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VOTORANTIM INVESTE US$ 170 MILHÕES NO PERU 
 

Empresa da área de metais do grupo Votorantim, a Votorantim Metais 
ampliou mais uma vez sua participação na Milpo, uma das maiores mineradoras de 
zinco do Peru, com a compra de 20,17% das ações ordinárias da companhia. Com a 
operação, a brasileira elevou sua fatia na Milpo de 60,07% para 80,24%, fazendo 
aporte de US$ 170 milhões.  

Em oito meses, é a segunda operação de aumento da participação na 
empresa peruana, na qual a VM entrou no capital em 2005. O montante aplicado 
nesse período, por 30%, soma US$ 320 milhões. "Foi uma oportunidade muito boa de 
investirmos no próprio negócio", disse Tito Martins, presidente da VM, ao *Valor*.  

Segundo documento divulgado no início da tarde no Brasil, a aquisição foi 
feita pela subsidiária Votorantim Metais Cajamarquilla, instalada no Peru. Ao todo, 
foram adquiridas, por meio da bolsa de Lima, 264,16 milhões de ações ON da 
mineradora.  

Para Martins, este é o momento certo para fazer movimentações na área 
mineral, pois há sinais de que o setor, em um certo período á frente, vai melhorar. 
Segundo o executivo, a VM tem plano de expansão para a Milpo, dentro de um 
pipeline de projetos nos próximos cinco anos, tanto em zinco quanto em cobre, que 
vão dar mais robustez à empresa. "Prevemos bom retorno para a VM no curto e médio 
prazos", disse.  

Com capacidade de produção de 260 mil toneladas de zinco contido em 
concentrado, a Milpo está apta a uma geração de caixa (lucro operacional, Ebitda) na 
casa de R$ 250 milhões a US$ 300 milhões por ano, disse o executivo. No ano passado, 
alcançou US$ 200 milhões. E com dívida líquida negativa, informou.  

O desembolso na aquisição, disse Martins, é com recurso próprio. E a 
decisão faz parte da estratégia de focar mais na mineração do que na metalurgia. 



Segundo afirmou, as perspectivas para o zinco são positivas em 2017, podendo atingir 
preço de US$ 2 mil a tonelada. 

A VM assumiu o controle da Milpo em 2010, após lançar uma oferta 
pública de aquisição (OPA) que movimentou US$ 420 milhões. À época, justificou o 
negócio afirmando que a Milpo era uma das mais competitivas operações no setor de 
mineração. "São três minas polimetálicas no Peru e duas minas de cobre, uma no Peru 
e outra no Chile. Tem também um amplo portfólio de projetos em desenvolvimento, o 
que assegura o crescimento contínuo da empresa", informou, em comunicado. 

 
Autor(es): Stella Fontes e Ivo Ribeiro 
Fonte : Valor Econômico   
Data: 13/04/2016 
 
 

 
 

FUNDAÇÃO CONTRATA ESTUDO DE POTENCIAL GEOLÓGICO NO 

MATO GROSSO 
 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso (Fapemat) 
publicou o edital para contratar avaliação do potencial geológico e levantamento das 
atividades mineradoras instaladas no Estado. 

Segundo o edital, as propostas serão financiadas com recursos de capital e 
custeio, no valor de R$ 300 mil, pela Fapemat. Para a linha de pesquisa de avaliação do 
potencial geológico serão destinados R$ 100 mil, e para o levantamento das atividades 
mineradoras, R$ 200 mil. Os valores serão pagos em até duas parcelas. 

Os grupos de pesquisa devem ser cadastrados no Diretório de Grupos de 
Pesquisa da plataforma Lattes do CNPq há, pelo menos, um ano, certificado por uma 
instituição sediada no Mato Grosso e com presença na área de conhecimento exigida 
pelo edital. O líder do grupo, responsável por encaminhar a proposta, deverá ter 
vínculo empregatício com a instituição de execução do projeto sediado no Estado. 

A equipe executora deverá ter também representantes de no mínimo duas 
instituições sediadas no Mato Grosso. Conforme o edital, dois dos membros da equipe 
devem ser da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat). Os projetos 
devem ser executados em até 24 meses, contados a partir da data de assinatura do 
termo de concessão de auxílio. 

Até o ano passado a Metamat esteve ameaçada de extinção. O governador 
do Estado, Pedro Taques, propôs acabar com a estatal e transformá-la no Serviço de 
Geologia Estadual do Mato Grosso, que teria como atribuições produzir pesquisas e 
realizar análises de riscos e estudos hidrológicos, com o objetivo de adquirir 
conhecimento e assessorar potenciais investidores em mineração do Estado. O fim da 
mineradora fazia parte do "Contrato dos 100 primeiros dias de Governo", assinado 
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em novembro de 2014. 



Entretanto, deputados tentam impedir o fim da instituição, afirmando que 
a presença da Metamat na região é fundamental para agilizar os processos de 
legalização das áreas destinadas ao garimpo de ouro. 

O período de encaminhamento das propostas para o edital ocorrerá em 
duas etapas, segundo o edital. A primeira consiste no preenchimento do pré-projeto 
online, que deverá ter objetivos específicos, resultados esperados e estimativa de 
custos. Esse procedimento deve ser feito até 30 de junho. 

Na segunda etapa, que deve durar de 4 de julho a 5 de agosto, ocorre o 
preenchimento do projeto consolidado online. O documento deve ter introdução, 
objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, resultados esperados, atividade a 
serem desenvolvidas, impactos esperados, bibliografia e orçamento detalhado. 

As propostas devem ser encaminhadas via internet por meio do formulário 
de propostas online na plataforma SIGFAPEMAT neste link. O edital também está 
disponível no website da Fapemat. 
 
Fonte : Notícias de Mineração   
Data: 15/04/2016 
 

 

VALE: SOLID 1Q BEAT DRIVEN BY REALIZED IRON ORE PRICES AND 

BASE METALS COSTS 
 

Vale reported strong 1Q numbers, with adjusted EBITDA of $2.0B beating 
consensus by a wide 32% margin. The beat seems to be driven by a significant 
reduction in freight rates in the iron ore business, lowering landed costs in China to 
$29.2/t (from 32.0 in previous quarter) and by a robust decline in costs and expenses 
on the base metals division. We expect a positive reaction to the announced numbers 
today.  

• Iron ore: strong performance driven by strong pricing realization and 
lower freight rates. EBITDA for the ferrous division jumped to $1.7B, beating JPMe by 
33% despite the weaker volumes in the quarter. The beat vs. our numbers seem to be 
mostly related to a better price realization vs. our expectations (49.4/t actuals vs. 44.6 
JPMe and 46.0 consensus) mainly as Vale was able to significantly lower freight costs 
to 11.3/t (vs. JPMe 13.3/t) and on higher positive adjustment related to provisional 
prices. C1 cash cost was 12.3/t in the quarter and landed costs in China declined to 
$29.2/t (from 32.0 in previous quarter). Vale remains confident that current strong 
demand trends will continue to be in place into 2Q16.  

• Base Metals: Strong cost performance deliver EBITDA beat. Base metals 
EBITDA reached $329M, significantly higher vs. JPMe $128M and consensus $101M on 
improved costs and expenses, better than expected by-product revenues, and on 
slightly better nickel and copper prices to a smaller extent. According to our 
calculations, nickel unit costs declined by 13% QoQ and came in 6% below JPMe, while 
copper unit costs were even more impressive (before JPMe), declining 22% QoQ and 
coming in 21% below JPMe. VNC cash costs dropped to $12.7k/t, vs. $17.4k/t in 4Q, 



and EBITDA burn declining to $48M vs. $107M in 4Q. Thanks to stronger gold credits, 
Salobo cash costs dropped 41% QoQ to $923/t (after by product credits) and EBITDA/t 
almost doubled to ~$3.5k/t.  

• Coal improves but remains negative; Fertilizers impacted by lower 
prices. (1) Coal EBITDA of -$93M improved by $56M on a sequential basis as the Nacala 
Corridor continues to ramp up reducing costs in Mozambique. Costs have also reduced 
in the Australian operations (down $108M QoQ) given higher operating rate at 
Carborough Downs as anticipated by the production report. The Australian operations 
alone now have positive EBITDA of $19M. (2) Fertilizer EBITDA of $70M declined from 
$117M last quarter mainly impacted by lower potash and phosphate prices but also 
lower production and sales. Costs remained flat.  

• Free Cash Flow pressured by WK and derivative losses in spite of lower 
capex and greater EBITDA. In spite of the EBITDA beat, cash flow from operations of 
$696M was hit by a $1.3bn WK (receivables rose by $1B), a consequence of a 
concentration of sales in the end of the quarter (invoices not yet collected and higher 
prices). This should be partially reverted in 2Q. FCF was negative $1.9B, after 
accounting mainly for a derivative loss of $510m, capex of $1.4B, interest of $460M 
and taxes of $234M. As a result, net debt increased to $27.6B (11% above JPMe) from 
$25.2B, now at 3.7x up from 3.6x.  

Click here for the full Alert and disclaimers. 
 

Fonte : J.P Morgan   
Data: 28/04/2016 

 

 

CRISE MASCARA SINAIS QUE PODEM AJUDAR 2017 
 

A eventual troca do comando do país pegará a economia em um momento 
no qual crescem os sinais de que o pior passou para o setor privado, enquanto o setor 
público continuará em uma situação ainda muito delicada por conta do expressivo 
desequilíbrio fiscal. 

Os pilares que abrem espaço para uma retomada do setor privado são a 
confirmação de uma trajetória mais benigna da inflação, a estabilização da queda dos 
índices de confiança empresarial e do consumidor, o menor risco de nova 
desvalorização do real e a melhora do cenário externo em comparação ao quase caos 
desenhado na virada de 2015 para 2016, quando cresceram temores em relação à 
China e aos preços das commodities. Havia previsões de que o barril de petróleo 
poderia ficar muito tempo abaixo de US$ 30.  
 



 
 

Esse cenário não vai ajudar 2016, mas sugere um 2017 melhor, na 
avaliação de alguns economistas. Em parte, dizem eles, o pessimismo com o fiscal e a 
crise política escondem os embriões da recuperação, que já estão colocados. A 
economia piorou muito no primeiro trimestre e ainda vai cair nos próximos meses, o 
desemprego vai aumentar, produção e vendas ainda serão negativos, mas o fundo do 
poço está próximo.  

"E esses elementos positivos [recuo da inflação, confiança estável e setor 
externo] podem ganhar ainda mais tração com a mudança de governo", diz o 
economista-chefe do banco Fibra, Cristiano Oliveira. Ele espera 1% de crescimento do 
PIB de 2017, mesmo se Dilma Rousseff continuar na Presidência, e algo perto do dobro 
(em estimativa ainda preliminar), se o vice-presidente, Michel Temer, assumir e indicar 
algumas reformas. 

 Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES e hoje 
empresário do setor de caminhões, não vê espaço para a aprovação de reformas 
estruturais em uma eventual gestão de Temer, mas mesmo assim espera uma 
recuperação da economia brasileira bem superior ao que hoje está projetado pela 
média dos analistas. De acordo com o boletim Focus, o PIB de 2017 deve crescer 
apenas 0,2%.  



Na avaliação dele, os economistas estão subestimando tanto o impacto da 
recessão sobre a inflação (que abre espaço para queda da taxa de juros) como a 
capacidade de recuperação cíclica da economia brasileira. "No começo do ano, tinha 
economista projetando inflação de 9% a 12% para este ano", diz ele. "As expectativas e 
o risco fiscal são importantes, mas é preciso olhar para a teoria econômica. Estamos 
vendo o que o hiato do produto está fazendo sobre a inflação. É impressionante."  

Para ele, há sinais de convergência da inflação, o que permite juros 
menores em uma economia com grande ociosidade e que pode ser beneficiada, 
adicionalmente, pela melhora da confiança com a troca na Presidência. "Empresas com 
capacidade ociosa podem atender à demanda sem pressões, o que permite operar 
com lucro e gerar caixa", diz ele, lembrando que esse é o ciclo normal de recuperação 
de qualquer economia, e que não será diferente nesse momento. A história, diz ele, 
mostra que as recuperações são rápidas no Brasil.  

O ex-presidente do Banco Central Francisco Lopes também tem um cenário 
mais otimista que a média do mercado e também olha para a teoria econômica para 
sustentar suas projeções, que indicam que o PIB deve subir 1,6% em 2017, resultado 
que será ancorado na indústria, que pode crescer 3,5%, puxada pelo setor de bens de 
capital e com ajuda do setor externo. Esse cenário, explica, já considera a troca do 
governo, e contempla queda do PIB de 2,3% neste ano, menos intensa que os 3,8% 
esperados pelo mercado.  

Lopes lembra que a economia passou por um ciclo recessivo, cujos efeitos 
foram sendo multiplicados (menos crédito levou a corte na produção, que provocou 
demissões, que reduziram a renda, que cortou o consumo, que levou a menos 
produção). Quando a economia chega ao fundo do poço (momento que ele calcula que 
esteja próximo), os efeitos de aceleração entram em ação. Os agentes, diz ele, 
começam a perceber que talvez tenham exagerado e começam a se mover. "O 
investidor não olha a renda de hoje, mas a futura." Para ele, há uma "feliz 
combinação" do momento de recuperação cíclica com a mudança no cenário político, 
o que potencializa os efeitos positivos do ciclo.  

Além desse fenômeno cíclico, Lopes aponta a apreciação do real (que 
permitirá uma queda mais acentuada da inflação e, consequentemente dos juros), o 
setor externo (recuperação das exportações em valor e volume) e o efeito da inflação 
passada sobre a massa salarial como elementos concretos que podem dar fôlego à 
retomada.  

"Quando a inflação acelera, o poder de compra dos salários cai. Agora, 
ocorrerá o contrário. Na correção dos salários, a inflação futura será menor, o que 
ajuda a demanda", diz Lopes, com a concordância de Mendonça de Barros.  

Para Mendonça de Barros, Temer vai, no máximo, construir uma agenda de 
ideias, sem espaço para aprovar reformas. "Mas uma equipe séria na Fazenda e no 
Tesouro, comprometida com uma gestão fiscal austera, já inverte a expectativa." Essa 
reversão, somada ao espaço aberto pela inflação, permitirá uma redução dos juros 
importante, pondera. 

 Oliveira, do Fibra, vê espaço para corte de juros já no segundo semestre 
deste ano, e essa é uma das premissas do seu cenário de crescimento de 1% no ano 
que vem. Apenas pela herança do último trimestre de 2016 (que já será melhor, diz 
ele), a economia em 2017 cresceria 0,4% nas suas contas. O resto viria com ajuda do 
setor externo e uma fraca recuperação da demanda interna. Com a eventual troca do 



governo e consequente redução das incertezas, a absorção doméstica pode crescer 
mais. Juros menores abrem espaço para liberação maior de crédito, o que ajuda 
consumo e investimento, pondera Oliveira.  

Na avaliação da LCA Consultores, a aprovação do pedido de abertura do 
processo de impeachment da presidente por ampla margem reforçou a perspectiva de 
troca de governo e "sinalizou maior probabilidade de recomposição, ainda que gradual 
e parcial, das condições de governabilidade". Nesse cenário, que hoje tem 65% de 
probabilidade na avaliação da consultoria, o PIB pode crescer 1,5% em 2017. Entre as 
razões para um crescimento maior está a perspectiva de mudança na política cambial, 
o que poderia acelerar o recuo da inflação e o início de uma retomada da atividade, 
ainda que com riscos à indústria. 

Bráulio Borges, economista-chefe da LCA, não vê muito espaço para 
aprovação de reformas estruturais em função das eleições de outubro, mas acredita na 
adoção de medidas de menor apelo popular, como autonomia do BC, concessões ou 
privatizações e uma forte desvinculação de receitas, o que permitiria corte de 
despesas. 
 
Autor(es): Denise Neumann 
Fonte : Valor Econômico   
Data: 22/04/2016 
 
 

 
 

ORINOCO CAPTA MAIS US$ 420 MIL COM OFERTA DE AÇÕES 
 

A Orinoco Gold levantou mais 540 mil dólares australianos, cerca de US$ 
418 mil, com a subscrição de aproximadamente 3,2 milhões de ações por investidores. 
Essa operação faz parte da captação realizada pela mineradora de ouro em fevereiro, 
que teve um deficit de 21,18 milhões de ações. Desde então, a Orinoco tem buscado 
cobrir esse deficit para garantir o capital projetado com a operação, que proporcionou 
US$ 2 milhões à empresa na primeira etapa. Todo o dinheiro obtido com a oferta de 
ações será usado na mina de Cascavel, em Faina (GO), que deve produzir as primeiras 
onças de ouro neste mês. As informações são de comunicado enviado ao mercado 
nesta segunda-feira (18) pela Orinoco. 
 
Fonte : Notícias de Mineração   
Data: 18/04/2016 
 
 
 
 
 
 



 
 

O GEÓLOGO E O OURO DE GOIÁS 
  

"O engenheiro geólogo Klaus Petersen formou-se pela UFOP (Universidade 
Federal de Ouro Preto), na turma de 1988, onde foi membro da tradicional república 
“Covil dos Gênios”. Em 2011, já em Perth, na Austrália, esse paulista de Santo André 
concebeu, ao lado do nativo Mark Papendieck e de outro brasileiro, Marcelo Juliano de 
Carvalho, a então Orinoco Resources, focada em projetos de pesquisa mineral no Brasil 
e países vizinhos. A nova junior company despertou o interesse de investidores e deu 
no que deu. De um capital inicial de US$ 500 mil, a atual Orinoco Gold, passados 
apenas 5 anos, já supera US$ 30 milhões em valor de mercado. 

Nesse tempo, o Projeto Cascavel, primeira aquisição da empresa, ganhou 
forma e corpo nos domínios de Faina, município goiano de cerca de 7 mil habitantes, 
localizado a 211 km da capital do estado. Da fase de pesquisa evoluiu para a de 
implantação da lavra subterrânea e montagem das plantas de britagem e 
beneficiamento e se tornou uma mina de ouro – no sentido literal -, que começa a 
produzir ainda em abril. 

Nesse tempo, o Projeto Cascavel, primeira aquisição da empresa, ganhou 
forma e corpo nos domínios de Faina, município goiano de cerca de 7 mil habitantes, 
localizado a 211 km da capital do estado. Da fase de pesquisa evoluiu para a de 
implantação da lavra subterrânea e montagem das plantas de britagem e 
beneficiamento e se tornou uma mina de ouro – no sentido literal -, que começa a 
produzir ainda em abril. 

Além de Cascavel, a Orinoco detém direitos minerários integrais sobre a 
Mina Sertão e sobre outros 200 km2 nos greenstone belts de Faina e na vizinha Goiás. 
Juntos, eles compõem o chamado Projeto Polimetálico Faina Goldfields, que 
interceptou teores recordes de prata, tungstênio e cobre – além de ouro, claro -, em 
alvos de pesquisa. Como a prioridade era tocar Cascavel e os investidores andam 
ariscos com os baixos preços e a duvidosa demanda de certas commodities, os 
tesouros de Faina Goldfields seguem, por enquanto, enterrados. 

Nesta entrevista exclusiva à In the Mine, Klaus Petersen fala do modelo 
junior company de negócio e da concepção e viabilização da Orinoco Gold na bolsa de 
valores australiana. Fala também da implantação e operação da Mina Cascavel, com o 
desafio de preservar o patrimônio arqueológico de antigas minas bandeirantes em sua 
área de instalação. Fazendo, ainda, um balanço do projeto, diz que sua maior 
realização “foi a montagem de um time com técnicos altamente qualificados, em um 
ambiente de trabalho fértil para produzir interpretações geológicas inovadoras”. 

 
Para ler a matéria completa da entrevista com o Geólogo Klaus Petersen 

acesse http://inthemine.com.br/site/index.php/o-geologo-e-o-ouro-de-goias/ 
 
Autor: Tébis Oliveira 
Fonte: In The Mine nº 60  



Data: Março/Abril  
 
 

 
 

DEMANDA POR AÇO IMPULSIONA PREÇOS DO MINÉRIO DE FERRO 
 

Os preços do minério de ferro registraram alta, nesta segunda-feira (18), 
nos mercados futuros e à vista. A valorização da commodity acompanhou a alta na 
cotação do aço, que foi impulsionada por uma demanda sazonal mais firme e elevou as 
margens de produtores, estimulando a demanda pelo minério. 

Uma série de dados recentes que mostram estabilização na economia da 
China também estimulou a alta dos preços. Os preços de residências na China subiram 
em março no ritmo mais acelerado em quase dois anos, segundo dados do governo 
divulgados hoje. 

O minério de ferro para setembro na bolsa de Dalian, na China, teve alta de 
2,8%, para 425,50 iuanes a tonelada, após tocar uma máxima no dia de 436 iuanes. Na 
bolsa de Cingapura, o minério de ferro para junho avançou 3,2%, para US$ 55,05 a 
tonelada. 

Desde o início do ano, os preços de minério de ferro têm se recuperado em 
função da demanda das siderúrgicas chinesas, mas essa alta não deve se sustentar, 
afirmou a BMI Research. “Enquanto os lucros industriais e a atividade manufatureira 
cresceram nos últimos meses, as fragilidades estruturais e as dificuldades do governo 
chinês em enfrentá-las continuarão a agir como um freio sobre a atividade 
econômica”, dizem analistas em relatório. 

A consultoria projeta um crescimento real da economia de 6,3% em 2016, 
ante 6,9% em 2015, e acrescenta que o persistente excesso de aço na China colocará 
fim à alta dos preços do minério de ferro. 

O minério com 62% Fe para entrega no porto de Qingdao, na China, no 
prazo de oito semanas e modalidade custo e frete (CFR), subiu 39% em 2016 para US$ 
60,36, ficando com uma média de US$ 50 a tonelada, segundo índice Metal Bulletin. O 
Citigroup projeta preços médios de US$ 45 em 2016, US$ 39 no ano que vem e US$ 38 
em 2018. As informações são das agências Reuters, Bloomberg e Dow Jones 
Newswires. 
 
Fonte : Notícias de Mineração   
Data: 18/04/2016 
 
 
 
 



 

AVANCO INICIA PRODUÇÃO DE COBRE E MIRA EXPANSÃO 
 

Próximo à região de Serra Pelada, que marcou o início da corrida do Brasil 
ao ouro nos anos 80, um grupo de investidores estrangeiros apoiou a construção de 
uma mina de cobre que, apesar de não ser tão representativa do mercado 
internacional, demonstra que há possibilidade de se iniciar projetos no setor, mesmo 
com a recente depressão dos preços das commodities.  

A Avanco Resources, empresa australiana cuja única atividade é essa 
unidade, iniciou nesta semana o embarque de seus produtos, os concentrados de 
cobre, após quase nove anos de estudos e construção. A companhia estreia no 
mercado em um momento no qual a maioria dos analistas já acredita que o preço do 
metal chegou ao "fundo do poço" - ou seja, a perspectiva é de começo da recuperação.  

Foram quase nove anos estudando o depósito e preparando a construção 
da mina de Antas Norte, em Curionópolis, no Pará. A capacidade produtiva é de 45 mil 
toneladas de concentrados de cobre, com potencial para se fabricar 12 mil toneladas 
de cobre metálico e 7 mil onças de ouro por ano. Foram gastos até agora US$ 55 
milhões, a maioria injetado pela gestora de recursos americana BlackRock, e uma 
expansão já é planejada para Água Azul, na mesma região - o projeto Pedra Branca.  

"O que nós precisamos é dos recursos para tocar o novo projeto", explica 
Luis Azevedo, diretor-executivo da Avanco. "Lá, a mina será subterrânea, a primeira do 
Pará, mas precisamos de algumas garantias do governo", acrescenta. Dentre os 
problemas encontrados, está a legislação trabalhista, que proíbe o trabalho em minas 
do tipo por mais de seis horas. "Às vezes leva 45 minutos só para se chegar ao local de 
trabalho." 

Essa expansão tem potencial para produzir o triplo de Antas Norte. O 
investimento necessário será de ordem semelhante, em comparação com a unidade 
de Curionópolis - US$ 165 milhões. "Queremos ser líderes na exploração subterrânea 
de Carajás", afirma Anthony Polglase, presidente do grupo australiano. O projeto está 
atualmente na fase de estudos.   

 



 
A Avanco tem capital aberto na bolsa de Sydney e o maior acionista é a 

Appian Natural Resources, fundo de investimento em extração mineral, com 19,2%. A 
Greenstone possui 16,69% e o BlackRock World Mining, 12,86%. A trading e 
mineradora Glencore detém 8,27% das ações - o projeto Pedra Branca foi comprado 
em 2012 da Xstrata, mineradora adquirida pela Glencore.  

Mas o aporte da BlackRock foi mais significativo e a administradora de 
fundos ganhou direito a royalties da venda. "Investimos porque a geologia tinha 
potencial e a região ao redor apóia a mineração", explica Evy Hambro, gestor do fundo 
da BlackRock. "Além disso, a equipe contratada era de boa qualidade técnica para 
gerar valor com o ativo."  



A Avanco pretende ter receita de aproximadamente US$ 35 milhões já em 
2016, mas em 2017, quando funcionará a plena capacidade durante todo o ano, já 
acredita poder aumentar a cifra para US$ 50 milhões. Melhorias na unidade podem 
levá-la a produzir até 18 mil toneladas de cobre. Os volumes serão todos destinados à 
Ásia.  

A ideia da Avanco é fazer parte de uma outra onda da mineração, e 
especificamente do Pará, de empresas de médio porte. Carajás é bastante conhecido 
por ser uma área dominada pela Vale, e um local no qual o projeto S11D, o maior de 
minério de ferro no mundo, está para iniciar suas atividades neste ano. Mas a Avanco 
pretende ser uma "júnior" eficiente, não de alto custo.  

Dentre as medidas que possibilitaram nível mais baixo de despesas do que 
o normal, está o uso de algumas máquinas de segunda mão na construção e lavra da 
mina de Antas. Além disso, a companhia australiana conseguiu desenhar seu projeto 
com profissionais experientes, mas que estavam disponíveis no mercado depois que se 
encerrou o superciclo das commodities. As negociações com os governos federal e 
estadual, em um momento no qual o Pará tenta acelerar o desenvolvimento mineral, 
também foram mais produtivas.   

"Também tivemos que adotar uma postura mais conservadora no lado dos 
custos depois que vimos a queda dos preços do cobre", afirma Azevedo. "Com o início 
de operação agora, cria-se a oportunidade de se beneficiar da recuperação das 
commodities", diz Hambro, do BlackRock. "Foi até bom o preço cair enquanto era pré-
operacional, assim a empresa não deixou de ganhar receita durante o processo."  

Também parte da estratégia atual do Pará de agregar valor aos produtos, 
autoridades locais cobraram da Avanco evolução no sentido de verticalizar a produção. 
O problema é que um dos subprodutos da transformação do metal é o ácido sulfúrico, 
poluente e com mercado muito pequeno para a venda. "Precisamos quebrar essa 
barreira [da verticalização]", pediu Eduardo Leão, diretor de geologia e mineração da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) do Pará. 

 
Autor(es): Renato Rostás 
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CRUSADER FINALIZA ACORDO E CRIA THIRD ELEMENT METALS PARA 

EXPLORAR LÍTIO EM GOIÁS 
 

A Crusader Resources informou nesta terça-feira (19) que assinou o acordo 
de acionistas com a também australiana Lepidico para criar a joint venture Third 
Element Metals. A nova mineradora vai desenvolver o projeto de lítio Manga, em 
Goiás, cujo programa de mapeamento e amostragem para reconhecimento da área foi 
concluído, com resultados esperados em duas semanas. 



Foi determinado no acordo que a Crusader e a Lepidico ficarão com 50%, 
cada, da joint venture. A parceria considera outras áreas no Brasil que também sejam 
ricas em lítio e em mais países, desde que acordado entre as duas empresas. 

A Lepidico obteve, recentemente, por meio da subsidiária Mica 
Exploration, a autorização de pesquisa para um projeto chamado Euriowie, localizado 
em Broken Hill, na Austrália. A companhia tem a patente da tecnologia L-Max, de 
processamento mineral, para extrair lítio a partir de minério de mica. O início da 
parceria no Brasil será no projeto Manga, que já pertencia à Crusader, e fica no 
nordeste do Estado de Goiás. 

A Third Element Metals terá direitos exclusivos para usar a tecnologia L-
Max. O objetivo da joint venture é “desenvolver e manter um portfólio de projetos de 
lítio e/ou direitos de royalties do licenciamento da tecnologia [L-Max], além de 
implantá-lo no projeto Manga”, disse a Crusader em comunicado enviado hoje ao 
mercado. 

Os resultados históricos de mapeamento e amostragem em Manga 
apontaram mica rica em lítio e muscovita contendo lítio. As amostras de rocha 
coletadas pela Crusader na década passada apontaram até 1,8% de óxido de lítio 
(Li2O). Outras análises específicas da mica e da muscovita retornaram 3,6% e 2,3%, 
respectivamente, de Li2O. 

“A assinatura do acordo de acionistas é um passo fundamental para 
formalizar nosso relacionamento estratégico com a Lepidico. Enquanto a Crusader 
continua focada nos seus ativos de ouro e minério de ferro, especialmente no 
desenvolvimento do projeto de ouro Juruena, o acordo de acionistas cimenta nossa 
parceria coma Lepidico, garante à companhia os direitos exclusivos para a tecnologia L-
Max no Brasil e permite o avanço do projeto de lítio Manga por meio da nova 
estrutura da companhia”, afirmou Paul Stephen, diretor executivo da Crusader. 

O carro-chefe da Crusader no país é o projeto de ouro Juruena, no Mato 
Grosso. A mineradora tem ainda Posse, de minério de ferro, em Minas Gerais, e o 
projeto de ouro Borborema, no Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Notícias de Mineração  
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CANCANA PRODUZ 2.558 TONELADAS DE MANGANÊS EM 

RONDÔNIA NO 1º TRIMESTRE 
 
A Cancana informou hoje (14) que a Brazil Manganese Corporation (BMC), 

joint venture entre a empresa e a Ferrometals, bateu recorde na produção de 
manganês nas minas Rio Madeira e Jaburi, próximas a Espigão D'Oeste (RO), no 
primeiro trimestre deste ano. Foram produzidas 2.558 toneladas, um aumento de 
107% na comparação com o mesmo período de 2015. 



De janeiro a março deste ano, a BMC embarcou 4.354 toneladas de 
produto de manganês, volume que é 15 vezes superior ao vendido pela empresa no 
primeiro trimestre do ano passado. A mineradora tem dois contratos de venda de 
manganês, que totalizam 15.057 toneladas. O estoque da Cancana em 31 de março era 
de 17.410 toneladas. 

Segundo a mineradora, os preços do manganês com 44% de teor, para 
entrega no porto de Tianjin, na China, na modalidade custo, seguro e frete (CIF), mais 
do que dobraram de 4 de janeiro deste ano para 1º de abril. A cotação subiu de US$ 
1,86 por unidade de tonelada métrica base seca (dmtu) para US$ 4,01 dmtu, segundo 
índice do Metal Bulletin. 

A mineradora disse que durante o primeiro trimestre, em Rio Madeira, 
foram instalados dois novos reservatórios de água, uma bacia de rejeitos e realizadas 
melhorias no reaproveitamento da água, visando acabar com os problemas de 
escassez que limitaram a capacidade de produção na mina. A planta de geração de 
energia elétrica e linhas de transmissão foram reconstruídas e realocadas para garantir 
um fornecimento mais seguro e confiável, segundo a Cancana. 

As melhorias em Rio Madeira incluíram a vistoria do trommel e do lavador 
de tambor (scrubber) e a instalação de um novo alimentador. Segundo comunicado 
enviado ao mercado nesta quinta-feira (14), a mina Rio Madeira está 100% 
operacional. 

Em Jaburi, entraram em operação durante o primeiro trimestre dois 
britadores de mandíbula que foram instalados na mina em dezembro do ano passado. 
Os equipamentos permitiram, segundo a Cancana, um rendimento e desempenho 
mais consistentes e confiáveis. Um novo bloco de acomodações também foi 
construído em Jaburi, com cozinha que tem capacidade para receber empregados das 
duas plantas e espaços para reuniões. 

De acordo com a mineradora, as novas acomodações permitem dois turnos 
de trabalho e um turno de manutenção na mina Jaburi, durante 24 horas por dia. 

 
Fonte: Notícias de Mineração  
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VALE BUSCA 210 ENGENHEIROS E TÉCNICOS PARA O PROJETO S11D 
 
A Vale recruta engenheiros e técnicos especializados em mineração para 

trabalhar no projeto S11D, em Canaã dos Carajás (PA), que deve entrar em operação 
no segundo semestre deste ano. No mês passado, a mineradora contratou 180 
profissionais para o projeto. Agora, a Vale se prepara para contratar mais 210 
engenheiros e técnicos e 210 profissionais de nível médio até o fim do ano. 

As oportunidades serão divulgadas no website da empresa. Há vagas para 
engenheiros na área de manutenção, operação e planejamento, supervisores de 



manutenção e técnicos de automação, manutenção, elétrica, de minas e geologia, 
além de uma oportunidade para médico do trabalho. Segundo a Vale, todos os cargos 
são para profissionais com experiência em mineração. 

“Engenharias de minas, mecânica e elétrica são as que concentram o maior 
número de perfis profissionais que buscamos especificamente para o S11D, ainda que 
a Vale também precise de engenheiros de produção e, em alguns de seus negócios, 
haja também necessidade de engenheiros civis”, afirmou Vera Martins, gerente de 
Recursos Humanos para o Sistema Norte da Vale. 

Para os engenheiros, há oportunidades de nível pleno, que exigem pelo 
menos três anos de experiência em mineração ou em áreas similares, como a 
siderurgia, e de nível sênior, cuja vivência prévia na área precisa ser superior a cinco 
anos. 

Os cargos de supervisão podem exigir ou não formação superior, 
dependendo da área. No caso do supervisor de manutenção corretiva e preventiva, 
segundo Vera, o diploma superior não é mandatório. “É uma carreira técnica”, diz. 
Para os profissionais técnicos especializados não há exigência de diploma universitário, 
bastando a formação técnica na área de atuação e a experiência profissional. 

O processo de recrutamento tem sido um desafio, segundo a gerente de 
RH. “Recebo muitos currículos, mas é fato que não há muitos profissionais formados 
na área de mineração, tanto engenheiros quanto técnicos”, diz ela. 

Candidatos que demonstram, além de suas realizações, foco em questões 
de saúde, segurança e meio ambiente são os que se destacam. “Buscamos 
profissionais com percepção de risco bastante aguçada porque isso é um valor para a 
Vale”, diz Vera. 

Comportamento colaborativo e interesse por inovação também são 
aspectos importantes analisados durante a seleção. Também é importante gostar de 
morar em cidade pequena, já que Canaã dos Carajás (PA) tem 30 mil habitantes. 

“O grande atrativo é a oportunidade de participar de um projeto que fará 
história não só no Brasil, como no mundo”, declarou Vera. O S11D traz aspectos 
inéditos para a mineração de ferro mundial como o uso de correias transportadoras de 
minério de ferro da mina para a usina, em vez de caminhões. 

No que diz respeito aos salários, a Vale afirmou que são compatíveis com a 
remuneração praticada por empresas de grande porte e, no caso, dos engenheiros 
está dentro do estabelecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (Crea). 

De acordo com um trabalhador do S11D, a oportunidade de 
desenvolvimento de carreira fala mais alto.“Quando recebi o convite para participar da 
seleção, não pensei duas vezes. Mais do que um desafio profissional, para mim é um 
projeto de vida”, diz o supervisor de manutenção corretiva do S11D, Gutemberg 
Araújo. 

Com formação técnica em mecânica e diploma superior em administração 
de empresas, Gutemberg veio de Minas Gerais, depois de uma passagem pela Anglo 
American para trabalhar em Conceição do Mato Dentro (MG) na construção do maior 
mineroduto do mundo, o Minas-Rio. As informações são da Exame. 

 
Fonte: Notícias de Mineração  
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VOTORANTIM SEPARA NEGÓCIOS DE METAIS PARA SER 

COMPETITIVO 
 

O grupo Votorantim volta a desmembrar os negócios de mineração e 
metais - oito anos depois de juntá-los todos debaixo de uma holding -, dentro de um 
plano de montar uma empresa robusta na produção de zinco e cobre, com operações 
no Brasil e exterior. Na nova concepção, a empresa já fica pronta para no futuro buscar 
um sócio estratégico ou até ir ao mercado de capitais.  

A estratégia, que envolve a criação da Votorantim Metais Holding, vai focar 
nas operações atualmente mais rentáveis no setor de mineração e metalurgia. Tito 
Martins, desde 2011 à frente da Votorantim Metais, assume o comando da VMH, que 
terá sua sede fiscal em Luxemburgo e a administrativa em São Paulo. 

Com a reestruturação, a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), fundada 
há 61 anos e somente a partir de 2008 integrada à VM, volta a ser uma empresa 
independente, gerida por um presidente próprio (ver a reportagem Mais enxuta, CBA 
vai focar em embalagens e transportes)  

Martins disse ao Valor que o redesenho desse negócio no grupo foi 
alinhavado durante um ano e meio. A criação da VMH faz parte de um processo de 
mudança de cultura no grupo: passando de uma empresa de metalurgia para uma 
companhia mais focada em mineração, integrando ao máximo suas operações. "A 
mineração traz maior retorno aos negócios", destacou o executivo. Por exemplo, 
enquanto a peruana Milpo, que agora é 80% do grupo, tem de 29% a 32% de margem 
no resultado operacional (Ebitda), a área de metalurgia fica em torno de 15%.  

A Milpo faz mineração de zinco e cobre no Peru e Chile e no ano passado 
teve receita de US$ 626 milhões e Ebitda de US$ 179 milhões. Tem seis projetos dos 
dois metais no pipeline para serem montados nos próximos anos. 

 O executivo observa que há excedente de metais no mundo, o que 
pressiona as margens das fundições de não ferrosos. O níquel é um típico exemplo. E a 
China, como grande consumidor e ao mesmo tempo um produtor agressivo, tem 
influência nos preços das commodities metálicas, que vem sofrendo muito. 

 A nova companhia, hoje posicionada como quinta maior produtora de 
zinco do mundo, nasce com receita líquida de R$ 6,7 bilhões, conforme balanço de 
2015, quando vendeu 690 mil toneladas de zinco eletrolítico. O Ebitda da VMH foi de 
R$ 1,44 bilhão - em torno de US$ 400 milhões.  

Os negócios de metais da Votorantim tiveram prejuízos no ano passado, 
sendo que a área de polimetálicos (zinco, cobre e outros subprodutos) apresentou o 
melhor desempenho no balanço. "Nosso grande desafio é manter margens mais 
rentáveis, avançando na cadeia de produção para a atividade de mineração", diz. 

 Em cinco anos, afirma Martins, a meta é no mínimo alcançar um equilíbrio 
na relação entre mineração (produção de concentrados de zinco e cobre) e metalurgia 
dentro das operações da VMH. Isso significa adicionar cerca de 300 mil toneladas de 



concentrados de zinco ao volume atual. Esse volume virá de novos projetos, no Brasil, 
Peru e Chile. 

A VMH tem ativos no Brasil (Minas Gerais - Vazante, Morro Agudo, Três 
Marias e Juiz de Fora), no Peru e Chile, entre unidades fabris e projetos de expansão 
em No Brasil tem planos de novas minas em Aripuanã (Mato Grosso), Ambrósia Sul 
(Rio Grande do Sul) e a área norte de Vazante. Cinco projetos no Chile e Peru, com 
destaque para o de Magistral, além de expansão nos ativos atuais. 

Dentro de uma década, a VMH espera ter superado essa marca, a custos 
competitivos internacionalmente, e refinar menos. Uma meta é mais que triplicar a 
produção de cobre contido, de 60 mil para 200 mil toneladas. "Só vamos entrar em 
projetos que fiquem no primeiro e segundo quartil da curva de custos", disse. 

Com a nova estrutura e dentro da nova concepção, Martins disse que um 
objetivo é ter de 5% a 6% do mercado americano de zinco. Nos Estados Unidos a 
empresa tem operações de refino e acabamento de produtos de zinco. 

Ex-diretor da Vale, onde fez carreira de 1984 a 2011, o executivo disse que 
o conselho do grupo Votorantim abraçou a ideia de repensar o negócio, apresentada 
durante a Rodada de Diálogos Estratégicos (que ocorre a cada três anos), em 2015. 
"Para o zinco, vemos cenário bom no curto, médio e longo prazos; para o cobre, no 
médio e longo prazo. Isso nos dá segurança para a nova estratégia", diz o presidente 
da VMH". 
 
Autor(es): Ivo Ribeiro e Renato Rostás 
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MARCO ANTÔNIO MARTINS ALMEIDA É NOVO MINISTRO DE MINAS 

E ENERGIA 
 

A presidente Dilma Rousseff nomeou Marco Antônio Martins Almeida 
como novo ministro de Minas e Energia. Ele substitui Carlos Eduardo de Souza Braga, 
que ocupava o cargo desde janeiro de 2015 e pediu exoneração na quarta-feira (20). O 
novo ministro era secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do 
Ministério de Minas e Energia (MME). 

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira (22). 
Braga se reuniu com a presidente no MME e afirmou que “era hora” de entregar o 
ministério. Ele encaminhou carta a Dilma, destacando parte das realizações e dos 
resultados atingidos durante a gestão. 

Com a saída do governo, Braga voltará para o Senado, mas antes passará 
por um período de licença por motivos de saúde. Enquanto isso, a esposa dele, Sandra 
Braga (PMDB-AM), assumirá o mandado. A exoneração do ministro ocorre após o 
PMDB romper o apoio com o governo, em meio ao processo de impeachment contra a 
presidente. 



O novo ministro, Marco Antônio Martins Almeida, nasceu em 14 de janeiro 
de 1961, em Juiz de Fora (MG). Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade de 
Brasília (UnB), em 1983 e especializou-se em Engenharia do Petróleo no Centro de 
Ensino da Petrobras em 1986. Trabalhou na empresa João Fortes Engenharia e no 
Banco do Brasil. 

Em 1985 foi admitido na Petrobras, empresa com a qual mantém vínculo 
até hoje. Na companhia, atuou na Bacia de Sergipe e Alagoas, nas áreas de produção 
terrestre e marítima de petróleo, além de ter sido responsável pelo planejamento 
regional do aproveitamento do gás natural. 

Almeida foi cedido, em 1992, ao governo federal, onde trabalhou no 
Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), na Agência Nacional de Petróleo 
(ANP) e no Ministério de Minas e Energia, desde 1999. No MME, desempenhou 
diversas funções, como secretário responsável pela área de Óleo, Gás e Renováveis em 
duas oportunidades, entre 2002 e 2003 e entre 2009 até 22 de abril deste ano. Ele 
também ocupou o cargo de coordenador do PAC de óleo e gás desde sua criação. Com 
informações do jornal O Globo e do G1. 
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ALTA DAS COMMODITIES NA CHINA SURPREENDE MERCADOS 

GLOBAIS, DIZ MORGAN STANLEY 
 
A recente alta na negociação especulativa de commodities na China causou 

forte surpresa nos mercados globais, segundo o Morgan Stanley, mencionando o 
aumento da atividade local para aço, minério de ferro, algodão, entre outros produtos. 
A análise do banco foi publicada nesta segunda-feira (25). 

“Agora os especuladores da China envolvem commodities. O último pico de 
especulações na China surpreendeu os mercados globais”, disseram analistas do 
Morgan Stanley, incluindo Tom Price e Joel Crane. 

Na semana passada, a negociação de derivativos de commodities na China, 
incluindo vergalhão de aço, aumentou, depois de especulações de que a melhora do 
crédito no país asiático estenderia o período de recuperação nos preços das 
commodities, com a alta na demanda. 

“O movimento para limitar o comércio sugere que liquidez de crédito 
melhorada da China pode ser restringida em breve. Isso, em conjunto com o feriado do 
Dia do Trabalhador da China, deve levar a uma recuperação, no curto prazo, das 
negociações e dos preços das commodities”, afirmou o Morgan Stanley, mencionando 
o feriado de 1º de maio. 

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa Dalian Commodity 
Exchange, na China, subiram 48% neste ano, até o momento. Somente na semana 



passada, a alta foi de 16%. O preço do minério de ferro com 62% Fe para entrega no 
porto de Qingdao, na China, no prazo de oito semanas e modalidade custo e frete 
(CFR), caiu 0,4% para US$ 66,07 a tonelada, no índice Metal Bulletin. 

Neste ano, a valorização da commodity é de quase 50% depois de três anos 
seguidos de quedas, com o excesso de oferta, em especial de Vale, Rio Tinto e BHP 
Billiton, e a demanda mais fraca na China, principal consumidora de minério de ferro 
do mundo. As informações são da agência de notícias Bloomberg. 
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AS PERSPECTIVAS DE CURTO PRAZO NA VISÃO DO IFA 
 
As taxas de crescimento econômico em 2015 foram desapontadoras, 

principalmente devido à fraca expansão das economias emergentes. O crescimento do 
PIB global no ano é estimado em 3.1%, de acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou 0.3% a menos do que em 2014 e 0.4% abaixo das previsões 
feitas em abril de 2015. Mas espera-se uma retomada da atividade global em 2016, 
com uma expansão de 3.6% em bases anuais. 

A tendência observada desde 2011 tem sido largamente influenciada pela 
desaceleração do crescimento na China, caindo para abaixo de 7% em 2015 e com 
previsões de crescer apenas 6% em 2016, comparado com uma taxa de 10% ao ano 
entre 2000 e 2010.  Essa redução da atividade resulta em fraca importação por parte 
da China, com declínio do comercio internacional e enfraquecimento dos preços das 
commodities, BRASIL MINERAL - EDIÇÃO 359 - DIGITAL que tiveram um impacto maior 
do que o esperado sobre alguns dos principais exportadores de commodities, 
especialmente Rússia e Brasil.  

A fraqueza nos preços das commodities também levou a uma depreciação 
das moedas em um grande número de economias emergentes.  O declínio nos preços 
das commodities é exemplificado pelos petróleo, cujos preços caíram cerca de 50% até 
o final do ano passado, chegando ao seu mais baixo nível em mais de cinco anos.   Com 
o desequilíbrio na estrutura oferta-demanda, os preços das commodities minerais 
devem se manter baixos em 2016. Tendência similar é observada para as commodities 
agrícolas, como mostrado pelo índice de preços da FAO, que caiu em agosto do ano 
passado para o seu mais baixo nível desde 2009.  Esta contração reflete a fraqueza dos 
preços para todas as principais commodities agrícolas.  

 
Mercado apertado  

Em termos de políticas relacionadas com os fertilizantes, um fato 
importante foi a decisão da China, adotando desde o inicio de 2015, de limitar o 
crescimento no consumo de fertilizante em 1% entre 2015 e 2020, embora haja 
questões relacionadas com a implementação desta medida. Relacionado com essa 



decisão, o governo chinês decidiu aplicar um imposto (VAT) de 13% sobre as vendas de 
fertilizantes a partir de setembro do ano passado.  

Nas negociações sobre mudanças climáticas em Novembro/Dezembro, em 
Paris (COP21), foram incluídas propostas para reduzir o óxido nitroso (N2O) 
proveniente dos fertilizantes e também examinada a proposta para se aumentar a 
matéria orgânica do solo por quatro partes por mil por ano durante os próximos 50 
anos, com o objetivo de reforçar simultaneamente o sequestro de carbono em solos e 
tornar os solos agrícolas mais saudáveis, contribuindo para a melhoria da segurança 
alimentar.  

A campanha agrícola de 2015/2016 mostrou sinais de um mercado 
potencialmente apertado.  A colheita mundial de 2014 estabeleceu um novo recorde, 
puxado pela maior colheita de trigo e milho, e influenciado pelo declínio nos preços 
internacionais para muitas commodities agrícolas e pouca chuva em algumas das áreas 
importantes de produção de cereais.  A estimativa é que a produção de cereais em 
grão tenha caído aproximadamente 1%.  A maior colheita de trigo não suplantou a 
queda antecipada na produção de milho e arroz.  Mas a previsão era de um recorde na 
produção de soja em 2015/2016.  

 

 
Na área de colheita de inverno, prevê-se para 2016 uma leve contração em 

resposta aos baixos preços do trigo e das condições secas no plantio em algumas das 
áreas chave.  Ao mesmo tempo, os plantios de milho no Hemisfério Sul foram afetados 
por chuvas abaixo da média. Seguindo dois anos consecutivos de forte crescimento, o 
consumo mundial de cereais deve crescer moderadamente em 2015/2016, em torno 
de 1%. O incremento no consumo de trigo e arroz é puxado pelo seu uso como 
alimento, porque a utilização de grãos em bruto permanecerá praticamente igual. A 
campanha 2015/2016 deve ser equilibrada, com uma pequena sobreoferta ou déficit. 
As mudanças nos estoques de cereais também serão insignificantes, com um pequeno 
incremento nos estoques de trigo, que será suplantado pela queda nos estoques de 
arroz, enquanto os estoques de grãos em bruto devem se manter. No final de 
2015/2016 a China deverá estocar 250 milhões de toneladas métricas, respondendo 
por cerca de 44% dos estoques mundiais.  

No final da companha de 2015/2016, a taxa de estoque para consumo deve 
crescer pelo terceiro ano consecutivo para trigo, ter pequena retração para milho e se 



contrair pelo segundo ano para arroz em bruto. Enquanto os estoques para consumo 
dos três cereais devem se manter em níveis confortáveis, a taxa de estoque para 
comercio dos principais exportadores indicam um leve aperto nas condições de 
mercado para grãos em bruto e arroz. Com ampla disponibilidade internacional,os 
preços de cereais, sementes oleaginosas, açúcar e algodão declinaram ou se 
mantiveram em níveis baixos ao longo dos últimos 12 meses. A previsão é que os 
preços se mantenham deprimidos nos próximos meses, a menos que condições de 
tempo desfavoráveis afetem os maiores exportadores.  

 
Demanda por fertilizantes  

Os baixos preços da colheita que afetam a demanda mundial por 
fertilizantes na campanha de 2015/2016 são impactados pelos baixos preços 
internacionais das commodities agrícolas e pela fraca atividade econômica nas 
economias emergentes. A previsão é que a demanda se retraia 0,1% em 2015/2016, 
fincando em 183,1 milhões de toneladas. O incremento no resto do mundo não 
suplantará o declínio nas outras regiões. As principais mudanças ano a ano em volume 
devem se verificar na América Latina (contração) e Sul da Ásia (expansão). 

Mas a demanda mundial por fertilizantes deve se recuperar em 2016/2017, 
influenciada pela persistente baixa (mas provavelmente não longo declínio) nos preços 
das colheitas e retomada do crescimento econômico nas economias emergentes.  

A previsão é que a demanda global cresça 1,9% em 2016/2017, para 186,7 
milhões de toneladas, assumindo-se que não haverá grandes mudanças nos 
fundamentos de mercado para a agricultura. Uma progressiva mudança nas taxas de 
subsídio ao fertilizante na Índia sustentará um equilíbrio na fertilização. E as melhorias 
na eficiência do uso de N e P na China devem continuar. Puxada pelo incremento do 
suprimento na China, a demanda por potássio deve crescer firmemente (mais 3,3%, 
para 33,0 milhões de toneladas). A demanda por N e P deve se expandir mais 
modestamente, cerca de 1.4%, para 112,0 milhões de toneladas para nitrogênio e 
2,1%, para 41,6 milhões de toneladas para fósforo.  

A demanda por fertilizantes deve se contrair na Oceania, supondo-se que o 
El Niño terá um impacto negativo na agricultura da região. Deve se manter estável na 
Europa Central e Ocidental e poderá crescer nas outras regiões. Assumindo-se um 
alívio nas condições econômicas do Brasil e Argentina, a demanda poderá ter uma 
forte retomada na América Latina e também na Ásia Ocidental, presumindo-se 
condições médias do tempo e reduções de sanções contra o Irã. O crescimento será 
modesto na América do Norte e Ásia Oriental, devido à melhoria na eficiência do uso 
de fertilizantes. Uma firme expansão é prevista para a Europa Oriental e Ásia Central, 
Sul da Ásia e África. As principais mudanças em volumes devem ser verificadas na 
América Latina e Sul da Ásia, seguidas pela Ásia Oriental. Entre 2013/2014 e 
2016/2017, a demanda global deve ter um incremento de apenas 3,3% (ou seja, cerca 
de 1% ao ano), com crescimento mais forte em potássio (+8,7%) do que em nitrogênio 
(-2,0%) e fósforo (+2,8%). Ao longo do mesmo período, a América do Norte seria a 
única região com recorde de crescimento negativo. O Sul da Ásia experimenta a mais 
forte expansão, tanto em termos relativos quanto absolutos  
 
Previsões sujeitas a incertezas 



O IFA esclarece que suas previsões estão sujeitas a um grande número de 
incertezas, em particular as seguintes: evolução do contexto econômico e geopolítico; 
quedas de safra relacionadas com as condições do tempo (especialmente com relação 
ao El Niño); evolução dos preços das commodities agrícolas e dos fertilizantes com 
relação aos preços da safra; evolução da obrigatoriedade do biocombustível; evolução 
dos regimes de subsídio aos fertilizantes; e novas políticas com vistas a melhorar a 
performance do gerenciamento do uso de fertilizantes, restringindo ou taxando o uso 
de fertilizantes e incrementando a reciclagem de fontes de nutrientes orgânicos.  

As incertezas estão relativamente equilibradas em 2015/2016 para todos 
os três nutrientes. Mas para 2016/17, os riscos de desvantagem tendem a dominar as 
previsões, refletindo as perspectivas econômicas globais. Proporcionalmente, os riscos 
parecem maiores para potássio do que para fósforo e nitrogênio, devido à maior 
volatilidade nos mercados destes dois últimos. 

 
Oferta de fertilizantes  

2015 foi caracterizado por uma demanda quase estagnada e poucas 
oportunidades de comercio. Entretanto, a disponibilidade de capacidade e oferta estão 
crescendo, por conta das decisões de investimento tomadas quatro ou cinco anos 
atrás, durante a era pós2008. A indústria de fertilizantes hoje está lidando com 
questões de sobrecapacidade. As atividades de racionalização e consolidação 
emergiram em alguns países produtores chave. As vendas mundiais de nutrientes em 
2015 foram estimadas em 241 milhões de toneladas, representando um incremento 
moderado de 2% sobre 2014. As vendas de fertilizantes, que respondem por 78% do 
total, foram estimadas em 183 milhões de toneladas de nutrientes, mostrando que 
não houve crescimento com relação a 2014. Os usos industriais líquidos e as 
tonelagens não alocadas alcançaram 58 milhões de toneladas de nutrientes. 

As vendas globais de nutrientes primários foram puxadas essencialmente 
pelas entregas domésticas firmes, que cresceram 3%, para 189 milhões t de nutrientes 
e contribuíram com 78% das vendas totais de nutrientes primários. A demanda global 
por nutrientes em 2015 foi adequadamente suprida por capacidade de produção 
existente e por operações recentemente comissionadas. Entretanto, as questões de 
estoques e tensões políticas continuaram a impactar o comércio e produção globais. 
Em 2015, a produção global dos principais fertilizantes teve uma pausa; quase não 
houve variação na produção da maioria dos produtos, com exceção dos volumes de 
DAP. A produção de potássio declinou, enquanto outros produtos registraram 
incrementos modestos. Globalmente, a indústria de fertilizantes operou a 78% da 
capacidade instalada. 

Para 2016, espera-se um crescimento moderado nas vendas globais e a 
demanda por fertilizantes deve se recuperar. A demanda global por nutrientes para 
todos os usos deve crescer entre 1% e 2%, alcançando 245 milhões de toneladas; no 
entanto, os níveis de produção podem ser menores, especialmente de potássio e DAP, 
como resultado de maiores volumes de importação no final de 2015, o que levou ao 
aumento de estoques nos países consumidores chave (China e Índia). 

Prevê-se significativas expansões de capacidade em 2016, já que cerca de 
100 novas unidades de produção e expansão de projetos deveriam se tornar 
operacionais em 2015 e 2016, adicionando uma capacidade incremental de 20 milhões 



de toneladas de nutrientes para a fabricação de produtos primários (amônia, fósforo, 
ácido e potássio). 

 
Perspectivas para o Nitrogênio 

Com o maior incremento de capacidade de amônia nos Estados Unidos, 
Arábia Saudita, Indonésia, Nigéria e Rússia, a capacidade global de amônia deve 
crescer 5% em 2016, para 232 milhões de toneladas. Os maiores aumentos de 
capacidade ocorreram exatamente nestes países. A capacidade do comércio global 
transoceânico de amônia em 2015 ficou estável, já que novas fontes de oferta não 
foram comissionadas durante o ano. A disponibilidade transoceânica em 2016 deve 
aumentar 2%, para 18.9 milhões de toneladas, devido à nova oferta emergente na 
Arábia Saudita, Malásia, Rússia e Irã.  

 
Em 2016, o balanço global de nitrogênio mostra uma aceleração potencial 

de superoferta, devido aos incrementos de oferta substancialmente maiores do que o 
modesto crescimento da demanda. 

Cerca de 30 novas unidades estavam planejadas para entrar em produção 
em 2015 e 2016, sendo dois terços localizadas na China. A capacidade global de ureia 
poderia ser incrementada em 5% em 2015, para 218 milhões de toneladas e 4% em 
2016, para 227 milhões de toneladas. O aumento de capacidade na China está 
desacelerando e as principais adições de capacidade fora da China ocorrerão na 
Algéria, Indonésia, Irã, Nigéria, Rússia e Estados Unidos. A oferta global de ureia é 
estimada em 179 milhões de toneladas em 2015 e 187 milhões de toneladas em 2016. 

A demanda por ureia em 2016 deverá crescer 3%, para 173 milhões de 
toneladas, puxada pelo firme uso tanto em fertilizantes como nas aplicações 
industriais. A oferta/demanda global de ureia em 2015 manteve um substancial 
potencial de superávit, tendo em conta os incrementos de capacidade. O balanço 
oferta/demanda em 2016 deverá mostrar um crescente desequilíbrio, expandindose 
cerca de 40%, para 14 milhões de toneladas (8% do potencial de oferta). Maiores 
ofertas exportáveis emergirão na África e deve-se manter a expansão na Ásia 



Ocidental, América Latina e Europa. Um decréscimo significativo de 25% é projetado 
para os Estados Unidos, levando a uma redução significativa da demanda por 
importações de ureia em 2016. 

 
Perspectivas para o fosfato 

Uma grande oferta de rocha fosfática emergiu na África, Ásia Ocidental e 
Ásia Oriental. Assim, a oferta global de fosfato para 2016 deve ter uma expansão de 
6% com relação a 2014, alcançando 232 milhões de toneladas. As maiores expansões 
estão projetadas para apenas três países: Marrocos, Jordão e China. Estes incrementos 
serão parcialmente suplantados por reduções nos Estados Unidos e pela situação na 
Síria. A oferta bruta incremental será principalmente dedicada ao processamento 
cativo. 

A oferta global de ácido fosfórico é estimada em 56.4 milhões t de P2O5 
em 2015 e 58 Mt de P2O5 em 2015 e 58 Mt de P2O5 em 2016. Não está previsto o 
surgimento de qualquer oferta nova de ácido fosfórico grau comercializável em curto 
prazo. A capacidade global de ácido fosfórico permaneceu virtualmente a mesma em 
2015, mas deverá crescer 3%, para 58 Mt de P2O5. Este aumento de 2 milhões de 
toneladas ocorrerá principalmente em Marrocos  

O balanço oferta/demanda para ácido fosfórico mostra um pequeno 
incremento no potencial de sobreoferta em 2015. Entretanto, a projeção é que o 
desequilíbrio se expanda ainda mais em 2016, apesar da demanda crescente por 
fosfato.  

O aumento da oferta exportável emergirá principalmente no Marrocos e 
Ásia Ocidental. A China se manterá em uma posição de grande sobreoferta para os 
próximos anos. Os déficits regionais devem se manter estáveis na Europa e Oceania, e 
ligeiramente menos no Sudeste Asiático. Os déficits regionais se expandirão na 
América Latina e Sul da Ásia, sinalizando uma demanda sustentável por importações.  

Poucos projetos de adição de capacidade foram completados em 2015, 
com pouco desenvolvimento fora da China e Marrocos. A capacidade global de fosfato 
processado deve aumentar 3%, para 97 milhões de toneladas em 2016. O Marrocos 
contribuirá com 66% do incremento total de capacidade em 2015/2016 e a China seria 
responsável por 17%. 

 
Perspectivas para o potássio  

Pela primeira vez em mais de uma década a capacidade mundial de 
potássio registro um decréscimo em 2015, caindo para 51,4 milhões de toneladas de 
K2O, devido à remoção de capacidade da Rússia, Estados Unidos e Laos. A capacidade 
global de produção de potássio em 2016 deve se expandir 8% sobre 2015, para 55,5 
milhões de toneladas de K2O (94Mt de produtos). O Canadá contribuiria com 87% (3.6 
Mt de K2O) de incremento de capacidade. Em termos de produtos, a capacidade global 
de potássio em 2016 é estimada em 94 Mt de produtos.  

A oferta global de potássio foi projetada em 43,5 MT de K2O em 2015, 
crescendo para 44.6 Mt de K2O no final de 2016. Em termos de MOP equivalente, a 
oferta de potássio deve pode alcançar 74.3 Mt no final de 2016. A oferta regional 
crescerá na América do Norte e EECA.  

Após 4%de queda em 2015, a demanda global por potássio deve crescer 
4% em 206, para 39.6 Mt de K2O (65-66 Mt de MOP equivalente). 



O balanço derivado de potássio mostra que houve sobreoferta potencial 
em 2015, com um declínio potencial para 5.0 Mt de K2O no final de 2016. Isto resulta 
de um gradual ramp up de novas capacidades no Canadá e Rússia e da manutenção da 
demanda .  

O potencial de sobreoferta da EECA e Ásia Ocidental se manterá estável, 
mas deverá, mas deverá declinar na Europa. Somente a América do Norte deve ter 
crescimento de potencial de oferta exportável. Déficits regionais devem se expandir 
em todas as regiões, com notável incremento na Ásia Oriental e América Latina.  
Perspectivas para o enxofre  

A produção global de enxofre elementar em 2015 ficou próxima de 58.9 
Mt, com um incremento de 6%. A oferta doméstica continua a se expandir em alguns 
dos países que são maiores consumidores de enxofre. O consumo global de enxofre 
elementar foi estimado em 59 Mt, crescendo 3.5% sobre 2014. Este incremento foi 
puxado pela demanda firme da produção de fertilizantes base enxofre e usos 
industriais, contra um declínio do uso do minério em lixiviação. O mercado global de 
enxofre em 2015 ficou quase equilibrado entre produção e demanda. Uma 
considerável tonelagem de produção ainda permanece localizada em regiões remotas.  

Em 2016 a produção mundial de enxofre elementar deve crescer 7% para 
Mt de S. O consumo global, por sua vez, deve expandir 3% para 61 Mt, graças à 
demanda firme em fertilizantes e segmentos industriais, além da crescente demanda 
de enxofre como nutriente.  

Os resilientes – embora esteja diminuindo – déficits de produção da 
década passada porem evoluir de déficit potencial para sobreoferta de enxofre 
elementar, o qual pode exceder 2.5 Mt em 2016. A oferta de enxofre elementar 
exportável a partir de novas produções deve se expandir em 3 Mt de S, com 
incremento de tonelagem de Abu Dhabi, Arábia Saudita, Turquemenistão e Qatar. As 
expansões de capacidade de planejadas e o ramp up de produção em novas plantas de 
ácido fosfórico em 2016 adicionarão incremento na demanda por importações de 
enxofre para o Marrocos, Tunísia e Jordão.  
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