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BRASIL TEM TUDO PARA SE DAR BEM COM A NOVA CHINA, DIZ 

ECONOMISTA 
Helen Qiao, economista-chefe para a China do Bank of America Merrill Lynch, diz que o 

país asiático passa por uma transição 
 

Ao longo dos últimos 15 anos, a economista Helen Qiao fez carreira em 
bancos de investimento em Hong Kong, acompanhando o mercado chinês. Hoje, ela 
lidera uma equipe de 12 analistas no banco americano Bank of America Merrill Lynch e 
é responsável pelos relatórios sobre a China. Numa passagem por São Paulo, ela falou a 
EXAME sobre a nova fase da economia chinesa e os impactos para o Brasil. 
 

A China é vista como a fábrica do mundo. Isso vai mudar? 

Sim. Existem duas tendências importantes na China. A primeira é que a 
economia está cada vez mais baseada no setor de serviços. Esse setor está crescendo 
num ritmo mais rápido do que o industrial, e isso já vem ocorrendo há vários anos. A 
segunda tendência é que a indústria chinesa se atualizou. O tipo de produto que a China 
exporta é cada vez mais sofisticado. 
 

Qual é a fatia desses produtos sofisticados? 

Máquinas e equipamentos já são a categoria de maior participação na 
indústria, incluindo as exportações. A China não é mais um país que exporta brinquedos, 
guarda-chuvas, vestuário, sapatos etc. Essa não é mais a China de hoje. A nova China 
produz computadores, celulares, máquinas. Estamos vendo uma transição. A China está 
deixando que os outros países emergentes fabriquem os produtos de baixo valor que 
ela fazia. A China, em si, está buscando o próximo degrau na cadeia de valor global. 
 

Qual é o impacto dessa transição para os demais países? 

Haverá vencedores e perdedores. A China vai se tornar cada vez mais um 
competidor à altura de Coreia do Sul, Taiwan e Japão, países que serviram de modelo 



para ela. A China possivelmente assumirá o lugar deles. Os países desenvolvidos vão se 
sentir mais ameaçados pela China do que os emergentes. 
 

De que lado o Brasil está? 

O Brasil está muito bem posicionado para se beneficiar dessa transição. O 
Brasil tem uma economia que é igualmente influenciada pelo aumento do consumo 
interno chinês e pelo investimento em infraestrutura. A China vai precisar importar mais 
produtos do que o Brasil fornece. 
 

Que tipo de produto? 

Aqueles ligados à agricultura, como grãos de soja. A China ainda importa 
mais soja dos Estados Unidos do que do Brasil, mas há potencial para inverter essa 
situação. Também vemos potencial para um aumento na exportação de aves e carne 
bovina para a China. Água potável e área cultivável são recursos escassos por lá. E esse 
é o tipo de recurso em que o Brasil é rico. Basicamente, a China está importando luz 
solar, água potável e terra cultivável ao importar produtos do campo. 
 

Há espaço para o Brasil exportar produtos industriais à China? 

Não muito. A China é muito dominante nessa área. Mas provavelmente 
investidores chineses virão ao Brasil para começar a exportar manufaturados do Brasil, 
seja para países da América do Sul, seja para a América do Norte. 

A economia brasileira se beneficiou do crescimento chinês na década de 
2000 e no início de 2010. Isso voltará a acontecer? 

Sim. Se olharmos para os preços de commodities, já estamos vivendo outro 
boom agora. Mas há uma diferença desta vez. A China está dando ênfase à proteção 
ambiental. O governo está pressionando as empresas para se tornarem mais limpas. 
Como isso influencia o Brasil? Há um aumento da demanda por matérias-primas de 
qualidade superior e menos poluentes, como minério de ferro. Brasil e Austrália levam 
vantagem nisso. 
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CUSTOS ESTÃO DEVORANDO LUCROS NA INDÚSTRIA DE METAIS 
 

As empresas de mineração e de metais estão redescobrindo a desvantagem de um 

aumento de preços: custos mais altos. 
 

Uma forte recuperação dos mercados de commodities nos últimos dois anos 
deixou os produtores em um ponto ideal de rentabilidade após anos de corte de custos 
para lidar com preços baixos. Agora, à medida que a recuperação se consolida e o custo 
mais alto da energia e de outros materiais começa a afetá-las, algumas empresas estão 
lutando para manter as margens. 

No decorrer da temporada de balanços trimestrais, várias empresas, da 
Alcoa à AK Steel Holding, viram suas ações caírem em meio a sinais de que o lento 



aumento dos custos está devorando os lucros. A Caterpillar, a gigante do maquinário, 
disse que espera que os custos mais altos dos materiais compensem grande parte dos 
aumentos de preços de seus produtos. A Freeport-McMoRan também sinalizou o efeito 
do aumento do petróleo em um call sobre lucros. 

Os custos por unidade para as mineradoras provavelmente aumentarão 5 
por cento a 10 por cento neste ano, com a energia e a moeda como as maiores pressões 
imediatas e a inflação salarial como um fator mais provável por volta do fim do ano, 
segundo Roger Bell, diretor de pesquisa sobre mineração da Hannam & Partners. Os 
custos também poderiam aumentar porque os produtores procuram mais “toneladas 
marginais” explorando áreas mais complicadas, disse ele. 
 

Recuperação 

Os membros do Bloomberg World Mining Index experimentaram uma forte 
recuperação da rentabilidade à medida que os preços dos metais foram se recuperando. 
A margem bruta média subiu de 16 por cento há dois anos para 27 por cento e a 
estimativa é de que atingirá 34 por cento em 12 meses, segundo analistas 
acompanhados pela Bloomberg. As margens das siderúrgicas e dos produtores de 
minério de ferro também se expandiram, mas provavelmente se estabilizarão nos 
próximos 12 meses, mostram as estimativas. 

A Alcoa extrai a bauxita que usa para fabricar alumina e depois alumínio, o 
que a protege parcialmente do lento aumento dos custos. Contudo, como disse CEO Roy 
Harvey em entrevista no mês passado: “Não restam muitas oportunidades de integração 
para aproveitar quando você produz suas próprias matérias-primas”. 

Há também um efeito retardado do aumento do custo dos insumos. A soda 
cáustica, por exemplo, demora seis meses para chegar ao balanço, disse Harvey. 

Os custos de combustível podem representar entre 25 por cento e 30 por 
cento dos custos de algumas mineradoras e estão em grande parte fora do controle 
delas, disse Bell. No caso da Cleveland-Cliffs, a energia foi apontada como uma das 
principais causas de um salto de 11 por cento no custo em dinheiro dos bens vendidos 
e na taxa de gastos operacionais do minério de ferro nos EUA. 

Os encargos trabalhistas são outra preocupação dos produtores porque os 
mercados estão se ajustando. O setor está prestando muita atenção no Chile, um 
gigante do cobre, que está se preparando para o ano com mais negociações salariais de 
sua história, já que os sindicatos estão encorajados pela alta dos preços. 
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VALE PREVÊ REDUZIR A 70% A PARTICIPAÇÃO DO MINÉRIO DE 

FERRO EM RESULTADOS, DIZ CEO 
 

A mineradora Vale prevê que a participação do minério de ferro no resultado 
da empresa cairá para 70 por cento em dois anos, ante 90 por cento atualmente, em 



meio a um processo de diversificação liderado pela atual gestão, afirmou nesta terça-
feira o presidente da gigante brasileira, Fabio Schvartsman. 

O executivo, que falou durante um evento em São Paulo, disse que os metais 
básicos serão parte fundamental da estratégia da empresa em busca da diversificação. 

“A expectativa da Vale é que o minério de ferro, em que pese que seus 
resultados melhorarão de agora em diante, representará apenas 70 por cento do 
resultado da Vale em até dois anos, ou seja, começa a ser uma empresa com cara de 
diversificada mesmo”, disse o Schvartsman, em uma conferência do Credit Suisse. 

O executivo, que saiu sem dar entrevistas, não ofereceu mais detalhes sobre 
qual seria a estratégia. 

O presidente da maior produtora de minério de ferro do mundo, em sua fala 
ao público do evento, mostrou satisfação com os resultados dos ativos de cobre, mas 
reiterou sua intenção de avançar no negócio de níquel. 

“Nossos ativos de cobre vão muito bem, obrigado, também produzem 
resultado muito grande... se trata basicamente de arrumar a operação de níquel”, disse 
Schvartsman, durante sua apresentação. 

Sem entrar em detalhes, o executivo afirmou que a empresa contratou um 
banco para buscar investidores para seu projeto de níquel na ilha do Pacífico Sul Vale 
Nova Caledônia (VNC). Segundo ele, se uma solução não for encontrada, o ativo poderá 
ser interrompido. 

Schvartsman também disse que um aumento recente nos preços do níquel 
deve gerar um fluxo de caixa adicional de 750 milhões de dólares e que a empresa 
espera alcançar seu objetivo de dívida líquida de 10 bilhões de dólares em meados do 
ano, antes do que a empresa esperava anteriormente. 
 

Demanda 

Schvartsman destacou que os esforços chineses contínuos para reduzir a 
poluição aumentarão a demanda pelo minério de ferro de alta qualidade da mineradora 
brasileira.    “Não consigo imaginar a China voltando atrás nos controles de poluição que 
ela está tentando fazer... eles farão o possível e o impossível para dominar a poluição, o 
que garante essa demanda pelo minério de ferro”, disse Schvartsman. 

A agressiva campanha da China para reduzir a poluição, pressionando as 
usinas siderúrgicas poluentes, alimentou a necessidade de minério de ferro de alta 
qualidade para aumentar a produtividade e limitar as emissões, abrindo a porta para os 
fornecedores de minério de melhor qualidade para o maior comprador do mundo. 

Além disso, o executivo ressaltou que a empresa está começando a mapear 
oportunidades de redução de custos das minas e que ele estima que os cortes de custos 
poderão superar os 6 por cento, mas não entrou em detalhes. 
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BIOPOLÍMERO PODE “REVOLUCIONAR” MÉTODOS TRADICIONAIS 
 

O grupo norte-americano Oceans Technology Group está trazendo para o 
Brasil o primeiro polímero viscoelastomérico criptobiótico no mundo, produzido à base 
de algas, que atua como plastificante, inibidor de corrosão e isolante térmico. 

O produto, denominado Zero ThermalTM, é certificado pela USDA dos EUA 
como produto de base biológica e pode ser usado em processos de separação e 
concentração de minérios e na bioremediação de áreas contaminadas. 

Segundo José Fernando Iasbech, que representa a empresa no Brasil, na área 
de mineração o produto pode contribuir para reduzir acentuadamente custos de 
britagem e moagem, substituir totalmente cianeto e mercúrio nos processos de 
extração de ouro e prata, promover o tratamento ecológico dos rejeitos de minas 
recuperando os metais nobres remanescentes nesses rejeitos. O custo do produto “é 
inferior ao cianeto de sódio e mercúrio e os resíduos de água e da mina já são 
descontaminados” e não há necessidade de mudanças no processamento, sendo 
necessário apenas o equipamento de dosagem e monitoramento. 

Nas operações de britagem e moagem, o biopolímero da Oceans é usado 
para tratar o minério antes da moagem, através de pulverização ou imersão, dando 
início à quebra de ligações covalentes das estruturas dos minerais (cominação química) 
e reduzindo os custos com energia no processo de moagem. Nos moinhos de bolas, uma 
das versões do produto forneceria propriedades superiores de lubrificação e 
anticorrosivo, reduziria o número de bolas de aço e prolongaria a vida útil das mesmas 
em 2 a 3 vezes, além de substituir nitratos utilizados no processo de moagem e produzir 
partículas menores, o que reduziria custos com energia, já que o processo requer menos 
tempo. 

Na separação e flotação de metais preciosos, o produto pode substituir, de 
forma ecológica, o cianeto de sódio e o mercúrio, bem como os surfactantes e sulfatos 
que são atualmente utilizados. Além disso, aumenta o rendimento e a pureza do ouro e 
prata extraídos, já que as ligações iônicas dos contaminantes são quebradas, assim como 
as ligações covalentes. 

Na gestão de rejeitos de mineração, o produto possibilita a extração do ouro 
e prata remanescentes e a água tratada pode ser reciclada ou liberada para os cursos de 
água locais. “Os solos inertes podem ser convertidos em materiais de cimento verde e 
usados, por exemplo, para infraestrutura rodoviária ou habitação social na comunidade 
local”, informa a empresa. 

Em meados de janeiro, a Oceans fez uma demonstração da utilização de seus 
produtos para profissionais da área acadêmica e de empresas mineradoras, no 
Laboratório de Tratamento de Minérios e Resíduos Industriais (LTM) do Departamento 
de Engenharia de Minas da EPUSP. Foram realizados testes tanto na área de tratamento 
de minérios (com minérios de zinco, cobre e bauxita) e em material colhido de solos 
contaminados. 
 

Fonte: Brasil Mineral 
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BBX PRETENDE INICIAR PRODUÇÃO DE OURO NO AMAZONAS EM 

2019 
 

A BBX Minerals, dona de projetos de ouro no Amazonas, disse que pretende 
ter a infraestrutura da mina pronta até o final deste ano. A informação, que consta de 
apresentação feita para investidores, fez com que as ações da mineradora australiana 
saltassem 35% em um só dia 

No dia 31 de janeiro, quando a mineradora divulgou um relatório trimestral 
e a apresentação, a ação estava cotada a 0,185 dólar australiano. No dia seguinte, 
fechou a 0,25, o maior valor alcançado desde que suas ações tiveram as negociações 
interrompidas em agosto de 2017 devido a problemas de interpretação e acuidade de 
informações sobre dados de exploração e testes metalúrgicos. As ações somente 
voltaram a ser negociadas no dia 10 de janeiro deste ano. 

De acordo com um cronograma que consta na apresentação, o objetivo da 
mineradora neste ano é confirmar que os projetos têm classe mundial. 

No primeiro trimestre, a BBX pretende divulgar resultados de ensaios de 
sondagens RC e adamantada para os projetos Três Estados e Ema, e iniciar testes 
metalúrgicos mais amplos, testando de uma a duas toneladas por mês durante no 
máximo seis meses. 

Os dois trimestres seguintes serão dedicados a obter resultados do ensaio 
da sondagem adamantada em Ema; continuar os testes metalúrgicos em lotes em uma 
refinaria no Rio de Janeiro e iniciar a engenharia e o projeto de uma planta comercial de 
pequena escala. Nesse período, a mineradora espera também ter calculado recursos 
minerais segundo o padrão JORC e ter em mãos uma guia de utilização aprovada. 

A mineradora solicitou, no ano passado, uma guia de utilização ao 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que agora é a Agência Nacional 
de Mineração (ANM). 

No último trimestre deste ano, a mineradora diz que espera ter concluído a 
metodologia de extração de ouro e executar as atividades de licenciamento de uma 
pequena planta, bem como concluir a engenharia dessa planta e ter a infraestrutura da 
mina pronta. 

"Depois do teste bem-sucedido da planta piloto e da obtenção de licenças, 
a construção de uma planta comercial de pequena escala é planejada para 2018-9", diz 
a apresentação. 

Os principais projetos da BBX são Ema e Três Estados, em Apuí (AM). A Drake 
Private Investiments, de Nova Iorque, é a maior acionista da empresa com 50,52% das 
ações. No fim de 2017, a BBX tinha em caixa pouco menos de 600 mil dólares 
australianos. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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ARCELORMITTAL ESTÁ OTIMISTA COM MERCADO BRASILEIRO 
 
Após um 2017 positivo, a siderúrgica europeia ArcelorMittal está otimista 

com o desempenho das operações brasileiras neste ano, apostando que a recuperação 
da economia, principalmente do setor automotivo e de construção, impulsionará o 
consumo de aço. 

Na apresentação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2017, a 
ArcelorMittal projetou que o consumo aparente de produtos siderúrgico deve subir de 
6,5% a 7,5% no Brasil neste ano, o crescimento mais rápido de todas as regiões em que 
atua. "Os prospectos para 2018 no Brasil são bastante encorajadores", afirmou o 
diretor-financeiro da companhia, Aditya Mittal, em teleconferência com analistas 
realizada ontem. 

A estimativa de consumo aparente está sustentada, diz o grupo, na 
recuperação da economia e da confiança do consumidor, com a demanda por aços 
longos também melhorando em meio à retomada da construção. No ano passado, o 
avanço foi de 4,6%. 

Na China, que em 2017 bateu o recorde de produção de aço, o cenário é 
bem diferente: o gigante asiático tem as piores previsões. O consumo por lá 
provavelmente ficará próximo à estabilidade, com perspectiva que vai de queda de 0,5% 
a alta de 0,5%. No resto do mundo, excluindo China, a companhia espera alta de 1,5% a 
2,5%. 

A siderúrgica obteve no quarto trimestre de 2017 lucro líquido de US$ 1,039 
bilhão, aumento de 2,6 vezes em relação aos US$ 403 milhões registrados no mesmo 
período de 2016. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, 
na sigla em inglês) subiu 29%, para US$ 2,141 bilhões. 

A receita com vendas nos últimos três meses do ano passado cresceu 25% 
na comparação anual, de US$ 14,126 bilhões para US$ 17,710 bilhões.  

O lucro da companhia veio acima do esperado pelo mercado. Segundo 
levantamento feito com analistas pela consultoria FactSet, a expectativa era de lucro 
líquido de US$ 715 milhões. Já a receita ficou um pouco abaixo do esperado, uma vez 
que a expectativa era de US$ 17,94 bilhões. Para o Ebitda, a estimativa era de US$ 2,08 
bilhões. 

A receita foi beneficiada pelo crescimento de 4% na produção de aço, para 
22,7 milhões de toneladas, e pelos embarques, que avançaram 5%, para 21 milhões de 
toneladas. Também ajudaram o crescimento no preço médio de venda de aço (20,4%) e 
o preço de mercado do embarque de minério de ferro (3,8%). 

No Brasil, a receita cresceu 29%, para US$ 2,52 bilhões, com o lucro 
operacional totalizando US$ 266 milhões, alta de 86%. A produção de aço cresceu 7%, 
para 2,989 milhões de toneladas, com os embarques avançando 7,4%, a 3,052 milhões 
de toneladas. 

No acumulado de 2017, a ArcelorMittal obteve um lucro líquido de US$ 
4,568 bilhões, alta de 2,5 vezes, e uma receita de US$ 68,679 bilhões, avanço de 21%. O 
Ebitda cresceu 34,4%, para US$ 8,408 bilhões.  



"A combinação da melhora dos fundamentos do mercado e a entrega de 
nossos objetivos estratégicos contribuíram para que a empresa tivesse um ano bem-
sucedido", afirmou, em nota, o diretor-presidente da companhia, Lakshmi Mittal. 

Segundo o presidente, a empresa continuará com o seu processo de redução 
da alavancagem neste ano, mas "investirá de forma seletiva em oportunidades que 
fortalecerão as fundações para a criação sustentável de valor". No ano passado, a dívida 
líquida recuou 9%, para US$ 10,1 bilhões, levando a relação com o Ebitda a 1,2 vezes, 
enquanto em 2016 esteve em 1,6 vezes. Os analistas ouvidos pela FactSet aguardavam 
que a dívida totalizasse US$ 9,9 bilhões. 
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SIDERÚRGICA SUECA VAI USAR HIDROGÊNIO COMO COMBUSTÍVEL 
 

A siderúrgica SSAB planeja construir a primeira usina de aço sem combustível fóssil, 

que vai ser alimentada por hidrogênio. Nesse empreendimento, a empresa tem 

parceria com a companhia de energia Vattenfall e a mineradora Luossavaara 

Kiirunavaara (LKAB), disseram nesta quinta-feira (1) as empresas suecas. 
 

O empreendimento piloto terá como objetivo desenvolver tecnologia para 
depois tornar a produção completa da SSAB livre de combustíveis fósseis, disse a porta-
voz da SSAB, Viktoria Karsberg. A produção global da SSAB atingiu 8,8 milhões de 
toneladas em 2017, disse ela. 

A ideia por trás do projeto, chamado Hybrit, é usar hidrogênio, produzido a 
partir de eletricidade gerada sem o uso de carvão ou hidrocarbonetos. As emissões 
seriam água. 

Se bem-sucedida, a tecnologia poderá eliminar seus gases de efeito estufa, 
que representavam 10% das emissões de dióxido de carbono da Suécia e 7% da 
Finlândia, disse Karsberg. A usina-piloto ficará em Lulea, na Suécia, e o minério vira da 
mina subterrânea Kiruna. 

"A produção de aço sem combustível fóssil, começa na mina, e estamos 
trabalhando intensamente em como a próxima geração de plantas de pelotização será 
projetada, bem como como uma futura mina eletrificada e altamente automatizada 
deve ser projetada. Hybrit é um marco importante para a LKAB", disse Jan Moström, 
presidente e CEO da LKAB, em nota. 

"Depois de construir a planta-piloto, iremos realizar testes entre 2020 e 
2024 e então podemos escalar [aumentar de tamanho] até uma planta de 
demonstração. Em 2035, devemos ter uma solução pronta para toda a produção", disse 
ela à Reuters. 

A planta-piloto, para a qual uma expectativa de construção é esperada até 
meados de 2018, custaria entre 1 bilhão e 2 bilhões de coroas suecas, ou seja, de US$ 
127 milhões a US$ 254 milhões, e sua produção de teste seria de uma a duas toneladas 



de aço por hora. Já uma planta de demonstração teria uma capacidade de 500 mil 
toneladas por ano, disse. 

A SSAB, uma das maiores poluidoras da Suécia, tem como objetivo reduzir 
suas emissões de dióxido de carbono na Suécia em 25% até 2025 e eliminar a maioria 
das emissões de CO2 restantes em 2045, diz o comunicado. O país importa carvão 
metalúrgico da Austrália e outros países. 

A Agência Sueca de Energia vai financiar parte do projeto, que já passou por 
um estudo preliminar de viabilidade. O projeto deve também contar com ajuda da União 
Europeia, instituições de pesquisa e universidades, e exigirá melhorias na rede de 
energia e licenciamento ambiental mais rápido. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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ENTENDENDO COMPETITIVIDADE NA INDÚSTRIA MINERAL 
 

Uma vez que a mineração produz commodities, ou seja, produtos com 
qualidades e características uniformes, a diferenciação dos bens minerais de acordo 
com quem os produziu é muito pequena, ou até inexistente, sendo assim os preços são 
universais e determinados diariamente pelas flutuações na oferta e na demanda. 

Por exemplo, o preço internacional da tonelada de minério de zinco de 
acordo com a Bolsa de Valores London Metal Exchange - LME na data de 02/12/2016 foi 
de US$ 1.198. De uma maneira simplificada, este é o valor que será utilizado em todas 
as transações envolvendo zinco no mundo. 

Nesta indústria, portanto, é considerado ganhador aquele que conseguir 
produzir o bem mineral pelo menor custo, obtendo assim as melhores margens já que 
o preço é universal. 

Existe uma curva de custos de produção, chamada C1 Cash Cost, que é 
vendida pelas consultorias especializadas em mineração e amplamente utilizada pelas 
empresas do setor, que acompanha e atualiza os valores de produção das minas de todo 
mundo para os diferentes bens minerais. Se a empresa está posicionada no primeiro 
quartil de custos, ela é considerada uma produtora eficiente. 

Para determinação do custo C1 cash cost e homogeneização dos dados da 
indústria, são considerados os seguintes itens para todas as minas em avaliação: custo 
de concentração do bem mineral (extração, britagem, refino, mão-de-obra, terceiros, 
energia, taxas, serviços associados) somados aos custos de realização (frete, treatment 
charge). 

Por sua vez, o custo de produção é inversamente proporcional ao teor do 
minério em questão contido nos concentrados produzidos pelas minas, uma vez que 
serão necessários menores volumes de material para produção daquele determinado 
metal. 

Exemplificando, uma determinada mina possui um minério de zinco de 
qualidade excepcional (chamado world class ou tier 1) com teores médios de 13% Zn 
contido no concentrado. Comparativamente, a média de produção no mundo é de cerca 



de 7% de Zn no concentrado. Portanto, para se produzir 1 kg Zn metálico nesta mina 
será necessário 2 vezes menos concentrado do que nas outras operações no mundo. Daí 
o fato dela estar posicionada no primeiro quartil da curva C1 Cash Cost. 

Todavia em mineração, os teores médios dos minérios tendem sempre a cair 
ao longo da vida da mina, uma vez que as fontes se esgotam. Logo, quanto mais nova 
uma operação maior será o teor médio do minério e menor será o custo de produção. 

Para uma mineradora manter-se competitiva é preciso, portanto, renovar o 
seu portfólio de ativos garantindo operações com teores altos nos minérios de interesse. 

Outro fator importante para manter a competitividade no setor é o 
investimento em tecnologias de extração e refino mineral, além de uma boa 
manutenção (estabilidade de produção) e controle das operações. 
 

Fonte: Linkedin 
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SANTA CATARINA SERÁ O PRIMEIRO ESTADO A RECEBER 

DIAGNÓSTICO SOBRE ÁREAS DE RISCO 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) iniciou neste mês de janeiro as 
atividades de campo para o mapeamento das áreas de risco do Estado de Santa Catarina. 
No total, 80 pesquisadores da CPRM vão se envolver no projeto que deve durar 18 
meses. O trabalho resultará no diagnóstico completo do Estado, tanto na identificação 
das áreas de risco, como nas áreas suscetíveis a movimento gravitacionais de massa e 
inundação. O trabalho tem caráter inédito. Pela primeira vez no Brasil, será aplicada a 
metodologia de análise de Perigo e Risco, desenvolvida em cooperação com o governo 
japonês (Projeto GIDES) em cinco municípios-pilotos. 

Celebrado entre o Governo do Estado de SC, por meio do Fundo Estadual de 
Proteção de Defesa Civil (FUNPDEC) e a CPRM, o convênio tem o valor total de R$ 
4.712.596,00 e possui quatro metas. A primeira corresponde a identificação dos setores 
de Risco Alto e Muito Alto para movimentos gravitacionais de massa e inundação. A 
segunda, refere-se a cartas de suscetibilidade, a terceira ao mapeamento de Perigo e 
Risco baseado na metodologia desenvolvida no Projeto GIDES. A quarta meta envolve a 
modelagem de suscetibilidade. 

De acordo com a chefe da Divisão de Geologia Aplicada do Departamento 
de Gestão Territorial (DEGET) da CPRM, Sandra Fernandes da Silva, o objetivo do 
mapeamento é criar uma base de dados com informações precisas para prevenção de 
desastres. “Santa Catarina será o primeiro estado Brasileiro com diagnóstico completo 
sobre as áreas suscetíveis a desastres naturais, como deslizamentos, quedas de blocos 
e inundações e das áreas de Risco Alto e Muito Alto”, relata. 

Sandra destaca ainda que a identificação dos riscos geológicos e 
hidrológicos, especialmente em áreas habitadas, permitirá a ação preventiva, que pode 
ocorrer por meio da incorporação das informações nos planos diretores evitando 



ocupações irregulares, bem como a possibilidade, em áreas de risco já habitadas, de 
emitir alertas mais precisos, protegendo a vida da população. 
 

Conheça as metas do convênio 

Setorização de Risco - Uma das metas estabelecidas pelo convênio se refere 
ao mapeamento de áreas de risco geológico alto e muito alto, em 185 municípios do 
Estado de Santa Catarina, em escala de detalhe. Cerca de 40 técnicos lotados no 
Departamento de Gestão Territorial (DEGET) estão envolvidos nessa tarefa.  

O trabalho será dividido em três etapas. A primeira consiste no 
levantamento de dados geológicos-geotécnicos do município, como histórico de 
ocorrência de desastres naturais. 

Na segunda etapa serão realizadas atividades de campo em regiões 
habitadas, com o objetivo de identificar, caracterizar e delimitar as áreas submetidas a 
risco geológico associado a processos de movimentos gravitacionais de massa, erosões 
e inundações. Os produtos finais, representam a terceira etapa. Correspondem ao 
relatório técnico, pranchas descritivas de cada área de risco mapeada, e de arquivos SIG 
contendo os setores de risco georeferenciados. 

Cartas de Suscetibilidade - Outra meta do convênio são as Cartas de 
Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e eventos de natureza 
hidrológica. Esta carta representa o modelo matemático que traduz as características de 
maior ou menor potencialidade do meio físico frente aos principais processos naturais. 
A pré-carta de suscetibilidade será modelada para os 238 municípios de Santa Catarina, 
a qual após a avaliação dos técnicos em campo passa constituir a carta final de 
suscetibilidade. Em SC essa avaliação será feita para 40 municípios. A equipe de 
execução desta meta será composta por 25 pesquisadores. 

De acordo com Sandra, as defesas civis municipais e estadual utilizarão os 
produtos gerados pelo convênio como planos de informação nas ações de prevenção e 
resposta frente a desastres naturais. Já a gestão municipal empregará o todo esse 
conhecimento nas políticas de habitação e estratégias de ocupação do solo. 

Nova metodologia de avaliação - A terceira meta do projeto se refere a 
produção de cinco cartas de Perigo e Risco empregando os métodos de avaliação do 
Manual de Mapeamento do Projeto GIDES, desenvolvido em parceria com a Agência de 
Cooperação Internacional do Japão (JICA). Cerca de 15 pesquisadores participarão desse 
trabalho. Trata-se de uma metodologia inédita no país, que vai contribuir para o 
ordenamento territorial dos municípios. 

A primeira etapa corresponde a definição das áreas de interesse do 
município, por exemplo, comunidades em risco. A segunda etapa representa a análise 
de Perigo, através da identificação, delimitação e qualificação das feições de 
instabilidade do terreno. A terceira etapa, análise de Risco, correlaciona a análise da 
vulnerabilidade das construções com as áreas de Perigo. Os produtos finais 
correspondem a cartas de Perigo e Risco na escala 1:2.000. 

Segundo o pesquisador do DEGET, Thiago Dutra, a modelagem para a 
identificação das áreas de perigo está sendo validada e calibrada nos municípios pilotos. 
"A qualidade dos nossos produtos dependia muito do conhecimento das defesas civis 
locais. Áreas potenciais não eram avaliadas. Com esse novo método teremos um 
panorama das áreas Perigo antes mesmo de irmos à campo. Isto permitirá realizar a 
análise preliminar muito mais rápida e diminuirá a subjetividade na delimitação do 



atingimento. Obtivemos resultados bem satisfatórios até o momento. Entretanto, para 
ser acurado necessitamos de base cartográfica, imagens de satélite, ortofotos, modelos 
digitais de terreno em escalas de detalhe", explicou Thiago. 
 

Fonte: CPRM 

Data: 31/01/2018 

 

 

CSN ESPERA ANO DE VIRADA NA DEMANDA DO MERCADO INTERNO 
 

Com a indústria de transformação mostrando firmes sinais de recuperação 
no ano, puxada pelo setor automotivo, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), uma 
das maiores produtoras de aço plano do país, vislumbra aumento consistente nas 
vendas ao mercado brasileiro em 2018. E espera também bom desempenho nas 
operações de EUA e da Europa. 

A empresa não considera crescer menos de 9% neste ano "Esse é o ano da 
virada na siderurgia no país e a CSN quer tirar proveito disso", afirmou Luís Fernando 
Martinez, diretor-executivo comercial e de logística, em entrevista ao Valor. 

O otimismo se baseia numa previsão de crescimento de 3,5% a 3,6% da 
indústria de transformação em 2018 e 2019. Tomando por base um índice de 
elasticidade de 2,7 a 3,8 vezes no consumo de aço, a projeção é de aumento de 9% a 
13% para a siderurgia de aços planos. "Pouco risco de isso não acontecer se forem 
mantidos os fundamentos atuais", afirma o executivo, observando que é necessário 
haver expansão sustentada da economia brasileira. 

Para a CSN, a melhoria do mercado no país, aliada aos reajustes de preços 
obtidos no ano e o patamar de US$ 75 a tonelada do minério de ferro é importante. Vai 
contribuir no seu plano de reequilíbrio financeiro. No momento, a empresa negocia 
rolagem de dívida com a Caixa Econômica Federal - já fez com Banco do Brasil. Além 
disso, quer recomprar bônus de dívida no exterior, fechar amanhã emissão de US$ 1 
bilhão. E a venda de um ou mais ativos de valor relevante.  

Somado tudo isso, a empresa ganha conforto para sua dívida líquida da 
ordem de R$ 24 bilhões.  

No país, a CSN é produtora de laminados planos e de aço longo, mas este 
último com pequena participação no todo. No exterior, tem uma laminadora em 
Indiana, EUA, e outra em Portugal, e na Alemanha uma siderúrgica de perfis. De janeiro 
a setembro, a empresa vendeu nos quatro mercados 3,7 milhões de toneladas - 56% no 
país. 

No terceiro trimestre, o percentual do mercado interno subiu dez pontos 
percentuais, para 62%, em relação ao primeiro. A meta da empresa é elevar a fatia para 
85% do total. No Brasil, as margens de ganho são maiores que as de exportação e dos 
mercados americano e europeu. 

Segundo Martinez, a reação da demanda no país não se limita ao setor 
automotivo, que tem previsão de produzir em torno de 15% a mais sobre 2017. Ele 
aponta a indústria de linha branca, a de máquinas e equipamentos e a de embalagens 
em aço. Construção civil, grande demandante de aço, retomou os lançamentos de 



imóveis residenciais, comerciais e industriais. Mas o segmento de infraestrutura ainda 
anda devagar. E, no mesmo compasso, o de óleo e gás. 

O executivo diz que a CSN destina, direta e indiretamente, 30% de suas 
vendas ao setor automotivo. Para construção civil, em torno de 25% e para linha branca, 
15%. Por meio da rede de distribuição, atende os fabricantes de máquinas. A siderúrgica, 
que tem usina em Volta Redonda (RJ), é a única empresa que faz aço para embalagens 
industriais (latas). 

Ele garante que a empresa está preparada operacionalmente e tem 
capacidade em seus laminadores para atender o aumento de pedidos de seus clientes. 
Em aço longo, a perspectiva é vender cerca de 275 mil toneladas neste ano, alta de 19% 
ante 230 mil toneladas de 2017. É o maior volume desde o início de operação, em 2013. 

A estratégia da empresa é trabalhar lotada no mercado doméstico, focando 
em produtos de alto valor agregado (mais de 50% do seu mix), obter o máximo das 
subsidiárias no exterior, consolidar os aumentos de preços e tirar vantagens da 
recuperação dos grandes mercados consumidores de aço.  

Em janeiro, a CSN anunciou reajuste de 22% a 25% para o setor 
automotivo,12% para outros setores industriais e percentual igual para distribuição. 
Hoje, o prêmio em relação ao produto importado é de 4% a 10%. Novas altas, por ora, 
não estão previstas. 

As usinas são beneficiadas com o recuo das importações, pois podem ocupar 
esse espaço. O consumo aparente de aço plano no Brasil ainda é baixo. Por isso, 
depende de retomada industrial forte para voltar aos 15,8 milhões de toneladas 
atingidas em 2010. 
 

Fonte: Valor 
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4 FATORES QUE PROJETARÃO PREÇO DO OURO ACIMA DE US$ 10 

MIL 
 
O banqueiro estadunidense James Rickards prevê um ano de aumento para 

o metal precioso, no quadro de uma iminente desaceleração econômica global. 
Coreia do Norte, China, dólar e o presidente estadunidense Donald Trump 

poderiam provocar uma nova e prolongada era de crescimento para o ouro, que 
alcançaria preços de até US$ 10 mil (R$ 31,6 mil) por onça. Assim assegura o banqueiro 
estadunidense e especialista em metais preciosos Jim Rickards, em uma entrevista com 
o jornal Kitco News. 

"Este é o ano do ouro. Estamos no terceiro mercado em alta da minha vida", 
afirmou o especialista. Nessa conexão, ele explicou que os eventos na arena 
internacional influem a situação no mercado de metais, especificamente do ouro. 



Em sua opinião, o atual enfraquecimento do dólar, a provável guerra 
comercial prevista entre Washington e Pequim, cenários hipotéticos como uma guerra 
nuclear entre EUA e Coreia do Norte ou a destituição de Donald Trump, representam os 
principais fatores impulsores que estimulam o crescimento do preço do ouro. 

Ao mesmo tempo, Rickards adverte que a recessão econômica global é 
iminente, e considera que o auge do metal precioso seria acompanhado com o aumento 
de preços para produtos básicos. "Tudo o que o ouro faz é preservar seu poder 
aquisitivo. Mas se o ouro estiver valendo US$ 5 mil (R$ 15,8 mil), e o petróleo US$ 400 
(R$ 1,3 mil), e tudo dobrado ou triplicado, então realmente não se tem vantagem", 
explicou. 

O preço do ouro tem caído nos últimos dias depois de ter superado US$ 1,4 
mil (R$ 4,3 mil) na semana passada, seu ponto máximo em mais de um ano. O aumento 
do valor do metal está ligado com a queda do dólar a nível mais baixo dos últimos três 
anos, depois que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin declarou que Estados Unidos 
são a favor de um dólar fraco. 
 

Fonte: Sputnik 
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EMPRESAS PROMETEM REFINARIA DE OURO NO PARÁ 
 
A Omex Global, em conjunto a empresa Tony Goetz, assinou hoje (5) com o 

governo do Estado do Pará e as mineradoras Serabi Gold e Eldorado Gold um protocolo 
de intenções para a instalação de planta de refino de ouro em Belém, capital do Estado 

O projeto prevê investimento entre R$ 35 milhões e R$ 40 milhões, gerando 
de 40 a 50 empregos diretos e indiretos. Segundo informações da Omex, a capacidade 
inicial de refino será de 20 toneladas de ouro por ano. A Tony Goetz é uma empresa 
especializada no comércio internacional de ouro e tem sede em Antuérpia, na Bélgica. 

 
O projeto está alinhado ao plano Pará 2030, que tem como objetivo a 

industrialização e verticalização do setor mineral no estado do Pará. A estratégia 
também prevê beneficiar mineradoras localizadas em Estados vizinhos, com tecnologia 
de ponta. 

Segundo um porta-voz da Omex, um dos propósitos do empreendimento é 
reduzir os custos logísticos de mineradoras e cooperativas de garimpeiros que hoje 
precisam enviar o ouro não refinado para Estados distantes como São Paulo. 

Participaram do evento, representantes da Associação Comercial do Pará 
(ACP), Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) e Infraero. 
 

Terceira tentativa 

Em julho de 2016, o governador Simão Jatene (PSDB) assinou um documento 
similar com a Recuperadora Brasileira de Metais (RBM) para a instalação de uma 
refinaria de ouro em Novo Progresso (PA). Neste caso, o protocolo de intenções foi 
assinado também com a Chapleau Resources, empresa que era dona do projeto de ouro 



Coringa, no Pará. O empreendimento foi comprado ano passado pela Serabi Gold, que 
participou hoje da assinatura desse novo protocolo de intenções. 

O licenciamento da mineradora Belo Sun, que teve a licença de implantação 
suspensa no ano passado, também foi condicionado, pelo Estado do Pará, à instalação 
de uma planta de refino de ouro no Estado. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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PARA GOLDMAN SACHS, O OTIMISMO VOLTOU 
 
De acordo com analistas da Goldman Sachs, o ambiente para investimentos 

em commodities é o melhor desde o período 2004-2008. Dentre os fatores que 
justificam tal afirmação estão as projeções feitas pelo FMI, de que o PIB mundial 
crescerá 4% em 2018 e o consumo de commodities na China, hoje o principal mercado 
mundial, deverá apresentar um crescimento de 6,6% em 2018. Além disso, o índice LME 
para metais base chegou ao seu nível mais alto desde 2014 e o cobre, cujo uso é 
considerado um bom termômetro para medir o aquecimento da economia global, teve 
o seu valor aumentado em 2/3 desde janeiro de 2016. 

A Goldman Sachs vê o cobre alcançando o patamar de US$ 8 mil dólares a 
tonelada nos próximos 12 meses, o que não acontece desde o começo de 2013. Outros 
bancos, como o Citigroup e o Deutsche Bank, apostam em valores menores, entre US$ 
7.125 e US$ 7.175. Para produtores, o cobre a US$ 7 mil já é considerado “uma 
maravilha”. 

Na contramão de outras instituições, a Goldman Sachs também fez 
previsões otimistas para o minério de ferro, estimando a commodity deve alcançar o 
preço de US$ 85 a tonelada, nos próximos três meses, ou 17% acima do nível de preços 
atual. 
 

Fonte: Brasil Mineral 
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MP INVESTIGA EXTRAÇÃO ILEGAL DE OURO 
 

O Ministério Público instaurou um procedimento preparatório para 
investigar suposta extração ilegal de ouro em Cuiabá. A denúncia envolve a empresa 
Maney Mineradora Casa de Pedra LTDA, que pertence ao grupo empresarial do ex-
prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. O documento foi assinado pelo promotor Joelson 
de Campos Maciel no dia 19 de janeiro.  

Segundo a portaria, a extração ilegal estaria acontecendo na Fazenda São 
Paulo, situada na zona rural da Capital. O MP enfatiza que a empresa teria leiloado as 
suas concessões de lavra de forma irregular.  



O promotor reforça que a Política Nacional de Meio Ambiente prescreve que 
“a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependem de prévio 
licenciamento ambiental”.  

O MP frisa ainda a necessidade de identificar e responsabilizar os gestores 
do empreendimento que operam à margem da lei. A mineradora é de propriedade do 
ex-prefeito Mauro Mendes e Valdinei Mauro de Souza entre outros sócios. O 
empreendimento inclusive já tem um litígio junto à Justiça Federal. Em novembro do 
ano passado o juiz federal César Augusto pediu uma perícia técnica em um laudo que 
embasou a venda da mineradora para Mendes e os sócios.  

A venda ocorreu em um leilão público realizado pelo Tribunal Regional do 
Trabalho. A atual empresa Maney Mineração Casa de Pedra Ltda., comprou a Minérios 
de Salomão em 2009. A Salomão foi arrematada por valor abaixo do estipulado pelo juiz 
Luiz Aparecido Torres, que era de R$ 4 milhões. O juiz foi aposentado compulsoriamente 
devido à denúncia.  

Em 2014, numa ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, 
Mauro e outras quatro pessoas foram denunciadas acusadas de fraudarem um leilão 
judicial da mineradora para direcionar a venda para o grupo empresarial do ex-prefeito. 
As irregularidades encontradas são desde o beneficiamento do juiz trabalhista que 
determinou a venda da mineradora para o pagamento de indenizações trabalhistas, 
passando pelo corretor de imóveis que não intermediou a venda da mineradora, mas 
ganhou comissão de R$ 20 mil e até os compradores: a empresa Maney Mineradora 
Casa de Pedra e seus proprietários, o ex-prefeito Mauro Mendes, Valdinei Mauro de 
Souza e a filha dele, Jéssica Cristina de Souza.  
 

Fonte: Diário de Cuiabá 
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NOVO PARQUE EÓLICO LEVA ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL ÀS 

OPERAÇÕES DA VALE 
 
Quando o assunto é energia eólica no Brasil, os ventos sopram a favor. O 

Complexo Eólico Santo Inácio, localizado em Icapuí, no Ceará, é exemplo disso. 
Inaugurado em dezembro de 2017, com capacidade instalada de 98,7 MW de energia 
elétrica, o novo parque eólico promete levar energia limpa e renovável para as 
operações da Vale. O projeto foi realizado pela empresa Aliança, fruto de joint venture 
formada pela parceria entre a mineradora e a Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig). 

O Complexo Eólico Santo Inácio tem potência instalada de 98,7 MW de 
energia elétrica, gerada de forma 100% sustentável, sem emissão de CO2, um dos gases 
causadores do efeito estufa. Ao todo são 47 aerogeradores, distribuídos em quatro 
centrais eólicas, além de uma subestação de energia e uma linha de transmissão. 



Segundo o diretor-executivo de Suporte aos Negócios da Vale, Alexandre 
Pereira, “o investimento nesse tipo de energia renovável reforça o compromisso 
ambiental da empresa, por meio de uma matriz energética cada vez mais limpa e 
competitiva”. 

A Aliança é uma empresa sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, atuante 
no mercado de geração e comercialização de energia elétrica desde 2015. Parte de sua 
produção é comprada pela Vale. A energia gerada é integralmente disponibilizada para 
a empresa. 
 

Energia eólica no Brasil 

O país possui grande potencial em energia eólica. No Brasil, já existem 503 
parques eólicos. Somente em 2017, a energia eólica chegou a abastecer mais de 12% de 
todo o território nacional. Na região Nordeste, passou dos 60%. 

Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, publicado pelo Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica da Eletrobrás, no Brasil existe capacidade para gerar até 
300 gigawatts de energia eólica. O potencial eólico nacional é superior a todo o potencial 
elétrico instalado no país atualmente. 

A expectativa é de que no Brasil a participação da energia eólica seja cada 
vez maior, com taxas de crescimento médias de potência instalada superiores a 20%. 
 

Quais são os benefícios da energia eólica? 

Além de ser renovável, a energia eólica está permanentemente disponível e 
pode ser gerada em qualquer região. Ela é limpa, não produz gases de efeito de estufa, 
além de ser eficiente e inesgotável. Os parques eólicos preservam a fauna e a flora do 
terreno onde estão instalados. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a cada 100 MW 
produzidos em parques eólicos brasileiros, são economizados 40m³/s de água na cascata 
do Rio São Francisco. 
 

Fonte: Portal da Mineração 
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HAVERÁ DÉFICIT DE ALUMÍNIO EM 2018, DIZ ALCOA 
 

A Alcoa prevê, para 2018, um déficit global de alumínio de 300 mil a 700 mil toneladas 

métricas. A companhia, que produz bauxita em Poços de Caldas (MG) e Juruti (PA), está 

projetando o crescimento da demanda global de alumínio em até 5,25%, alinhado com 

a taxa de crescimento da demanda global da companhia no ano passado, que foi de 

5,25% 
 

Contudo, os mercados de bauxita e alumina devem continuar em equilíbrio. 
De acordo com a Alcoa, os mercados globais de bauxita e alumina estiveram 
equilibrados em 2017. 

No caso da bauxita, a Alcoa vê um aumento nos estoques da China uma vez 
que "as refinarias chinesas continuam com um apetite pela bauxita importada e 



apoiadas pelo aumento das exportações da Indonésia e pelo crescimento contínuo da 
produção na Guiné". 

No que diz respeito a alumina, a empresa vê também um mercado 
equilibrado em 2018, segundo o relatório trimestral da Alcoa, "por razões ambientais, 
vimos a China reduzir a capacidade de refino durante o inverno de 15 de novembro e 15 
de março, e antecipamos que fará isso de novo no próximo inverno". 

Segundo a Alcoa, o crescimento global da demanda de alumínio foi de mais 
de 5% em 2017, na comparação com o ano anterior. A empresa espera que a demanda 
global de alumínio cresça entre 4,25% e 5,25% em 2018. 

A Alcoa acredita que o crescimento da demanda da China pode ser maior 
em 2018, em comparação com 2017. A administração da Alcoa também parece otimista 
quanto às reduções de capacidade na China. Espera que o excedente de alumínio da 
China seja menor em 2018 em relação a 2017, o que fará com que o país asiático exporte 
menos alumínio. 

A Alcoa espera que os mercados globais de alumínio se movam para um 
déficit em 2018 e diz acreditar que "China está sinalizando que cogita seriamente em 
reorganizar a oferta na indústria de alumínio." 
 

Guiné 

A mineradora de bauxita guineense La Guineenne des Mines (GDM) 
embarcou seu primeiro navio com minério de seu projeto na região ocidental de Boké 
na quinta-feira (1). A empresa pretende exportar de 2 milhões a 4 milhões de toneladas 
este ano, disse o presidente-executivo. 

A primeira carga de 174 mil toneladas de minério de alumínio foi embarcada 
em navios operados pela empresa chinesa Winning Shipping e Shadong Weiqiao no 
porto de Dapilon. As empresas, os principais proprietários do projeto de bauxita Société 
Minière de Boké (SMB), negociaram direitos de compra e exportação de produção da 
GDM. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 06/02/2018 

 

 

LUCRO DA RIO TINTO SOBE 90% EM 2017 E ALCANÇA US$ 8,7 

BILHÕES 
 

A mineradora australiana Rio Tinto registrou no acumulado de 2017 um 
lucro líquido de US$ 8,7 bilhões, aumento de 90% em relação aos US$ 4,6 bilhões 
registrados no mesmo período do ano anterior. 

Excluindo itens não recorrentes, o lucro da empresa cresceu 69%, para US$ 
8,6 bilhões, ficando acima da mediana das projeções de analistas, de US$ 8,7 bilhões. 

A receita da companhia cresceu 18,5% na mesma base de comparação, de 
US$ 34 bilhões para US$ 40 bilhões. Em 2017, a produção de minério de ferro gerou 
receita de US$ 18,2 bilhões, aumento de 25%, com a produção da companhia na região 
de Pilbara, na Austrália, totalizando 271,3 milhões de toneladas, estável ante 2016. A 



produção de cobre, por sua vez, recuou 9%, para 478,1 milhões de toneladas, em virtude 
da greve ocorrida na mina de Escondida, no Chile, no primeiro trimestre. 

A Rio Tinto atribuiu os resultados aos esforços de redução de custos, que 
vem colocando em prática nos últimos anos, e a recuperação dos preços das 
commodities, com destaque para minério de ferro e cobre.  

A mineradora informou ainda que reduziu sua dívida líquida em 60% em 
2017, para US$ 3,85 bilhões.  

Em 2018, a empresa pretende realizar uma recompra de US$ 1 bilhão em 
ações, além dos US$ 1 bilhão que pretendia adquirir na primeira metade do ano e 
pretende pagar US$ 2,90 por ação em dividendos relativos aos resultados de 2017, 
acima do US$ 1,70 de 2016. 
 

Fonte: Valor 

Autor: Dow Jones Newswire 

Data: 07/02/2018 

 

 

BRASIL EXPORTA 30,4 MILHÕES DE TONELADAS DE MINÉRIO DE 

FERRO EM JANEIRO 
 
O Brasil exportou, em janeiro, 30,44 milhões de toneladas de minério de 

ferro, volume que representa um crescimento de 5,2% em relação às 28,915 milhões de 
toneladas exportadas no primeiro mês de 2017. Os dados foram divulgados são do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 

O faturamento com a exportação da commodity foi de US$ 1,53 bilhão, com 
preço médio de US$ 50,30 a tonelada. Com isso, a receita ficou abaixo da registrada em 
janeiro do ano passado, quando o preço médio da tonelada do minério era de US$ 56 e 
a receita foi de US$ 1,620 bilhão. 

Na comparação mensal, com dezembro de 2017, quando foram exportadas 
32,766 milhões de toneladas de minério de ferro, houve queda no volume exportado, 
de 7%. Apesar do menor volume embarcado, a receita com a exportação da commodity 
se manteve estável, uma vez que o preço médio da tonelada no último mês do ano 
passado era menor, US$ 46,70. 

A balança comercial brasileira abriu o ano com um superávit de US$ 2,8 
bilhões, o segundo melhor resultado da série histórica, iniciada em 1989, para meses de 
janeiro, de acordo com o MDIC. As exportações totalizaram US$ 16,968 bilhões, 
resultado recorde para o período e que representou um crescimento de 13,8% em 
relação a janeiro de 2017. As importações somaram US$ 14,199 bilhões, com um 
aumento de 16,4% na comparação ao mesmo mês do ano passado. 

As exportações tiveram crescimento tanto em relação aos preços (0,81%) 
quanto às quantidades (12,9%), em todas as categorias de produtos. Entretanto, o 
resultado positivo foi puxado especialmente pela venda de manufaturados, que no 
período registraram alta de 23,6%. "Esse aumento das quantidades exportadas está 
principalmente relacionado ao aquecimento da demanda mundial", diz o diretor de 



Estatísticas e Apoio às Exportações, Herlon Brandão. "O PIB mundial cresceu mais de 3% 
em 2017 e espera-se que ocorra crescimento nessa ordem em 2018", afirma. 

Houve crescimento nos embarques de aviões (474%), óleos combustíveis 
(323%), açúcar refinado (294%) e máquinas para terraplanagem (171%), entre outros 
produtos. "A economia mundial aquecida demanda produtos brasileiros. Por outro lado, 
o Brasil tem aumentado a sua produção, principalmente de bens agrícolas, de petróleo, 
de minério. O investimento nessas áreas faz com que o país tenha excedente para ser 
exportado", afirma Brandão. 

O mês de janeiro também apresentou resultado expressivo nas 
importações, que tiveram aumento, em volume, de cerca de 10%. Cresceram nesse 
período as compras de combustíveis e lubrificantes (96,3%), de bens de consumo 
(19,2%), de bens de capital (11,4%) e de bens intermediários (5,8%). 

"Esperamos que as importações cresçam a taxas superiores a das 
exportações em 2018. A expectativa de crescimento do PIB é de 3%, o que deve 
incentivar a importação de bens. Isso vai fazer com que o saldo anual diminua, mas ainda 
positivo e entre os maiores da história, na casa dos US$ 50 bilhões", declara Brandão. 
 

Países 

Os cinco principais compradores de produtos brasileiros foram China, US$ 
3,366 bilhões; Estados Unidos, US$ 2,247 bilhões; Argentina, US$ 1,205 bilhão; Países 
Baixos, US$ 871 milhões; e Chile, US$ 540 milhões. Os principais mercados 
fornecedores, em janeiro, foram China, US$ 2,844 bilhões; Estados Unidos, US$ 2,390 
bilhões; Alemanha. US$ 876 milhões; Argentina, US$ 727 milhões; e Coreia do Sul, US$ 
540 milhões. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 08/02/2018 
 

 

TECNOLOGIA RECUPERA O FÓSFORO A PARTIR DO TRATAMENTO DE 

EFLUENTES 

Veolia desenvolveu o Struvia para projetos de economia circular e de desenvolvimento 

sustentável 

 
O fósforo é um dos ingredientes mais importantes utilizados na fabricação 

de fertilizantes para agricultura e para a alimentação animal. A substância é essencial 
neste processo e insubstituível, já que ainda não existe uma opção sintética que realize 
suas funções. Para recuperá-lo em águas residuais produzidas por indústrias, no setor 
agrícola e em estações de tratamento municipais, a Veolia desenvolveu a tecnologia 
Struvia para projetos de economia circular e de desenvolvimento sustentável.  

A recuperação do fósforo é especialmente importante, principalmente por 
ser reconhecida mundialmente por especialistas como uma substância em escassez. As 
reservas de rocha contendo fósforo têm diminuído cada vez mais, o que ameaça a 
sobrevivência de diversas espécies de animais e, consequentemente, dos seres 



humanos.  Em muitos países, existem limites rigorosos de descarga de fósforo no meio 
ambiente e a reciclagem tem se tornado mais necessária com o passar dos anos. O 
tratamento de águas residuais limita o descarte de fósforo e evita a eutrofização (um 
desequilíbrio no ambiente aquático). 

A Struvia permite a recuperação de fósforo, como cristais de estruvita 
(substância mineral composta por magnésio, amônia e fosfato, também denominada 
MAP), a partir de um processo que envia o efluente gerado em indústrias e municípios 
para um tanque reator com agitação. Nesse reator, há um dispositivo chamado 
Turbomix, tecnologia patenteada da Veolia que otimiza o crescimento dos cristais no 
próprio reator. O fenômeno natural de precipitação e formação da estruvita, ocorre com 
o controle de pH e a adição de sais de magnésio em uma solução com alta concentração 
de fosfatos. Um clarificador com lamelas integrado ao reator, garante a separação do 
efluente tratado dos grânulos de estruvita produzidos. Já a desidratação da estruvita 
pode ser feita através de big bags.  

Na área industrial, a Struvia pode ser utilizada em destilarias/bioetanol, 
cervejarias, matadouros, indústria de laticínios e processamento de batatas. No setor 
municipal, as principais aplicações da Struvia são em plantas de tratamento de efluentes 
equipadas com digestores anaeróbicos e plantas de metanização de resíduos 
domésticos. E na agricultura, é utilizada no tratamento de efluentes de produção animal 
ou para a produção de fertilizantes e biocombustíveis. 
 
Fonte: Conexão Mineral 
Data: 29/01/2018 
 

 

RENOVA QUER ACELERAR CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM 
 

A Fundação Renova pretende construir a barragem do Eixo 1, dentro do Complexo de 

Germano da mineradora Samarco, rapidamente, segundo fontes consultadas pelo 

Notícias de Mineração Brasil (NMB). E, para isso, pretende usar um regime de trabalho 

inusitado para obras civis, com jornada de trabalho de 3x2x2x3, ou seja, com três dias 

de trabalho por dois dias de folga e dois dias de trabalho por três dias de folga 
 

A meta é que essa estrutura esteja pronta até o fim de 2019, mas ainda este 
ano deverá atingir a altura, ou cota, mínima prevista. 

Segundo uma das fontes, que pediu para não ser identificada, serão quatro 
turnos de trabalho funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana. De acordo com 
as novas regras trabalhistas, os trabalhadores nesse regime de trabalho não terão 
direito ao pagamento de horas extras. 

"Esse regime de trabalho é muito usado no exterior em plataformas [de 
exploração de petróleo] e trabalhos em locais remotos", diz o engenheiro de segurança, 
Antônio Carlos Vendrame, especialista no assunto. Para eles, esses regimes de trabalho 
devem se tornar cada vez mais comuns no Brasil. 

O engenheiro, que é diretor da Vendrame Consultores, usa como exemplo 
uma mina subterrânea a, por exemplo, 800 metros de profundidade em que o 



trabalhador tem que passar por um longo processo até chegar à frente de lavra. Em 
situações como essas, é preciso um regime de trabalho diferenciado. 
 

Obra 

Em seu website, a Fundação Renova disse, em novembro, que os serviços de 
limpeza obrigatória do local onde será construída a barragem do Eixo 1, próximo à antiga 
localização da barragem de Fundão, estavam concluídos. 

"Essa etapa é muito importante, pois permite o início da construção da nova 
barragem, previsto para maio de 2018. Da mesma forma, foi iniciada a mobilização dos 
serviços de fornecimento e transporte dos agregados necessários à construção da nova 
estrutura e a realização de workshop e visita técnica com as proponentes para 
apresentação da obra. Em novembro, também começaram a ser executadas as obras 
das balanças rodoviárias nas portarias de Santarém e Germano". 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 31/01/2018 
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