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A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico  
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A ÁGUA TEM OUTRO ESTADO FÍSICO! 
 

Quanto mais aprendemos sobre o mundo à nossa volta, mais nos 
surpreendemos com o pouco que realmente sabemos. A água, por exemplo. O líquido vital 
que sustenta a vida está em toda parte. Ele cobre a maior parte de nosso planeta natal, 
compõe cerca de 60% do corpo humano e está até mesmo no ar que respiramos. No 
entanto, ninguém compreende completamente este composto fundamental. 

A água é intrigante por uma série de razões. É uma das poucas substâncias cujo 
estado sólido flutua em seu estado líquido, e ao contrário da maioria das outras substâncias, 
se expande quando congela. Enquanto as temperaturas de ponto de ebulição normalmente 
aumentam com o aumento do tamanho molecular, a água tem um ponto de ebulição 
surpreendentemente elevado dado o seu baixo peso molecular. 

Agora, a água acaba de ficar mais estranha. Em um novo estudo detalhado no 
International Journal of Nanotechnology, os físicos observam que a água líquida tem um 
novo conjunto de propriedades quando atinge temperaturas entre 40°C e 60°C. Nesse 
intervalo, ela entra numa fase de “cruzamento”, em outras palavras, um segundo estado 
líquido. 

Um grupo de pesquisa liderado pela física Laura Maestro, da Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, investigou as propriedades únicas deste segundo estado líquido. Eles 
examinaram como características como condutividade térmica, índice de refração, 
condutividade, tensão superficial e a constante dielétrica responderam às mudanças de 
temperatura no líquido vital. Os cientistas notaram que cada uma das características 
começou a mudar neste segundo estado em temperaturas diferentes na faixa entre 40 e 



60°C. Por exemplo, a tensão superficial era diferente em temperaturas abaixo de 57°C e 
acima disso. 
 
O que muda na nossa vida? 

Os pesquisadores ressaltam em sua publicação que descobrir se e como essas 
mudanças estruturais na água afetam as proteínas, os blocos de construção das células 
vivas, é uma das muitas perguntas para os sistemas biológicos e nano pesquisados por eles. 
Enquanto isso, mais estudos independentes precisam ser feitos antes que qualquer 
conclusão possa ser alcançada, e sem dúvida, à medida que aprofundarmos esse mistério 
do universo, encontraremos tantas perguntas novas quanto respostas. 

Mas o que isso significa para o universo ao nosso redor? Como mencionado, a 
água está em toda parte, mas é também diferente de outras substâncias. Será este segundo 
estado líquido a causa de suas propriedades estranhas? Se a água tem dois estados líquidos 
e nossos corpos são compostos por dois terços de água, esses estados têm afetado nossa 
biologia o tempo todo sem que nós saibamos? 
 

Fonte: Hype Science 
Data: 18/11/2016 

 

 
 
 
 

CIENTISTAS RUSSOS DESCOBREM CHAVE PARA EXTRAIR OURO A PARTIR 

DO... CARVÃO! 
 
A possibilidade de um dos sonhos mais antigos dos alquimistas – transmutar 

metais inferiores em ouro - acaba de ser conquistada, em parte, por um grupo de cientistas 
do Extremo Oriente russo. Mas a façanha, segundo os pesquisadores, não se consegue por 
meio de metais, mas sim de carvão. 

De acordo com um comunicado publicado no site de uma divisão regional da 
Academia de Ciências da Rússia, é possível extrair ouro a partir do carvão, conforme 
procedimento detalhado pelos pesquisadores do Centro Científico de Amur, região no 
extremo leste do país. 

Estes cientistas, depois de 15 anos de estudos sobre a composição de carvões 
de diversas origens, descobriram componentes tanto nocivos quanto benéficos acumulados 
nos filtros usados em usinas termoelétricas. Entre os elementos “benéficos”, eles afirmam 
que, para cada tonelada de carvão, é possível obter um grama de ouro. 

A publicação explica que se trata de "um procedimento simples", que já está 
patenteado. Basicamente, a fumaça do carvão queimado passa por um processo de 



depuração. Primeiramente, os sedimentos são lavados com água e, em seguida, passam por 
uma filtragem especial na qual se consegue um concentrado com vestígios de ouro. O passo 
final é refinar o metal obtido para obter ouro de qualidade. 

Os cientistas de Amur esperam obter ajuda do Centro de Inovação de Skolkovo, 
situado nos arredores de Moscou, para construir a primeira instalação experimental 
dedicada à produção do metal precioso com esta nova técnica. 
 

Fonte: Sputnik News 
Data: 21/11/2016 

 

 
 

MATRIZ ECONÔMICA DARÁ APOIO PARA INICIATIVAS ECONÔMICAS 

PRIVADAS QUE PRESERVEM O MEIO AMBIENTE 
 
Proposta pelo governador José Melo em março deste ano, a Nova Matriz 

Econômica Ambiental, que promete ampliar o uso econômico dos recursos naturais do 
Estado, deu o pontapé inicial para apoiar iniciativas privadas que sejam economicamente 
viáveis para o Amazonas e que também garantam a preservação do meio ambiente. 

Para mapear essas iniciativas, equipes formadas por membros de diversas 
secretarias estaduais têm visitado empresas da capital e do interior. “As secretarias vão 
montar grupos de trabalho para, junto com as empresas, viabilizarem um plano de 
diversificação de produção e verificar a melhor forma que o Estado pode ajudar a criar um 
ambiente adequado para esses investidores desenvolvam essas propostas que unem 
economia e preservação do meio ambiente”, explicou o secretário de Estado de 
Administração, Evandro Melo. 

Dois grandes exemplos de empresas que podem ser beneficiadas com a 
proposta da Matriz Econômica Ambiental são a Mineração Taboca e a Jayoro, ambas 
localizadas no município de Presidente Figueiredo, com sede a 117 quilômetros de Manaus. 
Atualmente, as duas desenvolvem projetos focados na reutilização de recursos naturais que 
hoje são tratados como rejeitos e são descartados. 
 

Na mineração, Taboca quer ampliar negócios 
Uma das maiores produtoras de minério do Brasil, hoje a Mineração Taboca tem 

o estanho como seu principal produto, porém seu valor agregado tem se tornado cada vez 
menos competitivo. “A Taboca é uma empresa com uma reserva muito grande de estanho, 
mas o teor da rocha é muito baixo. Assim, nós ficamos sempre com muita dificuldade de 
crescer no mercado. Hoje, muitos dos materiais valiosos, como tântalo, nióbio e terras raras 
são descartados no rejeito. Nossa proposta ambiental e financeira é criar formas de 



reaproveitar este material, porém ainda não dispomos de tecnologia”, explicou o diretor 
presidente da mineradora, Itamar Rezende. 

De acordo com ele, com o apoio da administração estadual, a empresa poderá 
ampliar seus negócios no Amazonas. “A transformação da Taboca em uma nova empresa, 
recuperando outros materiais de valor agregado que estão na jazida e hoje não são 
utilizados é fundamental para crescermos no futuro e nos estabelecermos. Assim, 
poderemos criar novos polos em Manaus e ampliar o número de investimentos no Estado. 
Tudo sem aumentar a extração que temos hoje, que é cerca de 20 mil toneladas por dia”, 
afirmou o diretor. 

A diretora presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), 
Ana Aleixo, disse que além dos investimentos, novas tecnologias podem ser criadas através 
de parcerias com os centros de pesquisa e universidades como a Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA). “Neste caso, podemos articular com nossos laboratórios para 
desenvolver os meios necessários para a separação dos metais para que estes possam ser 
utilizados de forma adequada e ganhem valor real de mercado”, completou. 

Além da reutilização dos rejeitos, a Mineração Taboca trabalha para recuperar 
as áreas degradadas. Desde 1998, já foram recuperados 2,9 mil hectares com o plantio de 
cerca de 740 mil mudas de espécies florestais nativas e plantas ornamentais. 

 
Na agropecuária, empresa atende aos preceitos da Matriz 

A empresa Jayoro, subsidiária da Coca-Cola no Amazonas, é outro exemplo que 
se encaixa no modelo da Matriz. Ela é proprietária de uma área de 59 mil hectares desde a 
década de 70, porém os canaviais ocupam apenas uma faixa de 4 mil hectares com cana e 
410 hectares com guaranazais. 

“Antes, era tudo pasto degradado. Fomos lá e plantamos cana. Hoje está uma 
cobertura verde, como se fosse uma capoeira e o solo está protegido. Não usamos 
inseticida. Usamos a linhaça como fertilizante e a o bagaço é usado para fazer vapor, 
queimado em caldeira para gerar energia elétrica”, explicou o superintendente da Jayoro, 
Waltair Carvalho. 

De acordo com ele, a empresa deixou de queimar palha, meio nocivo de acabar 
com os rejeitos da colheita, em 2010 e criou, voluntariamente, um plano de mecanização. 
Segundo ele, a cana hoje é cortada 100% crua com as máquinas. O excedente do bagaço é 
usado para briquetagem, processo de compactação do bagaço que gera o “carvão verde”. 
“Também não plantamos cana perto de curso d’água. Nunca teve nenhum incidente de 
resíduo que fosse parar em igarapés”, disse. 

Para o secretário de Estado do Meio Ambiente (Sema), Antônio Ademir Stroski, 
o apoio às iniciativas é de suma importância, uma vez que só geram benefícios, tanto para 
a natureza quanto para a economia. “A proposta do governador José Melo é criar 
alternativas que tornem o Amazonas cada vez menos dependente do Polo Industrial de 
Manaus (PIM), que como vimos, sofre fortemente com a oscilação da economia do Brasil. 
Estas alternativas, que garantem a sustentabilidade devem ser apoiadas fortemente e 
ganharão reforço com a Matriz Econômica Ambiental”. 
 
 



Matriz em debate 
As discussões em torno da criação da Nova Matriz Econômica Ambiental vêm 

acontecendo desde abril deste ano, com um ciclo de debates acerca das potencialidades da 
biodiversidade do Estado. 

Na primeira fase, foi realizado um debate qualificado sobre oito setores: 
aquicultura e piscicultura, fruticultura, produtos florestais madeireiros e cosméticos. 
Também foram debatidas propostas para as áreas de fármacos, turismo, energia e minérios, 
logística e tecnologia, informação e comunicação. A expansão e fortalecimento do PIM e o 
comércio também entraram em pauta. 

A realização das Jornadas de Desenvolvimento foi um desdobramento do Fórum 
Matriz Econômica Ambiental, realizado pelo Governo do Estado, no início de março, no 
Amazônia Golf Resort, com a participação de embaixadores e diplomatas de dez países, 
pesquisadores e ambientalistas. Esse Fórum, por sua vez, foi resultado das discussões 
travadas durante a participação da delegação do Amazonas na Conferência do Clima da 
Organização das Nações Unidas (COP 21), em Paris, no ano passado. 
 
Fonte: Mining.com 
Data: 17/11/2016 

 

 
 

PRIMEIRO SUPER-ÍMÃ COM TERRAS-RARAS DO PAÍS NASCEU EM 

MINAS 
 

Método de isolamento dos minerais é dominado pelos chineses 

Um cubo de 3 centímetros de lado foi provavelmente o primeiro ímã artificial 
construído com elementos minerais conhecidos como terras-raras sem nenhuma 
participação chinesa. Ele foi feito no Brasil, recentemente, em experiência laboratorial que 
integrou diversas instituições públicas e privadas, desde a extração do mineral, passando 
pelo isolamento das terras-raras do minério bruto, a formação de metais e ligas, até a 
composição do superímã – como é chamado o ímã artificial. 

“Já está grudando, quase como o dos concorrentes! ”, escreveu, em e-mail a 
colegas do projeto, Paulo Wendhausen, professor à frente do Grupo de Materiais 
Magnéticos (Magma) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

O experimento exige aperfeiçoamentos, mas foi um passo na conquista de 
tecnologia indispensável para criação de produtos complexos como smartphones, carros 
elétricos e turbinas eólicas. Esse mercado pode significar US$ 1 bilhão ao ano em um 
horizonte próximo e uma maior autonomia e competitividade da indústria nacional, explica 



o professor Carlos Alberto Schneider, da Fundação Centros de Referência em Tecnologias 
Inovadoras (Certi). 

A base desses ímãs são as terras-raras, que existem no Brasil, são conhecidas há 
tempos, mas nunca antes isoladas dos minerais, como fazem os chineses, que dominam a 
tecnologia. Só no passado mais recente, foram feitos aqui investimentos para isolar esses 
elementos. A CBMM, companhia localizada em Araxá, no Alto Paranaíba, já investiu R$ 80 
milhões na planta-laboratório para separar as terras-raras de outros elementos de sua 
jazida, como o ferronióbio, que já é vendido mundo afora. 

O método envolve elementos químicos e processos físicos para separação dos 
componentes, resultando nos elementos terras-raras isolados, com aspecto de areia. 
Segundo Tadeu Carneiro, presidente da CBMM, como o pirocloro extraído em Araxá traz o 
nióbio junto com as terras-raras, parte do custo de investimento já é coberto pelo primeiro 
minério, que tem mercado cativo, o que barateia sua extração. “O custo de extração é 
negativo. Ele está mesmo é na tecnologia”, disse. 

Apesar da conquista, a construção de superímãs a partir de terras-raras no país 
é uma tentativa que avança a passos lentos desde 2010. A iniciativa envolve governo 
federal, o Estado de Minas Gerais e a Certi, em parceria com a UFSC e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), de São Paulo. 

“É uma felicidade saber que chegamos ao objetivo, pelo menos do ponto de 
vista laboratorial: “Temos um ímã feito com terras-raras brasileiras. Com monazita de 
Araxá, com concentração e separação da CBMM, com redução no IPT e produção do ímã na 
UFSC. Sinto orgulho”, escreveu ao grupo Fernando Ladgraf, diretor-presidente do IPT. 
 

Poder 
Produção. Em Araxá encontra-se a mina de pirocloro, o insumo de onde se 

extraem o nióbio e as terras-raras. A CBMM detém 80% da produção de ferronióbio do 
mundo. 
 
Políticas Especificas 

‘Minérios do futuro’ pedem investimento 
Para saltar do laboratório para as indústrias e abocanhar um mercado de US$ 4 

bilhões por ano dominado pela China, o processo demandará investimentos. Empresas 
como WEG, Siemens e Bosch acompanham as experiências brasileiras na criação de 
superímãs. 

Para o governo brasileiro, o nióbio e as terras-raras são considerados “minérios 
do futuro”, que deverão ganhar políticas específicas. Segundo Miguel Nery, diretor da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o governo vem trabalhando para 
promover a integração da cadeia das terras-raras no médio prazo para enfrentar o 
monopólio chinês. 

“Explorar esses ativos e processá-los, agregando valor, gera empresas e 
empregos para fazer carros elétricos, turbinas eólicas, entre outros produtos para os quais, 
hoje, o mundo depende dos chineses”, disse Carlos Alberto Schneider, da Certi. 
 



Flash 

“Made in Brazil”. “O nióbio é o único produto mineral em que o Brasil é 
campeão mundial, porque toda a tecnologia foi desenvolvida a partir daqui”, disse José 
Fernando Coura, presidente do Instituto Brasileiro da Mineração. Em breve, deverá ser 
concluído projeto para construção de uma fábrica com custo estimado de R$ 80 milhões e 
capacidade de processar até cem toneladas de ímãs por ano. 
 

Fonte: O TEMPO 
Data: 15/11/2016 

 

 
 
 
 

VEM AÍ UMA MINI ERA DO GELO COM CONSEQUÊNCIAS 

CATASTRÓFICAS PARA A TERRA 
 
Estudos recentes sugerem que a atividade solar está diminuindo a um ritmo 

mais rápido do que em qualquer outro momento na história. Os cientistas preveem que 
essa tendência vai continuar ao longo dos próximos quatro anos, levando a Terra a uma 
mini idade do gelo, com consequências desastrosas para o planeta. 

O meteorologista e astrofísico britânico Piers Corbyn prevê que a Terra vai 
enfrentar nos próximos anos uma mini era do gelo que irá ter consequências devastadoras 
para o planeta, informa o jornal britânico Express. 

Estudos recentes sugerem que a atividade solar está diminuindo a um ritmo 
mais rápido do que em qualquer outro momento na história. Os cientistas preveem que 
essa tendência vai continuar ao longo dos próximos quatro anos, atingindo um mínimo 
entre 2019 e 2020, e que até 15 anos terão que passar para que o sol volte a uma atividade 
normal. 

"Estamos diante de um declínio na atividade solar e estamos caminhando para 
um período de mais inatividade. Isto pode causar uma mudança nas correntes de jato da 
atmosfera em direção ao sul, fazendo com que as latitudes temperadas, onde se encontram 
a Europa e a América do Norte, se esfriem", alertou o especialista. 

Corbyn indica que, como resultado, "as temperaturas vão cair, levando ao 
congelamento da água do oceano e à formação de gelo nas costas da Europa". “Esperamos 
que se produza uma mini era do gelo", diz ele. 

O meteorologista salientou que há uma ligação entre estas grandes mudanças 
na atividade solar e o surgimento de fortes terremotos devido a uma redução na força dos 
campos magnéticos ao redor da Terra. Segundo ele, "o Japão, os EUA, as Filipinas e as 



regiões propensas a terremotos do Oriente Médio e da Ásia estão prestes a se colocar em 
alerta máximo”. 

Uma quantidade menor de erupções solares está associada com um período de 
menor atração magnética sobre a superfície da Terra, que detém o movimento das placas 
tectônicas e faz com que uma enorme pressão se acumule abaixo da crosta terrestre. O 
resultado, diz Corbyn, é como uma panela de pressão em que qualquer ligeiro movimento 
é capaz de desencadear um forte terremoto. 
 

Fonte: Sputnik News 
Data: 12/11/2016 
 

 
 

TERREMOTO MUDOU TODA A GEOLOGIA DA NOVA ZELÂNDIA 
 
O fortíssimo terremoto que sacudiu a Nova Zelândia no início da semana fez 

mais estragos embaixo do chão do que na superfície. Foram dois mortos e um prejuízo 
bilionário para a reconstrução, mas o abalo principal — de 7,8 pontos na Escala Richter, fora 
as centenas de réplicas — modificou até as placas tectônicas sobre as quais repousa o 
arquipélago. 

É como se, de uma hora para outra, tudo o que se sabia sobre geologia na Nova 
Zelândia fosse apagado. O problema é reescrever isso — e até lá, novos sismos vão ocorrer. 
No curto prazo. “Parece que o terremoto elevou todo o litoral norte da Ilha Sul. As rochas 
se moveram a uma distância significativa, cerca de um metro para cima e três metros para 
o lado. Esta costa da Nova Zelândia é estruturada de forma extremamente difícil, e agora 
estamos desesperadamente tentando descobrir se o terremoto libertou todos os pontos de 
tensão ou se ele criou novas fontes potenciais de abalos”, diz o geólogo Nikola Litchfield. 

Verificou-se que esta série de sismos mudou fundamentalmente a estrutura do 
interior da Terra na Nova Zelândia. De acordo com Litchfield, a Ilha Sul parecia desfigurada 
com seis novas “cicatrizes”, ou falhas no solo. Quatro se deslocam para o mar e duas estão 
sobre a terra. 

Em todas essas falhas, camadas de rochas se deslocaram em relação uma à 
outra por muitos centímetros, tanto para cima, quanto para baixo e também para os lados, 
mudando significativamente a forma de como as antigas “cicatrizes” tectônicas 
pressionavam umas contra as outras. Agora, os cientistas estão explorando ativamente as 
novas falhas, tentando descobrir onde e quando o próximo terremoto poderá ocorrer. 

A Quebra de Marlborough é um dos sistemas tectônicos mais complicados da 
Terra, onde as quatro grandes falhas são conectadas, ao longo das quais movem as placas 
tectônicas da Austrália e do Pacífico. O estudo dos efeitos desse terremoto, como Litchfield 



espera, vai ajudar a entender como se comportará essa falha no futuro e qual ameaça ela 
representa para os moradores da Nova Zelândia. 
 
Fonte: Mining.com 
Data: 23/11/2016  
 

 
 

SEMAD DIZ QUE ANÁLISE DO LICENCIAMENTO DA SAMARCO AVANÇA 
 
A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais 

(Semad) informou que a retomada das atividades da Samarco em meados do ano que vem 
é possível, tendo em vista que a análise do pedido de licenciamento feito pela mineradora 
está progredindo. A companhia teve suas atividades interrompidas após o rompimento da 
barragem de Fundão em Mariana (MG), que aconteceu em novembro do ano passado. 

A joint venture, formada pela Vale e pela BHP Billiton, está buscando uma nova 
licença de operação (LO), bem como licenças adicionais para depositar resíduos na cava 
Alegria Sul, em vez de construir uma nova barragem. A opção é bem-vista pela Semad e, 
segundo a Samarco, a deposição de rejeitos no local permitirá retomar a capacidade parcial 
por cerca de dois anos. 

“O benefício e o balanço ambiental é muito positivo”, disse Anderson Silva de 
Aguilar, subsecretário de Regularização Ambiental de Minas Gerais, que está 
supervisionando o pedido de licenciamento da Samarco. “Ambientalmente, é muito melhor 
[usar a cava Alegria Sul] do que depositar [os rejeitos] em uma área que não foi preparada 
ou teria que ser preparada para esse propósito”, declarou ele. 

A Semad já recebeu todos os documentos solicitados à Samarco e está 
analisando o pedido da mineradora para usar a cava enquanto elabora um conjunto de 
diretrizes para a licença do Complexo de Germano, localizado em Mariana (MG). 

Segundo a assessoria de imprensa da secretaria, a decisão de analisar o novo 
licenciamento do complexo sob uma única permissão “corretiva” em vez de exigir dezenas 
de licenças individuais simplificará o processo. 

A Samarco Mineração era a segunda maior produtora do mundo de pelotas de 
minério de ferro antes do rompimento da barragem de Fundão, que atingiu o rio Doce, 
contaminou rios e o mar no Espírito Santo, provocou a morte de 19 pessoas e deixou 
milhares desempregados, além de ter causado uma dívida de mais de R$ 3 bilhões. 

Ao buscar novas licenças, a Samarco enfrenta outros desafios regulatórios e 
legais que ameaçam aumentar os custos. No início deste mês o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou mais três multas para a 
companhia, sendo a mais cara de R$ 500 mil por dia, devido ao não tratamento do rejeito 
a montante do dique S3 e à não conclusão do alteamento da estrutura antes do período 
chuvoso. 



A Justiça Federal de Minas Gerais também disse, neste mês, que a mineradora 
falhou em comprovar que o vazamento de rejeitos foi contido. Dessa forma, a Justiça deu à 
companhia e suas controladoras um prazo de 90 dias para comprovar que a situação foi 
resolvida, além de exigir um depósito de R$ 1,2 bilhão para a execução do plano de 
recuperação dos danos provocados pela tragédia. 

Enquanto a Samarco precisará provar também à Semad que continha o 
vazamento dos rejeitos antes de poder obter as licenças, a questão não está retardando o 
trabalho da agência, de acordo com a assessoria de imprensa da secretaria. 

A mineradora disse que está empenhada em aumentar a capacidade de um 
dique enquanto constrói outro, e espera que as obras atendam as demandas de contenção. 
A construção está prevista para terminar no início do próximo ano. 

Embora o progresso regulatório seja uma boa notícia para a mineradora e seus 
acionistas e credores, a palavra final sobre as duas licenças não será decidida pela Semad. 
Duas audiências separadas serão realizadas antes de um encontro de políticos, 
engenheiros, cientistas, executivos de mineração e ONGs, que depois votarão para aprovar 
ou negar as licenças da Samarco. Com informações da agência de notícias Reuters. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 23/11/2016 
 

 

 
 

BRAZIL: OVERHAUL OF MINING SECTOR LIKELY TO FACE SIGNIFICANT 

POLITICAL RESISTANCE 
 

 President Michel Temer is in the process of an ambitious attempt to attract investment to 

the mining sector through a planned overhaul of the mining code and reforms to key 

regulatory agencies. 

 Although many of these initiatives will be welcomed by investors, particularly plans to 

simplify the acquisition of mining licenses, popular opposition and political instability 

could still delay the plans.  

 Rewriting the mining code is likely to be particularly challenging in the current political 

climate, increasing the risk to mining investors, who could face tougher terms and 

protracted uncertainty. 

As part of broader efforts to stimulate the economy and improve the 
investment climate, President Michel Temer’s government has prioritized attracting greater 
private investment in the mining sector. Since assuming office in May, Temer has reshuffled 
personnel and prioritized efforts to create more opportunities for private companies. In 
November, the government opened bidding for mining projects in Pernambuco, Paraíba, 



Rio Grande do Sul, Goiás and Tocantins states as part of a larger infrastructure concession 
programme. The administration hopes to build on this over 2017, when mining agency 
National Department of Mineral Production (DNPM) plans to sell some 22,000 mineral 
exploration rights across Brazil. In addition, the government also plans to offer nine 
strategic mining concessions in 2017. This flurry of activity follows the appointment of 
Eduardo Ledsham, a former top official at Brazil-based mining giant Vale, as head of the 
geologic survey mineral geological survey agency (CRPM). 

Despite an ambitious agenda to create more investment opportunities, the 
government has acknowledged the need for further reforms to attract higher levels of 
investment. In an interview with Reuters published in October, Ledsham said that Brazil’s 
mining sector had been frozen since 2012 and that his goal was to bring about more 
transparency and greater certainty to reassure investors. The CRPM chief noted that Brazil 
had around 30 percent of the mining investment per square kilometer of mining giants 
Canada and Australia. Lower levels of investment and activity in Brazil stem in part from 
regulatory concerns, including an outdated mining code and political uncertainty related to 
far reaching corruption scandals, structural economic challenges and political deadlock. 

Political realities will make it difficult for Temer to resolve the country’s deeper 
challenges, but his administration has made some progress in removing obstacles to greater 
private investment in key sectors, including in oil and gas where Congress voted in October 
to relax rules on state oil company Petrobras’ participation in offshore projects. In the 
mining sector, the government has also backed specific reforms. For example, CRPM head 
Ledsham has pledged to simplify rules for acquiring mining licenses and to improve 
coordination between his agency and DNPM, steps that would address key concerns raised 
by mining companies. The government has also said it supports introducing a new mining 
code, but previous attempts to introduce new legislation have been stalled for several years 
due to political and industry resistance. A new mining code was drafted under President 
Dilma Rousseff, but the current administration has said that that version was too focused 
on increasing the state’s share of revenues and has called for it be rewritten to focus on 
incentivising investment. 

Although the Temer administration has established solid pro-business 
credentials, any attempt to carry out an overhaul of the mining sector would increase the 
level of uncertainty facing investors. Moreover, the outcome of such a process is not 
guaranteed given the current political situation. Temer’s pro-businesses reforms are 
popular with investors, but his economic policies have provoked mass protests and strikes 
while his personal unfavorability rating rose to 52 percent in October according to pollster 
MDA. The president and a number of senior figures in government and Congress have been 
implicated in corruption scandals that could eventually make their positions untenable. 

As such, the long-term prospects for the current administration are uncertain 
and the persistent cycle of political crises facing the government will only add to the 
complexity of an already challenging process to rewrite Brazil’s entire mining code. Any 
process to draft new mining legislation will be influenced by lingering resentment over the 
deadly collapse of a dam at the Samarco mine in November 2015, which could make it 
difficult for lawmakers to resist pressure to enact tougher environmental and safety 
requirements on the industry. In the important mining state of Minas Gerais, where the 



Samarco disaster took place, officials have called for greater oversight at the national level 
and activists have said existing regulations rely too heavily on self-reporting by industry. 
Based on the current political climate, a more effective approach may to be focus on specific 
terms or areas of the code, as Congress has already done in oil and gas, rather than 
reworking the entire regulatory regime. 
 

Fonte: Mining.com 
Autor: Ryan Turner 
Data: 24/11/2016 

 

GOVERNO VAI REVER DECRETOS MILITARES PARA ABRIR MINERAÇÃO 
 

Com o objetivo declarado de elevar dos atuais 4% para 6% a participação do 
setor na economia brasileira, o governo estuda a retirada de duas restrições impostas pela 
ditadura militar ao desenvolvimento da mineração. 

Uma das ideias é dar flexibilidade à exploração mineral na faixa de fronteira. 
Citando razões de segurança nacional, um decreto de 1980 impede a abertura de jazidas e 
até mesmo atividades de pesquisa geológica por empresas estrangeiras em áreas situadas 
dentro do limite de 150 quilômetros ao longo da fronteira terrestre. Mineradoras 
controladas por brasileiros são permitidas, mas precisam percorrer um caminho inviável: 
elas só podem trabalhar na região mediante aval prévio do Conselho de Defesa Nacional, 
formado pelos comandantes das Forças Armadas e liderado pelo próprio presidente da 
República. 

Outro decreto do regime militar, assinado em 1984 pelo então presidente João 
Figueiredo, criou a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca) em uma área de 33 mil 
quilômetros quadrados entre o norte do Pará e o sul do Amapá - tamanho superior ao da 
Bélgica. Na prática, houve um congelamento das atividades de pesquisa nessa região, que 
passaram a ser de monopólio do governo e ficaram restritas ao cobre. 

Mudanças nas duas regras estão em análise no Ministério de Minas e Energia. 
"É um debate que precisamos destravar", afirmou ao Valor o secretário de geologia e 
mineração da pasta, Vicente Lôbo. Segundo ele, o Brasil tem a oportunidade de tornar-se o 
maior campo do mundo para projetos "greenfield" (novos) no setor, caso tenha 
estabilidade regulatória e revise esse tipo de restrição aos investidores privados. 

Ex-diretor da Bunge e da Vale Fertilizantes, o secretário lembra que a faixa de 
fronteira corresponde a 27% de todo o território nacional. "Se fosse um país à parte, seria 
o 12º mais extenso do planeta", compara. Para ele, a ideia de afastar atividades de 
mineração da fronteira terrestre ficou defasada. "Hoje a leitura é que, sem ocupação por 
empreendimentos econômicos, o banditismo e o tráfico podem tomar esses lugares", 
acrescenta Lôbo, que já iniciou conversas com as Forças Armadas sobre o assunto.  



Para o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), a iniciativa de colocar o assunto 
em pauta é bem-vinda. "A melhor forma de proteger a fronteira é ocupá-la", diz o diretor 
de assuntos minerários da entidade, Marcelo Tunes.  

Ele menciona o Mato Grosso (especialmente do município de Cáceres até a 
divisa com Rondônia), Roraima (fora das terras indígenas demarcadas) e o interior do Rio 
Grande do Sul como exemplos de regiões de fronteira com alto potencial de exploração. 

Um projeto de lei já tramita no Senado, em marcha lenta, flexibilizando 
parcialmente as regras de exploração na faixa de fronteira. O projeto é relatado pelo 
senador Fernando Bezerra (PSB-PE), pai do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho 
Filho. 

Tunes também elogia a disposição do ministério de revogar o decreto que criou 
a Renca. "Há muito tempo defendemos isso. Trata-se de uma província mineral importante 
e que foi totalmente esterilizada para a produção", afirma o diretor do Ibram. 

Pelo decreto de 1984, só a estatal Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM) tem direito de fazer atividades de pesquisa na área delimitada da reserva. 
Concessões de lavra para explorar as jazidas podiam ser feitas a terceiros que 
"negociassem" com a CPRM. O roteiro imaginado pelo regime militar nunca deu os 
resultados esperados. 

O secretário Vicente Lôbo explica que a região bloqueada pela Renca tem 
potencial para o desenvolvimento de jazidas de ouro, zinco, fosfato e terras raras, entre 
outros minérios. Como foram criadas unidades de conservação ambiental e reservas 
indígenas, a liberação para eventuais novos requerimentos de pesquisa não é imediata. 
Além disso, conforme lembra o diretor do Ibram, é preciso resgatar direitos de pesquisa e 
de exploração anteriores ao decreto. "Não é uma coisa que ocorre da noite para o dia, mas 
é algo muito positivo." 

O ministério trabalha ainda em outras frentes. Uma delas, que tem sido 
discutida com associações do setor, é "fatiar" a reforma do código de mineração que foi 
enviada em 2013 pela ex-presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional. "A proposta se 
arrasta sem solução visível", observa Lôbo. Para ele, o formato "três em um" da proposta 
mostrou-se inadequado. O projeto de Dilma juntava em uma só peça três mudanças 
diferentes: aumentava a cobrança de royalties, transformava o Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) em agência reguladora e criava novas regras para a exploração 
de jazidas. 

O ministério não vê mais necessidade de mudança no marco regulatório. "Evita-
se uma ruptura jurídica desnecessária. Não há registro de empresas nacionais ou 
estrangeiras que tenham deixado de investir no Brasil por causa da legislação atual", 
enfatiza o secretário. A prioridade deverá ser o braço da reforma que eleva a Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral (Cfem). 
Fonte: Valor.com 
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HORIZONTE TO RAISE $11.2M TO FUND BRAZIL'S NEXT MAJOR NICKEL 

MINE 
Shareholders in Brazil-focused Horizonte Minerals (TSX, LON:HZM) have 

approved plans to raise £9 million (US$11.2M) to fund the preparation of a definitive 
feasibility study (DFS) for the company's wholly-owned Araguaia nickel project. 

“Activity is currently underway on the next phase of the permitting to obtain 
the Installation Licence, as well as a number of the work streams that will link into the 
feasibility study,” chief executive officer Jeremy Martin said in a statement. 

It is expected that the admission of 374,000,000 of the placing shares under the 
placing agreement will become effective at 8.00 a.m. Wednesday. 

According to the company, the Araguaia project, located in north-central Brazil, 
is one of the world’s largest nickel projects. 

Initial exploration work suggests the area may share similarities to Vale’s 
(NYSE:VALE) dos Sonhos, host to a high-grade nickel resource. 

So far this year, Horizonte has been granted 20,000 hectares of new exploration 
around the deposit, which hosts a proven and probable mineral reserve of almost 25 million 
tonnes grading 1.77% nickel. 

That is considered enough to support mining activities for 28 years, with 
projected free cash generation of $1.95bn, based on a pre-feasibility study that assumes 
mining cash cost of around $6,500 per tonne, an average selling price of $14,000 per tonne, 
and an initial capital spend of $354 million. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analysts expect a long-term shortage of nickel to become evident from 2021, 
with an about 475,000 tonnes-deficit that will keep the metal’s market fairly balanced 
through to 2030. New production will be required to come on line during this period, they 
say. Araguaia is expected to begin production by 2019. 
 
Fonte: Mining.com 
Autor: Cecilia Jamasmie 
Data: 29/11/2016 

 

 
 

DNPM AVALIA 22,5 MIL ÁREAS DEVOLVIDAS PARA RETOMAR 

EXPLORAÇÃO 
 
O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), autarquia responsável 

pelo controle do setor, passa um pente-fino em 22,5 mil áreas que foram objeto de 
pesquisas exploratórias no passado e acabaram sendo devolvidas pela iniciativa privada ao 
longo do tempo. A ideia é que jazidas com potencial de aproveitamento possam ser 
oferecidas novamente ao mercado. 

Levantamento preliminar das áreas de interesse deve ficar pronto até o dia 9 de 
dezembro, segundo o Ministério de Minas e Energia. Segundo estimativas iniciais, pelo 
menos metade das áreas é composta por minerais considerados "não estratégicos" - como 
cascalho, brita e argila. Também serão excluídas jazidas com algum tipo de conflito 
socioambiental, como as localizadas em unidades de conservação ou em terras indígenas. 

O governo não se arrisca a estimar um número de áreas que podem ser 
colocadas em oferta, mas acredita que a iniciativa pode sacudir o mercado. "O que a gente 
sabe é que a indústria de mineração ganhará um novo dinamismo", afirma o diretor-geral 
do DNPM, Victor Froner Bicca. 

A autarquia trabalha em conjunto com a Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM), estatal que detém grande conhecimento geológico e ajuda na 
identificação do potencial. "Se 20% do que está se falando entrar no mercado, é algo bem 
significativo", avalia o advogado Marcello Ribeiro Lima Filho, sócio do escritório Lima 
Feigelson. 

Conforme explica o advogado, essas áreas tiveram alvarás de pesquisa ou 
concessão de lavra, mas foram deixadas de lado pelas empresas por diferentes motivos, 
como perda de prazos ou descumprimento de obrigações. 

De volta à carteira do DNPM, elas são consideradas "áreas em disponibilidade", 
mas Lima diz que há dificuldade histórica do órgão em oferecê-las. "A autarquia não tem 
pessoal, não tem estrutura, não tem comissão de licitação. Às vezes, as propostas que 



recebe demoram dez anos para ser julgadas. Muitas empresas, quando obtêm a aprovação, 
já não se interessam mais por essas áreas", afirma. 

Bicca, do DNPM, reconhece a necessidade de aperfeiçoamento dos processos. 
A portaria 268 de 2008, que estabelece o passo a passo de como essas áreas são oferecidas 
ao mercado, deverá sofrer uma reformatação. "A ideia é ter um mecanismo mais 
transparente e mais dinâmico." 

Em conjunto com o DNPM, a Secretaria de Geologia e Mineração do ministério 
aponta algumas prioridades: o desenvolvimento de pesquisas em áreas com potencial de 
exploração para minérios como ouro, cobre, zinco, níquel, diamante, caulim, ferro, 
alumínio, chumbo, fosfato e terras raras. Bicca lembra, no entanto, que o investimento em 
mineração tem alto grau de risco: de cada mil áreas pesquisadas, em média, só quatro 
acabam tendo produção com rentabilidade econômica. 
 

Fonte: Valor.com 
Autor: Daniel Rittner 
Data: 29/11/2016 
 

 
 

ZINC SHOOTS TO 8-YEAR HIGH ON EXPECTED METAL DEFICIT 
 
Mine closures pushing up the price 
The last time the benchmark zinc price was this high, Americans were in the 

throws of an election that saw Barack Obama defeat George W. Bush. 
Worries about mine closures have sent the metal used for galvanizing steel on 

a wild ride; the benchmark zinc price rose 2.1% today to $2,725 a tonne, which is the highest 
it's been since March of 2008. The 30-day spot zinc price was at $1.20 a pound, 11.2% higher 
than it was a month ago. Chinese funds in particular are piling into zinc. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Apart from steelmaking raw materials iron ore and coking coal, zinc is the best 
performing mined commodity in 2016; the benchmark price has nearly doubled (up 90%) 
since it fell to a 6.5-year low in January of $1,444.40 a tonne. 

What's driving the surge? Mine closures. Last year two major mines closed – 
Australia's Century and the Lisheen mine in Ireland. The two mines had a combined output 
of more than 630,000 tonnes. The shuttering of top zinc producer Glencore’s (LON:GLEN) 
depleted Brunswick and Perseverance mines in Canada in 2012 brings total tonnes going 
offline since 2013 to more than a million tonnes. 

At the end of October Glencore added another lead and zinc mine to the list, its 
Black Star open-pit mine at Mount Isa in Queensland, Australia. 

A Reuters survey predicts the zinc market will be in deficit this year by 400,000 
tonnes, which portends more good news for the price. Although, dark clouds could be 
swirling for zinc bulls in the form of zinc inventories built up in London Metal Exchange 
(LME) warehouses. Reuters notes that Macquarie, an Australian investment bank, estimates 
1.4 million tonnes of zinc could trickle into the market, thus offsetting the expected supply 
deficit. 

Shanghai Metals Market (SMM), a Chinese market intelligence site, is sanguine 
on the zinc price for the medium term, predicting that zinc smelters may have to suspend 
production in the first quarter of 2017 due to falling material inventories. 

"This may help LME zinc breach $3,000 per tonne, $3,500 per tonne, or even 
higher. Nonetheless, there are still some uncertainties from macroeconomic front, such as 
liquidity, investment, US dollar and Chinese yuan’s trend," according to SMM. 
 

Fonte: Mining.com 
Autor: Andrew Topf 
Data: 24/11/2016 

 

 
 

GOVERNO APROVA PLANO PARA PESQUISA DE MINERAIS NA COSTA 

BRASILEIRA 
 

O governo federal irá promover estudos sobre os recursos minerais marinhos presentes na zona 

costeira do Brasil e pode adquirir o direito de exploração e exportação mineral na plataforma 

continental. As informações constam no 9º Plano Setorial Para os Recursos do Mar (PSRM), que 

foi aprovado ontem (22) pelo presidente Michel Temer (PMDB). 

De acordo com o texto publicado hoje (23) no Diário Oficial da União (DOU), o 
9º PSRM é um aprimoramento do oitavo plano e mantém o modelo de gestão participativa 



integrada por ministérios, como o de Minas e Energia, órgãos de fomento, comunidades 
acadêmica e científica e iniciativa privada. O plano entra em vigor neste ano e fica em 
vigência até 2019. 

“O 9º PSRM, ainda, assume um compromisso explícito com o desenvolvimento 
da ciência, da tecnologia e da inovação nesse campo do conhecimento [marinho], com o 
monitoramento sedimentológico e meteoceanográfico e a disponibilização de dados e 
informações em tempo real para a sociedade, além de um olhar mais apurado para os 
recursos presentes na Zona Costeira e nas áreas marinhas de interesse nacional”, diz trecho 
do texto no DOU. 

Entre os 11 objetivos do PSRM, estão a promoção de estudos e pesquisas para 
conhecimento, avaliação e desenvolvimento do uso sustentável dos recursos minerais 
marinhos e a pesquisa do potencial mineral da plataforma continental e dos fundos 
marinhos internacionais. De acordo com o texto, o governo também visa a aquisição do 
direito de exploração e explotação mineral na plataforma continental. 

Além dos dois objetivos que se referem aos minérios, outras diretrizes do plano 
são: promoção da pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico, da conservação e 
do uso sustentável dos recursos vivos e não vivos; contribuição nos assuntos relacionados 
à criação e à consolidação de unidades de conservação marinhas e costeiras; estímulo ao 
planejamento e a gestão ambiental territorial da zona costeira; e promoção de estudos e 
pesquisas para conhecimento, avaliação e desenvolvimento do uso sustentável do 
potencial biotecnológico e energético dos recursos marinhos, entre outros. Segundo o 
governo, todas ações estão em conformidade como a Política Nacional para os Recursos do 
Mar (PNRM). 

Segundo a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 
(SECIRM), o foco nas primeiras versões do PSRM foi a geração de conhecimento sobre o 
ambiente marinho e o uso sustentável das riquezas nele existentes. O oitavo PSRM, por 
exemplo, analisou a relação com o programa temático “Mar, Zona Costeira e Antártida” e 
outras políticas e planos de governo federal. 
 
Recursos Minerais 

Uma das ações previstas no PSRM é a Avaliação da Potencialidade Mineral da 
Plataforma Continental Jurídica Brasileira (Remplac). Os objetivos da ação são caracterizar 
o meio físico da plataforma continental; avaliar os recursos minerais; identificar e detalhar 
áreas de relevante potencialidade mineral; levantar informações geológicas de base para o 
manejo e a gestão integrada da plataforma e da zona costeira associada; implementar um 
banco de dados digitais georreferenciados para utilização pela comunidade científica, 
órgãos governamentais e empresas brasileiras; propor metodologia e normas para a 
execução de levantamentos sistemáticos e temáticos; e induzir atividades de pesquisa que 
contemplem o desenvolvimento tecnológico e a inovação aplicadas à exploração desses 
recursos minerais. Com informações da SECIRM e do DOU. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 23/11/2016 



 
 

VOTORANTIM SENTE A RETRAÇÃO DA ECONOMIA 
 
O real mais forte no período e as atividades no exterior, principalmente, 

ajudaram a Votorantim S.A. a reverter prejuízo do ano passado e registrar lucro no terceiro 
trimestre de 2016. Em entrevista ao Valor, Sérgio Malacrida, diretor de tesouraria e relações 
com investidores, disse que a economia brasileira precisa se recuperar para que o resultado 
das principais operações, como cimento, volte a crescer. 

"A grande preocupação agora é que a economia se recupere. Nossa gestão 
financeira está boa, com liquidez confortável e alavancagem baixa", lembrou o executivo. 
"Estamos vendo indicadores mais altos de confiança e, se isso se confirmar, será muito 
benéfico para as áreas de cimento, alumínio e aço", acrescentou. Ele não quis arriscar, 
contudo, uma previsão de quando a retomada econômica se iniciará. 

Por enquanto, se a maioria dos segmentos ligados à atividade no país enfrentam 
dificuldades, a VMH, antiga Votorantim Metais, é impulsionada principalmente pelos 
preços do zinco e cobre no mercado internacional. Além disso, Malacrida ressalta que o 
avanço da construção civil nos Estados Unidos e a perspectiva de maiores investimentos em 
infraestrutura impulsionam a procura por cimento fabricado pelo grupo no país. 

"O zinco apresenta um cenário muito bom, tanto de preços como de eficiência 
operacional da unidade", comentou, citando conquistas como menor número de paradas 
para manutenção. "Na América do Norte, a área de cimentos se beneficia dessas 
estimativas melhores para a economia local. Um dos negócios que ainda vai muito bem é o 
de suco de laranja, cujo preço sobe na bolsa. Tem nos dado gratas surpresas." 

No caso da siderurgia, Malacrida observa uma espécie de descasamento entre 
a demanda americana e a brasileira. A empresa se concentra em aços longos, destinados 
mais à construção. Nos EUA, a expectativa de que Donald Trump, o presidente eleito, de 
fato acelere os gastos com infraestrutura como prometeu na campanha, tem ajudado a 
elevar os preços. No Brasil, a situação ainda é delicada e os reajustes estão demorando 
mais, diz. 

Segundo balanço publicado ontem, a Votorantim S.A. registrou lucro líquido 
atribuído aos controladores de R$ 103 milhões no terceiro trimestre, contra prejuízo de R$ 
71 milhões um ano antes. A receita líquida, porém, caiu 13,2% nessa comparação anual, 
para R$ 7,35 bilhões, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização 
(Ebitda, na sigla em inglês) recuou 19,1%, a R$ 1,31 bilhão. 

Só a área de metais não apresentou deterioração no resultado, com destaque 
do zinco. A receita líquida da VMH, antiga Votorantim Metais, subiu 14%, para US$ 513 
milhões, e o Ebitda ajustado avançou 69%, para US$ 145 milhões. Em reais, comparação 
entre os números dos nove meses e os do primeiro semestre mostra alta de 4,4% no 
faturamento, para R$ 1,66 bilhão, e de 54,6% no Ebitda, para R$ 470 milhões. 



No caso da Companhia Brasileira do Alumínio (CBA), separada da área de metais 
- e abrigando o negócio com níquel, paralisado -, a receita teve recuo de 13%, para R$ 1,06 
bilhão, e o Ebitda, 75%, para R$ 54 milhões. A margem encolheu de 17,8% para 5,1%. 

Ao mesmo tempo, a Votorantim Siderurgia registrou 18% de recuo na receita, 
para R$ 927 milhões, e queda de 43% no Ebitda, para R$ 86 milhões. A Votorantim Cimentos 
apresentou baixa de 13,6% na receita, para R$ 3,35 bilhões, e 21,1% no Ebitda, para R$ 720 
milhões. Ambos os negócios, bem como alumínio, sofreram impacto da retração no Brasil. 

Em linha com a desaceleração de algumas operações, a Votorantim seguiu o 
rastro de outras companhias e segurou seus investimentos. No terceiro trimestre, por 
exemplo, foram R$ 712 milhões, queda de 23% em comparação anual. Mas 65% dessa cifra 
tem a ver com projetos de expansão, que ainda estão em curso. Em 2017, restará ao 
orçamento especialmente o projeto Ventos do Piauí, de um parque eólico no Estado. 

"A partir daí, não temos nenhuma perspectiva de investimentos adicionais", 
declarou o executivo ao Valor. "Voltamos provavelmente ao nível que vimos antes de ser 
iniciado esse ciclo de expansão no ano passado. Em 2013, por exemplo, investimos cerca 
de R$ 1,8 bilhão", acrescentou. O ritmo anualizado do terceiro trimestre ficaria em R$ 2,8 
bilhões no total. 
 

Fonte: Valor.com 
Autor: Renato Rostás 
Data: 29/11/2016 
 

 
 

CHART: MINING CAPEX DECLINE SET TO CONTINUE 
 
While precious metals (with the exception of palladium) have suffered a deep 

sell-off since the surprise outcome of the US presidential elections, the rally in industrial 
metals seems only to be gaining momentum. 

The copper price added 7.7% last week, while nickel rose more than 6% and tin 
continued its good run. Both zinc and lead enjoyed double digit gains with the former 
reaching a near nine-year high. 

In a new report BMI Research, a unit of Fitch, says the gains in metal prices this 
year is set to continue in 2017 thanks to infrastructure spending in China and to some extent 
in the US and the UK, but at a much more modest pace. 

The researcher also cautions about the outlook beyond 2017 as the withdrawal 
of Chinese stimulus could increase the risk of a fallback in some commodities particularly 
coal and iron ore. 



Despite its relatively sanguine view on metals prices BMI expects the decline in 
capital expenditure in the sector to continue for the next three years as miners seek further 
cost cuts and improvement of operational margins: 

Capex has been declining since 2012, with miners focusing on a strategy of 
retrenchment, project cancellations and divestment of high cost assets to balance to books 
and improve margins. 

We expect this trend to continue as miners will continue to pursue a strategy of 
greater capital and supply discipline, which will result in further capex cuts, reigning in 
global supply. 

However, cancellations and retrenchment strategy will offer limited further 
gains, thus miners will increasingly focus on maximizing revenue at existing assets and 
increasing efficiency overall. 

This will be done by focusing on streamlining mine processes (eliminating 
overlap and a cost-reduction focus) and targeting innovation to improve operational 
efficiency. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mining.com 
Autor: Frik Els 
Data: 24/11/2016 

 

 



 

 

MINÉRIO DE FERRO AVANÇA 12% EM MÊS DE ALTA GENERALIZADA 
 
Um mês com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, perspectivas 

melhores para a economia chinesa e o acordo definitivo de limites de produção da 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) garantiu alta para as commodities 
industriais. Em novembro, o grande destaque - e surpresa - foi o minério de ferro, que 
chegou a tocar o maior nível em mais de 26 meses. 

Disciplina de oferta das maiores mineradoras mundiais, demanda por produto 
de qualidade superior e o avanço mensal da produção siderúrgica na China foram os 
principais motivos citados pelos analistas para a alta de 12% do minério de ferro durante o 
mês passado, para US$ 72,08 a tonelada. O levantamento é da "Metal Bulletin" no porto de 
Qingdao e leva em conta o insumo com concentração de 62%. 

Um dos principais motivos pelo repique da cotação foi a vasta procura de 
siderúrgicas chinesas, que há mais de um trimestre vêm elevando sua produção, por um 
minério de maior qualidade. Isso é evidenciado pelo prêmio da matéria-prima de maior 
teor, 65%, sobre a referência do mercado, de 62%, hoje acima de US$ 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A demanda pelo minério mais puro foi incentivada pela valorização do carvão 

metalúrgico, que em novembro subiu 15%, para cerca de US$ 310 a tonelada, e inflou os 
custos das siderúrgicas. "Isso até ajuda a tirar mineradoras chinesas [de maior custo] do 
sistema", diz Felipe Beraldi, analista da Tendências Consultoria. 



A Vale deve se beneficiar da alta. Ela é a maior produtora de minério do mundo, 
produz carvão em Moçambique e também lidera a produção de níquel, outro material que 
tem subido. Só em novembro, as ações ordinárias subiram 27% e as preferenciais, 24%. 

O movimento é tão benéfico que a mineradora já considera segurar a venda de 
ativos, já que sua geração de caixa pode dar conta da redução da dívida. Para o Deutsche 
Bank, porém, a premissa é perigosa. "A ideia de vender ativos era formar um seguro e não 
é só porque sua casa não pegou fogo que você vai cancelar a política", diz. 

O nível atual de preços pode não ser sustentável, principalmente, porque a 
expectativa é de desaceleração na demanda chinesa, à medida que a produção de aço chega 
a seu período sazonal mais fraco e os estímulos do governo perdem seu efeito, e também 
porque grandes volumes são esperados no mercado transoceânico, entre eles o S11D da 
própria Vale, no ano que vem. 

No caso dos metais não ferrosos, se o níquel, cuja operação da Vale é grande, 
avançou em novembro, o cobre é o que mais sofreu valorização. A alta é de 21% na Bolsa 
de Metais de Londres (LME, na sigla em inglês), para US$ 5.825 a tonelada. 

Como o metal é largamente usado em instalações elétricas, o aquecimento da 
construção na China a e a expectativa de os investimentos prometidos por Trump se 
refletirem em maior atividade imobiliária impulsionaram a commodity. A oferta também 
alivia a pressão que atingia o metal, já que no Chile, a produção chegou a seu menor nível 
desde 2003, após fechamentos de minas. 

O níquel, por sua vez, avançou 6,6% na LME durante novembro, para US$ 
11.250. Um dos principais motivos, acrescenta o Commerzbank, é o déficit atual de 251 mil 
toneladas no mercado internacional. O alumínio subiu 0,5%, para US$ 1.732. 

Já o petróleo, que passou o mês estável, terminou em alta após a confirmação 
de novas cotas pela Opep /(ver Opep supera divergências e acerta corte de produção.) 

O cartel vai cortar sua produção em 1,1 milhão de barris diários, acelerando o 
equilíbrio do mercado. O Brent para entrega em janeiro avançou 4,4% na ICE Futures, a US$ 
51,84 E na Nymex, o WTI do mesmo mês subiu 4,1%, a US$ 49,44. 

O limite de produção da Opep, porém, é insuficiente para sustentar os preços, 
diz Thomas Pugh, da Capital Economics. Faltaria a Rússia, segundo maior produtora, aderir 
ao acordo. Já Walter Vitto, da Tendências, ressalta que o excesso de oferta pode começar 
a se resolver mais cedo - se o cartel de fato cumprir o prometido. Tradicionalmente a 
organização desrespeita suas próprias cotas. 
 
Fonte: Valor.com 
Autor: Renato Rostás 
Data: 01/12/2016 

http://www.valor.com.br/empresas/4792769/opep-supera-divergencias-e-acerta-corte-de-producao

