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RIO'S SIMANDOU SALE 'COULD CRUSH THE PRICE OF IRON ORE' 
 
The import price of 62% Fe content ore at the port of Tianjin held climbed to 

$64.70 per dry metric tonne on Friday enjoying almost a month of unbroken daily gains. 
It's the highest level for the Chinese benchmark price in six months.  Year to 

date the price of the steelmaking ingredient is up more than 50% after gaining nearly three-
quarters in value from near-decade lows in December last year. 

The average price for 2016 in $54.40 a tonne, in line with last year, but much 
higher than even the most upbeat predictions. Analysts continue to predict a correction in 
the price iron ore next year as delayed supply hits the market, but further out price may 
come under even greater pressure. 

World number two miner Rio Tinto last week announced it's exiting the world's 
largest mining project, by selling its stake in Guinea's Simandou iron ore to partner Chinalco, 
potentially opening up a new path to development for the $20 billion project. 

According to a statement by Melbourne-based Rio the deal is worth between 
$1.1 billion and $1.3 billion payable when Simandou starts commercial production and 
based on output. A binding agreement is set to be signed within six months. But $1.3 billion 
may be small beer compared to the possible impact of Simandou on the global iron ore 
market. 

Simandou boasts over two billion tonnes of reserves and some of the highest 
grades for direct-shipping-ore in the industry (66% – 68% Fe which attracts premium 
pricing). Targeted production is 100 million tonnes a year, which would make the mine the 
fifth largest global producer. 

It's also one of the most easily exploitable iron ore fields outside of Australia's 
Pilbara region and top producer Vale's Brazilian home base. London-based metals and 
mining researcher CRU calculated a cash cost of $20 a tonne for a Simandou mine. 



With complete control, Beijing-based Chinalco may revive the stalled project 
with the backing of the Chinese government. In September Chinalco took private its Hong 
Kong listed mining arm. China consumes more than 70% of the world's seaborne iron ore 
and is on track to import one billion tonnes of the steelmaking raw material this year, 
constituting nearly 80% of the country's demand. 

Stephen Bartholomeusz, columinst at The Australian writes that China "has 
always been concerned about security of supply for the major commodities it needs as well 
as the terms on which it is supplied": 

In recent times, it has invested heavily in Brazil and provided loan funding to the 
country and to Vale, as well as effectively injecting liquidity into Vale by buying some of its 
fleet of “Valemax” iron ore carriers in what is clearly part of a strategy to gain some 
influence with one of the big three seaborne iron ore producers. Rio and BHP are, of course, 
the other two. China has also been supportive of the development of Fortescue as a 
significant producer. 

China Railway Construction Company and China Harbour Engineering Company 
were, with Chinalco, heavily involved in the feasibility studies, which was a clear signal of 
China’s deep interest in the project. 

In the longer term, it would of obvious strategic benefit for China to control a 
major iron ore deposit and add new supply to discipline the market and reduce its perceived 
dependence on, and vulnerability to, the three big seaborne producers and Fortescue. It 
would also give it massive influence over Guinea, which desperately wants Simandou to be 
developed, in the process. 
 

Fonte: Mining.com 
Autor: Frik Els 
Data: 04/11/2016 

 

O POÇO DE 5 KM DE PROFUNDIDADE EM UM VULCÃO QUE PODE 

REVOLUCIONAR A ECONOMIA DA ISLÂNDIA 
 
Uma empresa na Islândia pretende transformar a força destruidora dos vulcões em motor 
de desenvolvimento econômico. 

Em busca de uma nova fonte de energia renovável, a Iceland Drilling está 
perfurando um poço de cinco quilômetros de profundidade em uma dessas estruturas 
geológicas. 

A cavidade vai gerar um vapor extremamente poderoso, capaz de produzir 
energia elétrica e uma revolução econômica no país nórdico de pouco mais de 320 mil 
habitantes, avalia a revista científica New Scientist. 



A iniciativa revela que a Islândia não é apenas uma terra de vulcões traiçoeiros 
como o Eyjafjallajökull, cujas cinzas provocaram o fechamento de diversos aeroportos na 
Europa, em 2010. 

Trata-se de uma boa notícia para um país que viu sua economia entrar em 
colapso com a crise financeira global de 2008, e acumulou dívidas num valor 12 vezes maior 
do que o seu PIB (Produto Interno Bruto). 

Praticamente toda (85%) a energia elétrica islandesa vem de fontes renováveis: 
geotérmica e hidrelétrica. 

Nas usinas geotérmicas, o funcionamento das turbinas é produzido pelo calor 
das rochas. O poço da Iceland Drilling pretende ultrapassar a camada de rochas e chegar à 
lava. Ao longo da extensão da estrutura, a temperatura deverá variar de 400 a 1 mil graus 
Celsius. E essa nova fonte de calor é dez vezes mais poderosa do que as rochas dos poços 
geotermais. 

O novo processo gerador de energia deve garantir o completo abastecimento 
doméstico e industrial da ilha de pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados, área 
inferior à do Estado do Amapá. 
 
Técnica de perfuração inédita 

A perfuração do poço começou há três meses e até o fim do ano pretende 
atingir um ponto da Cordilheira Meso-Atlântica ─ a cadeia de montanhas submarina que se 
estende sob o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico e onde se encontram as placas tectônicas 
Norte-Americana e Euroasiática. 

Há 30 vulcões na Islândia, que fica em uma região onde a crosta oceânica é mais 
fina do que no resto do mundo. Por isso, quando as duas placas tectônicas se movem, surge 
uma fissura e o magma chega à superfície por meio de uma erupção vulcânica. 

"Já haviam sido feitas perfurações em rocha sólida, mas nunca nas condições 
que agora encontramos", destaca Albert Albertsson, da companhia islandesa HS Orka, que 
também participa do projeto. 

Os técnicos querem alcançar o ponto onde o lençol de lava sofre infiltrações de 
água do mar. É uma região onde o calor e a pressão são 200 vezes maiores do que na 
superfície e a matéria atinge um estado que não é líquido nem gás ─ o chamado "vapor 
supercrítico". 
 
Descoberta acidental 

Por incrível que pareça, esse ambicioso projeto surgiu por acidente. 
Em 2009, durante a construção de uma central geotérmica, a Iceland Drilling 

perfurou um poço e atingiu uma corrente de magma. 
Os técnicos resolveram, então, experimentar inundar o poço com água e 

analisar quanta energia o vapor poderia gerar. 
 
Fonte: BBC 
Data: 06/11/2016 
 



 

LUNA GOLD SE PREPARA PARA CAPTAR US$ 200 MI 
 
A Luna Gold, dona da mina de ouro Aurizona, no Maranhão, disse, na quinta-

feira (3), que preencheu a documentação inicial que vai permitir a captação de até US$ 200 
milhões no Canadá. Em setembro, a mineradora disse que precisava de US$ 146 milhões 
para reabrir a mina que fica em Godofredo Viana (MA). As operações foram paralisadas em 
agosto de 2015. 

A operação que a Luna pretende realizar permite a captação de até US$ 200 
milhões, ou o equivalente em dólares canadenses, na forma de ações ordinárias, títulos da 
dívida, unidades, opções de compra ou contratos de compra de ações nos próximos 25 
meses. 

Em meados de setembro, a Luna Gold divulgou os resultados do estudo 
preliminar de viabilidade (PFS, na sigla em inglês) que mostram que a reabertura da mina 
de ouro Aurizona pode render até US$ 256 milhões aos seus investidores, considerando que 
o preço do ouro será de US$ 1.350 a onça. O estudo final de viabilidade deve ser concluído 
no primeiro trimestre de 2017, sendo que a produção deve começar na segunda metade de 
2018. 

“O PFS indica que o projeto é robusto, tem rápido pay-back [2,6 anos], altas 
margens, mineração a céu aberto simples que demonstram elevados retornos com os 
preços atuais do ouro. Os resultados financeiros do estudo revelam uma taxa interna de 
retorno (TIR) de 34% e um valor presente líquido (VPL) de US$ 200 milhões baseado no 
preço de US$ 1.250 para o ouro a uma taxa de desconto de 5%”, diz o comunicado divulgado 
no dia 12 de setembro. 

No caso de o preço do metal atingir US$ 1.350, a TIR será de 41% e o VPL de US$ 
256 milhões, considerando uma taxa de desconto de 5%. Os resultados estão de acordo 
com a norma canadense NI-43-101, que visa proteger investidores com normas rígidas 
sobre a divulgação de recursos e reservas. Nesta tarde, a onça de ouro estava cotada, em 
Nova York, a US$ 1.280. 

A mina, que pertence integralmente à Luna Gold, precisaria de US$ 146 milhões 
em investimentos de capital para a aquisição de uma nova frota e aumentar a capacidade 
de britagem. De acordo com o comunicado, o estudo confirma a viabilidade do plano de 
retomada da mina com o aumento na britagem para 8 mil toneladas por dia e um novo 
circuito de moagem para tratar todos os tipos de minérios. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 07/11/2016 



 

CRESCIMENTO DE DIAMANTES SINTÉTICOS AMEAÇA SETOR 
 
Uma pequena equipe de cientistas trabalhando para a De Beers, unidade de 

exploração e comércio de diamantes da mineradora britânica Anglo American PLC, está 
tendo dificuldade para eliminar uma ameaça que pode ofuscar o brilho dos diamantes 
naturais: as gemas de alta qualidade produzidas pelo homem. 

Nos últimos anos, os diamantes criados em laboratório se tornaram 
indistinguíveis das pedras naturais a olho nu e suas vendas estão crescendo. Embora ainda 
ocupem uma pequena fração do mercado, as gemas sintéticas podem responder por cerca 
de 10% das vendas de diamantes brutos dentro de cinco anos, segundo estimativas do 
banco americano Morgan Stanley. 

Produzidos tanto por um pequeno grupo de empresas de capital fechado 
quanto por gigantes como a própria De Beers, os diamantes sintéticos podem derrubar o 
valor de todo o setor de diamantes, dizem alguns especialistas. Esses diamantes têm as 
mesmas propriedades químicas e físicas que as gemas naturais. Eles brilham como as pedras 
extraídas das minas, são duros e duráveis o bastante para uso industrial intensivo e - talvez 
o mais importante - podem ser vendidos sem qualquer pista da sua procedência. 

Teoricamente, pode-se produzir uma quantidade infinita de diamantes feitos 
em laboratório, pressionando um mercado que depende da percepção de escassez relativa 
para garantir preços elevados. 

A De Beers criou uma série de dispositivos que os atacadistas de diamantes e 
fabricantes de joias podem usar para identificar diamantes sintéticos. "Uma preocupação é 
o risco de você comprar o colar que sua esposa queria e descobrir que não é verdadeiro", 
diz o diretor de estratégia da De Beers, Gareth Mostyn. 

Conter o risco dos diamantes produzidos em laboratório é crucial para a Anglo 
American, que detém uma participação de 85% na De Beers. A gigante da mineração está 
se livrando de ativos de suas unidades de carvão e minério de ferro para se concentrar em 
setores mais rentáveis, como diamantes. A De Beers foi responsável por 42% do lucro da 
Anglo antes de juros, impostos e itens não recorrentes no primeiro semestre deste ano. 

Por ora, a produção de diamantes em laboratório é pequena em comparação 
com as pedras extraídas do solo. Os produtores de gemas sintéticas podem fabricar entre 
250 mil e 350 mil quilates de diamantes brutos por ano, segundo estimativas do setor, ante 
cerca de 135 milhões de quilates extraídos das minas. 

Martin Roscheisen, o diretor-presidente da Diamond Foundry Inc., uma 
produtora de diamantes sintéticos de San Francisco com capacidade de fabricar 24 mil 
quilates por ano, diz acreditar que, dentro de algumas décadas, quase todos os diamantes 
comprados pelos consumidores serão de gemas artificiais. 

A Swarovski Group, empresa austríaca de capital fechado que vende artigos de 
luxo, lançou sua própria linha de joias com diamantes artificiais em abril. Menno Sanderse, 



analista do Morgan Stanley, não espera que os diamantes sintéticos substituam uma grande 
parte da produção global, mas escreveu, em julho, que as gemas feitas em laboratório se 
tornaram um "sério disruptor em potencial". 

Des Kilalea, analista de mineração do banco canadense RBC Capital Markets, diz 
que os consumidores podem migrar para pedras sintéticas, que hoje são, em média, de 20% 
a 30% mais baratas que os diamantes naturais. O custo de capital ligado à produção de 
diamantes em laboratório é só ligeiramente inferior que o de extraí-los da terra. Em uma 
fábrica perto de Londres, os cientistas da De Beers vêm há anos trabalhando na 
identificação de diamantes sintéticos. A firma tem sua própria unidade de diamantes 
sintéticos, a Element Six, que os produz para fins industriais, como brocas de perfuração, e 
ajuda a De Beers a se manter atualizada sobre os avanços tecnológicos. 

As pedras criadas em laboratório são desenvolvidas usando um diamante 
natural ou outro diamante sintético que age como uma semente para o cultivo de mais 
gemas. Gases de materiais de carbono são empregados a temperaturas extremamente 
elevadas para produzir novos cristais ao longo de várias semanas. 

Simon Lawson, diretor da divisão de tecnologias da De Beers no Reino Unido, 
diz que sua maior preocupação são os diamantes pequenos – menores que 20% de um 
quilate -, que custam mais para serem analisados, dado o seu tamanho e valor. Isso torna 
mais fácil a entrada da variedade sintética na cadeia de suprimentos, e possivelmente no 
mercado de joias, como um diamante natural. 

Em 2015, um pacote contendo 110 diamantes artificiais que estavam sendo 
vendidos como pedras naturais foi interceptado na Índia, segundo o jornal "Times of India", 
citando a Associação de Diamantes de Surat. 

Para conter a ameaça, a De Beers ajudou outros produtores a lançar uma 
associação comercial para promover os diamantes naturais, em 2015. A De Beers também 
começou a vender um novo detector barato que analisa rapidamente pequenos diamantes 
sintéticos. 

O dispositivo, chamado de PhosView, custa US$ 4.500 - bem menos que os US$ 
35 mil cobrados pela ferramenta Diamond View, que usa luz ultravioleta para detectar 
gemas criadas em laboratório. Com o apertar de um botão, o PhosView ilumina um 
conjunto de diamantes num recipiente. As pedras sintéticas são aquelas que emitem um 
forte brilho fosforescente - uma reação raramente vista em diamantes naturais. 

A De Beers produziu 50 dessas máquinas para fabricantes de joias e elas foram 
vendidas rapidamente, segundo a empresa. Identificar os diamantes sintéticos será 
importante para a indústria porque o encanto dos diamantes garimpados continua sendo 
vir "das profundezas da Mãe Terra", diz Russel Shor, analista sênior do Instituto Gemológico 
para a América. 

"Eles têm bilhões de anos", diz Shor. "Provavelmente são a coisa mais antiga 
que podemos comprar." 
 

Fonte: Valor 
Autor(es): Scott Patterson e Alex MacDonald 
Data: 09/11/2016 



 

ELDORADO GOLD MOSTRA PROJETO DE OURO DE US$ 503 MI A 

GOVERNADOR DO PARÁ 
 

A Eldorado Gold espera a aprovação do conselho diretor da empresa para colocar em construção 

o projeto de mineração de ouro Tocantinzinho, no município de Itaituba, na região Sudoeste do 

Pará. Representantes da mineradora, que pretende investir US$ 503 milhões no projeto, se 

reuniram ontem (7) com o governador Simão Jatene (PSDB) para apresentar o empreendimento, 

que pode gerar 600 empregos diretos. 

O diretor executivo da Eldorado Gold, Paul N. Wright, disse que a reunião do 
conselho diretor deve acontecer no dia 14 de dezembro, para deliberação das alternativas 
de investimento dos recursos. “Estamos em um período muito favorável na área financeira, 
devido aos ativos vendidos na Índia. Temos US$ 1 bilhão e precisamos saber onde vamos 
investir esse recurso”, afirmou Wright. A mina tinha, no fim do terceiro trimestre deste ano, 
US$ 490 milhões em caixa. 

“Estamos com tudo pronto. O estudo de viabilidade foi concluído. Temos licença 
ambiental prévia. Se o conselho diretor aprovar o investimento no projeto, podemos 
começar a construção do Tocantinzinho em janeiro de 2017”, disse Wright, ao apresentar 
o projeto e afirmar que a Eldorado Gold “é uma empresa completa”, por realizar todo o 
processo de implementação do projeto minerador, da pesquisa à exploração, passando 
pelo desenvolvimento, construção e operação das minas. 

Se for aprovado, o empreendimento no Pará será a terceira mina no Brasil a ser 
explorada pela mineradora canadense, que está há 20 anos no Brasil. A empresa chegou ao 
Pará em 2010, após adquirir a subsidiária brasileira Brazauro Recursos Minerais, para 
investir no projeto Tocantinzinho, uma mina a céu aberto, com um depósito não-refratário 
de ouro, hospedado em intrusões e próximo à superfície. 

Em junho de 2015, a Eldorado anunciou que pretende produzir 1,7 milhão de 
onças de ouro em 10 anos no Pará. Em um comunicado enviado ao mercado no ano passado 
a mineradora disse que precisaria de investir aproximadamente US$ 466 milhões para 
colocar Tocantinzinho em produção e de um investimento corrente de cerca de US$ 64 
milhões, que inclui custos com fechamento da mina. 

De acordo com o governo paraense, a atração de novas empresas para o Estado 
faz parte do plano Pará 2030, que pretende ampliar o desenvolvimento econômico e social 
por meio de projetos sustentáveis que gerem emprego e renda para a população, 
respeitando o meio ambiente. Segundo o governador do Estado, as parcerias 
público/privadas no Pará tendem a ser mais consolidadas quanto maior for a compreensão 
entre as necessidades dos setores envolvidos, e que o desafio de desenvolver uma 
economia sustentável passou a ser de interesse comum. 



“O desafio de construir uma economia sustentável deixou de ser um desafio de 
governo, local, para ser um desafio global. À medida que um projeto se implementa no Pará 
de maneira correta e dá certo, a gente abre a possibilidade de mostrar que é possível fazer 
esse tipo de economia, que é fundamental para a manutenção da Amazônia e para o 
planeta. É justamente esse o objetivo do governo do Estado”, afirmou Jatene, em nota. Para 
o governador, “essa é a única forma de a Amazônia continuar sendo grande prestadora de 
serviços ambientais, sendo base de vida digna para a população que nela habita”. 

Jatene disse ainda ser importante a consciência de que as mudanças não 
ocorrem no ritmo necessário, mas é necessário que elas comecem a ser realizadas. 
“Estamos aprendendo a fazer novos caminhos para a economia sustentável. Só teremos 
segurança jurídica e institucional se tivermos responsabilidade com a sociedade local”, 
declarou o governador, afirmando que o governo paraense pretende dar segurança aos 
investimentos que respeitem as premissas da sustentabilidade. 

Também participaram da reunião o secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, Luiz Fernandes; o secretário-adjunto de Estado de Desenvolvimento, 
Mineração e Energia, Eduardo Leão; o deputado federal Joaquim Passarinho; o diretor-
presidente da Eldorado Gold, Lincoln Silva, e o diretor da empresa, Ademir Alves. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 08/11/2016 

 

O QUE FAZER PARA DEPENDER MENOS DO FERRO E DO OURO? 
 
“Minas, um coração de ouro num peito de ferro”. A frase, atribuída a Henri 

Gorceix, fundador da Escola de Minas de Ouro Preto, referindo-se à Minas Gerais de séculos 
atrás, continua válida em pleno século XXI. Apesar de todos os esforços para diversificação 
de sua economia, Minas Gerais continua sendo um estado fortemente minerador, 
mantendo a liderança da produção mineral do País e a produção mineral segue muito 
concentrada em minério de ferro e ouro. 

Dados de 2013 mostram que a indústria extrativa mineral respondia por 24% do 
Valor Adicionado da Industria em Minas Gerais, igualando-se coma indústria da construção 
e sendo ultrapassada apenas pela indústria de transformação, que responde por 44%. 
Houve uma evolução, já que em 2010 a participação da indústria extrativa mineral era de 
17%. Na evolução do PIB do Estado, a mineração registrou as maiores taxas de crescimento, 
principalmente a partir de 2003, chegando a um pico de quase 70% em 2007 (em relação a 
2002), enquanto o PIB da Industria cresceu aproximadamente 29% e o da Agropecuária 5%. 
Mas em 2009, auge da crise financeira internacional, o PIB da Mineração caiu mais de 40%. 
Em 2010 voltou a se recuperar, com taxas de crescimento acima de 60% (sobre a mesma 
base), mas a partir de 2012 registra novos recuos. Em 2015, a evolução sobre a base de 
2002 ficou abaixo de 60%. 



Há muito tempo Minas Gerais ocupa a primeira posição na produção mineral 
brasileira e na arrecadação da CFEM (Contribuição Financeira pela Exploração Mineral). No 
que diz respeito à CFEM, nos últimos 10 anos houve uma evolução bastante expressiva. O 
Estado saiu de uma arrecadação da ordem de R$240 milhões em 2006/2007, para um pico 
de R$1,2 bilhão em 2013, caindo em seguida para cerca de 675 milhões em 2015, uma 
redução expressiva, motivada principalmente pela queda no preço do minério de ferro e 
também da cotação do ouro. Este é um indicativo de que a produção mineral de Minas 
Gerais, como já mencionado continua fortemente concentrada em minério de ferro e ouro, 
apesar do relativo avanço de outros produtos minerais, como fertilizante, o nióbio, as 
rochas ornamentais e os minerais destinados à indústria de construção. 

Tomando-se por base a arrecadação da CFEM (Contribuição Financeira pela 
Exploração Mineral) de 2015, das 50 empresas que mais arrecadaram o royalty pelo menos 
metade são produtoras de ferro. E das 10 maiores arrecadadoras, 7 atuam na produção de 
minério de ferro, 2 são produtoras de ouro e apenas uma produz fertilizantes. 

Fazem parte da lista das sete empresas produtoras de minério de ferro a Vale, 
Samarco, Minerações Brasileiras Reunidas (que também é controlada pela Vale), 
Companhia Siderúrgica Nacional, Congonhas Minérios (também controlada pela CSN), 
Anglo American de Minério de Ferro Brasil e Gerdau. Já os produtores de ouro são a Kinross 
e a AngloGold Ashanti, enquanto o de fertilizantes é a Vale Fertilizantes. 

Em 2015, um total de 1350 empresas recolheram CFEM em Minas Gerais, o que 
significa que o universo das empresas que estão produzindo é bastante vasto. Apenas São 
Paulo tem um número maior de empresas exercendo a atividade de mineração. Significa, 
também, que há uma predominância de pequenas e médias empresas atuando na produção 
mineral em território mineiro, já que, desse universo, apenas 100 empresas respondem por 
cerca de 96%da arrecadação de CFEM. Isto é explicável pelo fato de que a mineração de 
ferro e ouro – no caso de Minas Gerais, onde predomina a mineração subterrânea – requer 
grandes volumes de investimento, incompatíveis com a capacidade financeira das 
pequenas e médias empresas. Normalmente essas empresas atuam na produção de 
minerais não metálicos, principalmente destinados à construção civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Boom de investimentos 

Foi também graças ao minério de ferro que a mineração mineira viveu um boom 
de investimentos de dezenas de bilhões de dólares durante a década passada. 
Impulsionadas pela crescente demanda chinesa e pela alta inusitada dos preços da matéria 
prima que alimenta a siderurgia (no auge do boom de preços o minério de ferro chegou a 
valer quase 190 dólares a tonelada), as empresas lançaram-se a projetos de expansão da 
capacidade conduzidos a “toque de caixa”. A ordem era crescer a qualquer custo. 

Os players tradicionais do mercado intensificaram um processo de crescimento 
via aquisições e também começaram a lavrar minérios de baixo teor, cuja produção agora 
era viabilizada pelos altos preços dos produtos. Os preços também atraíram novos players 
para o setor, como a Anglo American, MMX, ArcelorMittal, Gerdau, Usiminas, Ferrous, 
Namisa, Manabi, SAM, dentre outros de menor porte. 

O principal player do mercado brasileiro e mundial de minério de ferro, a Vale, 
depois de adquirir empresas como Socoimex, Ferteco, Samitrim, Rio Verde, Caemi, se 
lançou a projetos para aproveitamento dos itabiritos compactos. Assim, depois de 
implantar o projeto Brucutu, com capacidade instalada de 30 milhões de toneladas, 
promoveu a implantação dos projetos Conceição Itabiritos, Vargem Grande, Conceição 
Itabiritos II e Cauê Itabiritos, nos quais investiu aproximadamente US$ 5,6 bilhões. Com 
estes projetos, a capacidade de produção da Vale em Minas Gerais evoluiu para cerca de 
230 milhões de toneladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A Samarco (controlada pela Vale e BHP, outro gigante mundial na produção de 
minério de ferro), também empreendeu programas de expansão, culminando com a 
implantação do P4P (Projeto 4° Pelotização), que elevou sua capacidade para 30,5 
toneladas. 

A Anglo American, que adquiriu ativos minerários da MMX e implantou o Minas-
Rio, até então o projeto de minério de ferro com maior nível de investimentos já implantado 
no Brasil, com capex acima de 8 bilhões de dólares, está em fase de ramp up e caminhando 
para evoluir para a capacidade projetada de 26,5 milhões de toneladas em sua segunda 
etapa. 

A CSN, além de ter um ambicioso projeto de expansão da mina Casa de Pedra 
para até 50 milhões de toneladas/ano, tinha outros projetos com sócios asiáticos na Namisa 
que aportariam mais 33 milhões de toneladas de capacidade. Posteriormente, em 2015, foi 
selada uma aliança estratégica entre a CSN e um consórcio asiático constituído pelas 
empresas Itochu, JFE Steel, Posco, Kobe Steel, Nishin Steel e China Steel, combinando os 
negócios de mineração de ferro e logística da CSN e da Namisa, dando origem à Congonhas 
Minérios. A nova empresa passou a ser responsável pelas operações das minas Casa de 
Pedra, Engenho e planta de beneficiamento do Pires, além de passar a deter 18,3% na 
empresa de logística MRS e ter direito de operar no terminal portuário do TECAR, no Porto 
de Itajaí (RJ). 

A Usiminas, que até então apenas compradora de minério de ferro, após 
adquirir jazidas que pertenciam à J. Mendes se associou à Sumitomo, criando a MUSA 
(Mineração Usiminas S.A), a qual tinha um projeto de chegar a uma capacidade de 12 
milhões de toneladas/ano, apenas parcialmente concretizado. 

A ArcerlorMittal, que também adquiriu jazidas em Itatiaiuçu, concluiu um 
programa de expansão da capacidade e atualmente opera na faixa de 3,5 milhões de 
toneladas atuais. 

A Gerdau ingressou na produção de minério de ferro com as minas Miguel 
Burnier, Várzea do Lopes e Gongo Soco, alcançando uma capacidade conjunta da ordem de 
8 milhões de toneladas anuais. A ideia da empresa era ampliar mais a produção, porem seus 
planos de investimentos em minério de ferro foram suspensos. 

Existem ainda, em Minas Gerais, alguns projetos novos em minério de ferro 
planejados pelas empresas Ferrous, Manabi e Sulamericana de Metais (SAM). 

A Ferrous tem um plano de investimentos US$1,3 bilhão para expansão da mina 
de Viga, com o objetivo de ampliar a capacidade da mina dos atuais 5 milhões t/ano para 
15 milhões t/ano de minério de ferro. No planejamento original essa ampliação de 
capacidade deveria ter o seu star up em 2017, mas já se sabe que dificilmente isto 
acontecerá, pelos menos nesse prazo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mineração Manabi, que está mudando de nome para MLog, após fusão com 

a empresa de logística Asgaard, está revendo o seu projeto Morro do Pilar, em Minas Gerais, 
onde tinha planos de produzir 25 milhões de toneladas de minério de ferro. Pelo 
planejamento anterior, o empreendimento poderia iniciar operação em 2018. 

A SAM (Sulamericana de Metais), controlada pelo grupo chinês Hornbridge, 
mantém o projeto Vale do Rio Pardo, que demandará investimentos deus$ 3,8 bilhões, 
apenas para a implantação da primeira fase. A produção prevista é de 25 milhões de 
toneladas de minério de ferro. Assim como outros projetos de minério de ferro. Assim como 
outros projetos de minério de ferro (Samarco e Minas-Rio), empreendimento também 
deverá ter um mineroduto de 490 km de extensão ligando a região de Grão Mongol (MG) 
até o Porto Sul, em Ilhéus (BA). Mas em abril deste ano a empresa teve a negativa do Ibama 
para o licenciamento ambiental do empreendimento, já que o mesmo previa a implantação 
de três barragens de rejeitos com capacidade para armazenar 2,4 bilhões de metros cúbicos 
de material, sendo que em apenas uma delas a capacidade seria de 1,3 bilhão de metros 
cúbicos, o que a tornaria a maior barragem de rejeitos a ser instalada no País. As barragens 
seriam construídas em Ilhéus (BA), onde o minério chegaria por mineroduto para ser 
embarcado. 

Mas o boom de preços de minério de ferro durou menos do que esperam os 
produtores e a partir de 2011 a matéria prima chegou a ser negociada abaixo de 40 dólares 
a toneladas em 2015. 

Com isso, os produtores que estavam colocando novos projetos em operação 
viram-se em situação complicada e aqueles que tinham projetos programados tiveram que 
“pisar no freio”, esperando por uma melhorada no mercado, que ninguém sabe ao certo 
quando virá. Diante das novas circunstancias do mercado de minério de ferro, o principal 
produtor, a Vale, decidiu concentrar seus planos de crescimento na região Norte do País, 
através da ampliação da capacidade em Carajás e da implantação do projeto S11D, que 
permitem um mix de custos bem mais baixo. 

Além disso, tendo em vista um acidente que ocorreu com uma barragem de 
rejeitos da Samarco (na qual é sócia), a Vale lançou um plano visando reduzir o uso de 



barragens e a geração de rejeitos na produção de minério de ferro. A ideia, até 2025, é que 
a empresa produza menos 700 milhões de toneladas de material a ser rejeitado. Para isso, 
a empresa decidiu reformular totalmente o plano de lavra de suas minas e pretende ampliar 
o uso do processamento a seco no beneficiamento do minério, o que traz dois benefícios: 
reduz o consumo de agua nas instalações e gera menos rejeito na forma de lama. A 
expectativa é que o beneficiamento a seco aumento dos atuais 40% para cerca de 70% 
nesse período. Especificamente em Minas Gerais, percentual do processamento a seco 
deve passar de 20% para 50%, sendo que em Mariana deve chegar a 100%. Além dos ganhos 
ambientais, as medidas poderão gerar uma economia de US$2 bilhões para a Vale, devido 
a menos investimentos em barragens e redução nas despesas com manutenção. 

A empresa informa que a mudança de processo não implicara em grandes 
investimentos, já que o processo não requer grandes adaptações das usinas. Pelo contrário, 
haverá uma simplificação do processo, que se restringirá à britagem e peneiramento, 
eliminando-se a etapa de flotação e concentração a úmido. 

A Vale também passará a separa o rejeito fino, na forma de lama, do rejeito 
grosso (areia), que atualmente são misturados e depositados na barragem. A lama é um 
fator de instabilidade nas barragens e por isso a ideia é passar a deposita-la em cavas de 
minas já exauridas. Esse material poderá vir a ser reprocessado futuramente, com o uso de 
novas tecnologias, podendo gerar receita. Com a mudança no plano de lavra, a vale reduzirá 
o número de novas barragens previstas, de oito para apenas duas. 

Saindo do minério de ferro e do ouro, os projetos em Minas Gerais restringem-
se ao zinco, através da Votorantim Metais, fertilizantes, com projetos da Galvani e Kalium 
Mineração, além de iniciativas interessantes em terras raras – via CBMM- e no grafite, com 
tecnologia para produção de grafeno, por meio de Codemig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A mineração no século XXI 
O setor de mineração em Minas Gerais vive atualmente uma “tempestade 

perfeita”, de acordo com o relatório sobre o fórum “Minas e a Mineração no Século XXI”, 
elaborado por Ricardo Ruiz, do INDI, e Célio Campolina Diniz, do CEDEPLAR/UFMG. Tal 
situação, segundo eles, se traduz numa “inusitada queda de preços de minério de ferro, 
expansão da produção de matéria prima em outros estados brasileiros, principalmente o 
Pará, fortes restrições à geração de empresas e empregos, colocando pressão sobre a 
mineração, e o acidente com a barragem da Samarco, que colocou em cheque as 
tecnologias, a organização produtiva, a regulação setorial e as possibilidades de expansão 
da mineração em Minas Gerais”. 

Salientando que a mineração tem peso decisivo na pauta de exportações do 
estado, já que o minério responde por 29,4%do total exportado, o ouro 5,5% e as ferroligas, 
ferro fundido e seus produtos (onde se inclui o nióbio) 6,5%, eles afirmam que a hegemonia 
do estado na mineração “está em cheque”. Primeiramente a abrupta deflação de preços e 
o excesso de oferta de minério de ferro nos anos recentes colocou a mineração de ferro no 
estado em situação difícil. Segundo, houve uma “forte expansão da rica e eficiente 
mineração de ferro em outros estados do Brasil, o que estabelece uma oferta doméstica 
concorrente e competitiva à oferta mineira. Terceiro, a crise econômica reduziu a 
possibilidade de crescimento via mercado interno por parte de outras indústrias. 

Segundo os relatores do fórum, os palestrantes e debatedores indicaram um 
conjunto amplo de oportunidades e também de desafios para Minas Gerais e para as 
atividades de mineração, em particular a mineração de ferro. Dentre esses pontos, eles 
destacam: Minas Gerais tem vantagens naturais, porem hoje o estado tem rivais 
importantes, sendo o projeto S11D, da Vale, no Pará, o principal exemplo. 

“Minas Gerais não é mais o único grande espaço minerador no Brasil e nem 
mesmo aquele com a oferta mais competitiva e tecnologicamente avançada”. 

Em razão disso, seria necessário se repensar a mineração em busca da 
modernização tecnológica, focando na rede fornecedores a montante. 

Também seriam necessárias políticas de suporte e indução ao desenvolvimento 
do complexo minerador e não somente da mineração isoladamente. Essa cadeia de 
fornecedores não se estabeleceu de forma a induzir tais negócios em Minas Gerais. 

No que se refere à cadeia produtiva, “a diversidade de tecnologias e de 
capacitações tecnológicas requer uma variedade de instituições e conhecimento científicos. 
Minas Gerais tem tais instituições, mas que possuem pouca interação entre tais institutos 
de pesquisa e as empresas. Assim, o conhecimento gerado não se enraíza na forma de 
empresas e negócios. Há um grande “vazamento de oportunidades” para outros estados e 
países. 

Para os relatores, novas tecnologias, equipamentos, instrumentos e serviços 
estão surgindo e Minas Gerais tem uma institucionalidade capaz de ter em seu território 
parte dessa nova indústria. “Nesses casos, é necessária uma política de inovação combinada 
com uma política de desenvolvimento de fornecedores”. 

Outro ponto se refere às atividades a jusante, em particular a siderurgia e 
metalurgia pesada. As grandes empresas mineradoras são capazes de entregar minério em 
qualquer lugar do mundo e no momento programado. 



“Logo, as vantagens locacionais de ter uma siderúrgica ao lado de uma mina 
deixaram de existir. Hoje, é preferível ter uma siderúrgica ao lado de um porto, onde é 
possível ter acesso a todo o comercio internacional de aço e de insumos, como carvão, além 
da oferta mais ampla de minérios, ou seja, não é necessário estar em uma região contígua 
a mineração”. 

Um indicador dessa opção locacional, afirma, é que a grande maioria dos 
projetos siderúrgicos planejados nos últimos dez anos no Brasil foram localizados na parte 
costeira do País. “Em suma, a eficiência da mineração permite que a cadeia siderúrgica-
metalúrgica se localize longe das minas. Assim, Minas Gerais perde uma vantagem que 
antes foi uma atração de indústrias a jusante da mineração”. 

A questão urbana e ambiental é outro destaque. Ao contrário de outras partes 
do Brasil, onde a maioria dos sítios mineradores não estão próximos de grandes centros 
urbanos ou não se localizam próximos a redes de cidades, em Minas Gerais as minas “estão 
dentro de densas e grandes redes urbanas, o que requer um diálogo mais intenso e 
cooperativo entre os espaços minerador e o espaço urbano. O caso recente da ruptura da 
barragem do Fundão, da Samarco, é um exemplo que mostra a dramaticidade desses 
conflitos inerente à interação desses dois espaços. É necessário um planejamento com a 
participação de empresas e de vários segmentos das áreas urbanas, muitas localizadas 
distantes dos centros mineradores”. 
 
Plataforma R3 Mineral 

Após o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em novembro de 2015, 
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) criou uma linha 
de ação para discutir a mineração sob ótica de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa 
iniciativa parte do entendimento de que “esse desastre abriu oportunidades para criar 
novos paradigmas para as atividades de mineração em Minas Gerais e no Brasil”. 

Uma das linhas propostas pela entidade é a redução e reaproveitamento dos 
resíduos de mineração, para amenizar os impactos provocados pela deposição em 
barragens de rejeitos e ao mesmo tempo gerar benefícios econômicos para as empresas. 
Isto levou à proposição da Plataforma R3 Mineral, que já reúne mais de duas dezenas de 
instituições e empresas que atuam em território mineiro e que já realizou um primeiro 
evento no dia 14 de setembro, em Belo Horizonte. 

A Plataforma parte da constatação de que os rejeitos de minério de ferro em 
Minas Gerais têm aumentado expressivamente, por conta da redução do teor das minas. 
Estima-se que, entre 1980 e 2014, o teor das minas de ferro no Quadrilátero Ferrífero teve 
uma redução de 10,1%, o que significa que as empresas têm que lavrar uma quantidade 
cada vez maior de minério de ferro e estéril para gerar produtos com teor compatível com 
o que o mercado exige. 

Apenar dos esforços desenvolvidos por empresas e instituições, os 
aproveitamentos dos resíduos tiveram utilização muito pequena, até agora. Portanto, o que 
se pretende é aplicar o conceito da economia circular, baseada em três conceitos (Reavaliar 
o processo produtivo, Reaver valores e Redefinir produtos e consumo), tendo como 
objetivo a utilização de rejeitos em larga escala na pavimentação, construção civil, 
agricultura e reprocessamento. Além dos conceitos da Economia Circular, a Plataforma quer 



estimular a prática da pesquisa cooperativa entre as empresas, identificar temas para a 
pesquisa e desenvolvimento e elaborar modelos de negócios. 
 
Fonte: Brasil Mineral 
Autor(es): Francisco Alves 
Data: Setembro de 2016 
 

 

INB BUSCA NA CHINA PARCERIA PARA AMPLIAR EXPLORAÇÃO DE 

URÂNIO NO BRASIL 
 

Uma comitiva das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) vai visitar a China este 
mês em busca de parcerias para investimentos na exploração urânio no Brasil. O convite foi 
feito pela China National Nuclear Corporation (CNNC), que opera onze reatores próprios e 
prospecta oportunidades de negócios no mercado brasileiro. 

Presidente da INB, João Carlos Tupinambá busca sócios para viabilizar 
financeiramente o desenvolvimento de novas minas. Uma das possibilidades é a reserva de 
Rio Cristalino, no Pará. "A China é carente em reservas. Nosso objetivo [com a parceria] é 
aumentar a capacidade de produção e vamos buscar possibilidades de associações em 
minério. É uma coisa que a gente precisa explorar", disse o executivo ao *Valor*. Segundo 
ele, as conversas com os chineses começaram há quatro meses. A viagem, contudo, ainda 
precisa ser oficializada pelo governo brasileiro. 

A companhia não tem uma estimativa de investimentos necessários para a 
exploração da mina, no Pará, mas prevê investimentos de US$ 15 milhões só para os 
trabalhos de prospecção, sondagem e análises químicas que subsidiarão a elaboração 
definitiva do projeto físico e econômico de Rio Cristalino - cuja reserva potencial é estimada 
em 150 mil toneladas de concentrado de urânio (U3O8), conhecido como "yellowcake". 

O volume estimado, mas não confirmado, é praticamente a metade das 
reservas atuais do país. Segundo a INB, o Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial 
de reservas de urânio, com cerca de 309 mil toneladas de U3O8. 

Parcerias internacionais não são novidade nos negócios da CNNC - que já possui 
acordos para a exploração de urânio com outros países, como Níger, Namíbia e Cazaquistão. 
No Brasil, a INB já adota o modelo de parcerias, com o grupo Galvani, do setor de 
fertilizantes, no desenvolvimento da jazida de Itatiaia, em Santa Quitéria (CE), prevista para 
operar em 2020. 

De acordo com o contrato, cabe à Galvani o investimento total, de R$ 850 
milhões, para o desenvolvimento do projeto, que visa explorar o urânio e o fosfato, 
encontrados de forma associada na reserva. A INB é detentora da área da jazida e do direito 



de lavra e receberá da Galvani o urânio que será extraído no processo de purificação do 
ácido fosfórico produzido. 

No curto prazo, o foco da INB é desenvolver a segunda fase de exploração de 
Caetité, na Bahia, a única em operação no Brasil e que responde pelo suprimento das usinas 
Angra 1 e Angra 2. O projeto deve exigir investimentos de US$ 250 milhões e visa 
desenvolver novas minas para compensar o esgotamento de Cachoeira, a primeira mina 
explorada pela empresa na região e cuja capacidade de extração a céu aberto se exauriu. 

A segunda fase de exploração de Caetité prevê a abertura de uma nova mina, a 
de Engenho, cujo início de produção está previsto para o biênio 2016/2017, e também a 
lavra subterrânea da mina Cachoeira, a partir de 2019. A expectativa da INB é que Caetité 
tenha capacidade de extração de urânio por mais 30 anos, no mínimo. 

Com o desenvolvimento da segunda fase de exploração de Caetité, a jazida terá 
capacidade para abastecer não somente Angra 1 e 2, como também a demanda da terceira 
usina. Sem definição sobre a expansão de novas nucleares no Brasil, a INB tem planos de 
diversificação. A companhia tem a Eletronuclear como única cliente e busca alternativas. 

Este ano, a empresa fechou seu primeiro contrato de exportação de urânio 
enriquecido, com a Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), no valor de US$ 4,5 
milhões. Até o fim do ano, segundo Tupinambá, a expectativa é concluir a exportação da 
primeira carga, enriquecida na fábrica de Resende (RJ). "O valor do contrato não é o mais 
importante. O mais importante é nos qualificarmos como exportadores. Gostaríamos de 
nos consolidar no mercado argentino", disse Tupinambá. 
 

Fonte: Valor 
Autor (es): André Ramalho, Heloísa Magalhães e Rodrigo Polito 
Data: 08/11/2016 
 

 

AGUIA SELECIONA EMPRESAS PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE 

PROJETO DE FOSFATO 
 

A Aguia Resources escolheu a Millcreek Mining Group, de Salt Lake City, em Utah, para a 

realização do estudo final de viabilidade do seu projeto de rocha fosfática Três Estradas, no Rio 

Grande do Sul. A firma norte-americana trabalhará com a ECM Engenharia e a Walm Engenharia. 

A mineradora diz que realizou um completo processo de licitação, do qual 
participaram várias firmas de engenharia consultiva, pela emissão de um requerimento de 
propostas para um estudo do tipo Bankable Feasibity Study (BFS), que visa apresentar uma 
visão detalhada a financiadores ou compradores. 



A Millcreek foi a empresa que realizou a análise econômica preliminar (PEA, na 
sigla em inglês) do mesmo empreendimento e apresentou a melhor proposta para o BFS. A 
firma de engenharia norte-americana vai trabalhar junto com a ECM Engenharia (ECM) e a 
Walm Engenharia, ambas com sede em Belo Horizonte (MG), cidade onde fica a equipe 
técnica da Aguia. 

“A ECM traz experiência técnica específica nas áreas de planta de processo e 
infraestrutura de campo, com um currículo que inclui participação na engenharia e 
construção de todas as minas de fosfato em operação no Brasil. A Walm já prestou 
consultoria para a Aguia e será responsável por estudos geotécnicos e hidrológicos”, diz 
comunicado da mineradora divulgado hoje (14). 

“As três firmas que selecionamos para o BFS têm o conhecimento necessário 
para o projeto, experiência no mercado local, experiência em operações no Brasil e 
qualidades técnicas e operacionais excepcionais. Nossa equipe já trabalhou com os três 
grupos, o que nos dá confiança adicional”, disse o chefe de engenharia do projeto, 
Guilherme Jacome. Em nota, a Aguia confirmou que a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (Fepam), órgão gaúcho responsável pelo licenciamento ambiental, avisou a 
companhia que a primeira análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de Três Estradas 
foi positivo, sem falhas fatais e que está de acordo com o termo de referência 

“A Fepam vai dar continuidade com a análise detalhada do EIA, o que inclui 
consultas às comunidades e audiências públicas. A companhia contratou a Via Mosaico, 
uma empresa de comunicação de Porto Alegre, para auxiliar na gestão dessas atividades”, 
diz a Aguia em nota. 

Na área do projeto, quatro plataformas de sondagem adamantada iniciaram a 
sondagem detalhada, do tipo infill, e a coleta de amostras para os futuros testes da planta 
piloto que serão conduzidos pela Eriez Flotation Division, na Pensilvânia. “Uma quinta 
plataforma de circulação reversa [RC] deve chegar ao site na próxima semana para realizar 
a sondagem detalhada rasa na zona oxidada do depósito”. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 14/11/2016 
 

 

ESTUDIOSOS REPRODUZEM ORIGEM DE CRATERAS LUNARES COM 

AUXÍLIO DE COMPUTADOR 
 
A formação foi resultado do impacto de um asteroide cinco vezes maior que o 

que extinguiu os dinossauros na Terra 
Surgidas pelo impacto de objetos como asteroides, as crateras são uma das 

características mais marcantes da Lua. Um conjunto dessas depressões, chamado bacia 
Orientale, sempre chamou a atenção dos cientistas devido ao tamanho e à forma — são 
três anéis de pedra que compartilham o mesmo centro. Especialistas conseguiram 



desvendar detalhes da origem dessa região simulando a formação dela pelo computador. 
O trabalho foi divulgado em dois artigos, na edição desta semana da revista Science e, 
segundo os autores, pode ajudar a entender melhor outros componentes do espaço com 
as mesmas características estruturais. 

A bacia Orientale foi formada há cerca de 3,8 bilhões de anos, está na região 
sudeste da Lua e é pouco visível da Terra. A grande extensão — seu anel mais externo tem 
cerca de 900 quilômetros de diâmetro — aguça a curiosidade dos cientistas, que discutem, 
por exemplo, detalhes quanto à origem desse formato. Os pesquisadores sabem que a 
estrutura foi formada por um objeto, provavelmente um asteroide, que caiu na Lua, mas 
não conseguem definir o que esse processo desencadeou no solo lunar. 

Usando dados da missão Grail, os pesquisadores simularam a queda do objeto 
que formou Orientale e, nessa reconstituição, viram que o primeiro anel (o mais interno) se 
formou em consequência do impacto do objeto. O choque provocou calor, que se propagou 
para a borda da cratera e refletiu, como uma onda, para o centro, criando, assim, um pico 
central. Com o tempo, esse aglomerado desmoronou, formando o primeiro círculo. 

Anteriormente, acreditava-se que esse anel seria fruto do impacto imediato do 
objeto que atingiu a Lua, fenômeno chamado de cratera transitória. “Foi um processo muito 
mais intenso do que pensávamos. O anel central e os outros foram formados poucos 
minutos depois do impacto inicial”, disse Brandon Johnson, um dos autores do estudo e 
geólogo da Universidade de Brown, nos Estados Unidos.  

Os outros dois anéis surgiram a partir do movimento do manto, estrutura 
interna da Lua que precede a crosta, que sofreu com o choque do objeto. “Agora, sabemos 
que partes da crosta foram removidas e parcelas do manto, elevadas além da quantidade 
de material ejetado que foi redistribuído ao longo de toda a Lua”, detalhou Kim Head, 
geólogo da Universidade de Brown e também autor do estudo. “No passado, a nossa visão 
da bacia Orientale foi em grande parte relacionada com as características de superfície, mas 
não sabíamos detalhes sobre a estrutura do seu subsolo”. 
 
Novas tecnologias 

André Luiz da Silva, astrofísico do Observatório Dietrich Schiel, da Universidade 
de São Paulo (USP), explica que esses achados só foram possíveis graças aos dados de Grail 
aliados à tecnologia avançada usada pelos cientistas, fornecendo informações 
imprescindíveis para os cálculos realizados. “ No passado, mesmo que tivéssemos essas 
informações, não conseguiríamos analisa-las dessa forma. Graças a esses avanços, sabemos 
que o calor gerado pelo impacto do objeto foi muito grande. Esses cientistas mostram que 
o asteroide tinha cerca de 64 quilômetros de extensão e, caindo com velocidade, ele 
conseguiu cavar com tanta forca que atingiu o manto da Lua. Para fazer uma boa 
comparação, acredita-se que o asteroide que extinguiu os dinossauros teria 10 quilômetros 
de extensão”, declarou. 

Silva destaca que o volume ejetado da Lua durante a queda também mostra o 
quanto o impacto que formou a bacia Orientale foi intenso. “A quantidade de lama que 
atingiu Mariana durante seu desastre ambiental foi de 60 milhões de metros cúbicos, o 
material da Lua ejetado com a queda desse asteroide é 600 milhões de vezes maior que os 
resíduos dessa tragédia brasileira”, comparou. 



Os autores do estudo acreditam que as novas informações sobre Orientale 
ajudarão no estudo de outros corpos espaciais. “Existem várias bacias desse tipo em Marte. 
Agora que temos uma melhor compreensão de como elas foram formadas, podemos 
entender os processos que vieram depois”, disse Johnson. “A Lua é, de alguma forma, um 
laboratório completo de características bem preservadas que podem ser analisadas de 
forma conjunta”, complementou Head. 

O astrônomo brasileiro também acredita que a pesquisa norte americana possa 
render mais dados sobre o passado do universo. “Na Terra, não temos crateras similares, 
mas elas são comuns em outros planetas. Com esse mecanismo usado, conseguiremos 
entender melhor as causas que contribuíram para a aparência atual desses corpos 
celestes”, apostou Silva. 
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MINÉRIO DE FERRO ATINGE MAIOR VALOR EM DOIS ANOS 
 
O preço do minério de ferro subiu mais uma vez ontem e chegou ao maior valor 

em dois anos. Segundo a "Metal Bulletin", a cotação do insumo com pureza de 62% atingiu 
US$ 70,98 por tonelada no porto chinês de Qingdao, alta diária de 3,9% e patamar mais 



elevado desde a virada de 2014 para 2015. Com isso, a commodity vence as expectativas e 
sobe 63% no ano. 

Não há ainda um consenso sobre o que impulsiona tão fortemente o minério 
nas últimas semanas, mas a influência da China está em toda a parte. Seja na demanda pelo 
insumo, na desvalorização cambial ou no aumento dos preços locais de aço, o gigante 
asiático supera as previsões anteriores e ajuda a puxar os preços. 

Segundo a Worldsteel Association, a produção chinesa de aço bruto, a maior do 
mundo, cresceu 0,4% no acumulado do ano até setembro, em comparação anual, para 
603,8 milhões de toneladas. O minério de ferro é a principal matéria-prima do aço. Além 
disso, o yuan tem se enfraquecido frente ao dólar, o que, segundo o Goldman Sachs, ajuda 
em 60% dessa disparada recente do minério, ao lado da falta de ativos em moeda 
americana para investimento na China. O mercado estaria buscando mais investimentos 
locais como o minério. 

Outros analistas apostam que a alta dos preços do aço chinês, após cortes de 
capacidade que aumentaram a eficiência das produtoras, está levando consigo a 
commodity. Outra matéria-prima que pode influenciar nos preços do minério é o carvão - 
segundo principal ingrediente para produção do aço. 

O carvão de coque utilizado em altos-fornos encareceu em mais de US$ 200 por 
tonelada no período de apenas 12 meses com fechamentos de minas ao redor do mundo. 
Recentemente, era negociado próximo a US$ 290 no mercado internacional. Poucos 
agentes do mercado preveem continuidade desse movimento por muito tempo, mas 
apostam em influência sobre o minério. 

Com o desempenho de ontem, o minério atingiu média de US$ 66,83 até agora 
em novembro, 14% a mais que os US$ 58,62 de outubro. No quarto trimestre até agora, a 
média é de US$ 60,67, alta de 4% perante o registrado durante o terceiro trimestre. 
 

Fonte: Valor 
Autor (es): Renato Rostás 
Data: 10/11/2016 
 

 

AGUIA SELECIONA EMPRESAS PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE 

PROJETO DE FOSFATO 
 

A Aguia Resources escolheu a Millcreek Mining Group, de Salt Lake City, em Utah, para a 

realização do estudo final de viabilidade do seu projeto de rocha fosfática Três Estradas, no Rio 

Grande do Sul. A firma norte-americana trabalhará com a ECM Engenharia e a Walm Engenharia. 



A mineradora diz que realizou um completo processo de licitação, do qual 
participaram várias firmas de engenharia consultiva, pela emissão de um requerimento de 
propostas para um estudo do tipo Bankable Feasibity Study (BFS), que visa apresentar uma 
visão detalhada a financiadores ou compradores. 

A Millcreek foi a empresa que realizou a análise econômica preliminar (PEA, na 
sigla em inglês) do mesmo empreendimento e apresentou a melhor proposta para o BFS. A 
firma de engenharia norte-americana vai trabalhar junto com a ECM Engenharia (ECM) e a 
Walm Engenharia, ambas com sede em Belo Horizonte (MG), cidade onde fica a equipe 
técnica da Aguia. 

“A ECM traz experiência técnica específica nas áreas de planta de processo e 
infraestrutura de campo, com um currículo que inclui participação na engenharia e 
construção de todas as minas de fosfato em operação no Brasil. A Walm já prestou 
consultoria para a Aguia e será responsável por estudos geotécnicos e hidrológicos”, diz 
comunicado da mineradora divulgado hoje (14). 

“As três firmas que selecionamos para o BFS têm o conhecimento necessário 
para o projeto, experiência no mercado local, experiência em operações no Brasil e 
qualidades técnicas e operacionais excepcionais. Nossa equipe já trabalhou com os três 
grupos, o que nos dá confiança adicional”, disse o chefe de engenharia do projeto, 
Guilherme Jacome. Em nota, a Aguia confirmou que a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (Fepam), órgão gaúcho responsável pelo licenciamento ambiental, avisou a 
companhia que a primeira análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de Três Estradas 
foi positivo, sem falhas fatais e que está de acordo com o termo de referência 

“A Fepam vai dar continuidade com a análise detalhada do EIA, o que inclui 
consultas às comunidades e audiências públicas. A companhia contratou a Via Mosaico, 
uma empresa de comunicação de Porto Alegre, para auxiliar na gestão dessas atividades”, 
diz a Aguia em nota. 

Na área do projeto, quatro plataformas de sondagem adamantada iniciaram a 
sondagem detalhada, do tipo infill, e a coleta de amostras para os futuros testes da planta 
piloto que serão conduzidos pela Eriez Flotation Division, na Pensilvânia. “Uma quinta 
plataforma de circulação reversa [RC] deve chegar ao site na próxima semana para realizar 
a sondagem detalhada rasa na zona oxidada do depósito”. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 14/11/2016 
 


