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VALE QUER VENDER US$ 15 BI EM ATIVOS ATÉ 2017 
 
A Vale pretende negociar ativos no valor de até US$ 15 bilhões até o final 

do próximo, apesar da recente recuperação do preço do minério de ferro, carro-chefe 
da companhia. A informação consta na apresentação enviada hoje (10) pela empresa 
ao website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

“Nós reconhecemos a recente melhoria nos preços das commodities, mas 
estamos cientes da volatilidade do mercado”, diz a última página da apresentação. 

A mineradora coloca em prática um plano de desinvestimento com 
objetivo de fazer caixa, reduzir sua dívida líquida e simplificar o portfólio de ativos. A 
intenção é vender tanto ativos que não tenham relação com a atividade principal da 
empresa, os chamados ativos non core nas áreas de logística e energia, quanto ativos 
core, que podem ser minas e instalações industriais, como pelotizadoras. 

Em apresentação feita pelo presidente da Vale, Murilo Ferreira, durante 
conferência do Bank of America, em Miami (EUA), foi divulgado que a empresa 
pretende fechar, somente neste ano, a venda de ativos no valor de US$ 4 bilhões a US$ 
5 bilhões. 

Esse montante inclui uma joint venture do negócio de carvão, uma 
segunda transação de ações preferenciais, venda antecipada (streaming, em inglês) de 
metais preciosos, sete navios da classe Valemax para o transporte de minério e ativos 
de geração de energia. 

O valor apresentado de desinvestimento para 2016, de US$ 4 bilhões a US$ 
5 bilhões, é inferior ao apresentado anteriormente que ia até US$ 5,5 bilhões, devido 
ao fracasso na venda da participação que a Vale tem na Mineração Rio do Norte (MRN) 
para a Norsk Hydro. Outro ponto que chama a atenção é fertilizantes não ser mais 
listado com um ativo não essencial (non core), como em outras apresentações. 



No ano que vem, a empresa pretende ofertar ao mercado ativos core que, 
somados, podem chegar a US$ 10 bilhões, sem especificar o que será posto à venda. 

A apresentação diz que a avaliação do que será negociado levará em 
consideração o portfólio de ativos no longo prazo, as transações potenciais a serem 
feitas e o potencial para redução da dívida e da complexidade das transações. 

A companhia afirma, na apresentação, que "desinvestimentos e transações 
estratégicas ajudarão a equilibrar o fluxo de caixa e fortalecer nosso [da Vale] 
balanço". 

Em fevereiro, o diretor financeiro da companhia, Luciano Siani, reforçou ao 
mercado a intenção da companhia em vender ativos. A ideia era incluir ativos nos 
segmentos de fertilizantes, níquel, cobre, carvão e minério de ferro. Até então, a 
companhia havia se desfeito de negócios periféricos, como navios, participações 
minoritárias, streaming de ouro e parte do negócio de carvão em Moçambique. O 
motivo das vendas é reduzir a dívida da empresa, hoje em US$ 28,853 bilhões. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 10/05/2016 
 
 

 
 

ONE IN FIVE RARE EARTH COMPANIES WANT OUT 
 
After a ruling by the World Trade Organization, China got rid of its system 

of rare earth export quotas. 
The scrapping of tariffs followed and resulted in soaring exports from the 

country which last year produced 84% of total world rare earths output of 124,000 
tonnes. 

Oxide shipments have more than doubled for the first quarter of the year 
at 11,956 tonnes. March was the second best month on record. That was despite 
expectations that exports were expected to drop off dramatically in 2016 after 
December when cargoes hit a record high of nearly 5,000 tonnes as users built up 
inventories ahead of the Chinese new year. 

Exports of dysprosium (a hybrid-vehicle ingredient which is also used in 
making laser materials)  surged five-fold while neodymium (used for permanent 
magnets in everything from smart phones to anti-lock brakes) shipments jumped more 
than 300%. 

China's continued dominance of the rare earth market (its downstream 
industry also consumes more than 60% of global output) is making life difficult for 
mining and processing companies outside the country. 

According to a new industry survey conducted by data provider Argus 
Media, 65% of respondents believe China's dominance in production – both legal and 
illicit – is the number one challenge in the industry. 



Asked how their business are responding to the persistent weakness in 
pricing, 13.6% of respondents said they are reconfiguring to other metals. An 
additional 7.6% said they are halting or reducing rare earth production. The biggest 
group said expanding sales into new markets and increasing efficiency is how they are 
coping with the low price environment while 16.7% are seeking cash injection. 

The price index for the 17 elements compiled by China's Rare Earth 
Industry Association  has recovered somewhat from six-year lows hit in September. At 
121.4 on Wednesday, it's up 12% since then. 

The uptick hasn't convinced many players in the industry – nearly one in 
four see prices weaken or stagnate over the rest of 2016 according to the Argus 
survey. 

 
Autor(es): Frik Els  
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 18/05/2016 
 
 

 
 

PROJETOS DE ZINCO DA VOTORANTIM VÃO ACRESCENTAR 91 MIL 

TONELADAS POR ANO À PRODUÇÃO DO METAL NO BRASIL 
 
Os projetos Ambrósia (MG), Caçapava do Sul (MT) e Aripuanã (MT), da 

Votorantim Metais, vão aumentar a produção de zinco do Brasil em 91 mil toneladas 
anuais a partir de 2018. Os projetos foram apresentados pela mineradora durante o 
Simexmin, que aconteceu em Ouro Preto (MG) de domingo (15) a ontem (18). 

A empresa afirmou que todos os três estão em fase de licenciamento 
ambiental. O Ambrósia, localizado na zona rural de Paracatu (MG), visa a produção 
anual de 10 mil toneladas de zinco contido e 400 toneladas de chumbo, que juntas 
totalizam a previsão de 450 mil toneladas de minério, que serão beneficiadas na 
Unidade Morro Agudo da Votorantim Metais, também em Paracatu (MG). O zinco será 
encaminhado para a metalurgia de Três Marias (MG) e o chumbo será destinado à 
exportação. 

O investimento previsto, segundo a mineradora, é de R$ 62 milhões. A vida 
útil da mina é de no mínimo 5 anos e serão gerados 73 empregos diretos durante a 
operação. 

Já o projeto Caçapava do Sul, no distrito de Minas do Camaquã, em Porto 
Alegre (RS), terá produção anual de 16 mil toneladas de zinco contido, 36 mil de 
chumbo contido e 5 mil de cobre contido, que somam 57 mil toneladas de minério. O 
empreendimento, que é uma joint venture com a Mineração Iamgold Brasil, prevê o 
investimento de R$ 322 milhões e a geração de 450 empregos diretos durante a fase 
de operação. A vida útil da mina é mínima de 20 anos. 

O projeto Aripuanã, localizado na Serra do Expedito, que fica a 25 
quilômetros da cidade de Aripuanã (MT), vai produzir anualmente 65 mil toneladas de 



zinco contido, 25 mil de chumbo contido e 4 mil de cobre contido, que juntas somam 
1,8 milhão de toneladas de minério, que serão enviadas para metalurgias no Brasil e 
no exterior para refino. 

O início da operação está previsto para 2018 e a previsão de vida útil da 
mina é de 15 anos. O investimento é de R$ 675 milhões e serão gerados mil postos de 
trabalho no período das obras e 600 empregos durante a operação. O projeto é uma 
joint venture entre a Votorantim Metais, a Milpo e a Karmin. 

A Votorantim Metais investiu, entre 2015 e 2016, US$ 320 milhões em 
duas operações no mercado de capitais no Peru para aumentar a participação no 
controle da Milpo. Em abril, a mineradora ampliou a sua participação acionária na 
Milpo em 80,24%. 

No ano passado, as duas empresas investiram R$ 147 milhões em 
exploração mineral. Neste ano, o valor aumentou 3,40%, para R$ 152 milhões, de 
acordo com apresentação feita pelo diretor de Exploração Mineral da Votorantim 
Metais, Jones Belther. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 20/05/2016 
 
 

 
 

CALIFÓRNIA. A FALHA DE SANTO ANDRÉ ESTÁ “PRONTA A 

DISPARAR” 
 

A falha de Santo André não vai lançar a Califórnia no mar, mas um sismo 
nesta zona pode ter um impacto com grandes perdas humanas e económicas. Um 
sismo deste tipo pode acontecer nos próximos 30 anos. 

A falha de Santo André, a mais famosa falha geológica da Califórnia 
(Estados Unidos), continua a acumular tensão. Se acontecer um sismo (ou melhor 
dizendo, quando acontecer um sismo), o mais provável é que a área afetada seja muito 
maior do que o maior terramoto registado, em 1857. O assunto foi abordado na 
Conferência Nacional de Terramotos, que decorreu de 4 a 6 de maio, em Long Beach 
(Califórnia). Os investigadores alertaram para a necessidade de investir em prevenção. 

A tensão criada pelo movimento da placa (tectónica) do Pacífico, que se 
afasta da placa norte-americana, vai sendo aliviada por terramotos, mas não no caso 
da falha de Santo André, com 1.300 quilómetros. A mais perigosa e mais longa falha no 
estado da Califórnia está a acumular tensão há 300 anos, pelo menos em alguns 
pontos. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representação da falha de Santo André (a vermelho) na Califórnia. A placa norte-americana está a 

movimentar-se para sudeste e a placa do Pacífico para noroeste (setas) – David K. 

Lynch/Geology.com 

 

“As nascentes do sistema de Santo André ficaram com uma ferida muito, 
muito fechada. E o sul da falha de Santo André, em particular, parece estar trancada, 
carregada e pronta a disparar”, disse, durante a conferência, Thomas Jordan, diretor 
do Centro de Terramotos da Califórnia do Sul, citado pelo L.A. Times. 

O maior sismo registado na falha de Santo André, com uma magnitude de 
7,9, aconteceu em 1857. E desde aí tem estado sossegado, demasiado sossegado, na 
opinião de Thomas Jordan. É praticamente inevitável que um grande terramoto 
aconteça, ainda que ninguém consiga prever quando, portanto o melhor é estar 
preparado para um sismo de magnitude 8. 

Num relatório de 2008, o instituto de investigação geológica norte-
americano (U.S. Geological Survey) previu que um sismo de 7,8 na região sul da falha 
de Santo André causaria 1.800 mortes, 50 mil feridos e 200 mil milhões de dólares de 
prejuízos (cerca de 175 mil milhões de euros). Adicionalmente, alguns serviços ficariam 
severamente danificados, como o sistema de saneamento, que poderia levar seis 
meses a ser recuperado. 



“Infelizmente, neste país, muitas vezes, a vontade de melhorar as coisas só 
chega depois de ocorrer um desastre”, disse à BBC Mundo Peggy Hellweg, responsável 
pelas operações do Laboratório Sismológico de Berkeley, no norte da Califórnia. “Um 
sistema de alerta precoce seria muito útil”, continua. “Os nossos sistemas de alerta de 
sismo deveriam ser melhores. Não temos sensores nos sítios que são necessários. Não 
temos uma infraestrutura robusta.” E sem um alerta precoce, não é possível avisar a 
população para tomar medidas de segurança. 

O sismo de 1857 terá durado um a três minutos e foi tão forte que as 
rochas se liquefizeram. A nova simulação prevê um sismo de dois minutos com um 
impacto grande na cidade e na baía de Los Angeles. A pensar nos potenciais impactos 
de um terramoto, a cidade implementounovas regras nos edifícios, em outubro de 
2015, como noticiou o L.A. Times. São 15 mil os edifícios que têm de ser adaptados 
para resistirem a um sismo violento. 

A título de comparação, prevenir que um sismo, e consequente onda 
gigante, destruísse os edifícios junto ao porto de ferry boat de São Francisco 
(Califórnia), custaria três mil milhões de dólares (cerca de 2,6 mil milhões de euros), 
noticiou o L.A. Times. 

O risco de sismo na falha de Santo André até já teve honras de cinema. 
Mas Thomas Jordan, que foi consultado antes da realização do filme “San Andreas“, 
afirmou: “Provavelmente não deram muita atenção aos meus conselhos”. Um sismo 
nesta falha nunca poderia causar umtsunami que devastasse São Francisco como o 
que é mostrado no filme. “Os tsunamis realmente grandes, como aquele que atingiu o 
Japão, são causados por terramotos que têm origem num grande deslocamento no 
fundo dos oceanos”, disse o investigador citado pela revista Smithsonian. Mais, mesmo 
um sismo superpotente na falha, não será sentido na costa este dos Estados Unidos. 

Ainda assim, convém estar preparado. Jennifer Andrews, sismóloga do 
Instituto de Tecnologia de Califórnia (Caltech), disse à BBC Mundo que é provável que 
um grande terramoto na região sul da falha de Santo André aconteça dentro dos 
próximos 30 anos. 

 
Fonte : Geofísica Brasil 
Data: 06/05/2016 

 
 

 

INDÚSTRIA DÁ SINAIS DE MENOS PESSIMISMO 
 
Apesar de contar com um número menor de participantes – 22 mil, contra 

um pico de mais de 30 mil em 2013 – a convenção PDAC 2016 mostrou um otimismo 
moderado, mesmo diante dos recentes desafios da indústria de mineração mundial, 
que enfrenta um momento ruim em termos de preços e demanda de algumas 
commodities minerais. Ao contrário de 2015, quando o pessimismo predominou, este 



ano foi possível identificar um sentimento positivo por parte dos principais players da 
indústria.  

Durante os dias 6 e 9 de março, acorreram para a cidade de Toronto, na 
província de Ontário, Canadá, provenientes de mais de 100 100 países, milhares de 
investidores, analistas, executivos de mineração, geólogos, representantes de 
governos e estudantes para participar daquele que é o maior evento de exploração e 
mineração no mundo. De 

De acordo com Rod Thomas, presidente da PDAC (Prospectors and 
Developers Association of Canada), “a exploração mineral e a indústria de mineração 
têm enfrentado uma série de desafios econômicos nos últi-mos anos, mas o setor 
continua a demonstrar resiliência e o dinheiro voltou a fluir para a in-dústria, há 
tendências de mercado favoráveis e um movimento em direção a soluções mais 
sustentáveis para as atividades de mineração. Vimos, durante a convenção, sinais 
positivos no sentido de que o setor segue adiante”. 

Uma novidade este ano, na PDAC 2016, foi a realização, pela primeira vez, 
do IMMS (International Mines Ministers Summit), que reuniu ministros de energia de 
16 países sob a liderança de Jim Carr, ministro de Recursos Naturais do Canadá. O 
encontro dos representantes de estado foi considerado pelos organizadores como um 
passo importante no sentido de que a comunidade mineral internacional possa discutir 
e trabalhar em conjunto para resolver as questões que afetam a indústria. Além disso, 
25 parlamentares federais, seis ministros de província/território e dois primeiro-
ministros atenderam à convenção. 

“É importante que a PDAC construa fortes relacionamentos de trabalho 
não apenas com os governos federais e provinciais no Canadá, mas também com os 
governos internacionais para assegurar que a indústria mineral continue a atuar com 
sucesso e cresça, tanto no Canadá quanto internacionalmente, disse Andrew Cheatle, 
Diretor Executivo da PDAC. “A convenção é uma excelente oportunidade para mostrar 
a importância e escala de nossa indústria para o novo governo do Canadá e nós 
procuramos, através de atividades construtivas realizadas durante a convenção, levar 
isso adiante”. 

Agora no seu 84º ano, a convenção está mais diversificada do que antes, 
segundo os realizadores, com um grande número de eventos, incluindo a série CSR 
(Corporate Social Responsibility), com um foco na diversidade da indústria extrativa os 
programas Capital Market e Aboriginal, foram amplamente apoiados pelos 
participantes. 
A visão dos analistas 

Uma das sessões mais concorridas da convenção normalmente é o painel 
“Commodities and Metals Outlook”, realizada na tarde do domingo, primeiro dia do 
evento. Abrindo as análises, Mark Bristow, da Randgold Resources Ltd., afirmou que o 
maior superciclo da história das commodities passou, deixando a indústria de 
mineração em pior situação do que estava antes: acossada por pesados débitos e 
enfrentando muitos desafios. Ele analisou as razões que levaram ao insucesso da 
indústria e em capitalizar a oportunidade representada pelo superciclo e propôs que as 
companhias mineradoras aprendam a lição se quiserem assegurar o seu futuro em um 
ambiente difícil. Bristow também examinou os desafios inerentes à reconciliação da 
indústria, cuja natureza é essencialmente de longo prazo, com as demandas de curto 
prazo do mercado e explica que a definição de crescimento não é imutável, que muda 



de stakeholder para stakeholder e em diferentes pontos do ciclo de preços. Ele 
também sugere que o momento é favorável para novos players na indústria, porque o 
“sangue novo” pode dar a eles significativa vantagem competitiva sobre as 
companhias que ainda estão operando numa perspectiva tradicional. 

Martin Murenbeeld, da Dundee Capital Markets, afirmou que o preço do 
ouro em 2016 deve ficar entre US$ 1.209 e US$ 1.279 por onça e para respaldar suas 
previsões ele fez uma análise dos fatores que influenciam o preço do metal, tais como 
o desempenho da economia mundial, o movimento de alta/baixa do dólar americano, 
o preço do petróleo e o movimento das bolsas de valores. Para Murenbeeld, o dólar 
está muito valorizado e a economia mundial ainda atravessa um período de fraqueza, 
com baixas taxas de crescimento. “Normalmente o ouro sobe com o dólar, a menos 
que este esteja declinando em relação a outras moedas. Por outro lado, as altas 
periódicas do dólar golpeiam o ouro, porque quando o dólar sobe todo mundo quer 
levar dólar para os EUA”. Ele também disse que a fraqueza econômica não é boa para 
o ouro, porque quando o crescimento mundial é menor que 4% os preços das 
commodities caem. Quanto às bolsas, o analista da Dundee afirma que as mesmas 
competem com o ouro e que a relação dólar/ouro tem sido negativa ultimamente. E a 
demanda por ouro como investimento, que praticamente “derreteu”, a partir de 2013, 
deve ter uma reversão em 2016, o que pode ser um fator positivo para os preços. 

Daniel Solomon, do CRU Group, fez uma abordagem do mercado de 
fertilizantes, focando sua análise no fosfato e na competição sobre as regiões chave. 
Ele disse que alguns produtores estão sendo forçados a sair de determinados 
mercados, devido ao aumento da competição ou restrições no suprimento de insumos. 
Além disso, para compensar seus altos custos downstream, alguns produtores estão 
realizando parcerias ou joint ventures com produtores upstream. Sobre o mercado de 
níquel, o analista da Wood Mackenzie, Andrew Mitchell, afirmou que a indústria está 
sob pressão de custos desde 2012, com os preços do metal se mantendo em torno do 
75º percentil da curva de custos de 2013 até o momento. Apesar disto, a indústria 
prosseguiu com projetos, mesmo tendo uma pequena resposta pelo lado do consumo 
até 2015. “Por que não houve mais fechamento de capacidades?”, indaga o analista. 
Ele reconhece que houve uma perspectiva de preços mais altos após o banimento das 
exportações de minério por parte da Indonésia, que poderia provocar forte redução na 
produção chinesa de Niquel Pig Iron (NPI) e o mercado entrar em déficit. Entretanto, 
os estoques na China e o incremento na produção de minério nas Filipinas puseram 
um final nessa expectativa. Somado a isto, houve a redução da demanda na China, 
com queda na produção de aço inoxidável, que deve continuar em 2016. Assim, a 
previsão é que a queda de preços vista no final de 2015 deve continuar. A questão é 
saber a quanto deve chegar o nível de preços. 

Coube a Philip Macoun, também do CRU, analisar o mercado de zinco, para 
o qual era esperado, durante algum tempo, um aperto no suprimento. “Os 
fechamentos de mina previstos se realizaram e ao longo dos últimos meses outros 
fechamentos e cortes de produção foram anunciados, reduzindo ainda mais o 
suprimento de zinco”. Segundo ele, poucos projetos novos sobreviveram. No entanto, 
o equilíbrio previsto do mercado não se materializou e os preços esmaeceram. A 
questão agora é saber quando a recuperação ocorrerá. 

Paul Benjamin, também da Wood Mackenzie, abordou o mercado de cobre 
afirmando que durante 2015 o crescimento dos estoques, combinado com uma menor 



demanda, queda nos preços do petróleo e fortalecimento do dólar, contribuíram para 
puxar os preços do cobre ao seu mais baixo nível desde 2009. As companhias 
mineradoras reagiram ao ambiente de preços mais baixos procurando implementar 
melhorias de eficiência e redução de custos, incluindo o fechamento de capacidades 
em unidades onde os custos de produção eram mais altos. Segundo ele, os esforços 
para conservar o caixa levaram a cortes significativos na atividade de exploração e 
desenvolvimento de novos projetos. Um lado bom para os produtores é que ele previu 
que deve haver incremento de demanda na China, embora os níveis de crescimento de 
dois dígitos tenham ficado para trás. Tal incremento de demanda levará à necessidade 
futura de adição de capacidade por novas minas. “A queda de teor e a depleção de 
reservas nas minas existentes significam que o papel das companhias atualmente 
engajadas em exploração e desenvolvimento de projetos permanece crítico do ponto 
de vista de satisfação da demanda por cobre em longo prazo”, salientou o analista. Da 
mesma forma, continuam os problemas para obtenção de financiamentos e licenças 
que os desenvolvedores de projetos greenfield e brownfield estão enfrentando. Eles 
também terão desafios maiores em termos de disponibilidade de energia e água, 
dificuldades logísticas e limitada infraestrutura portuária, além das questões 
relacionadas com as comunidades e a licença social. 
 
Participação do Brasil 

Embora de forma mais modesta do que em anos anteriores, o Brasil 
marcou presença na convenção PDAC 2016 de várias maneiras: com um estande 
capitaneado pela ADIMB, com apoio financeiro da ABDI e de algumas empresas e 
suporte institucional do Ministério de Minas e Energia, CPRM, DNPM e Ibram; com a 
realização do Brazilian Mining Day, que contou com apresentações de representantes 
de entidades e empresas; uma edição especial da revista Brasil Mineral, em inglês, com 
um panorama atual da indústria mineral brasileira, que foi distribuída aos 
participantes; um café da manhã organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
em Toronto, com palestras de representantes de empresas brasileiras e canadenses, 
além de a autoridades; um almoço também realizado pela BCCC, onde também 
aconteceram várias palestras; e com estandes, no Investor Exchange, de empresas 
com projetos no Brasil. Afora os eventos sociais, como o coquetel oferecido pelos 
organizadores após o Brazilian Mining Day e um jantar oferecido aos brasileiros pela 
McCarthy Tetrault em sua sede, no coração de Toronto. 

O estande brasileiro, onde uma das atrações continua sendo o tradicional 
cafezinho, a afluência foi menor, um sinal de que o País já não chama tanto a atenção 
dos investidores. E por parte daqueles que visitaram o estande havia muita 
preocupação com a situação política e econômica que o Brasil vive, mas também 
desinformação sobre a real dimensão da crise. Havia quem indagasse se o País estava 
vivendo uma “convulsão social”. 

O Brazilian Mining Day foi aberto pelo presidente da ADIMB, Marcos 
Gonçalves, e contou com as seguintes apresentações: Ambiente para Investimentos 
em Mineração no Brasil, por Carlos Nogueira da Costa, secretário de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral do MME; Mecanismos para Atração de 
Investimentos para a Indústria de Mineração e Exploração Mineral, por Miguel Cedraz 
Nery, diretor da ABDI; Subsídios Geológicos para Exploração Mineral no Brasil, por 
Marco Túlio Neves Carvalho, da CPRM; Panorama da Regulação Mineral no Brasil, por 



Telton Elber Correa, diretor geral interino do DNPM; Panorama do Setor Mineral no 
Brasil, por Carlos Bertoni, consultor; Depósito de Cobre-Ouro de Chapada, no estado 
de Goiás, por André Luis Idalgo Oliveira, diretor de Exploração da Yamana Gold; 
Projeto Terras Raras da CBMM – Estágio de Desenvolvimento, por Clóvis Antonio de 
Faria Souza, da CBMM; Projeto de Fosfato Três Estrelas, no Rio Grande do Sul, por 
Justin Ried, diretor gerente da Aguia Resources; Depósito de ZincoChumbo de Santa 
Maria: Programa de Exploração e Iniciativas para Ampliação das Reservas, por Julio 
Cezar Souza Santos, gerente de Exploração Mineral da Votorantim Metais; e Projeto 
Vanádio Maracás, no estado da Bahia, por Andy Campbell, vicepresidente de 
Exploração da Largo Resources. 

O almoço da BCCC contou com apresentações de Joaquim Muniz, da 
Trench, Rossi e Watanabe; Eduardo Ledsham, exdiretor da Vale e exCEO da B&A;  
Robert Peterman, diretor de Desenvolvimento de Negócios Globais da Toronto Stock 
Exchange e TSX Venture Exchange; e Frederico Marques, presidente da BCCC. 

Joaquim Muniz afirmou que o Brasil atualmente tem boas oportunidades 
de investimento, como decorrência da desvalorização do real e previu que a crise 
econômica atual será revertida em dois ou três anos. Sua expectativa é que o PIB 
cresça em torno de 2,2% em 2017 e decresça 1,04% em 2016. E apontou o déficit 
público como o principal problema da economia brasileira atualmente. 

Eduardo Ledsham disse que, diante da situação atual do mercado, a 
indústria de mineração terá que reduzir investimentos e fechar operações menos 
rentáveis. Mas também salientou que o momento é muito propício para fusões e 
aquisições. O executivo também é de opinião que as regiões de Tapajós e Carajás 
ainda guardam um grande potencial a ser descoberto, ao mesmo tempo em que 
recomendou que o foco das companhias mineradoras deve ser investimentos em 
inovação e tecnologia. 

Já o representante da TSX apontou que os negócios de mineração caíram 
muito na bolsa canadense, passando de 25% do total, em 2010, para 8% em 2015, o 
mesmo acontecendo com o volume de captações. Tanto que, dos US$ 19,8 bilhões 
captados em 2015, apenas US$ 2,123 bilhões foram para mineração. E no caso da 
junior companies o quadro é pior: no pico do boom da mineração, em 2007, as 
companhias de exploração mineral captaram US$ 4,28 bilhões através de 418 ofertas 
de ações na TSX Venture. Já em 2015 as junior captaram apenas US$ 175 milhões, 
através de 29 ofertas. Na década passada, as emissões de mineradoras representavam 
pelo menos 40% das empresas listadas, enquanto no último ano elas foram apenas 
10%. 
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IRON ORE PRICE BUBBLE BURSTING 
 
On Tuesday the Northern China benchmark iron ore price fell 2.5% to 

$54.20 per dry metric tonne according to data supplied by The Steel Index. It was the 
sixth straight day of declines for the 62% Fe CFR Tianjin port assessment and brought 
losses so far this month to 17% as a made-in-China speculative bubble in the 
steelmaking raw material is popped. 

Mid-April iron ore hit a 16-month high of $68.70 after a double digit jump 
over just two trading days amid frenzied dealings in futures on the Dalian Commodities 
Exchange. On Tuesday, the most active DCE contracts settled 4.7% lower at 384.50 
yuan or $59.10 a tonne. 

Volumes on Dalian were more sedate with just over 110 million tonnes 
traded Tuesday. Things have quietened down considerably from torrid levels in March 
and April when one billion tonnes in a single day was recorded followed a string of 
sessions that triggered so-called circuit breakers, designed to curb excessive price 
movements (6% for the iron ore contract). 

The more subdued trading is the result of a clampdown on rogue traders, 
higher margin requirements and trading fees. The measures came after an insane ride 
for the Chinese steel and iron ore industry over the past couple of months. 

The first signs that the fundamentals of the physical iron ore trade was no 
longer much of a factor driving prices came on March 7. The TSI benchmark price 
surged 19.5% in a single day – in absolute terms the day-on-day rise was roughly half 
of the price of contracted iron ore during the early 2000s under the old annual 
contract system. 

Recent analysis by the Commonwealth Bank of Australia shows average 
time a futures contract were held on Dalian and the Shanghai Futures Exchange for 
rebar is "in and around the four hour mark." That compares to around 60 hours for the 
Comex copper contract or around 70 hours for Nymex natural gas in New York. 
Coupled with the very low levels of open interest indicating positions are not held 
overnight made it clear the run-up was pure speculation. 

In April the value of iron ore tonnes bought and sold was more than 2 
trillion yuan or $329 billion (the exchange counts both sides of a trade so the Dalian 
numbers show double that). And that was down from $477 billion in March. 

Another defining feature of Chinese financial markets is the high 
percentage of retail investors. A whopping 80% of investors buy and sell stocks on the 
Shanghai and Shenzhen stock markets using their own accounts. On US markets that 
figure is less than 14%. Many of these investors who had fingers burned shifted their 
attention from the country’s equity markets to commodity derivatives. 

While the plunge on the Shanghai and Shenzen stock exchange had limited 
effect elsewhere in the world, six out of the world’s ten most active commodity 
contracts are now traded in Shanghai, Dalian and Zhengzhou. 



China consumes more than 80% of the world's seaborne iron ore cargoes 
and its steelmakers forge almost as much steel as the rest of the world combined, so 
miners have always been highly exposed to market movements on the mainland. 

But now it seems day-to-day sentiment among mom-and-pop investors has 
become another crucial factor to consider. And the sentiment has turned decidedly 
bearish. 
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BNDES E FINEP APROVAM PLANO DE R$ 1,2 BILHÃO PARA 

MINERAIS 
 
Praticamente de saída, caso o impeachment da presidente Dilma Rousseff 

seja aprovado hoje no Senado, o governo quer dar o salto mais relevante para o setor 
mineral brasileiro nos últimos anos. As diretorias do BNDES e da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) já aprovaram o lançamento de um edital de R$ 1,2 bilhão 
para investimentos em inovação, com destaque para os minerais estratégicos como 



nióbio, cobalto, grafita, terras raras, entre outros considerados “portadores de futuro”, 
por seu potencial tecnológico. As entidades financiadoras vão lançar, ainda nesta 
semana, o Inova Mineral, programa que vem sendo elaborado há anos. 

Cálculos do BNDES mostraram que incentivos ao setor mineral podem levar 
a resultados significativos na balança comercial brasileira, seja pela exportação de 
minérios com maior valor agregado do que produto in natura, seja pela redução da 
importação de produtos já beneficiados. 

 
Crédito para pesquisa 

Do total de R$ 1,2 bilhão previsto, mais de R$ 200 milhões serão não 
reembolsáveis, ou seja, sem previsão de devolução, explica Miguel Cedraz Nery, 
presidente interino da Agência Brasileira de Desenvolvimento Indústria (ABDI). O 
programa não implica mudanças regulatórias ou novas linhas de financiamento, ou 
seja, trata-se de direcionamento de recursos já disponíveis. O primeiro edital para 
inscrição de projetos pode ser lançado já no próximo mês. 

— O investimento será destinado a projetos de desenvolvimento 
tecnológico em fase inicial, para se estabelecer uma escala de produção — disse Nery. 

O programa se inspira em países como Austrália e Canadá, que, como o 
Brasil, possuem grandes jazidas de minérios, mas que criaram uma cadeia de 
transformação de tal modo que passaram a controlar a exportação de produtos já 
industrializados. No caso brasileiro, uma das metas é, por exemplo, transformar o 
minério grafita em grafeno, elemento usado em superbaterias de energia. 

Com as pesquisas do Inova Mineral, o governo quer promover também o 
“adensamento de cadeias produtivas”, ou seja, trazer outros elos da iniciativa privada 
para, junto com os mineradores, desenvolver tecnologias e usos para os minerais, 
aumentando o valor final dos bens e gerando mais tributos e empregos. Entre as áreas 
nas quais o governo mira potenciais projetos estão a região de Carajás, produtora de 
ferro, e o Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. A ideia é formar nessas áreas uma 
indústria competitiva que perdure para além da finitude das jazidas de minerais. 

— Exportamos basicamente commodities, mas, quanto mais 
transformarmos os minerais dentro do país, mais satisfação se traz à sociedade — 
disse Carlos Nogueira, secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e 
Energia. 

Além do incentivo aos minerais “portadores de futuro”, que terão os 
recursos não reembolsáveis, haverá também crédito para pesquisas com os minerais 
que o Brasil mais importa, como fosfato e potássio, para agricultura; para tecnologias 
como o menor uso de água e uso mais eficiente do carvão mineral; para pesquisas que 
levem a uma redução do consumo de energia ou de emissões na atividade; e também 
tecnologias para mitigação de riscos e impactos ambientais. 

No planejamento original do governo, serão injetados recursos em até 40 
projetos, com valor médio de R$ 32 milhões cada. Os recursos devem começar a ser 
desembolsados por Finep e BNDES ainda neste ano. 

Diferentemente do novo Código Mineral, que tramita no Congresso desde 
2013, a execução do Inova Mineral não depende dos parlamentares e não deve ser 
bruscamente impactada pela possível troca de governo, acreditam os técnicos que 
atuaram em sua elaboração. 



— Nosso foco é desenvolvimento tecnológico para estabelecer escala para 
esses projetos, o que passa ao largo de qualquer decisão política — disse Nery. 
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DNPM CONSOLIDA DEZENAS DE PORTARIAS EM UMA SÓ 
 
O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) publica hoje (17), 

no Diário Oficial da União, a portaria nº 155 assinada pelo diretor-geral interino, Telton 
Elber Corrêa, que aprova a Consolidação Normativa do órgão e revoga os atos 
normativos consolidados. Organizado em nove títulos e 362 artigos, a portaria ocupa 
18 páginas do Diário Oficial. 

Em nota, o DNPM, uma autarquia no Ministério de Minas e Energia (MME), 
afirma que essa portaria foi editada “considerando a necessidade de reunião, 
sistematização e ordenação dos atos normativos do DNPM que dispõem sobre os 
regimes de aproveitamento dos recursos minerais. Ela nasce com o objetivo de facilitar 
o trabalho de todos aqueles que militam no setor mineral e que agora encontram, em 
uma única norma, diversos aspectos da legislação ali referenciados”. 

"A intenção é não alterar, mas colocar numa ordem lógica [as portarias], de 
forma mais didática. Nós observamos que o setor e os próprios servidores do DNPM 
tinham dificuldade de compreender o procedimento. É como se fosse o manual para 
consulta. Vai trazer mais clareza e objetividade", afirmou ontem (17) Frederico Munia 
Machado, procurador-geral substituto do DNPM, antes da abertura de uma das mesas 
de discussão do Simexmin 2016, realizado em Ouro Preto (MG). 

A Consolidação Normativa facilita o trabalho de pesquisa e consulta, uma 
vez que revoga 66 Portarias e duas Instruções Normativas. A consolidação aborda 
diversos temas, entre eles: Cadastro de Titulares de Direitos Minerários (CTDM), lavra 
garimpeira, requerimentos eletrônicos, protocolização de documentos, custas e 
emolumentos, vistas de processos minerários, regimes de aproveitamento de recursos 
minerais, guia de utilização, autorização de pesquisa, concessão de lavra, regime de 
licenciamento e outros. 

“Ela muito importante para geólogos, engenheiros de minas e advogados 
que militam no setor. Além disso, a mencionada portaria pode ser um indício de 
mudanças nos quadros da autarquia e possíveis alterações das diretrizes do setor, e 
pode ser marco do fim de uma era. Tradicionalmente a cadeira de ministro do MME 
era de membros do PMDB, algo que muda no governo transitório de Michel Temer”, 
disse o especialista em Direito Minerário, Bruno Feigelson, por e-mail ao Notícias de 
Mineração Brasil. 

Feigelson diz que há um clima de mudança na forma como o governo 
aborda o setor de mineração, mas falta um “ato de demonstração”. “Tenho falado 



com clientes estrangeiros que observam com bons olhos a mudança, e que aguardam 
um ato de demonstração de tal mudança. Há uma verdadeira janela de oportunidade 
para o governo brasileiro mostrar ao mundo as novas perspectivas em relação ao setor 
da mineração”, afirma o advogado. 

O DNPM agradeceu, em comunicado, à procuradora federal, Simone 
Caldeira, “pelo seu empenho e dedicação na elaboração e organização do trabalho 
aqui produzido”. Clique aqui para acessar a Consolidação Normativa do DNPM. 

http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias-do-
diretor-geral-do-dnpm/portarias-do-diretor-geral/portaria-dnpm-no-155-de-2016 
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VALE PREVÊ ATÉ US$ 10 BI NA VENDA DE ATIVOS ESTRATÉGICOS 

 
A Vale enxerga potencial para obter cerca de US$ 10 bilhões até 2017 com 

negociações de ativos considerados "core business", ou seja, da atividade principal da 
companhia, visando reduzir a dívida líquida. Os dados constam de apresentação 
enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e feita pelo presidente da 
companhia, Murilo Ferreira, na Conferência do Bank of America Merrill Lynch Global 
Metals, Mining & Steel, em Miami, EUA.  

Na apresentação, a Vale informa que chegou a esse valor de US$ 10 bilhões 
ao juntar a avaliação do portfólio de ativos no longo prazo, a avaliação do valor de 
transações potenciais e a avaliação da potencial redução da dívida que acompanharia 
cada uma dessas possíveis transações. A companhia não revelou que ativos "core" 
poderiam ser vendidos ou ter partes vendidas.  

A mineradora também revelou aos investidores que espera obter entre 
US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões este ano com a venda de ativos "non core" (não 
essenciais). Com isso, o total a ser obtido pela mineradora pode chegar a US$ 15 
bilhões até o ano que vem.  

Um detalhe é que o valor esperado pela venda de ativos "non core" mudou 
em relação a uma apresentação feita pelo diretor financeiro e de relações com 
investidores da companhia, Luciano Siani, em São Paulo no dia 6 de abril. Na ocasião, 
Siani apresentou a investidores a estimativa de vender entre US$ 4 bilhões e US$ 5,5 
bilhões.  

A diferença, na comparação entre as duas apresentações está na 
possibilidade de venda da fatia de 40% que a Vale tem na Mineração Rio do Norte 
(MRN) para a norueguesa Hydro. Ontem, a Vale anunciou ao mercado que as duas 
empresas chegaram ao fim das negociações sem acordo para a venda dessa 
participação. Como resultado, na apresentação divulgada ao mercado ontem, a venda 
dessa fatia não aparece entre as alienações de ativos "non core" citadas para o período 
2016-2017.  Agora, a mineradora cita como operações esperadas a formação de uma 



joint venture no segmento de carvão, a transação de ações preferenciais, o fluxo de 
vendas de metais preciosos, a negociação de sete navios do tipo VLOC (Very Large Ore 
Carrier) e a alienação de ativos de energia. 

A mineradora mostrou cautela sobre as condições de mercado. Embora 
reconheça "a recente melhoria nos preços das commodities", afirmou que "estamos 
cientes da volatilidade do mercado". "Por isso permanecemos totalmente 
comprometidos com o fortalecimento de nosso balanço através das iniciativas em 
curso", diz o texto da apresentação de ontem. 

A Vale se mostrou otimista com os mercados de níquel e cobre. No de 
níquel, espera déficit de oferta de 50 mil toneladas este ano, embora admita que os 
estoques em bolsa ainda são elevados, o que impede um movimento maior de alta de 
preços. No cobre, a previsão é de sobreoferta no médio prazo e déficit de 495 mil 
toneladas em 2020.  
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CRUSADER BUSCA FINANCIADORES PARA PROJETO DE OURO 

JURUENA 
 
A Crusader Resources iniciou conversas preliminares com potenciais 

parceiros para financiar a abertura de uma nova mina de ouro no Mato Grosso, disse 
ontem (17) o diretor executivo Paul Stephens em entrevista durante a conferência 
Paydirt 2016 Latin America Downunder que acontece em Perth, na Austrália. Neste 
ano, serão contratados mais 6 mil metros de sondagem. 

“O escopo da assinatura de qualquer acordo de financiamento estará 
provavelmente ligado à conclusão do estudo conceitual de Juruena, que está em 
andamento, e a uma nova declaração de recursos aguardada para o meio do ano”, 
disse o diretor. O empreendimento tem recursos iniciais definidos em 178.800 onças 
de ouro. 

Ele disse ainda que o foco será obter uma linha de financiamento baseada 
em dívida para construir e comissionar a mina. O empreendimento Juruena pertence 
integralmente à Crusader. 

“O enfraquecimento da moeda brasileira também tem um efeito positivo 
na economicidade da produção de ouro nessa jurisdição sul-americana. É prudente, 
nesse ambiente, usar técnicas de paralelismo [fast-tracking, em inglês] em Juruena 
para tirar vantagem do momento favorável para a commodity”, afirmou Stephens. 

Juruena tem estimativas iniciais de recursos, segundo o padrão Jorc, em 
dois prospectos distintos, de 459.800 toneladas com 12,1 gramas de ouro por tonelada 



(g/t Au) para um recurso contido de 178.800 onças de ouro, o que, segundo a 
empresa, demonstra um alto teor potencial. 

O projeto fica dentro do cinturão de ouro Alta Floresta de onde saíram, 
desde 1979, mais de 7 milhões de onças de ouro provenientes de 40 descobertas 
documentadas. A Crusader detém dois direitos minerários de áreas que já produziram 
500.000 onças de ouro. Stephens disse que somente dois dos 16 alvos iniciais de 
Juruena foram testados até o momento. 

“Só para começar, a anomalia de ouro encontrada em Juruena é gigante, se 
estende por mais de oito quilômetros de largura, o que a torna similar em tamanho e 
estilo ao projeto de ouro Boddington em Western Australia”, disse o executivo. A 
mineradora australiana prepara para este ano uma campanha de sondagem de 6.000 
metros com o objetivo de converter os recursos inferidos dos prospectos Querosene e 
Dona Maria para a categoria de recursos indicados. 
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COM QUEDA DE PREÇOS, ZINCO E COBRE GANHAM PRIORIDADE NA 

VOTORANTIM METAIS 
 
Mesmo em um cenário de preços em queda na LME (London Metal 

Exchange), a Votorantim Metais – que mais uma vez foi escolhida pelos leitores de 
Brasil Mineral como Empresa do Ano do Setor Mineral na categoria Minerais Não 
Ferrosos – manteve os investimentos programados para o ano de 2015, ao mesmo 
tempo que redefiniu suas “alavancas estratégicas”, de acordo com o Conselho de 
Administração da Votorantim S.A controladora da empresa.  

Na análise do diretor presidente da Votorantim Metais, Tito Martins, a 
conjuntura do setor de metais segue apresentando volatilidade e oscilações em razão, 
principalmente, do processo de desaceleração da economia chinesa. No mercado 
interno, a fraca demanda também é uma frente desafiadora, em razão da 
continuidade do quadro recessivo na economia e das incertezas no cenário político. 

Neste ambiente, a Votorantim Metais “tem focado em excelência 
operacional, adaptabilidade da estrutura logística para os desafios e aumento de 
produtividade nas suas operações”. Além disso, a Empresa tem realizado 
investimentos em projetos de tecnologia, expansão da vida útil das minas de Vazante e 
Morro Agudo, em Minas Gerais, e aprimoramento da sua atuação socioambiental. 

Um dos eixos da estratégia adotada pela empresa tem sido buscar crescer 
naqueles segmentos em que os preços, mesmo estando longe dos níveis desejáveis, 
estiveram melhor do que os registrados por outros metais, como é o caso do zinco e 
do cobre. 



Nessa linha, entre 2015 e 2016 a empresa investiu US$ 320 milhões em 
duas operações no mercado de capitais do Peru para aumentar sua participação no 
controle da Milpo, mineradora que a Votorantim Metais controla desde 2005. Em 
meados de abril, a companhia brasileira anunciou a conclusão de compra de mais 
20,17% das ações ordinárias da Milpo, ampliando sua participação acionária para 
80,24%. “A Milpo possui um pipeline de projetos nos quais, além do zinco, destaca-se a 
também o potencial de produção de Cobre. No Peru, estamos em fase final de 
licenciamento do Projeto Magistral, com capacidade de processar 30.000 toneladas de 
minérios de cobre por dia. Este projeto colocará a Milpo como uma das principais 
produtoras mundiais de Cobre”, informa Martins. 

No Brasil, a Votorantim Metais tem três projetos em zinco, sendo dois 
greenfield (Aripuanã, em Mato Grosso, e Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul), e um 
brownfield (o projeto denominado Extremo Norte, de rebaixamento da mina de 
Vazante e Ambrósia, em Minas Gerais). 

Este último projeto, no qual a empresa deve desembolsar R$ 600 milhões, 
possibilitará a extensão da vida útil da mina até pelo menos 2026. 

No alumínio, cujos preços em 2015 caíram ao nível de 2009, a companhia 
adotou estratégias diferenciadas para as operações de upstream e de downstream.  

No primeiro caso, procurou gerar valor através da gestão dos insumos com 
base no valor de mercado, fazendo ajustes na produção e tratando matérias primas e 
energia como negócios diferenciados. Em downstream, a Votorantim Metais voltou-se 
para segmentos considerados mais estratégicos, como transportes e embalagens, 
onde a disputa de mercado é mais acirrada, porém, em compensação, permite a 
obtenção de melhores margens. 

O único projeto importante da Votorantim Metais na área do alumínio é o 
Alumina Rondon, que continua em fase de licenciameto ambiental. A Licença Prévia 
(LP) foi concedida em abril de 2014 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Pará (SEMAS), após audiências públicas e avaliação dos estudos de 
impactos ambientais. Atualmente, a Votorantim Metais está desenvolvendo as 
condicionantes estabelecidas na LP. A empresa informa que o início da próxima etapa 
do Projeto “depende da melhoria dos patamares das demandas e ofertas globais de 
bauxita e alumina e da equalização dos desafios logísticos do estado do Pará, além do 
andamento do licenciamento ambiental”. 

No níquel, cujos preços de mercado despencaram para o nível de 2003, 
colocando todos os produtores em situação delicada, a companhia teve que adotar 
medidas mais drásticas. Ao longo de 2015 decidiu encerrar de vez as operações em 
Fortaleza de Minas que haviam sido paralisadas e estavam em “care and 
maintenance”. E no início de 2016 optou por interromper temporariamente as 
operações de mineração e metarlugia de níquel nas unidades localizadas em 
Niquelândia (GO) e São Miguel Paulista (SP). 

A empresa informa que segue na expectativa da “evolução das condições 
macroeconômicas e mercadológicas, associadas a uma expressiva melhoria do preço 
do metal, para retomada do Negócio Níquel no longo prazo”. 

Como parte da nova estratégia para a área de metais, a Votorantim decidiu 
segregar os negócios de metais em dois segmentos, a partir de 1 de junho de 2016: a 
Votorantim Metais Holding (que cuidará dos negócios de zinco, cobre e subprodutos 



no Brasil e exterior) e a Votorantim Alumínio, que passará a gerir os ativos de alumínio 
e níquel, tanto a parte de mineração quanto de metalurgia. 

Em 2015, os investimentos da então VDI, agora Votorantim S.A., somaram 
R$ 3,3 bilhões, sem incluir a Fíbria. Desse valor, 47% destinaram-se a projetos de 
expansão, principalmente no segmento de cimento, que teve 80% do valor que foi 
destinado às ampliações. Para o zinco e subprodutos foram destinados 10% dos 
investimentos voltados a projetos de expansão. 

 
Alumínio 

Um fator forte de competitividade da Votorantim Metais na área do 
alumínio tem sido a sua estratégia de buscar suprir suas necessidades de energia com 
fontes próprias. Isto lhe dá “maior flexibilidade em momentos de menor demanda do 
mercado”, já que a energia excedente pode ser comercializada no mercado. 

Os preços do alumínio em 2015 na LME caíram fortemente, chegando a 
US$ 1.660/tonelada. Contribuíram para esta baixa a desaceleração da economia 
chinesa e o adiamento do fechamento de capacidades. No ano, a Votorantim Metais 
comercializou 316 mil toneladas, volume 10% menor do que o registrado em 2014, 
como reflexo do desaquecimento da atividade industrial, notadamente os setores de 
transporte e construção. 

Com esse volume de vendas, a companhia obteve uma receita de R$ 4,6 
bilhões em 2015, com um crescimento de 26% sobre 2014, em razão dos maiores 
preços para o metal, em reais, e do crescimento das receitas com a venda de energia. 
Mas se a receita aumentou, os custos também ficaram 29% maiores do que os 
registrados em 2014, somando R$ 3,6 bilhões. O aumento é atribuído principalmente 
aos maiores custos de manutenção e às despesas com a venda de energia em leilão. 
Com isso, o lucro operacional líquido (ou EBITDA) totalizou R$ 800 milhões, valor que é 
43% abaixo do observado em 2014, o que é atribuído às condições mais fracas para o 
alumínio em 2015 e à venda de energia no leilão em 2014. 

 
Níquel 

O preço médio do níquel na LME em 2015 despencou, chegando a uma 
média de US$ 11.807/tonelada, o que sig-nifica uma queda de 30% em relação a 2014. 
Mas houve momentos, como no último trimestre do ano, em que os preços chegaram 
ao nível de 2003, ou seja, US$ 9.000/t. De acordo com o ISSF (International Stainless 
Steel Forum), “a produção global de aço inoxidável, que é o principal mercado para o 
níquel, diminuiu 0,5% nos primeiros nove meses, se comparada à do ano anterior”. 

Mesmo com os preços baixos, a Votorantim Metais obte-ve um aumento 
de 16% na receita líquida com as vendas de níquel, em relação ao ano de 2014, 
registrando um total de R$ 1,1 bilhão. Também neste caso pesaram os preços mais 
altos em reais.  

Em contrapartida, os custos aumentaram 23% no ano, subindo para R$ 1,0 
bilhão, devido ao maior consumo de concentrado de níquel importado e também do 
custo de combustível, que ficou mais alto. Isto fez com que o segmento registrasse um 
resultado negativo de R$ 86 milhões, mais que o dobro do prejuízo de 2014, que foi de 
R$ 40 milhões. Foi este resultado que levou a empresa a tomar a decisão de suspender 
temporariamente as operações de níquel.  

 



Zinco 
O preço do zinco também caiu na LME, durante 2015, porém de maneira 

bem mais suave do que no alumínio e níquel. Na média o preço ficou em US$ 1.928/t, 
com uma queda de 11% sobre o ano de 2014. 

Como o mercado doméstico teve a demanda reduzida, em função do fraco 
desempenho de setores como infraestrutura, construção e transporte e tendo em vista 
a desvalorização do real, que passou a favorecer as vendas para o mercado externo, a 
empresa aumentou as vendas ao exterior. Isto explica o crescimento das vendas, ainda 
que pequeno. A produção também aumentou, como resultado de melhorias 
operacionais nas unidades brasileiras e da estabilidade operacional da Milpo. 

Com esse volume de vendas, o grupo obteve uma receita líquida de R$ 6,7 
bilhões, um crescimento de 22% em comparação a 2014. 

Os custos dos produtos vendidos somaram R$ 5,1 bilhões (aumento de 
27% em relação a 2014), motivados pelos preços mais elevados (em reais) de 
concentrado de zinco e pelo maior custo de energia elétrica nas operações brasileiras. 
 
Gestão ambiental e ações sociais 

A Votorantim informa que investiu um total de R$ 628 milhões em gestão 
ambiental no ano de 2015, sendo 43,8% na parte de projetos e 56,2% nas operações. 

Uma das prioridades tem sido a área de resíduos, já que o grupo possui 27 
barragens de rejeitos e mais 25 depósitos para armazenagem de parte dos resíduos 
oriundos do processo produtivo. Segundo a empresa, todas essas áreas são 
monitoradas e auditadas por companhias independentes, que avaliam “o controle de 
toda a documentação, a gestão de riscos e os planos de emergência, monitoramento, 
capacitação e planejamento da vida útil das estruturas”. O monitoramento de 
barragens é tratado como “prioridade na avaliação de riscos”. 

A empresa também informa que tem buscado permanentemente a 
redução e/ou eliminação da geração de resíduos. “Já temos avanços que puderam ser 
viabilizados por meio de inovações tecnológicas em nossas operações. Como exemplo, 
podemos citar o Projeto de reciclagem da Lama Vermelha, na Fábrica de Alumínio (SP). 
A lama vermelha é o principal resíduo gerado na Fábrica de Alumínio da CBA, e possui 
como destino a disposição final na Barragem de Palmital”. 

A Votorantim Metais afirma que desenvolveu, “de forma mundialmente 
Inédita”, uma solução tecnológica que viabiliza a utilização da lama vermelha como 
substituto do clinquer na fabricação de cimento do tipo pozolana. Este projeto 
possibilitará postergar a vida útil da Barragem de Palmital em aproximadamente 25 
anos, já que a empresa passará a trabalhar com uma taxa de sólidos de 75%, contra 
45% utilizada atualmente. Os investimentos em CAPEX estão na ordem de US$ 50 
milhões, contra US$ 200 milhões para uma nova barragem; além disso, “geramos uma 
economia de US$ 25 milhões, reaproveitando na Refinaria de Alumina a água 
armazenada na barragem Palmital e US$ 10 milhões por ano devido à recuperação de 
soda cáustica através da filtração da lama”. 

Outro projeto socioambiental em execução, que a empresa considera 
importante, é o programa de eficiência hídrica. “Em 2015, obtivemos uma taxa média 
de recirculação de 62%, tendo como destaque a unidade de mineração Morro Agudo 
(Paracatu/MG) com índice de eficiência acima de 80%, garantida por meio da troca de 
equipamentos e novas adequações de processos que resultaram no desligamento de 



um dos conjuntos moto-bomba de captação da água do manancial local”, informa a 
Votorantim. 

Com relação à biodiversidade, em 2015 foi criada a Reservas Votorantim 
Ltda., uma empresa que tem por objetivo “promover a gestão e a condução das 
atividades das áreas protegidas pela Votorantim em diferentes biomas brasileiros”. 

Outro aspecto importante foi a revisão das metas ambientais previstas no 
planejamento estratégico de sustentabilidade, validado em 2015 e com prazo de 
execução estipulado para o ano 18 de 2025. Dessa forma, a Votorantim Metais se 
compromete a reduzir em 50% a geração específica de resíduos minero-metalúrgicos, 
a aumentar a eficiência hídrica para 75% e a diminuir as emissões de GEEs em 5%, 
todos em relação aos índices de 2014. 

No que refere ao relacionamento com as comunidades, o grupo atua 
através do Instituto Votorantim, que está presente em 114 municípios no Brasil 
desenvolvendo atividades para o desenvolvimento socioeconômico local “com geração 
de emprego e renda, capacitação profissional, pagamento de tributos, atração de 
outras empresas, além do apoio ou desenvolvimento de projetos de educação, 
fomento a cadeias produtivas, entre outros”. 

Como exemplo dessa atuação a empresa cita o Parceria Votorantim pela 
Educação (PVE), que tem como o objetivo contribuir para a melhoria da educação 
pública. O projeto é realizado em parceria com o Instituto Votorantim, secretarias de 
educação e Ministério da Educação. O trabalho é feito por meio de mobilização das 
comunidades (engajamento da sociedade civil para que busquem melhores condições 
de ensino e aprendizagem) e da qualificação da gestão educacional (em conjunto com 
as secretarias municipais de educação e diretores de escolas, para aprimoramento do 
planejamento e gestão da educação local). 

O investimento social feito pelo grupo em 2015 somou R$ 72 milhões, 
sendo R$ 50,4 milhões com recursos próprios, R$ 6,2 milhões via investimentos 
incentivados, R$ 13 milhões de recursos captados e R$ 2,3 milhões de subcrédito social 
do BNDES. 
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GOVERNO DECRETA INTERDIÇÃO DE BARRAGENS 
 
O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) mandou interditar 

seis barragens de mineração que não entregaram os planos de emergência exigidos 
após o desastre ocorrido com a empresa Samarco, em novembro do ano passado. O 
órgão, entretanto, se recusa a revelar os nomes dos empreendimentos autuados, que 
estão elencados na categoria de alto potencial de dano tanto para o meio ambiente 
quanto para vidas humanas.  



Em janeiro o DNPM - vinculado ao Ministério de Minas e Energia - publicou 
uma portaria estabelecendo prazo de 15 dias para que todas as barragens 
consideradas de médio e alto risco apresentassem seus respectivos planos de 
emergência, chamados de PAEBM. Quando o prazo expirou, o órgão alegou 
dificuldades em mapear as empresas que entregaram o documento, o que só 
aconteceu agora.  

Segundo o departamento, o Brasil conta hoje com 662 barragens de 
rejeitos cadastradas, das quais 195 são consideradas de alto risco ambiental e social. 
Dessas, seis tiveram autos de interdição lavrados pelo órgão. O ouvidor do DNPM, 
Paulo Ribeiro Santana, diz haver chances de algum empreendimento inadimplente ter 
regularizado o problema após a autuação, e que a divulgação dos nomes poderia 
prejudicar a imagem das empresas.  

O mesmo critério, no entanto, acaba protegendo as mineradoras que não 
entregaram os relatórios e cujas barragens podem oferecer risco à sociedade. Ribeiro 
argumenta que o órgão não possui um controle eletrônico de quem está em dia com a 
fiscalização, ou seja, a checagem tem que ser feita individualmente por cada 
superintendência do DNPM. 

 Com a interdição, ficam provisoriamente vedadas as atividades de 
acumulação de água ou de disposição final ou temporária de rejeitos de mineração. 
Além disso, as empresas inadimplentes podem receber punições administrativas, 
como pagamento de multas. A desinterdição só acontece mediante a entrega do plano 
de emergência ou, a depender do caso, de uma declaração de estabilidade da 
barragem.  

O PAEBM estabelece as ações que devem ser executadas pelas empresas 
em situações de emergência e identifica os agentes a serem notificados. Estão 
contemplados ainda a identificação e análise dos possíveis riscos, os procedimentos 
para notificação de mau funcionamento ou chance de ruptura das barragens, as ações 
preventivas a serem adotadas e a estratégia de divulgação e alerta para as 
comunidades potencialmente afetadas pelos empreendimentos minerais.  

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, a negligência no 
monitoramento dos riscos está entre as principais causas do rompimento da barragem 
de Fundão, mantida pela mineradora Samarco no município de Mariana (MG). O 
acidente resultou na morte de 19 pessoas e deixou um rastro de destruição que 
percorreu 600 km e chegou ao litoral do Espírito Santo. 

Na quinta-feira, a Justiça Federal homologou o acordo firmado entre os 
governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo com a Samarco e seus acionistas 
(Vale e BHP Billiton). O entendimento prevê gastos de R$ 4,4 bilhões até 2018 em 
ações de recuperação da Bacia do Rio Doce. Constam no acordo cerca de 40 
programas de recuperação ambiental, com aporte de R$ 2 bilhões somente neste ano.  
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