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MINISTRO QUER NOVO CÓDIGO MINERAL COM MENOS 

INTERFERÊNCIA 
 
O novo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, pretende tirar 

da letargia a reforma do código de mineração. Parado na Câmara dos Deputados, o 
projeto de lei enviado pela presidente afastada Dilma Rousseff há quase três anos 
buscava atualizar o marco regulatório do setor, que está às vésperas de cumprir meio 
século de vida - ele é de 1967. Com viés intervencionista, a proposta reforçava o papel 
do Estado nas atividades de pesquisa mineral e foi mal digerida pelos investidores. 
Diante da acolhida ruim e do tombo no preços das commodities, o texto enviado por 
Dilma ficou travado. 

Prometendo diálogo, Coelho Filho deseja retomar a tramitação do projeto, 
mas com um lema: "menos interferência e mais regulação". O ministro 

adianta que não tem posição fechada sobre nada. "Queremos chegar a um 
entendimento para, de fato, atualizarmos o código de mineração. Definir regras claras 
é uma prioridade, mas não quero tomar nenhum lado e dizer que precisamos aprovar 
de qualquer jeito." 

 Em conversa com o *Valor*, menos de duas semanas após sua nomeação 
para o cargo, Coelho Filho avalia que a alíquota de 2% cobrada como royalties na 
exploração do minério de ferro está defasada. A Austrália cobra 7,5% de seus 
produtores, a Rússia impõe uma alíquota de 4,8% e a China estabelece esse valor em 
2,5%.  

O ministro, que é o mais jovem no primeiro escalão do governo interino de 
Michel Temer - tem 32 anos - e deputado licenciado pelo PSB de Pernambuco, 
demonstra simpatia por uma das últimas versões costuradas na Câmara antes do 
virtual abandono da proposta em tramitação.  

O deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG), que era relator do projeto, 
propôs a criação de um sistema de "bandas flexíveis" para os royalties do minério de 



ferro. A alíquota ficaria em 1% do faturamento bruto das mineradoras quando o 
minério estivesse abaixo de US$ 60 por tonelada e subiria para 2% em caso de um 
valor entre US$ 60 e US$ 80. Essa taxação aumentaria para 3% no patamar de US$ 80-
US$ 100 e alcançaria o teto de 4% apenas se a tonelada extrapolasse a barreira de US$ 
100 - o que parece totalmente fora do radar. A cotação do minério tem variado em 
torno de US$ 50 nos últimos meses. 

 De qualquer forma, conforme sublinha o novo ministro, a reforma do 
código "não pode tratar só de aumento das alíquotas" e precisa "destravar 
investimentos". Em sua avaliação, a proposta enviada originalmente ao Congresso 
Nacional tinha intenções arrecadatórias e atravessava direitos de quem já desenvolvia 
atividades de pesquisa. Trata-se de uma referência à ideia apregoada por Dilma de 
licitar áreas mapeadas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que 
seria fortemente turbinada. Na prática, o projeto deixava em segundo plano empresas 
privadas dedicadas à pesquisa para exploração posterior. 

 Se conseguir mesmo a façanha de desengavetar o novo código, Coelho 
Filho encontrará um terreno fértil para discussões. Horas antes de assumir como 
ministro do Meio Ambiente no governo interino, o deputado Sarney Filho (PV-MA) 
protocolou um projeto de reforma da legislação mineral. 

 Além de manter a linha intervencionista do texto redigido pela equipe de 
Dilma, o PL 5.263/16 eleva o teto dos royalties para 6% e introduz a possibilidade de 
cobrança de participações especiais - em consonância com o que já existe na indústria 
de petróleo e gás - para a exploração de jazidas com "rentabilidade excepcional". 

 No ano passado, as receitas com a Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (Cfem) atingiram R$ 1,5 bilhão. Em um reflexo da 
queda de preços no mercado internacional, houve recuo de quase 20% na 
arrecadação. O tombo afeta especialmente o caixa de prefeituras: 65% dos recursos 
são destinados aos municípios produtores. O restante fica entre Estados produtores 
(23%) e União (12%). 

 A mineração não será o único possível foco de mudanças. O setor elétrico, 
encalacrado em um novelo de fios desencapados, vive também uma oportunidade de 
revisão do modelo implementado por Dilma - então ministra de Minas e Energia - em 
2004. 

Ainda sobram problemas para resolver, como a sobrecontratação das 
distribuidoras e os compromissos bilionários das megausinas amazônicas que não 
cumpriram seus cronogramas de obras, mas Coelho Filho vê o "soluço na economia" - 
com queda pelo segundo ano seguido da demanda por energia no sistema interligado 
nacional - como a abertura de um "espaço para reflexão" do modelo. Se essa 
oportunidade for perdida, alerta o ministro, bastam alguns anos de crescimento do PIB 
no patamar de 2% a 3% para voltar ao drama. 

 Para ajudá-lo a desenhar as novas diretrizes do setor, ele chamou um 
especialista renomado: Paulo Pedrosa, que assumiu como secretário-executivo do 
ministério, tem ampla experiência no setor privado e atuava como presidente da 
Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia (Abrace). 

 Ao lado do chefe, Pedrosa chama atenção para a necessidade de 
rejuvenescimento do setor e de sair das soluções pontuais para crises recorrentes. "O 
ministro de Minas e Energia acaba sendo um plantonista de UTI: a cada semana surge 



um drama que precisa de intervenção ou de medida provisória. Não podemos ficar 
prisioneiros de práticas antigas." 

 A agenda de Coelho Filho terá ainda pela frente outros dois problemas 
complexos: o saneamento financeiro da Eletrobras e a mudança na legislação que 
deixa a Petrobras como operadora única e obrigatória do pré-sal. O ministro convidou 
para a Secretaria de Petróleo e Gás o engenheiro Marcelino Guedes, ex-presidente da 
refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Outros integrantes da equipe do MME devem 
ser conhecidos hoje. 

 
Autor(es): Daniel Rittner, Murillo Camarotto e Rafael Bitencourt  
Fonte : Valor Econômico 
Data: 25/05/2016 
 
 

 

ARRECADAÇÃO DOS ROYALTIES DE MINERAÇÃO AUMENTA 37% EM 

MAIO 
 
O Brasil arrecadou, em maio deste ano, R$ 165,4 milhões com a 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), os royalties da 
mineração. O valor é 37,1% maior do que os R$ 120,6 milhões arrecadados pelo país 
no mesmo mês do ano passado. Os dados são do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). 

No acumulado de janeiro a maio deste ano, a arrecadação da CFEM 
totalizou R$ 904,2 milhões, aumento de 54,9% ante os R$ 583,6 milhões arrecadados 
nos cinco primeiros meses de 2015. Na comparação com o mês de abril deste ano, 
quando foram recolhidos R$ 158,2 milhões, houve um aumento de 4,5% no total 
arrecadado. 

De acordo com dados publicados pelo DNPM, o maior Estado arrecadador 
da CFEM em maio foi Minas Gerais, com R$ 86,6 milhões, aumento de 55,4%% na 
comparação com os R$ 55,7 milhões recolhidos no mesmo mês do ano passado. 

Em seguida, o Pará foi o Estado que mais arrecadou CFEM em maio, com 
R$ 40,6 milhões, aumento de 14% se comparado com os R$ 35,6 milhões do mesmo 
mês de 2015. 

A commodity que mais gerou receita em maio foi o minério de ferro, 
responsável pela arrecadação de R$ 96,5 milhões, ou seja, aumento de 49,1% ante os 
R$ 64,7 milhões do mesmo mês do ano passado. Já na comparação com abril deste 
ano, quando foram arrecadados R$ 89,3 milhões, o aumento foi de 8%. 

A bauxita ocupou o segundo lugar na arrecadação em maio deste ano, com 
R$ 9,8 milhões, alta de 92,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado, 
quando foram arrecadados R$ 5,1 milhões com a commodity. Em relação a abril deste 
ano, quando a arrecadação com royalties de bauxita foi de R$ 9,1 milhões, houve um 
aumento de 7,6%. 



Em terceiro lugar ficou o cobre, com R$ 6,3 milhões, seguido pelo 
manganês, com R$ 5,6 milhões. Segundo o relatório do DNPM, que é atualizado 
diariamente, já foram pagos R$ 42,2 milhões da Taxa Anual por Hectare (TAH), 41% do 
total previsto para o ano, que é de R$ 102,8 milhões. Com informações do website do 
DNPM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor(es): Juliana Navega 
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NIOBIUM MINING – THE FIRST STEP IN BUILDING A FIGHTER JET 
 
In what was probably the least publicized bidding war in mining history, 

fifteen companies took part in the sale of Anglo American’s niobium and phosphates 
operations located in the states Goiás and São Paulo, in Brazil. 

Secondary Grinding Mills At The Boa Vista Fresh Rock Niobium Facility, 
Source: Anglo American 

In a strategy to alleviate its $26 billion of net debt, Anglo American 
eventually sold its Brazilian niobium and phosphates businesses to the China 
Molybdenum Co. Ltd. for a staggering $1.5 billion. The sale was part of a plan to divest 
more than half of its operations to focus on more prolific projects, and analysts 
rejoiced as the $1.5 billion price tag was 50% more than the expected sales price. 

The niobium and phosphate operations had always been Anglo’s more 
lucrative divisions, but was a small contributor to the overall bottom line. In aggregate, 
last year the operations generated $146 million in earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization (EBITDA), niobium contributing $40 million. 

In 2015, niobium production increased by 34% to 6,300 tonnes, reaching 
69% of its nameplate capacity. In its annual report, Anglo expected capacity to increase 



to 9,000 tonnes and production to 6,800 by the end of 2016. The phosphate business 
produced 1.1 million tonnes of fertilizer, which was in-line with guidance and expected 
to be similar in 2016. 

What is most astonishing about the niobium and phosphate operations is 
the life-of-mine these operations have. The total run-of-mine ore for the Boa Vista 
operations is 26.6 million tonnes at a grade of 0.89% Nb2O5, or enough running room 
for almost 20 years. The 17.1 million tonnes of phosphate tailings of 0.69 % Nb2O5 
adds another 16 years. The phosphate operations are just as robust, with 214.1 million 
tonnes of proven and probable reserves at 12.5% P2O, or a life of mine of almost 35 
years. 

Needless to say, once these operations are up and running, it will be 
generating a lot of cash flow. Thus, it is no surprise that the niobium and phosphate 
operations were Anglo’s more profitable divisions. For this write-up, we will be 
concentrating on niobium as we believe there is a strong buying opportunity in this 
space and in our research, have found and invested in a company that is severely 
undervalued. 
 
What Is Niobium? A Matter Of National Security 
Like its name, niobium even looks boring. It’s dull and grey, but it has super conducting 
properties and when added to steel, makes it stronger and lighter, and is highly 
resistant to any sort of corrosion. For these reasons, niobium is considered one of the 
most important elements in today’s world. The majority of the world’s niobium is 
consumed in the form ferroniobium by the steel industry, which is subsequently used 
in construction and automobiles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intuitively, the demand for niobium has slightly dropped with the softening 

of the ferroniobium market and overall commodities. This is accompanied by the 
decline in overall demand driven primarily by the challenging conditions in the Chinese 
steel industry and lower midstream investments in oil and gas. 

Regardless of the current supply/demand picture, niobium remains a key 
component in many businesses. This can be seen in hundreds of financials where steel 



is directly highlighted as a risk factor that could materially affect business, financial 
conditions and future results. For example: 

Tesla Motors – We may experience increases in the cost or a sustained 
interruption in the supply or shortage of raw materials. Any such increase or supply 
interruption could materially and negatively impact our business, prospects, financial 
condition and operating results. We use various raw materials in our business including 
aluminum, steel, nickel and copper. The prices for these raw materials fluctuate 
depending on market conditions and global demand for these materials and could 
adversely affect our business and operating results. 

We highlight Tesla Motors because while 90% of niobium demand is 
directly related to steel, the United States Geological Survey (USGS) states that the 
consumption of niobium is not always correlated to overall steel production. This is 
because only 10% of steel products contain niobium. Niobium demand is more 
correlated with the production of super alloys, high-efficiency auto mobiles, and 
pipelines. 

Sure enough, demand for niobium is expected to increase on the backs of 
jet engines, national defense, and electric vehicles. Furthermore, as stated earlier only 
10% of global steel production contains niobium, this is expected to rise to as much as 
20%. This transition will see an accelerated demand for niobium, especially since it’s 
the emerging countries (ie. China, India, Brazil) that will be making this transition. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Because of the products associated with niobium, the Department of 

Defense has declared niobium a ‘strategic mineral’. While definitions of strategic 
minerals vary, it generally refers to a mineral ore or derivative products that come 
mostly or largely from foreign sources; difficult to replace; and important to the 
nation’s economy and defense. Thus, the United States maintains a stockpile of 
niobium at all times and according to the USGS, the DLA Strategic Materials plans to 
acquire niobium to address the current shortfall. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niobium – Strategically Important, But No Domestic Production? 
 
With niobium being integral to national security, you would think the US 

would have some secured some sort of domestic production. Surprisingly, niobium 
production has not been reported in the United States since 1959, with the majority of 
resources being low grade and geologically complex to be economical. Thus, the US is 
forced to import all of its niobium from: Brazil (83%), Canada (12%), and others (5%). 

There are only three producers of niobium as its primary product and there 
have been no new niobium mines come onto production since the 1970s: 

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) – Producing 
~85% of the world’s niobium from the Araxá mine in Brazil 

China Molybdenum – Producing 7-8% of the world’s niobium from the 
Catalao mine in Brazil 

Magris Resources – Producing approximately 7-8% of the world’s niobium 
Niobec mine in Canada 

CBMM was founded in 1955 and since 1965 has been controlled by the 
Moreira Salles family, one of Brazil’s wealthiest families. The family made its wealth in 
banking as former owners of the Unibanco banking conglomerate, but it was not until 
Walther Moreira Salles’ bet on niobium the real wealth was created. 

In 1965, US Admiral Arthur W. Radford convinced Walther to back an 
endeavour to explore and produce niobium. At the time, Admiral Radford served on 
the board of Molycorp Inc., a US-based mining company that had just acquired the 
rights of a niobium deposit in the state of Minas Gerais.  This was truly a gamble – back 
then there was no market for niobium, just a study suggesting that it could be used to 
strengthen and lighten steel. 

Walther Moreira Salles not only backed the venture, but also bought a 
large stake in the project, and the rest is history – the company now effectively 
controls the niobium market and makes over $600 million in profit annually. 
 



The United States Niobium Savior – Niocorp Developments Ltd (TSX:NB) 
The story of Admiral Radford must have resonated with Mark Smith, who 

served as the President and CEO of Molycorp from 2008 to 2012. In fact, Molycorp was 
still a shareholder of CBMM until 2006, and even thereafter Mark was able to keep a 
close relationship with the Brazilian group. 

Mark Smith is now the President, CEO and Executive Chairman of Niocorp 
Developments (TSX:NB), a niobium development company and 100%-owner of the Elk 
Creek project, the highest grade niobium resource in North America, one of the largest 
in the world, and most importantly, located in the heart of the United States in, 
Nebraska. The project was actually owned by Molycorp almost 50 years ago, and was 
drill tested in the 1970s and 1980s. Although the project was seen as economic, it was 
put on the backburner as other projects became more focal. 

Elk Creek remained mothballed until it was acquired by Quantum Rare 
Earth Developments Corp in May 2010. The company quickly utilized the historical 
data from 110 drill holes and went to work. The company was able to put out an 
updated resource, but more importantly, courted Mark Smith, who joined as an 
Advisor in February 2013, and appointed as the CEO and Director in September 2013. 

With Mark at the helm, Niocorp has now emerged as the next niobium 
producer with attractive by-credits in scandium and titanium. Niocorp has already 
released a PEA which highlights robust economics over a 36-year mine life, and is now 
working towards a feasibility study. The company has also attracted one of the leading 
steel manufacturers in the world, ThyssenKrupp, as a partner. The German steel 
producer has signed a 10-year off-take agreement for 50% of Elk Creek’s niobium 
production. This off-take also qualifies Niocorp for financial assistance from the 
German government – something crucial come time for project construction. 

Current Price: C$0.83 
Shares Outstanding: 170.5 million 
Market Capitalization: C$141.5 million 
52-Week Range: C$0.51 – C$1.14 
Cash: ~C$7.0 million 
Total Liabilities: C$10.7 million 
Elk Creek will be a 2,700 tonne-per-day producer, with a pre-tax NPV of 

US$3.07 billion, after-tax NPV of US$2.3 billion, and average pre-tax cash flow of 
US$438 million per year. Unfortunately, Elk Creek’s initial capital cost will be in the 
range of US$979 million, which is the primary reason why there is such a large 
disconnect between the current market cap and NPV of projected cash flow. 
Understandable, but we would argue the market has overreacted and Niocorp is 
currently deeply undervalued. 

Before we begin, let’s address the big ugly elephant in the room, the 
US$979 million upfront capital cost. This will be Niocorp’s largest hurdle on the road to 
production, however, the company has already made significant progress in achieving 
project financing. This comes in the off-take agreement it has signed with 
ThyssenKrupp, which encompasses 50% of the planned niobium production over ten 
years. As we mentioned earlier, this qualifies Niocorp for a loan guarantee provided by 
the German government, which from our research is around US$200 million. 

Niocorp will also be able to bank this off-take, especially since 
ThyssenKrupp is a US$12.4 billion company and will have no problem fulfilling its 



obligations. Furthermore, Niocorp also has material by-products in scandium and 
titanium, scandium of which is also a strategic element used in the aerospace and 
defense industry. Scandium and titanium will make up 40% and 10% of Niocorp’s 
revenue, respectively, and both are commodities sold in well-established markets. It is 
very realistic for streaming company to come in and take the titanium for a large sum 
of cash or debt combination. 

To project our cash flow, we utilized debt interest of 10% and a discount 
rate of 15%. We calculate a total discounted cash flow of US$273.0 million, or C$356.9 
million, or on a fully diluted per share basis C$1.70. 

Now, let’s look at the other niobium miners to get a feel for Niocorp’s 
peers and their market value. 

CBMM would be a good proxy in terms of valuation, unfortunately, actual 
numbers are guarded and the company is private. We know in April 2011, a Japan-
Korea Partnership acquired 15% of the company for $1.95 billion. The partnership 
included some key players in steel, including:  JFE Steel Corp., Nippon Steel Corp., 
Sojitz Corp., Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), and POSCO. This 
valuation was validated several months later, when CBMM sold another 15% stake to a 
Chinese group made up of five state-owned companies, also major steel players, for 
US$1.95 billion. 

Compared to China Molybdenum’s recently acquired Boa Vista fresh rock 
operation, CBMM’s cost of mining would be considerably less because CBMM mines 
soft rock. At time of sale, we calculated that CBMM was roughly generating US$1.8 
billion in cash flow. Thus, CBMM’s 2011 of US$13 billion valuation was derived by a 
cash flow multiple of 7.2x. 

Anglo American’s sale of its niobium and phosphate projects netted them 
US$1.5 billion. According to our analysis, the niobium assets accounted for US$465 
million of the sale. Anglo expects niobium production to ramp up to 6,800 tonnes once 
the Boa Vista Fresh Rock plant reaches nameplate capacity in the third quarter of 
2016. With the majority of the heavy spending done, we calculate the sale of the 
niobium operations was based on a projected cash flow multiple of 12.0x. 

The last comp is the Niobec mine, previously owned by IAMGold Corp. 
(TSX:IMG), and acquired by Magris Resources in October 2014 for US$530 million. 
Niobec is an underground mine located approximately 200 kilometers north of Quebec 
City, Quebec. Niobec is North America’s only source of niobium and has a mine life of 
almost 20 years. At time of sale, IAMGold forecasted niobium production of 5.2-5.5 
million kilograms, for which we estimate cash flow of $70.4 million. Thus, Niobec was 
valued using a cash flow multiple of 7.5x. 

Unfortunately, there is limited data for a more accurate comparison 
between niobium projects, however, we are comfortable with these estimates as 
would rather work with a range then an exact target price. 

We estimate Niocorp’s 2019 cash flow to be US$217.1 million. Using a CF 
multiple of 7.2x, discounting back to present day, and taking into account our 
projected debt, we come to a target share price of C$2.20. We opted for the lowest 
transactional multiple, the Chinese paid a huge multiple for Catalao and we expect the 
premium arose from the strategic nature of the asset, versus a simple money-making 
venture. Our final target price is a blend of both valuation methods, giving us a target 
price of C$1.95, or a 135% gain from the current price. 



What’s On Niocorp’s Horizon 
2016 will be an exciting year for Niocorp. The company is working towards 

the all-importantfeasibility study, and will be looking to raise some funds to get them 
there. Niocorp recently announced the approval for early warrant exercise, with an 
estimated exercisable at 65 cents that expire on Nov. 10, 2016. There is an estimated 
10.9 million shares available to be exercised, and will result in C$7 million in the 
treasury. We expect this in conjunction with an equity raise of a couple of million to 
get them to the finish line. 

After the FS has been issued, the company will commence fundraising for 
construction. As we mentioned earlier, this will be a daunting task but we believe the 
company has already pushed the first domino with the off-take with ThyssenKrupp, 
and as more partnerships are announced and funding secured, the stock price will 
jump as the market de-risks the project. Niocorp owns a very economic mine, and its 
strategic importance must not be ignored. 

Palisade Global Investments Limited holds shares of Niocorp 
Developments. We receive either monetary or securities compensation for our 
services. We stand to benefit from any volume this write-up may generate. The 
information contained in such write-ups is not intended as individual investment 
advice and is not designed to meet your personal financial situation. Information 
contained in this report is obtained from sources we believe to be reliable, but its 
accuracy cannot be guaranteed. The opinions expressed in this report are those of 
Palisade Global Investments and are subject to change without notice. The information 
in this report may become outdated and there is no obligation to update any such 
information. Do your own due diligence. 

 
Autor(es): Palisade Research 
Fonte : Mining.com  
Data: 05/06/2016 

 
 

 

DNPM REVOGA 66 PORTARIAS E ADOTA DOCUMENTO ÚNICO 
 
Em um esforço para simplificar o cipoal de procedimentos administrativos 

na indústria da mineração, como alvarás de pesquisa e concessões de lavras, o 
governo revogou 66 portarias de uma tacada só na terça-feira da semana passada. Elas 
foram substituídas por uma "consolidação normativa" do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) para o setor. A intenção, de acordo com fontes oficiais, foi 
remover o "entulho burocrático" que faz mineradoras perambularem de uma norma 
para outra a fim de resolver seus problemas. 

 A nova cartilha extingue algumas regras consideradas obsoletas e busca 
reduzir litígios entre as mineradoras. Não há, contudo, alterações no marco regulatório 
em si. "É uma espécie de manual do dia a dia do DNPM", diz o especialista em direito 
minerário Bruno Feigelson, da LL Advogados. "De tempos em tempos, é preciso 
organizar as medidas que foram sendo tomadas."  



Um funcionário do governo explica que algumas portarias revogadas - uma 
delas é de 1977 - estavam defasadas ou entravam em conflito com normas posteriores 
da autarquia. Isso gerava confusão entre investidores e complicava os trabalhos do 
próprio governo. "Era como se todos estivéssemos estudando com o primeiro 
exemplar de um livro didático que já se encontra em sua 20ª edição", afirma. 

 A "superportaria" tem 362 artigos e ainda está sendo interpretada pelo 
setor privado, mas foi bem acolhida inicialmente. "O ponto positivo é que todos os 
procedimentos ficam submetidos a um único documento. Isso facilita a vida do usuário 
do sistema", opina Carlos Vilhena, advogado do escritório Pinheiro Neto.  

O trabalho de revisão das normas estava em andamento desde o ano 
passado, mas não foi possível efetivar as mudanças antes do afastamento da 
presidente Dilma Rousseff. A consolidação das 65 portarias acabou sendo publicada só 
nos primeiros dias do governo interino de Michel Temer.  

A consolidação normativa do DNPM também traz valores, em seus anexos, 
para procedimentos comuns no setor - como taxas para alvarás de pesquisa e para 
permissões de lavra garimpeira.  A expectativa geral das empresas é de uma troca de 
comando na área. Nos últimos anos, a secretaria responsável pela mineração no 
Ministério de Minas e Energia vinha sendo chefiada por técnicos ligados ao PT, 
enquanto a diretoria do DNPM cabia aos pemedebistas. Depois da tragédia de 
Mariana, em 2015, o PT passou a exercer maior influência também na autarquia.  

Somente seis meses após o acidente, que matou 19 pessoas, o governo 
concluiu um levantamento sobre a situação das principais barragens do país. Cinco 
empreendimentos, todos em Minas Gerais, não conseguiram comprovar o nível de 
segurança e acabaram interditados pelo DNPM. Foram fechadas duas barragens da 
MMX, duas da Mundo Mineração e uma da Vale. Todas foram classificadas como de 
alto risco para o meio ambientes e para as comunidades vizinhas.  

 
Fonte : Valor Econômico   
Data: 25/05/2016 

 
 

 
 

PROJETO DE FOSFATO DA BEMISA NO MATO GROSSO PODE 

COMEÇAR A PRODUZIR EM 2020 
 
A Brasil Exploração Mineral (Bemisa) apresentou, ontem (17), no 

Simexmin, em Ouro Preto (MG), o Projeto Jauru Fosfato. Localizado na cidade de 
Mirassol D'Oeste, no Mato Grosso, o empreendimento visa a produção de 200 mil 
toneladas de ácido fosfórico (P2O5), que equivale a 20% do consumo atual do Estado. 
Empresa aguarda resultados de planta-piloto e estima para daqui há quatro anos o 
início da produção. 

De acordo com Cláudio Fernandes, diretor de Mineração da companhia, o 
Mato Grosso é o maior consumidor de fertilizantes no Brasil e o líder nacional de 



produtividade em produção agrícola. O Estado consome 1 milhão de toneladas de 
P2O5 por ano, disse o executivo. 

Ele afirmou que o Brasil é o primeiro país na importação de fertilizantes e o 
sexto que mais exporta. Entretanto, sobre o preço dos fertilizantes, Fernandes disse 
que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quem define os valores é o mercado 
internacional e não o Brasil. “Temos condições de fazer substituição da importação 
pela produção nacional”, declarou. 

Segundo o diretor, o projeto Jauru Fosfato tem 314 milhões de recursos 
indicados e inferidos, e possui uma área de 100 mil hectares na Serra do Caeté, com 14 
alvarás emitidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). “A nossa 
reserva é muito grande”, ressaltou. 

Fernandes disse, também, que a planta-piloto do projeto está instalada em 
Vespasiano (MG), na SGS Geosol, onde está sendo realizada o detalhamento da parte 
técnica do projeto. “Depois que a parte técnica for concluída, nós vamos para a parte 
de licenciamento ambiental, e eu acredito que dentro de 4 anos, aproximadamente, o 
projeto iniciará a produção”, afirmou, em entrevista ao Notícias de Mineração Brasil. 

Sobre a produção do empreendimento, o diretor de mineração disse que 
estudos estão sendo feitos para transformar parte em fosfato bicálcico, para a nutrição 
animal, e a maior parte será de fertilizante fosfatado. O financiamento do projeto é 
feito pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

No que diz respeito à Bemisa, Fernandes ressaltou que a empresa tem, 
hoje, 70 direitos minerários no Brasil e seu maior objetivo é transformar os projetos 
em operações de mineração. “A empresa investe, por ano, R$ 500 milhões de reais 
para manter todos os projetos”, disse. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 18/05/2016 
 
 

 
 

EMPRESAS INVESTEM MAIS EM MINERAÇÃO 
 

O potencial de crescimento futuro do mercado brasileiro, principalmente 
nos pedidos do setor elétrico, alimentos e bebidas e da indústria automotiva, tem 
impulsionado uma série de investimentos em vários elos da cadeia de alumínio. A 
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) deverá investir nesse ano R$ 175 milhões, 
sendo que R$ 90 milhões serão direcionados aos elos iniciais da cadeia, como 
mineração de bauxita, alumina e alumínio primário, outros R$ 55 milhões à aquisição e 
fabricação de transformados de alumínio e R$ 30 milhões na área de energia elétrica. 
A empresa passa por um reforço de seu modelo de negócios, com a reorganização da 
estratégia em alumínio, para ganhar mais espaço no mercado. 

 "Queremos dar ainda mais clareza à nossa estratégia, com definição dos 
mercados prioritários como embalagens e transportes e de clientes estratégicos em 
construção civil e bens de consumo. A ideia é investir forte em não mais vender 



produtos, mas fornecer soluções e serviços para nossos clientes", afirma o presidente, 
Ricardo Carvalho.  

Nesse contexto, a empresa tem firmado mais parcerias com os clientes e 
investido mais em pesquisa e desenvolvimento. Algumas inovações recentes foram 
desenvolvidas em implementos rodoviários mais leves, aumentando a carga útil dos 
produtos transportado e uso de alumínio de alta resistência para peças de automóveis, 
para maior absorção de impactos e redução de peso, e kits para painéis fotovoltáicos, 
com solução pronta para montagem. 

O projeto Alumina Rondon, no Pará, cujo investimento total é estimado em 
R$ 6,6 bilhões, continua na carteira da fabricante de alumínio. Recentemente, foram 
feitas novas visitas a empresas no exterior que poderiam desenvolvê-lo em conjunto. 
"O projeto é flexível, podendo ser de alumina ou bauxita ou os dois, estamos 
aguardando as respostas dos investidores depois das visitas", aponta Carvalho. 

A intenção é de que a CBA seja acionista minoritária, tendo menos de 30% 
de participação no investimento, que poderia contar com um ou mais acionistas 
majoritários. A discussão do Código Mineral é uma incerteza que pode pesar sobre a 
atração dos investidores. "É uma indefinição, seria melhor se isso já estivesse 
decidido."  

A Novelis concluiu em 2014 investimento de US$ 450 milhões em 
Pindamonhangaba (SP), pelo qual elevou em 50% a sua capacidade de laminados para 
mais de 600 mil toneladas, dobrou sua capacidade de reciclagem de latas, de 200 mil 
toneladas para 400 mil toneladas, e ainda aplicou recursos em uma linha de 
envernizamento para tampas de latas de bebidas. 

"O potencial do mercado brasileiro ainda é muito alto nos próximos anos, 
com um consumo per capita ainda baixo", diz o presidente da Novelis América do Sul, 
Tadeu Nardocci. A empresa está de olho em nichos ainda pouco explorados no Brasil, 
como o mercado de arquitetura. Na Europa e nos EUA, o alumínio é muito usado como 
revestimento em prédios, como forma de reduzir o consumo de energia. 

O setor elétrico tem impulsionado os pedidos da Alubar, que fabrica fios e 
cabos de alumínio. A empresa busca diversificar sua receita com investimentos na área 
de cobre, que poderá representar 60% da receita total em cinco anos. Em 2014, a 
empresa concluiu investimento de US$ 25 milhões na ampliação de sua capacidade, 
que pulou de 30 mil toneladas anuais para 50 mil toneladas em alumínio. "As 
perspectivas são positivas no setor de transmissão e há otimismo em relação à área de 
distribuição, com as concessionárias tendo de investir para melhorar seus serviços", 
ressalta o diretor executivo da Alubar, Ricardo Figueiredo. 

A Hydro do Brasil, que congrega a Mineração Paragominas, a Alunorte e a 
Albras, está tocando projetos no Pará. No ano passado, em contrapartida pela 
extensão por 15 anos de benefícios fiscais concedidos pelo governo paraense, a 
empresa se comprometeu a investir no Estado para adensar a cadeia produtiva e 
ampliar a geração de valor local. Um projeto se refere a investir em equipamentos 
para produzir, a partir do fim desse ano, 40 mil toneladas de alumínio de uma liga 
especial com o intuito de atrair empresas para produzir rodas, peças e outros 
componentes automotivos. "O início da produção depende do interesse de empresas 
em adquirir a liga especial", destaca Anderson Baranov, diretor de relações 
governamentais e comunicação da empresa.  



No acordo assinado, ainda está prevista a ampliação da mina de bauxita de 
Paragominas. "Existe um processo de aumento da produção da mina, que já foi 
iniciado no ano passado. O ritmo de produção será aumentado na proporção da 
necessidade da bauxita para a Hydro Alunorte e hoje já estamos neste caminho. 
Atualmente, a capacidade anual das instalações da mina de bauxita da Hydro é de 9,9 
milhões de toneladas de bauxita desaguada, mas com melhorias tecnológicas e de 
processo, conseguimos alcançar uma produção superior à capacidade nominal." 

O aumento da reciclagem tem também feito empresas investirem em 
outros elos da cadeia, para diversificar receitas e ampliar a geração de valor. A 
ReciclaBR iniciou a construção de uma nova planta de reciclagem e beneficiamento de 
alumínio na cidade de Paranaíba, em Mato Grosso do Sul, que ficará pronta em 2017. 
Haverá ainda, este ano, a incorporação das empresas Lotus Metal, distribuidora de 
produtos semi-acabados de alumínio, cobre, latão, bronze e estanho, e da Steeltech, 
fabricante de perfis extrudados de alumínio, dando continuidade ao objetivo de 
diversificar e atuar em outros segmentos. Em janeiro, foi aberto mais um centro de 
coleta, em Cachoeirinha (RS), escolhida devido ao potencial para a captação de 
materiais recicláveis e por sua proximidade a Porto Alegre. O novo centro tem 
capacidade de receber até 500 toneladas de alumínio para reciclagem ao mês.  

 
Autor(es): Roberto Rockmann 
Fonte : Valor Econômico 
Data: 06/06/2016 

 
 

 

WE MUST CHANGE EXPLORATION THINKING IN ORDER TO 

DISCOVER FUTURE OREBODIES 
 

Introduction 
Many of our Society’s members work in mineral exploration and many stu- 

dent members probably hope to find employment in this or a related field. While 
discovering ore is the primary wealth-creating part of mining, explora- tion rarely is 
seen as crucially important by mining company boards and CEOs or industry analysts 
when economic conditions are tough—it is inevitably the first casualty of hard times. It 
has always been this way and is probably never likely to change.  

I recently published a note in the Geological Society of Australia news- 
letter (Wood, 2015) responding to a letter by a geologist colleague under the heading 
“Resource doldrums” (Burban, 2015). Burban put forward a number of reasons for why 
he thought mineral exploration is in its presently parlous state. 

The following is an expanded ver- sion of my note, which generally agrees 
with Burban’s thesis. I hope it may assist SEG members trying to make sense of the 
challenging world they presently face in seeking or continuing employment in mineral 



exploration or mining, and contribute to discussion within the Society about the most 
seri- ous issue members have faced in the past 30 years.  

My comments are focused on por- phyry copper and copper-gold deposits 
which are mined on a large scale, but I suggest from experience in discovering low-
sulfidation epithermal gold depos- its that some of my suggestions have relevance to 
the future discovery of this and other types of ore, recovered using a narrow-vein 
mining technique. 

 
Past and Present Exploration Approach 

Burban (2015, p. 8) proposed that much of exploration’s present pain is 
self-in- flicted and, in his words, is partly “the result of what happens when grandiose 
plans based on magical thinking don’t pan out”; or, put less critically, is partly the 
result of ill-considered explora- tion strategies and tactics. Those of us employed in 
mineral exploration need to shoulder some of the blame for this pain, and Burban 
listed reasons for why we need to do this, such as “spending hard-to-get funds on 
projects that are unlikely to be profitable for a very, very long time ... if ever.” He also 
suggested these projects “tend to be concentrated at relatively shallow depths and are 
being recycled again and again.” No wonder investors are questioning the “perennial 
game of ‘smoke and mirrors’ that has been played by the exploration industry since 
the early 1970s,” as he put it. 

I’m not as cynical about the conduct of exploration since the early 1970s, 
although I believe it started to lose its way some- time in the 1990s, as opportunities to 
discover shallow orebodies diminished significantly throughout much of the world. 
Yes, shallow orebodies were still discovered in the 1990s, and they were not 
necessarily in exotic and difficult locations. I also do not believe that every shallow 
orebody has been dis- covered; they are just likely to be more difficult to discover in 
many countries because of masking cover material, etc. However, I do believe there 
was a need, 20 years ago, for major change in how we conducted the search for new 
orebodies, particularly in recognizably mature exploration jurisdictions in Aus- tralia, 
Canada, and the USA, and this did not happen.  

I see little evidence that the need for change has been recognized and 
acted upon substantially in any of these three countries in the past 20 years. 
Exploration geologists have to take a significant share of the responsibility for this lack 
of action, as only we have the necessary knowledge to argue the need for change. 
Company management and geologists (where they were in a position to influence 
strategy) in these countries often elected to basically tilt at windmills and invariably 
waste share- holders’ money by riding off to ever more exotic and high-risk locations, 
rather than adjust their local discov- ery strategy and tactics.  

 
Decline in exploration 

Richard Schodde from MinEx Consulting compiles data on mineral 
exploration in various regions of the world (Schodde, 2013, 2014), and his data since 
1975 led to three disturbing observations that are relevant to future explora- tion, 
particularly in Australia and North America.  

First, while 60% of world exploration expenditure was spent collectively in 
Austra- lia, Canada, and the United States in 1975, by 2014 this figure had fallen to 
30%. One of the reasons for this is the increasing “red tape” of bureaucracy companies 



have to deal with in these countries. However, there is undoubtedly a strong 
perception that the chance of discov- ering an orebody has been diminished 
substantially in the decision by many companies to significantly reduce explo- ration 
expenditure in Australia, Canada, and the USA. 

Second, Schodde shows that world expenditure on base metals plus gold 
exploration fluctuated in the US$2 to 5 billion range (in 2012 dollar terms) from 1975 
until 2005, when it rose rap- idly to peak at ~US$18 billion in 2012. It then fell quickly 
to ~US$10 billion in 2014, with more reduction probably to follow, possibly returning 
to the US$2 to 5 billion range of 1975 to 2005. 

Third, many of my generation of exploration geologists expected a 
technological (geophysical) revolution would come to dominate discovery, but this 
hasn’t happened. As Schodde’s compilations show, generous attribution would only 
credit geophysics as the leading factor in selecting suitable base metal exploration 
projects, for example, in at most 30% of cases, and in <50% of cases when deciding 
where to drill the first hole. For gold projects, the estimates are <20% and <10%, 
respectively. 

So, what do these observations fore- shadow for the future of exploration, 
as well as employment of our younger members? Timing is important in explo- ration 
and, while it is no consolation for those about to graduate, at some time during the 
next five years the min- ing cycle should turn up, provided past experience is a guide, 
world demand for metals continues to grow, and the present imbalances even out. For 
those members presently without relevant employment but determined to pursue a 
career in exploration, the challenge is to find a productive way of maintain- ing contact 
with the mining industry during this slow period, however long it lasts—which will not 
be an easy task (Wood, 2014). 

The reason for suggesting there may be opportunity at the end of the 
downturn is because of exploration’s aging geologic workforce—much of which 
probably will leave the industry over the coming decade. When the demographic 
bubble of older geolo- gists retires, there may not be adequate numbers of locally 
trained geologists to supply the resulting exploration demand in many parts of the 
world. The value of this proviso depends, however, on exploration compa- nies 
adopting a progressive business approach to discovering ore over the next decade, 
thereby restoring investor confidence in financially supporting exploration; neither of 
these outcomes is by any means certain.  

 
Explore Deeper Near Mines  

The relative halving of expenditure in Australia, Canada, and the USA 
started in 1995, and this is when I suggest exploration in these countries should have 
made the transition to a different way of exploring. There was then an obvious and 
compelling need to largely abandon a predominantly surface to near-surface target 
approach and embrace deep exploration.  

The reason for this is simple and apparent if we consider two points: (1) 
the discovery rate of major ore- bodies had been falling from the early 1970s onward 
and (2) the depth of discovery was mostly 200 to 300 m or less (Schodde, 2013), and 
has largely remained the same up to now. The reason for the relative shallowness of 
discovery is not geologic—companies exploring during this period mostly were seeking 
ore amenable to open- pit mining, and most still are, if their present method of 



exploring is a reliable guide. Very few groups tested deep enough to discover ore in the 
next 1.7 km below surface, down to 2-km depth, for example. On rare occasions, a 
deep orebody was discovered.  

During the recent boom, from 2005 to 2012, ~US$100 billion (in 2012 US$) 
was expended on gold plus base metals exploration, roughly at an average rate of 
~US$12 billion per year. Given this, it is easy to accuse the exploration sector of 
squandering shareholders’ money, as Schodde estimates this expenditure produced 
fewer than 13 tier 1 gold and copper discoveries (12 from 2004 to 2013, where the net 
present value of a tier 1 discovery is >US$1 billion). No wonder investors began to 
ques- tion the value of this expenditure. The mining industry has a major challenge to 
convince investors that the return from high-risk exploration justifies their funding 
support. 

Burban (2015, p. 8) proposed that “blind deposits and underground block-
caving mining methods are very much the way of the future,” a forecast I endorse for 
some large orebodies. However, I don’t fully accept his related comment that “finding 
these non-out- cropping deposits is both time-consum- ing and expensive due to the 
forensic nature of the search.” Based on my experience at Newcrest Mining, I sug- gest 
there is no compelling reason why discovery of an orebody mined by cav- ing 
necessarily has to be greatly more expensive or time consuming than discovery of one 
mined by open pit, particularly if exploration is conducted with cave mining in mind. 

Cave mining is a mass underground mining technique (Wood et al., 2010) 
and only can be applied economically to a deposit with a particular geome- try—to be 
such an orebody, the deposit has to have a regular geometric shape and be relatively 
large. Its shape may be that of a rectangular block or a solid or annular ore-ring 
cylinder, for example. Its size means it will present as a rela- tively large target, both 
volumetrically and in plan area.  

A deposit mined using caving will be measured in the 10s to 100s to 1,000s 
of millions of tonnes of ore. Invariably, the smaller the tonnage is, the higher the 
average grade requirement will be, but location will play an important role in 
determining required metal grade. A small, necessarily higher grade copper-gold 
orebody, for example, will generally contain in excess of 50 million tonnes of ore and 
will occupy a volume of more than 20 million m 3 , with a plan area which, ideally, is at 
least 200 m 2 , and a vertical dimension of 500 m or more. 

This is not a small target at any depth, even at 500 or 1,000 m, and is 
magnified >tenfold if a typical porphyry orebody is being sought. A 500-Mt por- phyry 
orebody amenable to cave min- ing, for example, will have dimensions that are some 
variation of 400 × 500 × 1,000 m. Given that porphyry deposits almost always are 
flanked and over- lain by barren to variably mineralized and altered rock, the plan area 
of the geologic target is very large and is easily a square kilometer or more in size for a 
500-Mt deposit. Exploring for a target of this scale does not require close-spaced 
drilling and large expenditure during the discovery phase. 

Neither does a successful search necessarily require an elaborate foren- sic 
approach. It does, however, require geologists conducting exploration to be aware of 
what will be encouraging indi- cations of ore potential in deep, widely spaced 
discovery holes, and to have the confidence and opportunity to drill deep follow-up 
holes to investigate rela- tively meager or negligible geochemical results because of 
other evidence. They need to be guided by the possibilities that the geology offers up 



as a guide to ore, and they need to be supported by their management to drill the 
required holes. Above all, success requires geol- ogists to be pragmatically creative and 
optimistic in their thinking. There is nothing new in this. 

A willingness to drill a barren quartz-vein stockwork on the top of Mt. 
Fubilan in Papua New Guinea, for example, was the reason for discovery of the Ok Tedi 
orebody at shallow depth in 1969, nearly 50 years ago. International expert discussion 
about the significance of a possible leached capping exposed on top of Mt. Fubilan had 
resulted in indecision and procrastination up to that point. The simple pragmatic 
obser- vation by Ken Phillips was that the only way to determine what occurred below 
the barren outcrop was by drilling a hole through it (Hope, 2011). He was rewarded 
when the hole was drilled and high-grade supergene copper mineral- ization was 
intersected only 40 m below surface.   

Exploration’s “dismal success record over the last couple of decades” 
alluded to by Burban (2015, p. 8) possibly didn’t need to happen, either. Nor should it 
be taken as necessarily predicting the outcome of future exploration. Explor- ing 
apparently greenfield projects also does not warrant being labeled as “too expensive” 
by investors, as he suggested is the case. There are ways in which deep exploration can 
be conducted that are cost-effective and efficient, in both brownfield and greenfield 
settings, provided the search is conducted in a permissive geologic terrane by explo- 
ration geologists who understand their target. 

 
Suggestion for Future Exploration 

It should be obvious by now to the min- ing industry that continuing to 
apply shallow-target exploration strategies and tactics will fail to produce an 
acceptable frequency of orebody discovery in the future, irrespective of the successes 
post- 1950. These strategies also will fail to encourage speculative investors to risk 
their capital in funding junior-sector exploration. Companies must capitalize on the 
evolution of mass mining pres- ently underway and move from seeking orebodies that 
will be mined by open pit to ones that will be mined using some type of mass 
underground mining technique.  

Deep exploration raises significant challenges for junior companies with 
limited access to funding; however, these challenges may be overcome if progressive 
funding strategies are adopted and applied (Sillitoe, 2010; Enders and Saunders, 2011). 
Some major companies have already started to focus on deep orebodies, but these 
com- panies tend to be the exception rather than the rule. Other companies were 
doing this from the mid-1990s onward and the success of their foresight was 
demonstrated by the discoveries they made—at Cadia, Oyu Tolgoi, Rio Blan- co-Los 
Bronces, Escondida, etc.  

Although shifting focus from near-surface to deep targets may seem a 
daunting challenge to many exploration geologists, it is not a radical proposal, nor is it 
one that requires difficult changes in the way exploration is con- ducted. It does, 
however, require signifi- cant change in exploration thinking. 

The first change in this thinking is simply to disregard existing wisdom 
about the orebody potential of previ- ously explored mining districts and to revisit and 
reevaluate these, wearing a different set of glasses that look deep. Evidence of 
uneconomic mineraliza- tion at the surface and previous mining should be treated as 
an indicator of a district’s metal fertility and a possible predictor of deep orebody 



discovery. There is nothing particularly original in this suggestion; it is basically 
common sense and an approach with a long history and track record of success—i.e., 
the “shadow of the headframe” approach (Meussig, 2014). 

An orebody with its top located 500 to 1,000 m below surface is unlikely to 
exhibit an obvious sign on the surface saying “drill here”; however, it may display 
subtle surface and near-surface indications of ore potential if one has the skill and 
good fortune to recognize these (Wood, 2010). If discovery is to be achieved efficiently 
and cost-effectively, the ability to manage risk is necessarily embodied in this skill.  

The second necessary change goes to the heart of the way most of us 
explore. It requires that we drill deep holes early in a project with the objective of col- 
lecting relevant geologic information, rather than in the way we have been taught 
mostly to do—(hopefully) inter- sect ore. This is not as heretical a pro- posal as it may 
seem. If there is deep ore to be discovered, building a reliable 4-D picture of the local 
geology as quickly as possible after beginning the search is crucial to efficient 
discovery. 

I suggest there are five simple requirements that must be adopted to lead 
to the discovery of deep ore:  

1. Exploration geologists must under- stand and accept that most of the Earth’s 
crust below about 300-m depth is unknown, in an orebody sense, as was much 
of the upper 300 m of crust when modern explo- ration started post-World War 
2  

2. Exploration managers must educate their company CEO and Board, as well as 
investors, about the unreal- ized ore potential of the 80% of the Earth’s crust 
that is poorly explored in known mining districts and metallogenic provinces, 
from about 300 m below surface down to 2-km depth (and this does not 
include the potential of greenfield regions). 

3. Exploration geologists need to become much less risk-averse when it comes to 
what evidence is required before drilling an early and deep exploratory hole. 

4. In turn, these same geologists need to throw off the mental shackle that 
prevents them from using a drilling rig as nothing more than a “giant geological 
hammer” with which to sample rocks—developments in coiled tube drilling 
technology offer opportunity to significantly reduce drilling cost (Giles et al., 
2014). 

5. Exploration must return to its geo- logic roots and wean itself of the hope that a 
“black-box” technique of some sort will enable it to discover deep ore—
technology should sup- port, not drive, exploration.  

Satisfying these conditions will go a long way to rewarding specula- tive 
investors who fund junior-sector exploration. After all, exploration is a high-risk 
endeavor and it is better to be spending whatever speculative capital is available on 
exploring for ore at depth than on continuing to recycle failed projects that “tend to be 
concentrated at relatively shallow depths” (Burban, 2015, p. 8) and mostly never 
produce a reward. High risk needs to be accompa- nied by the possibility of high 
reward. Applying capital to deep exploration means there is a chance high-grade ore 
will be discovered, as occurred with Newcrest’s discovery of the Ridgeway orebody at 
Cadia (Wood, 2012).  

I believe that if these conditions become the new norm for how explo- 
ration is conducted, the future for ore discovery will be improved, as may the chance 



of our student members gaining employment in mineral exploration. Failure to make 
the necessary changes to exploration strategy and tactics will likely delay a resurgence 
of exploration activity until the need to change is finally acknowledged and forced 
upon industry. Exploration is a business, not a lifestyle, and is no different from any 
other business where shareholders’ capital is applied; it has to produce an acceptable 
financial return to investors or be modified so that it does.  
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ENERGIA ELÉTRICA CARA AINDA É O PRINCIPAL OBSTÁCULO 
 
Responsável por mais de 50% dos custos, principalmente no elo de 

produção de alumínio primário, segmento eletrointensivo, a conta de energia elétrica 
é um dos obstáculos para o refortalecimento da cadeia no médio e longo prazos. A 
desvalorização cambial recente reduziu a desvantagem do país em relação a 
concorrentes, mas ameaças ainda persistem. Hoje os fabricantes de alumínio pagam 
entre US$ 45 a US$ 50 o MWh, acima dos US$ 40 o MWh registrados na média 
mundial. Em 2014, com o real valorizado, as empresas pagaram mais de US$ 70 o 
MWh, quase o dobro da média global. 

 Se o câmbio ajuda nesse momento, estruturalmente vários fatores 
indicam pressão sobre os custos de energia nos próximos anos, além do fato de que a 
matriz elétrica está mais volátil, dificultando a previsibilidade das cotações e do 
balanço entre oferta e demanda. Há um ano, o país assistia à ameaça de 
racionamento, com os reservatórios no nível mais baixo desde a contenção de 2001. 
Neste ano a situação se inverteu: o maior problema não é a escassez, mas a 
sobrecontratação de energia das distribuidoras. 

 "Isso é um problema muito sério que poderá ser absorvido em alguma 
parte pelas tarifas", diz o presidente da Thymos Energia, João Carlos Mello. Hoje 
haveria uma sobra de 8 mil MW médios, o que poderia criar um passivo superior a R$ 
14 bilhões para as distribuidoras. Em março de 2011, quando elas contrataram energia 
nos leilões A-5 (energia a ser entregue neste ano), as estimativas dos analistas era de 
que o Brasil crescesse 4,5% em 2016, enquanto agora as previsões são de queda de 
3,8% do PIB.  

"O setor precisa rever esse modelo de contratação enquanto a matriz está 
se tornando mais volátil", afirma o presidente da Associação Brasileira das 
Comercializadoras de Energia Elétrica (Abraceel), Reginaldo Medeiros. "É essencial que 
haja previsibilidade de oferta, de demanda e de preços. Essa imprevisibilidade 



complica a vida das empresas que querem investir", aponta o presidente da 
Associação Brasileira do Alumínio (Abal), Milton Rego. 

 O Brasil tem optado por hidrelétricas a fio d'água, em que a capacidade de 
armazenamento de água para os meses seguintes tem caído. Estudo da Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) aponta que, em 2001, a capacidade de 
regularização dos reservatórios - o quanto de energia o país pode armazenar na forma 
de água para suprir a demanda - era de pouco mais de seis meses. Já em 2012, a 
capacidade de regularização caiu para 4,91 meses. 

 "O Brasil está mais dependente de São Pedro", diz Luiz Pinguelli Rosa, ex-
presidente da Eletrobrás e diretor da Coordenação dos programas de pós-graduação 
em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em paralelo, o país tem 
elevado a participação de outras fontes intermitentes, como eólicas e solar. Em 2024, 
painéis fotovoltaicos devem responder por 3% da energia do Brasil. Isso cria uma 
matriz mais volátil e necessidade de maior uso de térmicas (mais caras) na base do 
sistema. Ano passado, foram despachadas usinas cujo custo de geração supera R$ 
1000 o MWh, dez vezes acima do preço de uma hidrelétrica. 

 As hidrelétricas, que nas décadas de 1980 e 1990 respondiam por mais de 
80% da geração de eletricidade, deverão ter uma perda relativa de participação na 
matriz ao longo dos próximos anos. Em 2002, essas usinas respondiam por 82% da 
produção de energia. Hoje, representam pouco mais de dois terços, enquanto as 
térmicas representam 18%, e as eólicas, 4%. Em 2024, a energia hidroelétrica 
responderá por 58%, as eólicas, 11%, a solar, 3%, e as térmicas, 14%, segundo o Plano 
Decenal 2024, elaborado pela Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE). 

 Os projetos hídricos têm custo de geração mais baixo: de R$ 100 a 120 o 
MWh, enquanto as térmicas custam mais do que o dobro. Mesmo assim, os preços 
deverão ser pressionados com as novas condições de crédito do BNDES, que agora 
financiará até 50% dos projetos e não mais 70% deles, e com a desvalorização cambial. 
Autor(es): Roberto Rockmann 
Fonte : Valor Econômico 
Data: 06/06/2016  

 

 

O APERTO CONTINUA 
Superoferta de minério de ferro e desaceleração chinesa devem manter 

cenário desafiador para a mineração neste ano 
 
Nos últimos 15 anos, o gráfico de variação de preços do minério de ferro, 

carro-chefe da produção mineral brasileira, é a imagem de um pico. Em fevereiro de 
2011, o Brasil (e todos os outros grandes exportadores) fincaram a bandeira no cume 
dos US$ 187,18 por tonelada da commodity. Uma das bases da montanha fica entre 
dezembro de 2004 e fevereiro de 2005, quando os preços iniciaram a tendência de 



alta, saltando de US$ 16,39 para US$ 28,11. A outra base repousa em dezembro de 
2015, com o preço retornando a US$ 39,6 a tonelada de minério de ferro.  

Quando se fala do momento difícil da mineração, o preço das commodities 
é o principal fator da equação. O exemplo do minério de ferro é autoexplicativo: em 
2013, conforme dados do Conselho Empresarial Brasil – China, o Brasil vendeu 170 
milhões de toneladas da matéria- -prima para os chineses no valor de US$ 17,1 
bilhões. Em 2015 foram 185 milhões de toneladas embarcadas, que renderam US$ 6,4 
bilhões. A demanda da China pelo minério de ferro brasileiro não caiu. Na verdade, 
desde 2010, o volume das exportações aumenta ano a ano.  

O mercado está inundado de minério de ferro, e a lei da oferta e da 
procura dá o tom. De um lado, grandes players, como Vale, Rio Tinto e BHP, investiram 
no aumento da produção e mais minério deve bater à porta do mercado nos próximos 
anos. Do outro, a siderurgia chinesa está com o pé no freio. Isso se refletiu no aumento 
dos estoques armazenados nos portos do país, que chegaram à marca de 89,5 milhões 
de toneladas em dezembro de 2015. Há também o jogo da especulação em que 
compradores aguardam que a cotação caia ainda mais para fazer novas aquisições. 
Esse cenário vai mudar em 2016?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previsões tentam dar um norte ao setor. Qualquer cenário é traçado com a 

China como principal ponto cardeal. Internamente as incertezas políticas e econômicas 
do Brasil, inclusive o adormecido Novo Marco da Mineração, entram como fatores 
relevantes para as empresas com operações locais. Segundo a consultoria EY, uma das 
mais importantes do mundo, a tonelada do minério de ferro não vai voltar à casa dos 
US$ 50 neste ano.  

Prioridades Fato consumado é que, em épocas de vacas magras, a 
produtividade define quem continua vivo. O diretor de auditoria do Centro de Energia 
e Recursos Naturais da consultoria EY, Daniel Peixoto foi o responsável pela elaboração 
do estudo “Business risks facing mining and metals 2015–2016”. O documento traz as 



impressões dos principais CEOs da mineração no país. No estudo, Peixoto destaca a 
necessidade de a mineração brasileira voltar a crescer a partir do aumento da 
produtividade.  

Conforme o estudo, os líderes da mineração brasileira creem ser vital 
encontrar novas formas de elevar a produtividade de forma sustentável, 
transformação que deve ocorrer em, no máximo, três anos. “Mesmo constando como 
número dois na classificação do estudo, a produtividade permanece sendo o foco 
operacional número um dos CEOs durante os anos de 2015 e 2016”, ressalta Daniel 
Peixoto. 

A pesquisa aponta dez riscos citados pelos executivos, como a volatilidade 
dos preços do minério e do câmbio e o acesso à energia, todas variáveis com alto 
potencial de impacto no desempenho das mineradoras.  

 
Pior não fica 

O cenário herdado de 2015 – redução de investimentos, fechamento ou 
paralisação de operações e demissões – deve apresentar sinais de melhora em 2016. 
No entanto, fatores como a diminuição na oferta de commodities devem ser 
percebidos de maneira individual para cada produto, segundo o estudo da EY. “Com os 
mercados de capitais altamente avessos aos riscos, temos visto a maior parte das 
empresas de mineração e metais focada no corte de custos e maximizando os atuais 
retornos aos acionistas. Esse fator pode limitar as perspectivas de crescimento”, 
explica Peixoto. 

 
Ajustes 

Um exemplo é a Vale. Em dezembro, a mineradora informou que vai 
intensificar os ajustes necessários para reduzir custos e despesas, manter a disciplina 
operacional e simplificar a estrutura organizacional diante do mercado em baixa e da 
volatilidade adicional no preço das suas principais commodities. Segundo a companhia, 
2016 será o quinto ano consecutivo de redução do orçamento de investimentos. O 
foco é investir apenas em projetos de classe mundial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dragão Adormecido 
Segundo o mestre em economia pela Universidade de Hong Kong Eduardo 

Sampaio, não há indícios de que a China retome o fôlego. O PIB chinês, que chegou a 
crescer 14,2% em 2007, fechou 2015 com 6,9% de expansão. 

“Temos esse cenário de recessão não só nos países produtores, mas na 
própria China. Lá eles também estão enfrentando um cenário ruim com desemprego, 
recessão e protestos sociais. O sistema de seguridade social deles não é tão 
abrangente como o nosso e o futuro dos operários chineses é mais assustador do que 
é o nosso. Por isso, tenho dito que, neste momento, é melhor ser um funcionário da 
mineração brasileira do que da chinesa”, contextualiza Sampaio. 

As exportações brasileiras de 2013 para a China representaram US$ 46 
bilhões, de acordo com o Conselho Empresarial Brasil – China. Em 2015, foram US$ 
35,6 bilhões, mesmo com o volume exportado sendo 10% maior. Segundo a Fundação 
Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), o resultado ruim se deve à que 
queda nos preços das commodities, sobretudo minério de ferro, óleo bruto de 
petróleo, da soja, celulose e cana-de-açúcar.  

Eduardo Sampaio avalia a realidade como drástica para as pequenas e 
médias empresas que atuam no mercado do minério de ferro. Com o valor da tonelada 
abaixo de US$ 50 a tonelada – e um custo de exploração muito próximo disso –, 
permanecer no mercado torna- -se um desafio. Como as grandes mineradoras são 
mais competitivas, elas conseguem resultados melhores mesmo em períodos de baixa. 
 
Rebaixamento 

A Agência Moody’s revisou as classificações de mineradoras em todo o 
mundo, com indicativo de rebaixamento. Na lista constam 55 empresas que atuam no 
Brasil, dentre elas, Vale, Alcoa, BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American e Norsk Hydro, 
e uma série de companhias nos Estados Unidos, no Canadá, na China, na Austrália, na 
Europa, no Oriente Médio, na Ásia e na América Latina. 

Fato é que os países produtores de minério de ferro ficaram dependentes 
diretos da China. Essa lógica precisa ser alterada. “Essa não é uma desaceleração 
cíclica normal, mas uma mudança fundamental que vai colocar um nível de estresse 
sem precedentes sobre as empresas de mineração”, disse à imprensa Bárbara Mattos, 
vice-presidente e diretora de crédito da Moody’s, durante a divulgação dos resultados.  

A Moody’s assegurou ao mercado que, para a reavaliação do rating, a 
agência vai considerar a base de ativos de cada mineradora, a estrutura de custos, o 
provável consumo de caixa e liquidez e até a estratégia da administração em lidar com 
uma recessão prolongada.    
 
Anglo American 

Um exemplo do mau momento da mineração de minério de ferro é a Anglo 
American. Especula-se que a empresa possa vender os ativos do Minas-Rio, que em 5 
de fevereiro registrou a demissão de mais de 200 empregados. O CEO global, Mark 
Cutifani, tinha confirmado que a empresa venderia seus negócios de nióbio e fosfato 
no Brasil, que registraram aumento de produção em 2015. A venda de parte do Minas-
Rio está esbarrando em um impasse envolvendo o investimento de US$ 15 bilhões 
gastos com o projeto, entre aquisição de ativos e investimentos para entrar em 
operação. O Minas-Rio deve ter um novo adiamento para o período de ramp-up, que 



só deve ser concluído em 2018, não mais em 2016, como previsto inicialmente. A 
projeção é que a unidade atinja a capacidade máxima de produção de 26,5 milhões de 
toneladas de minério de ferro por ano.   

 
Siderurgia em Baixa 

A Associação Mundial do Aço (Worldsteel Association) informou que a 
produção global de aço bruto recuou 2,8% em 2015 para 1,62 bilhão de toneladas, de 
acordo com balanço divulgado em janeiro. O recuo na produção das siderúrgicas 
chinesas surtiu efeito no resultado global, conforme a Worldsteel. Em 2015, a China 
entregou 803,8 milhões de toneladas, 2,3% a menos do registrado em 2014. Mas a 
participação chinesa no volume final subiu de 49,3% para 49,5%. Na América do Sul, os 
embarques tiveram queda de 2,5% em 2015, baixando para 43,9 milhões de toneladas. 

Segundo o Instituto Aço Brasil (IABr), o Brasil produziu 33,2 milhões de 
toneladas em 2015, queda de 1,9% com relação a 2014. A produção de laminados 
totalizou 22,6 milhões de toneladas no ano passado, recuo de 9,2% na comparação 
com o ano anterior. 

O IABr ressalta que o desempenho nacional foi impactado pela retração do 
mercado doméstico. As vendas de aço em 2015 totalizaram 18,2 milhões de toneladas, 
redução de 16,1% em relação ao ano anterior. O Instituto informou que o consumo 
aparente - soma das vendas internas e as importações - foi de 21,3 milhões de 
toneladas no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, queda de 16,7% na 
comparação com o mesmo período de 2014. 

Devido ao câmbio, as exportações de produtos siderúrgicos nacionais 
atingiram 13,7 milhões de toneladas em 2015, crescimento de 40,3% em relação ao 
ano anterior. Porém, em valores, o desempenho das exportações foi 3,3% menor que 
em 2014, totalizando US$ 6,6 bilhões. 
 
Usiminas 

A Usiminas desativou as áreas primárias da Usina de Cubatão: 
sinterizações, coquerias, altos-fornos e aciaria. As operações da unidade vão se 
concentrar nas áreas de laminação (tiras a frio e tiras a quente) e no terminal 
portuário. De acordo com a empresa, o objetivo é manter a competitividade em um 
cenário de progressiva deterioração do mercado siderúrgico. 

“Dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil mostram que o consumo de 
aço no Brasil despencou 16,7% em 2015 em relação a 2014 - que, por sua vez, já tinha 
sido 6,8% menor do que em 2013. Já o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço 
(Inda) divulgou que, em 2015, as vendas de aços planos na rede de distribuição 
registrou os piores patamares desde 2006. Há uma expectativa de queda de 5% para 
2016. Diante dessa progressiva falta de demanda, não restou alternativa à Usiminas 
senão fazer um ajuste em sua capacidade produtiva, especificamente na Usina de 
Cubatão, para se adaptar a essa realidade”, justificou a empresa. De acordo com a 
Usiminas, deve haver pelo menos 1,8 mil demissões. 

 
Vallourec  

Em fevereiro, o Grupo Vallourec anunciou um pacote de ações para 
“melhorar a competitividade e reforçar a solidez financeira para assegurar um 
crescimento rentável de longo prazo, com geração de valor para os acionistas”.  



No Brasil, a “racionalização das operações”, como foi batizada pela 
empresa, prevê o desligamento do alto-forno II da Usina Barreiro, em Belo Horizonte, 
em abril próximo. O alto-forno I e o da aciaria também devem ser desligados no 
segundo semestre de 2018. A intenção é centralizar a produção de ferro- -gusa e de 
aço na usina de Jeceaba, também em Minas Gerais, enquanto os laminadores e as 
plantas de acabamento de tubos em Belo Horizonte vão continuar operando 
normalmente. 

 “A empresa terá dois anos para minimizar os impactos sociais dessas 
medidas por meio de transferências internas na própria Usina Barreiro, transferências 
voluntárias de empregados de Belo Horizonte para Jeceaba e por meio da rotatividade 
natural da força de trabalho”, explicou a Vallourec.  

 
CSN 

O ano de 2016 começou com a apreensão de que a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) possa demitir 950 funcionários em Congonhas/MG, segundo informou 
o diretor do Sindicato Metabase Inconfidentes, Rafael Ávila. A entidade informa que a 
empresa quer reduzir em 35% os custos com terceirizados.  

De acordo com o Sindicato Metabase, 230 dos 950 empregados próprios já 
teriam sido demitidos, principalmente na mina Casa de Pedra e na Namisa, empresa 
controlada pela CSN.  

As demissões não foram confirmadas pela CSN. Contudo, elas podem se 
relacionar com a criação da Congonhas Minérios S/A. A empresa é resultado de uma 
parceria entre a siderúrgica e um consórcio de empresas asiáticas, transação que 
movimentou US$ 16 bilhões. O negócio envolve as minas e os ativos de Casa de Pedra, 
Engenho e Pires, direito a operar o terminal portuário da Tecar, em Itaguaí (RJ) e 
participação de 18,63% da siderúrgica na MRS Logística.  

 
Diamante em Alta 

O ano de 2015 foi comemorado pela Lipari Mineração. O Projeto Braúna, 
de extração de diamantes em Nordestina (BA), está na fase final de implantação, como 
afirma o diretor financeiro Fábio Borges. “O comissionamento da planta de 
processamento está em andamento, com previsão de início da produção comercial 
para o segundo trimestre de 2016. Paralelamente o Ministério de Minas e Energia nos 
concedeu a Portaria de Lavra em outubro passado. Agora estamos no processo de 
obtenção da Licença de Operação”, informou o executivo.  

Borges avalia como natural a preocupação diante de instabilidades política 
e econômica, mas mostra otimismo com relação ao negócio, estruturado ao longo de 
dez anos de pesquisas e de estudos de viabilidade. A operação vai gerar 250 empregos 
diretos. “Felizmente estamos passando por um fluxo inverso ao que tem sido 
vivenciado no setor mineral com demissões em massa. Estamos aumentando a 
equipe”, diz. 

 O executivo elenca desafios, como indisponibilidade hídrica e carência de 
profissionais qualificados. Além disso, ele torce para que o cenário do mercado de 
diamantes se mantenha favorável, com demanda maior que oferta. “Esses são os 
nossos principais desafios. Seguimos cautelosos, mas otimistas em relação a 2016, 
especialmente porque será o ano de início da operação e da produção comercial da 



primeira mina de diamantes da América do Sul desenvolvida em rocha kimberlítica, a 
principal fonte primária do mineral”, conclui Borges. 

 
Autor(es): Márcio Antunes 
Fonte : Revista Mineração & Sustentabilidade. Ed. 26  
Data: janeiro-fevereiro /2016 

 
 

 

CENÁRIO TURVO 
 
Detentor de uma das maiores reservas de bauxita, alumina e alumínio 

primário do mundo, o Brasil assiste à desarticulação da longa cadeia produtiva de 
alumínio, cujo faturamento supera R$ 50 bilhões. A alta dos custos e a recessão 
turvam o cenário de curto prazo do setor, que já se tornou importador líquido de 
alumínio primário e tem uma parte do consumo de transformados atendida por 
importações chinesas. Mas o consumo do metal poderá crescer ao longo dos próximos 
anos, diante da demanda de obras de infraestrutura, bens de consumo e indústria 
automotiva.  

Para Milton Rego, presidente executivo da Associação Brasileira do 
Alumínio (Abal), o setor hoje pode ser visto como um copo meio vazio ou meio cheio. 
Do lado negativo, o consumo está em queda pelo terceiro ano consecutivo, o país tem 
desligado altos fornos no alumínio primário e os custos de produção continuam 
elevados. Do lado positivo, o potencial de consumo ainda é grande. "O Brasil pode 
retomar o crescimento de 6% ao ano do consumo nos próximos anos, com expansão 
na indústria automotiva, transporte de cargas, arquitetura, energia e embalagens."  

A parte mais visível da vulnerabilidade está nos elos iniciais da cadeia, na 
produção de alumínio primário. Desde 1985, o país não registra a construção de novas 
unidades de fabricação, principalmente pelo preço e instabilidade no fornecimento de 
energia elétrica. Nos últimos 15 anos, o custo da energia elétrica cresceu mais de 10% 
ao ano, enquanto o preço do alumínio, que segue a movimentação da Bolsa de 
Londres, permaneceu praticamente estável. Resultado: desde 2008, houve cinco 
desligamentos de altos fornos, o que reduziu a capacidade do segmento em mais de 
700 mil toneladas, para pouco mais de 750 mil toneladas, quase o mesmo registrado 
há 30 anos.  

Desde 2014, o Brasil se tornou importador líquido de alumínio primário. 
Em 2004, quando o brasileiro consumia 3,8 kg de metal por ano, cerca de metade do 
patamar atual, a produção primária de alumínio estava em mais de 1,4 milhão de 
toneladas, com um consumo de 750 mil toneladas, sendo o país exportador de 
alumínio primário. Em dez anos, o Brasil perdeu a autossuficiência da produção. Nesse 
contexto, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) tem trabalhado com isenção de 
impostos sobre importação de alumínio primário. A redução vale para um máximo de 
650 mil toneladas do produto adquirido no exterior. 

 "O Brasil tem reservas de alta qualidade de bauxita e de alumina, mas 
perdeu sua competitividade em alumínio primário, tendo de atender parte do 



consumo com desenvolvimento de cotas de importação para não estrangularmos 
nossos clientes. Se o consumo tivesse crescido ainda mais, diante da queda da 
capacidade de produção, esse fosso para atender a demanda seria maior", destaca o 
presidente da Novelis, Tadeu Nardocci. 

 O aumento da reciclagem, alternativa à produção de alumínio a partir da 
bauxita, foi outra saída das empresas, diante de um cenário de aumento de custos. 
Estimativas de mercado apontam que cerca de 30% do consumo doméstico do país é 
proveniente de material reciclado. 

 Com o ganho de importância, a cadeia de reciclagem se adensa, 
aproveitando a sucata para fazer produtos de maior valor agregado. A ReciclaBR 
iniciou a construção de uma nova planta de reciclagem e beneficiamento de alumínio 
na cidade de Paranaíba (MS), que ficará pronta em 2017. Em paralelo, investe na 
distribuição de produtos semi-acabados de alumínio e na fabricação de perfis 
extrudados de alumínio. 

 O mercado está de olho na China, que nas duas últimas décadas se tornou 
o fiel da balança na oferta e demanda do metal no mundo. Há 15 anos, o país asiático 
produzia sete milhões de toneladas de alumínio; hoje fabrica mais de 32 milhões de 
toneladas. Ano passado, houve uma queda de 20% da cotação do produto diante das 
incertezas em relação à segunda maior economia do mundo. Em seu balanço 
divulgado em abril, a Alcoa revisou a projeção de crescimento do mercado mundial 
para 5%, ante os 6% previstos no fim de 2015. 

 "Aqui no Brasil a recuperação da economia depende da retomada do 
ânimo do consumo e dos investimentos, lá fora a incerteza se refere a como os 
chineses irão se comportar em relação à oferta de metal, mas a tendência é de que no 
médio e longo prazo haja um equilíbrio entre oferta e demanda e os preços 
melhorem", destaca Ricardo Carvalho, presidente da CBA. O aumento da importância 
chinesa tem também outro impacto no mercado brasileiro: as importações. Em 2015, 
o Brasil adquiriu pouco mais de 600 mil toneladas de alumínio e produtos, sendo que 
13% do total vieram do maior país asiático. 

 Apesar dos percalços, há sinais positivos. Potencial de crescimento existe 
no setor automotivo, seja em automóveis, seja em caminhões. Por ser leve e 
altamente reciclável, o alumínio ganha espaço nos veículos como forma de reduzir o 
peso da carroçaria, o que diminui o consumo de combustíveis, a emissão de gases de 
efeito-estufa e permite maior carregamento de carga em caminhões. 

Ao estabelecer medidas para aumentar a eficiência energética do veículo 
em 12% e reduzir a emissão de dióxido de carbono, o regime chamado de Inovar Auto 
abre oportunidades. Para ampliar presença no segmento e no de embalagens, a 
Novelis concluiu em 2014 um investimento de US$ 450 milhões em sua unidade 
Pindamonhagaba (SP), o que fez sua produção de laminados crescer 50% e chegar a 
620 mil toneladas. "A primeira fase do Inovar Auto teve foco na eficiência dos motores, 
se uma segunda fase avançar para maior redução do consumo de gás carbônico, o 
alumínio será a solução usada pelas montadoras para reduzir as emissões e isso 
ampliará os pedidos", afirma o presidente da Novelis, Tadeu Nardocci. 

 Oportunidades existem no setor elétrico, seja no fornecimento de fios e 
cabos para as áreas de distribuição e transmissão de energia elétrica, seja nas 
encomendas de painéis fotovoltaicos. Em transmissão, depois de uma fase de 
preocupação, há otimismo. Entre 2004 e 2011 houve apenas três ocasiões em que um 



lote de linha de transmissão não foi contratado devido à falta de interessados no 
leilão, segundo estudo do Instituto Acende Brasil. 

 Já nos últimos anos a ocorrência de "lotes vazios" tornou-se rotina: foram 
três em 2012, 10 em 2013, 12 em 2014 e 15 dos 24 lotes ofertados em 2015. Neste 
ano, no leilão realizado em abril, após aumento da taxa de retorno, 14 lotes foram 
arrematados e players tradicionais como Alupar e Taesa voltaram a ganhar contratos. 
"Esse foi um sinal positivo e já estamos conversando com os vencedores do certame 
sobre nossos produtos", diz Ricardo Figueiredo, diretor executivo da Alubar, que 
elevou capacidade de laminados de 30 mil toneladas para 50 mil toneladas em 2014, 
após investimento de US$ 25 milhões. 

 O avanço da energia solar também poderá representar um nicho de 
expansão. Em 2024, a fonte poderá representar 3% da matriz (hoje as usinas solares 
respondem por menos de 0,1%). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prevê 
que até 2024 cerca de 1,2 milhão de unidades consumidoras passem a produzir sua 
própria energia, totalizando 4,5 gigawatts (GW) de potência instalada. A CBA já 
desenvolveu kits para painéis fotovoltaicos, com solução de pronta para montagem. 
"Esse é um segmento que pode ter um crescimento importante", afirma Ricardo 
Carvalho, presidente da empresa. 
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