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NEXA RESOURCES (NEXA US) 
 
Straight from the Call 

Nexa just hosted its 4Q17 earnings conference call. Please find the main 
highlights below: 

 
•   Still optimistic on the outlook for zinc markets. The company still sees a lack of 
concentrate and a reduction of metal inventories around the world. China consumption 
of zinc is keeping strong (in-line with previous years) and production of zinc out of China 
is also declining. This is all supportive for higher zinc prices. 
•   Update on Aripuana. Management indicated that the feasibility studies are moving 
ahead and the permits have already been applied for. They expect the pre-installation 
license to be granted sometime in 1H18. When it is granted, a few months later they can 
apply for the final installation license. Then they could start the construction of the 
project in 2H18. The construction period would last 24 months and would start 
production in 2H20. 
•   Cash cost guidance. They expect cash costs in 2018 to remain largely in-line with 
previous two quarters. 
•   Michiquillay. The company is still analyzing this copper project and has not taken a 
final decision yet on whether to submit a bid or not by February 20. 
•   Smelting premiums. They expect premiums for the smelting business to have a 
positive impact in 2018 from stronger sales in Brazil as demand recovers in that country. 
 

Analyst Certification: The research analyst(s) denoted by an “AC” on the 
cover of this report certifies (or, where multiple research analysts are primarily 
responsible for this report, the research analyst denoted by an “AC” on the cover or 
within the document individually certifies, with respect to each security or issuer that 
the research analyst covers in this research) that: (1) all of the views expressed in this 



report accurately reflect his or her personal views about any and all of the subject 
securities or issuers; and (2) no part of any of the research analyst's compensation was, 
is, or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views 
expressed by the research analyst(s) in this report. For all Korea-based research analysts 
listed on the front cover, they also certify, as per KOFIA requirements, that their analysis 
was made in good faith and that the views reflect their own opinion, without undue 
influence or intervention. 

Pursuant to Brazilian regulation, the primary research analyst signing this 
report certifies that (1) all recommendations expressed herein by the research analyst 
accurately reflect the analyst’s sole and exclusive personal views and have been 
independently produced, including from the J.P. Morgan entity in which the research 
analyst is an employee; and (2) the research analyst responsible or any research analyst 
involved in the preparation of this report will disclose herein any situation or conflict of 
interest that impacts or that could impact the impartiality of the recommendations 
contained in this report.  

J.P. Morgan does and seeks to do business with companies covered in its 
research reports. As a result, investors should be aware that the firm may have a conflict 
of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this 
report as only a single factor in making their investment decision. 
  
Important Disclosures  
 
•  Market Maker/ Liquidity Provider: J.P. Morgan Securities plc and/or an affiliate is a 
market maker and/or liquidity provider in securities issued by Nexa Resources. 
•  Lead or Co-manager: J.P. Morgan acted as lead or co-manager in a public offering of 
equity and/or debt securities for Nexa Resources within the past 12 months. 
•  Client: J.P. Morgan currently has, or had within the past 12 months, the following 
entity(ies) as clients: Nexa Resources. 
•  Client/Investment Banking: J.P. Morgan currently has, or had within the past 12 
months, the following entity(ies) as investment banking clients: Nexa Resources. 
•  Client/Non-Investment Banking, Securities-Related: J.P. Morgan currently has, or had 
within the past 12 months, the following entity(ies) as clients, and the services provided 
were non-investment-banking, securities-related: Nexa Resources. 
•  Client/Non-Securities-Related: J.P. Morgan currently has, or had within the past 12 
months, the following entity(ies) as clients, and the services provided were non-
securities-related: Nexa Resources. 
•  Investment Banking (past 12 months): J.P. Morgan received in the past 12 months 
compensation for investment banking services from Nexa Resources. 
•  Investment Banking (next 3 months): J.P. Morgan expects to receive, or intends to 
seek, compensation for investment banking services in the next three months from Nexa 
Resources. 
•  Non-Investment Banking Compensation: J.P. Morgan has received compensation in 
the past 12 months for products or services other than investment banking from Nexa 
Resources. 
•  Other Significant Financial Interests: J.P. Morgan owns a position of 1 million USD or 
more in the debt securities of Nexa Resources. 
 



Company-Specific Disclosures: Important disclosures, including price charts and credit 
opinion history tables, are available for compendium reports and all J.P. Morgan–
covered companies by visiting https://www.jpmm.com/research/disclosures, calling 1-
800-477-0406, or e-mailing research.disclosure.inquiries@jpmorgan.com with your 
request. J.P. Morgan’s Strategy, Technical, and Quantitative Research teams may screen 
companies not covered by J.P. Morgan. For important disclosures for these companies, 
please call 1-800-477-0406 or e-mail research.disclosure.inquiries@jpmorgan.com. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The chart(s) show J.P. Morgan's continuing coverage of the stocks; the current analysts may or may not have covered 

it over the entire period.  

J.P. Morgan ratings or designations: OW = Overweight, N= Neutral, UW = Underweight, NR = Not Rated 

 

Explanation of Equity Research Ratings, Designations and Analyst(s) Coverage 
Universe: J.P. Morgan uses the following rating system: Overweight [Over the next six 
to twelve months, we expect this stock will outperform the average total return of the 
stocks in the analyst’s (or the analyst’s team’s) coverage universe.] Neutral [Over the 
next six to twelve months, we expect this stock will perform in line with the average 
total return of the stocks in the analyst’s (or the analyst’s team’s) coverage universe.] 
Underweight [Over the next six to twelve months, we expect this stock will 
underperform the average total return of the stocks in the analyst’s (or the analyst’s 
team’s) coverage universe.] Not Rated (NR): J.P. Morgan has removed the rating and, if 
applicable, the price target, for this stock because of either a lack of a sufficient 
fundamental basis or for legal, regulatory or policy reasons. The previous rating and, if 
applicable, the price target, no longer should be relied upon. An NR designation is not a 
recommendation or a rating. In our Asia (ex-Australia and ex-India) and U.K. small- and 
mid-cap equity research, each stock’s expected total return is compared to the expected 
total return of a benchmark country market index, not to those analysts’ coverage 
universe. If it does not appear in the Important Disclosures section of this report, the 
certifying analyst’s coverage universe can be found on J.P. Morgan’s research website, 
www.jpmorganmarkets.com.  
  
Coverage Universe: Angele, Rodolfo R: Alpek (ALPEKA.MX), BR Distribuidora 
(BRDT3.SA), Bradespar (BRAP4.SA), Braskem (BRKM5.SA), Braskem ADR (BAK), CAP 
(CAP.SN), CSN (SID), Ecopetrol ADR (EC), Ecopetrol S.A. (ECO.CN), Gerdau S.A. 
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(GGBR4.SA), Grupo Mexico (GMEXICOB.MX), ICH (ICHB.MX), Metalurgica Gerdau 
(GOAU4.SA), Mexichem (MEXCHEM.MX), Nexa Resources (NEXA), PETROBRAS ON ADR 
(PBR), PETROBRAS PN ADR (PBRa), Simec (SIMECB.MX), Southern Copper Corporation 
(SCCO), Tenaris SA (TS), Ternium (TX), Usiminas (USIM5.SA), Vale (VALE), YPF (YPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Percentage of investment banking clients in each rating category. 

For purposes only of FINRA/NYSE ratings distribution rules, our Overweight rating falls into a buy rating category; our Neutral 

rating falls into a hold rating category; and our Underweight rating falls into a sell rating category. Please note that stocks with 

an NR designation are not included in the table above. 
 

Equity Valuation and Risks: For valuation methodology and risks associated with 
covered companies or price targets for covered companies, please see the most recent 
company-specific research report at http://www.jpmorganmarkets.com, contact the 
primary analyst or your J.P. Morgan representative, or email 
research.disclosure.inquiries@jpmorgan.com. For material information about the 
proprietary models used, please see the Summary of Financials in company-specific 
research reports and the Company Tearsheets, which are available to download on the 
company pages of our client website, http://www.jpmorganmarkets.com. This report 
also sets out within it the material underlying assumptions used. 
  
Equity Analysts' Compensation: The equity research analysts responsible for the 
preparation of this report receive compensation based upon various factors, including 
the quality and accuracy of research, client feedback, competitive factors, and overall 
firm revenues.  
  
Registration of non-US Analysts: Unless otherwise noted, the non-US analysts listed on 
the front of this report are employees of non-US affiliates of JPMS, are not 
registered/qualified as research analysts under NASD/NYSE rules, may not be associated 
persons of JPMS, and may not be subject to FINRA Rule 2241 restrictions on 
communications with covered companies, public appearances, and trading securities 
held by a research analyst account. 
  
Other Disclosures  

J.P. Morgan ("JPM") is the global brand name for J.P. Morgan Securities LLC 
("JPMS") and its affiliates worldwide. J.P. Morgan Cazenove is a marketing name for the 
U.K. investment banking businesses and EMEA cash equities and equity research 
businesses of JPMorgan Chase & Co. and its subsidiaries. 

All research reports made available to clients are simultaneously available 
on our client website, J.P. Morgan Markets. Not all research content is redistributed, e-
mailed or made available to third-party aggregators. For all research reports available 
on a particular stock, please contact your sales representative. 



Options related research: If the information contained herein regards options related 
research, such information is available only to persons who have received the proper 
option risk disclosure documents. For a copy of the Option Clearing Corporation's 
Characteristics and Risks of Standardized Options, please contact your J.P. Morgan 
Representative or visit the OCC's website at 
https://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf 
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO SETOR DE MINERAÇÃO ESTÃO COM 

MATRÍCULAS ABERTAS 
 

A retomada da economia e a iminente recuperação do setor de mineração 
está alcançando também o setor de educação. Atualmente, três cursos de pós-
graduação na área estão as inscrições abertas. 

O primeiro curso disponível é o mestrado em Instrumentação, Controle e 
Automação de Processos de Mineração da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop). 
O curso foi criado por meio de um convênio com a Associação Instituto Tecnológico Vale 
(ITV). As inscrições podem ser feitas até 23 de fevereiro clicando aqui. Serão ofertadas 
dez vagas para atender à demanda social. 

Em Belo Horizonte, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-
MG) está ofertando o curso de pós-graduação em Estudos de Impacto e Licenciamento 
Ambiental em Mineração e Grandes Empreendimentos. 

A especialização tem como objetivo contribuir para a formação 
multidisciplinar dos profissionais de nível superior que atuem em empresas, no poder 
público ou em organizações da sociedade civil, na gestão de recursos naturais, nos 
processos de licenciamento e de elaboração e avaliação de estudos de impacto 
ambiental, dentro de uma perspectiva que assegure a sustentabilidade ambiental e o 
respeito aos diferentes direitos dos segmentos sociais envolvidos. Para realizar a 
inscrição, clique aqui. 

Também na capital mineira, está disponível o curso de pós-Graduação em 
Direito da Mineração ofertado pelo Centro de Estudos em Direito e Negócio (Cedin) da 
Faculdade Arnaldo. A especialização tem como objetivo difundir o conhecimento do 
direito minerário e matérias associadas e promover a qualificação de profissionais que 
atuam, direta ou indiretamente, no setor da mineração.Os cursos são ofertados nas 
modalidades presencial e a distância. Para se inscrever, clique aqui. Com informações 
da Ufop, da PUC Minas e da Faculdade Arnaldo. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 15/02/2018 
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CPRM DISPONIBILIZA CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 
  
Está disponível para acesso a Carta de Serviços ao Cidadão da Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais. Essa novidade tem como objetivo ampliar o acesso à 
informação pelo cidadão, oferecendo de forma mais prática e eficiente, orientações a 
respeito dos processos na obtenção de informação sobre a empresa e seus produtos e 
serviços.  

A Carta de Serviços contempla o Decreto nº 9.094 de julho de 2017 que, 
alinhado à nova concepção de gestão pública, dispõe sobre a simplificação do 
atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos. Agora, as informações mais 
importantes sobre o Serviço Geológico do Brasil, assim como as orientações necessárias 
na obtenção de conhecimento em relação a empresa, são encontradas em linguagem 
clara, por meio único documento, a Carta de Serviços ao Cidadão. 

Para acessar a Carta, basta localizá-la no site da CPRM, através do link 
http://www.cprm.gov.br/publique/media/informacao_publica/carta_servico_cprm.pd
f 
Fonte: CPRM 

Data: 21/02/2018 

 
 

 

CANADA THE WORLD'S OVERALL TOP MINING DESTINATION, DESPITE 

SASKATCHEWAN FALL 
 

But in terms of jurisdictions, Finland is now the most attractive one this year. 
 
Canada is the world’s most attractive region for mining investment, based 

on the combined rankings of all its provinces and territories, the latest annual global 
survey of mining executives released Thursday by the Fraser Institute shows. 

While the Maple Leaf country overtook Australia as regional destination 
number one, many of its provinces and territories did not fair well this year in the policy 
think-tank’s annual survey. 

Saskatchewan, which together with Manitoba topped last year ranking, fell 
down to second place in the ranking, leaving old-time favourite Finland leading the list 
of most attractive jurisdictions, with Nevada in third place. 

Manitoba simply disappeared from the top ten, while British Columbia and 
Alberta continue to receive low marks from investors for regulatory uncertainty and 
concerns about disputed land claims. 

Quebec ranked second in Canada (6th overall), followed by Ontario (7th), 
which improved its rank from 18th last year. 

http://www.cprm.gov.br/publique/media/informacao_publica/carta_servico_cprm.pdf
http://www.cprm.gov.br/publique/media/informacao_publica/carta_servico_cprm.pdf


“Capital is fluid and one province’s loss can be another province’s gain 
because mining investors will flock to jurisdictions that have attractive policies,” says 
Kenneth Green, senior director of the Fraser Institute’s energy and natural resource 
studies. 

“Sound regulatory regimes are an absolute must for policymakers who want 
to attract increasingly precious commodity investments,” he notes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Overall, investment attractiveness fell slightly around the world. 
In Australia, every jurisdiction received lower scores on policy this year, 

indicating increasingly unattractive government regulations across the country. Western 
Australia ranked 5th overall, followed by Queensland (12) and South Australia (14). 

In South America, Chile (8th) has jumped back into the top 10 having 
tumbled to 39th last year. And Peru, which ranked 28th last year, also rose to 19th in 
this year’s survey. Argentina is also much more attractive for mining investment this 
year, with the country’s overall score increasing by more than 50%. 

When considering both policy and mineral potential in the Investment 
Attractiveness Index, Guatemala ranked as the least attractive jurisdiction in the world 
for investment, replacing the Argentinian province of Jujuy. 



Here's the complete list: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mining.com 

Autor(es): Cecilia Jamasmie 
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MPF E PF DESARTICULAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM 

SERVIDORES DA ANM NO AMAPÁ 
 
A Operação Garimpeiros da Propina, deflagrada na manhã desta quinta-feira 

(15), em Macapá, Santana e Calçoene (AP), é resultado de atuação do Ministério Público 
Federal (MPF) com a Polícia Federal (PF). 

A Justiça Federal, a pedido do MPF, decretou a prisão preventiva de oito 
pessoas e o afastamento do cargo de três servidores da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A fase atual é 
desdobramento das Operações Minamata e Estrada Real, que apuram esquemas 
criminosos em atividades minerárias no Amapá. 

O trabalho que dá origem à Operação Garimpeiros da Propina deriva da 
análise de conversas telefônicas interceptadas, de depoimentos e de dados obtidos nos 
telefones celulares apreendidos no curso das duas operações deflagradas em 2017. 

Segundo a investigação conduzida pelo MPF, há, pelo menos, uma década, 
a ANM é utilizada reiteradamente para a prática de crimes graves como corrupção 
passiva, organização criminosa (Orcrim) e usurpação de bens da União. Servidores da 
autarquia se utilizavam dos cargos para a perpetração das infrações penais sob a 
coordenação de agentes políticos. 

Na prática, de acordo com o MPF, o esquema, articulado por um ex-
superintendente do antigo DNPM, chefe da Orcrim, consiste em obter vantagens ilícitas 
a partir das autorizações, licenças e concessões no Estado. Devido à influência exercida 
por dois ex-deputados federais, a organização criminosa permanece ativa 
independentemente de quem esteja na direção da ANM no Amapá. Os envolvidos nas 
condutas criminosas também fazem "vista grossa" às irregularidades encontradas no 
âmbito da mineração no Amapá. 

Apesar da não divulgação das identidades, as equipes da PF estiveram 
durante a manhã na casa dos ex-parlamentares Antônio Feijão e Badu Picanço, em 
Macapá. 

Com o aprofundamento das investigações, o MPF concluiu que é dos ex-
parlamentares o poder de decisão sobre quem ocupará e permanecerá no cargo de 
superintendente da autarquia no Amapá. A permanência no posto, conforme apuração 
do MPF, está relacionada ao cumprimento de metas de arrecadação de propina. 

A saída do ex-superintendente da ANM, Romero César da Cruz Peixoto, 
preso na Operação Minamata, no fim do ano passado, tornou mais intensa a atuação da 
Orcrim. Ele teria sido substituído por um familiar do chefe do esquema por não ter tido 
a capacidade de arrecadar quantias vultosas de propina. 

 
Propina 

Conversas obtidas com autorização judicial revelam que, em apenas um dos 
casos analisados, houve pedido de propina no valor de R$ 100 mil para liberação de 
negócios envolvendo a mineração no Amapá junto à superintendência da ANM. 



Além da prisão preventiva de seis integrantes da organização criminosa e de 
dois dirigentes da Cooperativa de Garimpeiros do Lourenço, a Justiça determinou busca 
e apreensão em imóveis e na ANM, o afastamento dos servidores envolvidos no 
esquema e o bloqueio de bens e direitos dos investigados. Os nomes dos envolvidos 
ainda estão sob sigilo. As informações são da Assessoria de Comunicação Social do MPF 
no Amapá. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 15/02/2018 

 

 

GERMAN SCIENTISTS TO BUILD MACHINE THAT SPEEDS UP URBAN 

MINING PROCESSES 
 
Scientists at the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT in Aachen, 

Germany, want to build a machine that is able to disassemble two mobile phones in one 
minute and remove its components to, later on, extract metals from them. 

The process is known as urban mining and it aims to recover raw materials 
such as copper, silver, gold, neodymium, and tantalum from old electronic devices. The 
metals would be destined to the production of new cellphones, computers, tablets, etc. 

Following the extraction of individual, larger components, a laser would be 
used to unsolder them from the electronic circuit board before they are sorted by type 
and treated differently to make them reusable. 

In an interview with Horizon Magazine, Cord Fricke-Begemann from the 
Fraunhofer Institute said that the main challenge his team is facing right now, when it 
comes to the machine's design, is figuring out how to make it work with all the different 
types of electronics that exist. 

"There are hundreds of different types of mobile phones so we need a device 
that is flexible and can handle all of them," Fricke-Begemann told the institutional 
publication. 

According to the researcher, turning to this type of mining and making it 
more efficient would not only support the EU efforts to move towards a low-carbon 
economy, but it would also reduce the bloc's dependence from foreign metal providers 
and shield it from fluctuating prices. 

According to Horizon, some urban mining already takes place in the region 
but it involves melting devices together in a furnace and removing the most valuable 
metals. 

 
Fonte: Mining.com 

Autor(es): Valentina Ruiz Leotaud 

Data: 23/02/2018 

 
 
 



 

LAUDO APONTA CONTAMINAÇÃO DA ALUNORTE NO PA 
 
A confirmação pela perícia do Instituto Evandro Chagas de que houve, sim, 

transbordo das bacias de rejeitos da Alunorte, fabricante de alumina da norueguesa 
Norsk Hydro em Barcarena (PA), com contaminação do meio ambiente, pegou o governo 
do Pará de surpresa ontem. 

A confirmação pela perícia do Instituto Evandro Chagas de que houve, sim, 
transbordo das bacias de rejeitos da Alunorte, fabricante de alumina da norueguesa 
Norsk Hydro em Barcarena (PA), com contaminação do meio ambiente, pegou o governo 
do Pará de surpresa ontem. 

O ocorrido dividiu o instituto, ligado ao Ministério da Saúde, e áreas do 
governo paraense. Mas o coordenador da perícia, Marcelo de Oliveira Lima, foi taxativo 
ao apresentar os riscos que os resíduos poderiam trazer à saúde da população na região. 

 
Segundo o laudo, foram detectados contaminantes nas comunidades de 

Bom Futuro e Vila Nova. Há a possibilidade também de contaminação em Burajuba.  
Em entrevista ontem, Lima foi duro nas críticas. "Ao contrário do que a 

empresa diz, as bacias transbordaram, sim, porque não suportaram as chuvas", disse o 
especialista. "Apesar de ela dizer que teria como tratar tudo, eram efluentes demais 
para sua capacidade."  

A análise das águas que tomaram a área da própria empresa mostraram 
presença alta de sódio e alcalinidade elevada, fruto do uso da soda cáustica, aplicada no 
beneficiamento da bauxita. Resultado semelhante foi constatado em tubo de 
lançamento chamado de "clandestino" pelo especialista e na comunidade de Bom 
Futuro. O nível de alumínio e metais tóxicos como o cromo e o chumbo também 
surpreenderam, disse.  

"A previsão é que as chuvas só aumentem e a empresa está com o 
transbordo de efluentes ultrapassando o limite", afirmou Lima. "Há comunidades em 
risco hoje. Não sabemos o que pode ocorrer com intensificação das chuvas e recebemos 
denúncias de que ainda há transbordo." 

 A sugestão é que, ao menos até a diminuição das chuvas, a população local 
receba água potável de outras origens que não poços artesianos, como ocorre 
atualmente. Também seria necessário, declarou Lima, um plano de emergência para 
avaliar a qualidade das águas com alertas constantes.  

O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado do Pará 
(MPPA) devem se pronunciar hoje. Procurada, a Hydro disse que "irá analisar o material 
para se pronunciar". Em entrevista ao Valor na segunda-feira, a companhia garantiu que 
a capacidade das bacias havia sido suficiente e que investiu R$ 1 bilhão para implantar 
um novo e melhor sistema de contenção no ano passado. 

 
Fonte: Valor Econômico 

Autor(es): Renato Rostás  
Data: 23/02/2018 



 
 

EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS MINERAIS PODERÁ TER 

PUNIÇÃO MAIOR 
A Comissão de Meio Ambiente do Senado (CMA) deverá votar amanhã (20) 

o projeto de lei que agrava a pena para quem extrai recursos minerais sem autorização, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a liberação obtida do poder 
público. A punição para o ato, hoje de seis meses a um ano de detenção, passaria a ser 
de um a cinco anos de reclusão, mantida a aplicação de multa. 

O projeto, do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), trata do crime previsto na 
Lei dos Crimes Ambientais que consiste em "executar pesquisa, lavra ou extração de 
recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou 
em desacordo com a obtida". 

O senador justifica o tratamento mais rigoroso argumentando que tem 
crescido a extração irregular de areia de vales, rios e matas ciliares. De acordo com 
Alcolumbre, essa atividade provoca erosão e descompactação do solo, dando origem, 
em muitos casos, à desertificação. O relator, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), 
recomenda a aprovação da proposta. 

Como a matéria é terminativa na comissão, se aprovada deverá seguir 
diretamente para análise na Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para que 
a votação final no Senado seja em Plenário. 

 
Uso do solo 

A CMA também pode aprovar o PLS 66/2014, que dobra o tamanho das 
faixas não-edificáveis nos parcelamentos de solo urbano. O projeto altera a Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano para ampliar as áreas com proibição de construção às 
margens de locais como rios, lagos e estradas. 

Atualmente, a legislação determina como requisito urbanístico para 
loteamento a obrigatoriedade de reserva de uma faixa não-edificável de 15 metros ao 
longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e 
ferrovias. O PLS 66/2014 aumenta essa faixa para 30 metros. 

A proposta é do senador Paulo Bauer (PSDB-SC) e será votada na forma de 
um substitutivo do relator, senador Valdir Raupp (PMDB-RO). O projeto tramita em 
conjunto com um segundo texto de teor semelhante, o PLS 408/2012. O substitutivo 
mescla elementos dos dois projetos. 

O substitutivo precisará ser votado também em turno suplementar pela 
comissão para conseguir a aprovação definitiva. Cumprida essa etapa, poderá ser 
enviado diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação 
pelo Plenário do Senado. Com informações da Agência Senado. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 
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VALE’S IRON ORE OUTPUT HIT RECORD HIGH IN 2017 
 

Sales of the steelmaking material, however, dropped 0.7% last year when compared to 
2016. 

 
Brazil’s Vale (NYSE:VALE), the world’s No.1 iron ore miner, said Friday that 

output of the steelmaking material hit a fresh record high in 2017 thanks mainly to the 
outstanding performance of its so-called northern system, even though seaborne sales 
were a tad lower than in 2016. 

The Rio de Janeiro-based company said total iron ore production last year 
reached a record of 366.5 million tonnes, as the northern system — composed of its 
Carajás, Serra Leste and its massive S11D mine — boasted output of 169.2 million tonnes 
of iron ore. 

For 2018, the miner restated it expects to reach a new record by producing 
390 million tonnes of iron ore. 

Sales of the commodity, however, dropped 0.7% last year when compared 
to 2016, even as Chinese steel mills favoured top quality iron ore produced by the big 
three — Vale, Rio Tinto and BHP — mostly to comply with the country’s tougher 
environmental rules. 

Vale, also the world's No.1 nickel producer, said production of the metal fell 
7.3% to 288,200 tonnes, attributing the declines to the company’s "commitment to 
maximizing cash generation." 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The company, which owns the Voisey's Bay nickel mine and concentrator in 
the Canadian province of Labrador, announced in August it was taking a second look at 
its plans to extend the operation underground. 

The roughly $2-billion project was sanctioned in 2015, and was scheduled to 
begin production in 2020. That timeline is now unclear as oversupply continues to weigh 
on nickel prices, even with the metal's status as a key input for the lithium-ion batteries 
that power electric vehicles. 

In December, Vale dialled back its nickel output forecasts for the next five 
years and said it was ready to shut its New Caledonia nickel mine, located on a Pacific 
island, if partners are not found by the second half of 2018. 

 
Fonte: Mining.com 

Autor(es): Cecilia Jamasmie 
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SÓCIOS CONTROLADORES DA VALE JÁ ESTÃO LIVRES PARA 
VENDER AÇÕES 

 
Os sócios controladores da Vale estão livres, desde a semana passada, para 

vender 869 milhões de ações da mineradora, que representam 16,72% do capital da 
companhia. Embora não se espere uma venda imediata, alguns dos sócios, em especial 
fundos de pensão e BNDESPar, devem se desfazer de parte de suas posições em Vale 
mais à frente. O Itaú BBA estima que a venda possa alcançar valores entre R$ 13 bilhões 
e R$ 17 bilhões. 

As ações dos controladores disponíveis para a venda estavam sob bloqueio 
("lock up") desde agosto do ano passado, quando foi concluída a primeira fase da 
conversão de ações preferenciais em ordinárias da mineradora. Como resultado dessa 
operação, os controladores de Vale - Litel, que reúne fundos de pensão estatais; 
BNDESPar, Bradespar e Mitsui - assinaram um novo acordo de acionistas válido por três 
anos, até 2020. 

Pelo acordo, esses quatro grupos passaram a controlar a Vale com 20% das 
ações ordinárias da empresa, percentual que ficou vinculado ao acordo. A posição 
excedente desses sócios em Vale, equivalente a 16,72% do capital em 31 de dezembro, 
ficou bloqueada por seis meses a contar de 14 de agosto do ano passado, quando os 
controladores assinaram o novo acordo de acionistas. O fim do "lock up" se deu na 
quinta-feira, quando os sócios ficaram liberados para vender essas ações. 

Fontes ouvidas pelo Valor disseram que o plano para uma potencial venda 
de ações continua em discussão entre os controladores da Vale, mas ainda sem 
definição. "Está em estudo", disse uma fonte. Os controladores estão em fase de 
avaliação para definir quando a operação poderia ser realizada e também o número de 
ações que seriam vendidas. O Itaú BBA tem expectativa de que BNDESPar, o braço de 
participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e os 
fundos de pensão que fazem parte da Litel (Previ, Funcef, Petros e Funcesp) vendam 



posições excedentes em Vale. A corretora acredita, por sua vez, que Mitsui e Bradespar 
devem manter suas ações. 

O mais provável, para o banco, é que os controladores tentem vender em 
"bloco" parte das ações excedentes ao acordo. A corretora trabalha com a possibilidade 
de que a Previ, por exemplo, se desfaça de 20% a 40% das ações do fundo que ficaram 
livres após o lock up. A partir de 15 de fevereiro, a Previ ficou com cerca de 461 milhões 
de ações de Vale livres para a venda e, em algum momento, poderia vender entre 92 
milhões e 184 milhões de ações da mineradora, segundo contas da corretora. 

No ano passado, logo após a assinatura do novo acordo de acionistas da 
Vale, o presidente da Previ, Gueitiro Genso, disse ao Valor que o fundo de pensão não 
tinha necessidade de vender Vale para cumprir compromissos de curto prazo e que o 
trabalho dos acionistas estava concentrado em buscar uma valorização dos ativos da 
empresa. Na ocasião, os controladores de Vale disseram que qualquer venda seria feita 
de forma "organizada" para não causar impactos negativos nas ações da mineradora. 
Uma venda não coordenada poderia pressionar as ações. 

Para o Itaú BBA, outra possibilidade, além da venda em bloco, seria fazer 
uma oferta, opção considerada mais complexa e custosa por envolver, por exemplo, 
uma rodada de apresentação a investidores ("road show"). Na opinião da instituição, a 
venda de ações pode dar mais liquidez aos papéis da Vale, e abrir caminho para 
aumentar o número de conselheiros independentes no conselho de administração da 
companhia. 

Em relatório recente, o Credit Suisse destacou a preocupação de 
investidores sobre o impacto, para as ações da Vale, com a venda potencial dos papéis 
sob "lock up". O maior receio do mercado, segundo a instituição, se refere a dois 
acionistas controladores vistos pelo mercado como os principais candidatos à venda de 
ações: o BNDES e alguns fundos de pensão. 

Procurado, o BNDES não se pronunciou, assim como a Previ, que lidera os 
fundos de pensão dentro da Litel. O Credit Suisse afirmou no relatório que embora 
alguns controladores de Vale possam vender suas ações, o banco continua otimista com 
a mineradora. 

 
Fonte: Valor Econômico 
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BIZARRO: UMA PESSOA UTILIZA CERCA DE 18 TONELADAS DE 

MINÉRIOS POR ANO 
 
Conheça o lado curioso e insólito da mineração e dos minerais: Supermadeira 

supera o aço e se iguala ao titânio; Mineração agrava degradação do Mar Morto. 
 
Uma pessoa utiliza cerca de 18 toneladas de minérios por ano 

A instituição americana Society for Mining, Metallurgy & Exploration 
Foundation divulgou dados sobre a quantidade de novos minérios utilizados por um 



indivíduo nos Estados Unidos. São cerca de 18 toneladas se considerarmos todo tipo de 
minério a ser consumido, tais como minério de ferro, cobre, zinco, alumínio, chumbo, 
areia, cascalho e sal. Esse número leva em conta o que uma pessoa consome em média 
nos Estados Unidos em um ano. O valor é influenciado por indústrias, como a de 
construção, que elevam o número. 

O principal elemento é o ferro, com 132 quilos, utilizado em carros, trens e 
prédios. Depois vem o alumínio, com 20 quilos, usado em garrafas e automóveis. Em 
seguida aparece o chumbo, com 11 quilos, muito utilizado em baterias e eletricidade. 
Com informações da Vale. 

 
Supermadeira supera o aço e se iguala ao titânio 

Engenheiros da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, descobriram 
uma maneira de tornar a madeira 10 vezes mais forte e resistente, criando uma 
substância natural superior ao aço e de muitas ligas de titânio. 

A madeira em lâminas pode ser dobrada e moldada no início do processo. 
"Esta nova maneira de tratar a madeira torna-a 12 vezes mais forte do que a madeira 
natural e 10 vezes mais dura", afirmou o professor Liangbing Hu. "Isso pode ser um 
concorrente para o aço ou até mesmo para ligas de titânio. Também é comparável à 
fibra de carbono, mas muito mais barata", declarou. 

A madeira poderá aliviar a pressão para o cultivo e extração de madeiras 
mais nobres e mais duráveis. "Madeiras macias, como o pinho ou a balsa, que crescem 
rapidamente e são mais amigáveis com o meio ambiente, poderão substituir bosques 
mais lentos, mas mais densos, como a teca, em móveis ou edifícios," disse Hu. "Esse tipo 
de madeira poderia ser usado em carros, aviões, edifícios, qualquer aplicação onde o 
aço é usado", afirmou. As informações são do site Inovação Tecnológica. 

 
Mineração agrava degradação do Mar Morto 

Cientistas constataram que o desaparecimento do Mar Morto tem ocorrido 
a um vertiginoso ritmo de um metro por ano. Os poços são uma consequência da 
escassez de água, motivada em grande parte porque os afluentes naturais do Mar Morto 
estão sendo desviados para fins agrícolas e para a obtenção de água potável, necessária 
para uma população crescente em Israel e também pela mineração na região, segundo 
o governo israelense. 

Algumas organizações ambientalistas atribuem a situação a uma gestão 
hídrica falha no Oriente Médio, onde a instabilidade política impede o consenso para 
acordos internacionais que possam frear o retrocesso do Mar Morto. 

Quando a água se esvai, uma grande camada de sal, que por milhares de 
anos ficou protegida, acaba sendo exposta e, quando esse sal se dissolve, o solo pode 
colapsar, gerando as enormes crateras, com até 100 metros de diâmetro e 50 de 
profundidade. As informações são da BBC Brasil. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 
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35 MINERALS ABSOLUTELY CRITICAL TO US SECURITY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
The Chart of the Week is a weekly Visual Capitalist feature on Fridays. 
What do cobalt, uranium, helium, titanium, and fluorspar have in common? 
According to the U.S. government, these are all minerals that are deemed 

critical to both the economic and national security of the country. 
The draft list of 35 critical minerals was released on February 16, 2018 as the 

result of President Trump’s Executive Order 13817, which asked the U.S. Department of 
the Interior and the Secretary of Defense to publish a list of mineral commodities that 
are vital to U.S. interests. 

Under the Executive Order, a critical mineral is defined as: 
"A non-fuel mineral or mineral material essential to the economic and 

national security of the United States, the supply chain of which is vulnerable to 
disruption…" 

The list includes minerals that are important for defense, economic, and 
industrial purposes – and it keys in especially on minerals that are not produced in 
substantial quantities domestically. 

 
Why these critical minerals? 
We sorted the list based on some of the key uses of these minerals. 
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Of course, some of these minerals could belong in multiple categories: for 

example, vanadium is used as a steel and titanium alloy strengthener, but also in 
rechargeable vanadium flow batteries. 

That said, the important commonality to note for all of these minerals is their 
crucial link to the U.S. economy and national security. 
 



PREPARING FOR THE WORST-CASE SCENARIO 
Imagine the hypothetical impact of a lack of uranium for nuclear plants, a 

hampered ability to create high-strength steel and superalloys for the U.S. military, or if 
U.S. auto manufacturers had limited access to aluminum, steel, PGMs, and battery 
metals. 

The challenge, as U.S. federal authorities realize, is that many of these raw 
materials are produced in limited amounts domestically. In fact, according to the USGS, 
the country sources at least 31 of the aforementioned materials chiefly through imports. 

While it is unlikely that these supply chains would ever be disrupted, it’s 
never a bad idea to prepare for the worst-case scenario. 
 
Fonte: Visual Capitalist 
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