federal nos últimos anos, com a emissão da cartilha “Reciclagem Consciente”,
fomentando a adoção de melhores práticas para o manejo de sucatas de cabos
elétricos, com o intuito de reduzir possíveis impactos ambientais resultantes da
incineração incorreta das capas poliméricas para refino do Cobre.

Outra iniciativa a ser incentivada é a adoção de metodologias de projeto baseadas nos
princípios da Economia Circular, tais como o Design for Environment, no intuito de
assegurar as melhores práticas para reduzir os impactos ambientais em todo o ciclo de
produção dos produtos. Neste sentido, o Cobre reúne todas as características
necessárias para ser o elemento chave da reciclagem consciente, e sem dúvida
exercerá cada vez mais um importante papel no estímulo da fabricação de bens de
consumo pautados em responsabilidade ambiental e sustentabilidade.

Fonte: Brasilminingsite
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A empresa de mineração BAMIN apresentou de forma pública e oficial as suas ações
em prol do desenvolvimento sustentável e da agenda ESG. Durante um evento em
Salvador na última quinta-feira (29), a empresa lançou a sua plataforma ESG que visa
elencar os pilares do compromisso da BAMIN para uma atuação cada vez mais
sustentável.

Aos parceiros, organizações, jornalistas e entidades do setor mineral, a empresa
destacou que já adota padrões internacionais em seus empreendimentos na Bahia,
com iniciativas permanentes de responsabilidade socioambiental.

Agora, essas ações alcançam um novo patamar com a adesão da companhia ao Pacto
Global da Organização das Nações Unidas (ONU). A BAMIN se comprometeu a assinar
o pacto da ONU que oficializa o compromisso de organizações de todo o mundo em
adotar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

De acordo com a empresa, a assinatura do CEO Eduardo Ledsham à Carta de
Princípios reforça a sua conduta em planejar e executar políticas e práticas gerenciais e
promover o crescimento sustentável e da cidadania.

“Tudo isso é possível porque atuamos com lideranças comprometidas e focadas nas
melhores performances para construção de legado, ao mesmo tempo em que
desenvolvemos ações imediatas que contribuem para o enfrentamento dos desafios da
sociedade. Os nossos projetos já nascem integrados com estratégias de viabilidade e
continuidade porque nos preocupamos prioritariamente em adotar as melhores formas
de minimizar os possíveis impactos às comunidades e ao meio ambiente”, destacou a
diretora de Sustentabilidade da BAMIN, Rosane Santos.

No evento, Ledsham também ressaltou que a Bahia vive um momento de
transformação histórica em termos de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a
BAMIN busca apresentar proposições que demonstram sua preocupação com o meio
ambiente, com a segurança e o bem-estar de todos.

“Nesse processo, é importante ter transparência com as comunidades e todos os
envolvidos, em qualquer nível, com os nossos projetos”, destacou Ledsham.

BAMIN lança plataforma ESG e se compromete com
Pacto Global da ONU
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Gold continued its rally on Tuesday to an advance past $1,700 per ounce, as weak US
data drove a significant sentiment shift in the precious metals markets.

Spot gold rose 1.1% to $1,719.04 per ounce by 10:40 a.m. ET, its highest in three
weeks. US gold futures gained 1.5% to trade at $1,727.60 per ounce in New York.

Meanwhile, benchmark US 10-year Treasury yields fell to a near two-week low, while
the dollar extended its decline, making gold cheaper for other currency holders.

Bullion is now closing in on its 50-day moving average after surging Monday, when a
US manufacturing gauge slumped more than expected. The price has traded mostly
below the technical marker since April, a sign of poor sentiment that saw the safe-
haven metal slump into a bear market.

Now the metal is at a crucial juncture as traders await US nonfarm payrolls this week
for more clues on the future path of central bank monetary policy. A weaker-than-
expected print could further diminish rate hike expectations, bolstering bullion at a
significant technical turning point.

“Gold has broken the $1,700 an ounce mark again meaning that the break below
$1,660-$1,700 an ounce was for me a false break,” Georgette Boele, an analyst at ABN
Amro Bank NV, said in a Bloomberg note. “We probably have seen the lows for now.”
Other US employment data, including job openings and the ADP Research Institute’s
figures will also be key this week.

“If the jobs data comes out weaker-than-expected, gold will rally. If it comes out much
stronger, the market might interpret that as well, the Fed can keep going here with
rates,” Bob Haberkorn, senior market strategist at RJO Futures, told Reuters.
So far, the Federal Reserve has struggled to weaken the labor market with tighter
policy, a major part of its battle with decades-hot inflation.

Tighter central bank policy typically hurts gold by pushing up bond yields, making the
non-yielding asset less attractive. Safe haven flows and expectations for more
aggressive rate hikes in the US than elsewhere has also driven a rally in the dollar,
which is negatively correlated with gold.

“Risk aversion has eased and investors stopped being interested in the US dollar as
safe haven,” Boele added. “Some Fed officials are already a bit less hawkish.”

Gold price breaks $1,700 as weak US data shifts
sentiment

 

Fonte: Minigdot.com
Data: 04/10/2022

https://www.mining.com/gold-price-extends-rally-as-treasury-yields-retreat-continues/
https://www.bnnbloomberg.ca/gold-extends-best-gain-since-march-as-us-data-shifts-sentiment-1.1827770
https://www.reuters.com/article/global-precious/precious-gold-hits-3-week-high-as-u-s-dollar-bond-yields-dip-idUSL4N3152AI


While other battery metals including cobalt and nickel are down significantly from
highs hit earlier this year, lithium continues to sell at record prices with carbonate prices
doubling this year alone.

Companies and country’s are scrambling to cash in: Australia overtook Chile as the
dominant supplier of lithium five years ago, but both countries continue to attract
investment. Chile’s state-owned copper giant Codelco has joined the fray while a
recent conference in Australia bragged of an “insatiable appetite” for the white metal.

State-owned copper producer in Mexico, which in April nationalized the industry, last
month estimated the vast deposit located in northern Sonora state could be worth as
much as 12 trillion pesos, or $600 billion.

In May, Argentina’s government said it expected investments in the sector worth $4.2
billion over the next five years, which could be an underestimate.
Congo-Kinshasa, already the dominant player in cobalt, is now jumping into the lithium
market with both feet, while Chinese investors are also investing heavily in
Zimbabwean projects.

Mining projects in the US and Europe are still fighting for a social licence to operate. The
massive and unique Jadar project in Serbia is stalled due to concerted environmental
opposition, while the Thacker Pass project in Nevada is dealing with pushback by a
local native American tribe and ranchers.

The animated graph below shows the world’s top lithium producing countries since
2012 and forecasts the winners in the race over the next decade, based on forecasts by
Fitch Solutions, a country risk and industry research company.

ANIMATION: Race is on for global lithium mining
domination
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Australia is poised to grab a fifth of the world’s lithium hydroxide refining capacity
within five years as demand grows for battery metals that bypass China, Canberra said
in a report.

China produces more than 80% of the world’s lithium hydroxide, a processed form of
the in-demand metal, according to the International Energy Agency. However, several
companies are building refineries in Australia that would turn locally-mined lithium ore
into battery-grade chemicals.

If these plans progress on time Australia could have 10% of the refining market by
2024 from a negligible amount currently, and 20% by 2027, the government said in a
report released Tuesday. But delays and technical issues could derail the timeline, it
warned.

Chinese company Tianqi Lithium Corp. has already opened a refinery near Perth in
Western Australia, in a joint venture with Australia’s IGO Ltd. US group Albemarle Corp.
is close to opening a plant nearby in a joint venture with Mineral Resources Ltd. Both
projects have been beset with technical problems and cost blowouts, however.
Australian groups Wesfarmers Ltd, Mineral Resources and Liontown Resources Ltd. are
also planning to open new lithium refineries.

Australia is the world’s biggest producer of the raw form of the metal that’s vital to the
electric vehicle industry, supplying just under half of global demand. Most of that is sent
to China as hard rock ore, where it’s refined into battery-grade lithium hydroxide.
See also: ANIMATION: Race is on for global lithium mining domination

Asia remains the biggest market for Australian lithium, but demand is growing in
Europe and the US as carmakers there accelerate the switch to EVs, the government
said in the report. It cited President Joe Biden’s landmark climate legislation, the
Inflation Reduction Act, as a driver of refining in Australia. The IRA grants tax credits on
EVs, but requires 50% of materials to be produced either in the US or from a country
with a US free trade agreement.

Australia could grab 20% of the world’s lithium
refining by 2027
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The IRA is likely to boost Australia’s lithium sector, BloombergNEF said in a report on
Tuesday, pointing to recent announcements by South Korean battery maker SK On Co. and
Japan’s Prime Planet Energy & Solutions Inc. that they planned to increase investment in the
country.

Lithium is on track to become the Australia’s fifth-most valuable export commodity,
surpassing beef and wheat, and on par with copper and crude oil, the government said.
Exports of the battery metal are forecast to reach A$13.8 billion ($8.9 billion) this financial
year, a more than tenfold rise over two years.
Most of the growth in export revenue is due to surging prices, which have doubled since the
beginning of the year as carmakers around the world scramble to secure enough to meet
ambitious EV targets, the government said. Lithium ore prices are projected to more than
quadruple this year, it said.
Increased output will also drive the sector’s earnings, with Australian lithium production
expected to more than double over the next five years. Still, it remains a small export industry
next to the three biggest export sectors: iron ore, coal, and liquefied natural gas will together
earn A$329 billion in revenue this year, the government forecast.
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