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PARÁ PEDE REVISÃO DE LIMITES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

QUE AFETAM PROJETO DA ELDORADO GOLD 
 

O governo do Pará quer que o presidente Michel Temer revise, ou até 
mesmo revogue, uma Medida Provisória (MP) que altera os limites de quatro Unidades 
de Conservação (UC) e cria uma nova no Estado. De acordo o governo paraense, a 
alteração dos limites inviabiliza mais de 400 projetos na região Oeste do Estado, 
incluindo o de mineração de ouro Tocantinzinho, da Eldorado Gold. 

Assinada pelo presidente Michel Temer no último dia 20 de dezembro, a MP 
756/2016 cria a Área de Proteção Ambiental (APA) do Jamanxim, em Novo Progresso, e 
altera os limites do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional (Flona) do 
Jamanxim. A alteração tem o objetivo de atender ao projeto de construção da ferrovia 
Ferrogrão, que liga Sinop, no Mato Grosso, ao Porto de Miritituba, no Pará. 

De acordo com uma nota divulgada na sexta-feira (13) pelo governo do Pará, 
a mineradora canadense Eldorado Gold já realizou pesquisas e investiu cerca de R$ 200 
milhões no projeto, que deve gerar 600 empregos diretos. O objetivo da empresa é 
investir, no total, cerca de US$ 503 milhões na região. 

“O Tocantinzinho faz parte do Plano Pará 2030, que prevê, entre outras 
medidas, a atração de novas empresas para o Estado, ampliando o desenvolvimento 
econômico e social por meio de projetos sustentáveis que gerem emprego e renda para 
a população, respeitando o meio ambiente”, afirma em nota o governo paraense. 

Segundo Paulo Pedrosa, do Ministério das Minas e Energia (MME), faltou 
diálogo com o Ministério do Meio Ambiente para a aprovação da Medida Provisória. 
“Isso agora precisa ser revisto, pois o Tocantinzinho não é um projeto de interesse 
apenas do estado do Pará, mas é também um projeto de interesse do Brasil”. De acordo 
com os técnicos do MME presentes na reunião, há pelo menos 400 projetos em 
andamento na mesma região e o da Eldorado é o maior deles. 



Durante a reunião, foram sugeridas propostas para a correção da falha, 
inclusive o impedimento da MP no Congresso Nacional. Os secretários Adnan Demachki 
e Luiz Fernandes mostraram, com mapas, que ainda há grande número de áreas 
disponíveis para a ampliação do Parque do Jamanxim, sem que necessariamente a 
região do projeto seja afetada. 

“Não podemos penalizar um projeto que vai gerar emprego e renda para a 
população paraense, ao mesmo tempo em que não podemos penalizar um projeto 
importante como a Ferrogrão”, disse Adnan Demachki, da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). “Mas, há alternativas que 
beneficiam os dois projetos e foi isso que viemos mostrar aqui”, ressaltou. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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SCIENTISTS SAY MINING E-WASTE MAY BE AN ECONOMICAL OPTION 
 
A team of researchers from Canada’s University of British Columbia (UBC) 

say that recovering metals such as copper and rare earths from LED lights may turn to 
be an economical option. 

Professor Maria Holuszko and PhD student Amit Kumar told The Province 
they have successfully recovered copper, silver and are certain they might also be able 
to extract some rare earths such as europium, cerium and lutetium from LEDs bulbs 
without using any chemicals. 

Thanks to the increasing popularity of energy-efficient light-emitting diode 
bulbs and lamps, the researchers believe there will be enough of that kind of e-waste by 
2020 to make extracting valuable metals from it an economically sustainable option. 

So far, the team’s samples have proved to hold up to 65% recoverable 
copper — considerably more than processed ore — along with 4.5% zinc and 1,640 parts 
per million of silver. “Eventually, we also hope to use this workflow to find a way to 
recover gold in significant amounts,” Professor Holuszko told The Province. 

The project follows similar endeavours announced in the past two years, 
including a new method for recovering gold from old gadgets such as mobile phones, 
TV’s and computers, developed by Scottish scientists and unveiled last year. 

According to the researchers from the University of Edinburgh, who 
published their findings in the journal Angewandte Chemie, their extraction method not 
only doesn’t require the use of toxic chemicals, such as cyanide, but it is also more 
effective than current techniques. A United Nations Environment Program report titled 
“Waste Crimes,” shows that up to 50 million tonnes of electronic waste — mainly 
computers and smartphones — are expected to be disposed this year. That’s up 20% 
from 2015, when about 41 million tonnes of that kind of gadgets were dumped, mostly 
into third world countries serving as global landfills. 



Initiatives such as the ones in Canada and Scotland could help reduce the 
amount of e-waste while preventing related toxins from permeating soil and water 
supplies. 
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EMPRESA AUSTRALIANA VAI SE INSTALAR NO PIAUÍ PARA EXTRAÇÃO 

DE FERRO 
 
A Riverbank Resources deve gerar empregos no estado com a extração de 

minérios e montagem de uma siderúrgica. 
A governadora em exercício do Piauí, Margarete Coelho, recebeu, nessa 

quarta-feira (11), o proprietário da empresa australiana Riverbank Resources Mineração 
Ltda, Terry Streeter, para a assinatura de protocolo de intenções com o Governo do 
Estado. A empresa pretende investir no estado, a partir de estudos na região do 
município de Anísio de Abreu, visando à exploração de minérios de ferro, titânio e 
vanádio. 

A Riverbank Resources é uma grande empresa que atua em projetos de 
mineração em território baiano, como nos municípios de Jacobina e Miguel Calmon. “No 
Piauí, a empresa deve se instalar com uma mina extratora e com uma siderúrgica, o que 
promete gerar emprego e renda para o nosso estado, com responsabilidade social e 
ambiental. É muito importante esse termo de compromisso, pois garante que o Governo 
do Piauí vai acompanhar a instalação desse projeto de perto e a empresa, por outro 
lado, se compromete até 2018 estar instalada gerando os empregos que nós 
esperamos” explicou Margarete Coelho. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Mineração, Petróleo e Energias 
Renováveis, o Piauí possui duas grandes reservas de minério de ferro que abrigam, cada, 
uma faixa de um bilhão de toneladas do produto. Municípios piauienses como Curral 
Novo, Simões e outros na região de São Raimundo Nonato, como Fartura, São Lourenço 
e Dirceu Arcoverde também podem fornecer ferro e já atraem empresas siderúrgicas 
para o estado. “Já existem duas empresas trabalhando nessa área e agora temos essa, 
com pesquisas bastante promissoras”, afirma o secretário da Mineração, Luiz Coelho. 
Para ele, a empresa australiana traz o respaldo de um país referência na pesquisa e na 
exploração de minérios. “Se estão aqui é porque sabem o que estão fazendo e o que o 
Piauí tem em seu subsolo, que é um potencial de grande riqueza”, complementou o 
gestor. 



A expectativa do governo e dos setores que investem na extração mineral é 
de que iniciativas como esta se multipliquem com a conclusão da Transnordestina.  A 
obra, com mais de 1.700 km de ferrovia, liga o município de Eliseu Martins, no Cerrado 
piauiense, aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, no Pernambuco. 
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VITRO DO BRASIL ATUALIZA CRONOGRAMA DOS PROJETOS NA 

BAHIA 
O principal executivo dos projetos da Vitro S.A. no Brasil, Oscar Vivero, 

participou de reuniões conjuntas com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) 
e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM-BA) para apresentar um 
cronograma atualizado relativo à implantação dos projetos da Vitro na Bahia, visando 
inicialmente a fabricação de vidros para embalagem de cosméticos. 

Vivero destacou que a Vitro é uma empresa de capital aberto, 100% 
mexicana, fundada em 1909, possui mais de 16 mil colaboradores nos 34 países onde 
atua, dos quais 19 têm fábricas próprias. A linha de produção mundial envolve vidros 
para automóveis e embalagens, especialmente destinada a produtos de beleza, 
portanto é notadamente interessante a Bahia iniciar a industrialização de vidros com 
uma empresa de tamanha experiência em escala mundial. 

Os projetos no Estado envolvem uma unidade de lavra e beneficiamento da 
areia silicosa de alta pureza, em Belmonte, no sul da Bahia, que fornecerá o principal 
insumo da fábrica de vidro em fase de implantação em Camaçari, na região 
metropolitana de Salvador. 

Na lavra e beneficiamento da areia serão utilizados equipamentos que 
permitirão uma seleção granulométrica prévia, definida conforme especificações, e 
encaminhada à fábrica em Camaçari. Após o tratamento metalúrgico a produção de 
vidros será destinada às indústrias de cosméticos e perfumaria. 

Várias atividades do planejamento já foram concluídas. O Contrato de 
Arrendamento de Direitos Minerários da área onde está localizada a jazida, em 
Belmonte, foi assinado com a CBPM em fevereiro de 2015 e aguarda averbação do 
DNPM. O contrato de compra e venda do terreno para construção da fábrica, em 
Camaçari, foi publicado no Diário Oficial do Estado em setembro de 2016. Além disso, o 
projeto básico de engenharia já foi concluído e a licenças ambientais da fábrica e de 
implantação da atividade mineira foram autorizadas e outorgadas, respectivamente. 

Segundo o cronograma a exploração da jazida deve iniciar entre julho e 
agosto de 2018 e o start-up das atividades operacionais da fábrica está previsto para 
dezembro do mesmo ano. 

Considerando que os recursos para os empreendimentos estão 
provisionados pela Vitro, os executivos da empresa informaram que só haverá atrasos 
se as instituições brasileiras não finalizarem em tempo hábil os processos autorizativos, 



que neste caso deverão ser iniciados em fevereiro de 2017. Na hipótese de atrasos nas 
autorizações os projetos podem ser protelados em pelo menos um ano. 

A previsão é produzir 90 milhões de peças por ano e serão gerados cerca de 
430 empregos diretos nas duas unidades. O projeto está orçado em US$ 110 milhões. 
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GOVERNO DE MG ABRE FINANCIAMENTO DE R$ 120 MILHÕES 

PARA MUNICÍPIOS MINERADORES 
 

O governo de Minas lançou na manhã desta terça-feira programa de apoio 
aos municípios mineradores do estado. Serão disponibilizados R$ 120 milhões em 
créditos para 177 cidades por meio de financiamento do BDMG. 

A queda na arrecadação dos royalties tem afetado as cidades mineiras desde 
2014. Com a desaceleração econômica, muitas empresas adiaram projetos de 
exploração mineral ou cancelaram investimentos. 

Neste programa o governo estadual e o BDMG criam condições especiais 
para o financiamento. Eles terão prazo de até 72 meses e taxas de juros de 6% ao ano, 
bem inferiores do que as praticadas no mercado.  

O governador Fernando Pimentel (PT) afirmou que o compromisso do 
governo estadual continua sendo de apoiar os municípios, mesmo em momento de 
crise. Ele ressaltou o papel da mineração na geração de emprego e renda em Minas 
Gerais. "Temos o compromisso com a atividade que dá nome ao nosso estado. A 
mineração é fundamental para nossas cidades", disse o governador. Ele afirmou que "é 
preciso enfrentar o tsunami de críticas que se abateram sobre a atividade depois da 
tragédia em Mariana".  

"Sei da angústia dos municípios mineradores com a avalanche de críticas que 
a atividade recebeu. Mas não podemos nos tornar inimigos da mineração", afirmou 
Pimentel. Ele destacou que tanto o governo de Minas quanto as prefeituras devem 
manter o rigor nos licenciamentos ambientais e "atuar de forma responsável para que 
a atividade seja sustentável". 
 

Crédito não resolve 

Os prefeitos consideram o programa do governo de Minas um passo positivo 
para "oxigenar a administração e garantir alguma verba para obras de infraestruturas".  

De acordo com o edital do programa, o limite de contratação dos recursos 
pelas prefeituras atenderá à capacidade de endividamento de cada município, 
estabelecida em legislação federal. Os limites de financiamento obedecem a Resolução 
4.466 do Banco Central, de 25 de fevereiro de 2016, – autorizando a concessão de 
financiamento a entes federativos – e às informações publicadas regularmente pelo 



Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), que acompanha a arrecadação 
dos royalties da mineração e, portanto, mostra as perdas das cidades mineradoras.  

Pelo edital, os grandes municípios mineradores do estado, Brumadinho, 
Itabira, Itabirito, São Gonçalo do Rio Abaixo, Mariana e Nova Lima, poderão pleitear 
empréstimo de até R$ 15 milhões cada um, maior teto definido para a nova linha do 
BDMG.  

"O crédito não resolve o problema, mas ajuda", afirma o prefeito de Itabira, 
Ronaldo Magalhães (PTB). Segundo ele, 72% da arrecadação do município é por meio 
da exploração do minério de ferro. 

Prefeito de Fortaleza de Minas, pequeno município de 4,5 mil habitantes do 
Sudoeste do estado, Adenilson Queiroz (PSB), conta que nos últimos anos os empregos 
no setor de mineração praticamente desapareceram da cidade. "Tínhamos um grande 
projeto do grupo Votorantim que praticamente fechou. A produção de níquel ficou 
insustentável já que o preço da tonelada ficou abaixo do preço de produção. 
Infelizmente o custo se tornou inviável para a empresa e o município perdeu muitas 
receitas", explica Queiroz.  

Segundo ele, a empresa tinha cerca de 700 funcionários em 2014 e neste 
ano são apenas 50 vagas. "Me reuni nos últimos dias com diretores da empresa para 
negociar uma isenção de impostos e tentar manter os empregos. Mas eles informaram 
que o projeto continua inviável", lamenta o prefeito.  

Situação parecida vive o prefeito Cristiano Marião (PSD), de Pedro Leopoldo, 
na Região Metropolitana de BH. "As projeções para 2017 não são favoráveis. As fábricas 
de cimento da cidade, segundo os seus donos, trabalham com apenas 1/3 da 
capacidade", diz o prefeito. 
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MINERADORA CONCLUI 70% DE CAMPANHA DE SONDAGEM EM 

PROJETO DE FOSFATO 
 
A Aguia Resources disse que completou 70% do programa de sondagem 

detalhada para o projeto de fosfato Três Estradas, no Rio Grande do Sul, e que os 
resultados até o momento confirmam os teores e a espessura da mineralização. 

“Resultados encorajadores mostram a natureza homogênea do depósito. 
Quatro plataformas de sondagem adamantada e uma de circulação reversa continuam 
a operar no campo, tendo completado 6.450 metros, ou aproximadamente 70%, do 
total de 9.500 metros planejados”, diz um comunicado divulgado hoje. Segundo a 
empresa, os teores e a espessura estão conforme previstas no modelo geológico. 

O comunicado destaca algumas interseções que são mais espessas do que o 
previsto, como por exemplo o furo TED-16-086, que mostra 72 metros de carbonatitos, 



ou seja, 22 metros maior do que a previsão. Nesse furo, o teor médio foi de 3,91% de 
pentóxido de fósforo (P2O5), porém em 10 metros foi encontrado teor de 5,03%. 

O teor mais alto encontrado foi no furo TER-16-156, que encontrou média 
de 9,36% P2O5 em 8 metros, a partir de 1 metro. O objetivo dessa campanha de 
sondagem é transformar recursos inferidos em recursos medidos e indicados. 

Segundo o diretor técnico Fernando Tallarico, a campanha avança bem e 
está dentro do cronograma. Sobre o fato de terem sido encontradas áreas mineralizadas 
mais espessas, ele disse, em nota, que “isso provavelmente terá um impacto positivo no 
tamanho dos recursos de Três Estradas”. 

O comunicado diz ainda que os testes em planta piloto estão começando na 
Eriez Flotation Division, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Os dados desses testes 
serão usados no estudo preliminar de viabilidade, ou Bankable Feasibility Study (BFS), 
em inglês. “Com amostras a caminho da Eriez, vamos em breve começar uma fase crítica 
do BFS que será testar nosso fosfato em uma planta piloto”, disse Justin Reid, diretor da 
Aguia. 
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EXPLORAÇÃO MINERAL: POR QUE INVESTIR EM ZINCO? 
 

Você sabia que o zinco teve uma das melhores performances entre os metais 
básicos nos últimos anos?  

A curva de preços deste metal é crescente, praticamente sem inflexão, o que 
torna o zinco um dos mais interessantes metais do momento.  

O que está por trás dessas altas contínuas?  
Faz tempo que os exploradores minerais deixaram de prospectar os sulfetos 

de zinco. Na realidade o último boom de exploração ocorreu na década de 70 quando 
quase todas as empresas, a maioria majors, faziam grandes campanhas de sedimentos 
de corrente e de levantamentos aerogeofísicos.  

Foi a última corrida aos metais básicos, rapidamente substituída pela do 
ouro, diamantes e do minério de ferro.  

Os esforços de quase 50 anos atrás resultaram em inúmeras grandes 
descobertas minerais e, em apenas uma década, a oferta de zinco cresceu, os preços 
estabilizaram e o mundo voltou a normalidade.  

Hoje estamos vendo a ponta do iceberg de uma nova realidade.  
Muitas minas, algumas gigantescas como Century e Lisheen, foram 

fechadas. A exaustão de dezenas de jazidas se somam aos cortes em custos de 
produções marginais o que terminou por colocar o zinco, de novo, entre as commodities 
muito valorizadas.  

Hoje o preço do metal atinge US$2.765/t, quase 100% maior do que no início 
de 2016 (veja o gráfico).  



O crescimento mundial aliado a uma produção menor e novos fechamentos 
de minas, faz do zinco uma aposta segura para os próximos anos.  

Este metal, cuja produção anual está prevista para 13,2 milhões de 
toneladas em 2017, terá um desempenho superior ao cobre e ao chumbo. 
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THESE ARE THE AFRICAN COUNTRIES INVESTORS SHOULD PAY 

ATTENTION TO... AND NOT 
 

About half of all the African countries either host significant operating mines 
or have advanced exploration projects, yet investors tend to shy away due to perceived 
risks such as high levels of corruption and political uncertainty, a new report shows. 

There are many rankings that aim to help companies choose the best 
countries to set up shop in the region, such as Canada’s Fraser Institute annual report 
and Transparency International’s corruption index, but London-based finnCap has come 
up with one of its own 

The investment bank analyzed the 25 (roughly) countries in Africa that have 
working mines or advanced exploration projects, incorporating the best known rankings 
available, but factoring each country’s geological potential and their current security 
risk. 

So, what did they conclude?  



The first and main finding is that there is an urgent need to refill the mining 
project pipeline of all African countries with early stage exploration projects of all shapes 
and sizes. 

But where to start?  
According to finnCap, investors would be better off in Ghana, Botswana, 

Namibia, Lesotho and Senegal, which already have companies successfully operating 
inside their borders.  

These include, just to name a few, Kennedy Ventures (Tantalite Valley 
tantalum mine) and Weatherley (Tschudi copper mine) in Namibia, as well as Firestone 
Diamonds (Liqhobong diamond mine) and Gem Diamonds (Lesteng diamond mine) in 
Lesotho. 

At the bottom of the bank’s list figure Eritrea, Kenya, Zimbabwe, Guinea and 
Angola, which also have a few known names present in their mining sector.  

Those include Avocet (Tri-K gold project) in Guinea, ASA Resource Group 
(Freda Rebecca gold mine and Bindura nickel mine) and Caledonian (Blanket gold mine) 
in Zimbabwe, and Base Resources (Kwale mineral sands mine in Kenya. 

“There is a lot of money to be made if country risk and entry timing can 
correctly be judged” the reports says, citing as an example Randgold Resources’ success 
story in Mali, which started off with a small gold mine back in 1995 when the country 
had had no mining industry other than some artisanal operations. 

Within five years, Randgold’s Morila gold mine (jointly owned and managed 
with AngloGold) had become one of the world’s more profitable mines and laid the 
foundations for the growth of the business. 

So the lesson for investors should be to always look at the risk/reward 
balance, the analysts say.  

Does outstanding geology beat corruption and security issues, including but 
not limited to the threat of the radical Muslim insurgencies? This mostly comes down to 
the quality of company management and theirs in-country experience, they conclude. 
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FIM DA VALE5? ACORDO DE ACIONISTAS PODE CONVERTER TODAS 

AS AÇÕES EM ORDINÁRIAS; VEJA O IMPACTO 
 
Caso ocorra realmente a união das ações, a mineradora iria pulverizar seu 

controle, diluindo a participação dos atuais acionistas 
Na manhã de terça-feira (17) o serviço de notícias ValorPro afirmou que nas 

negociações do acordo de acionistas da Vale, existe a discussão para a migração das 
duas classes de ações da mineradora para apenas papéis ordinários, que dão direito a 
voto. Segundo fontes, este é um cenário provável, mas o acordo ainda não foi fechado. 



Vence em abril o atual acordo entre os acionistas da Vale, Bradespar, BNDES, 
a japonesa Mitsui e os fundos de pensão estatais (Previ, Funcef, Petro e Funcesp). Além 
disso, a publicação diz que circula a possibilidade do próximo acordo ser mais curto, de 
apenas seis anos, contra os 20 anos do acordo atual (o acordo vigente é de 1997, ano da 
privatização da Vale). 

Caso ocorra realmente a união das ações, a mineradora iria pulverizar seu 
controle, diluindo a participação dos atuais acionistas. Mesmo assim, segundo a fonte 
do Valor, eles teriam como se proteger de eventuais ofertas hostis por meio de regras 
que devem ser estabelecidas já na renovação do acordo. 

Segundo a equipe de analistas do BTG Pactual, esta potencial melhoria da 
governança seria uma notícia positiva para os acionistas. "Isso poderia levar a um re-
rating dos múltiplos da Vale mais para os níveis de pares", disseram em relatório 
destacando que a Rio Tinto e a BHP negociam em múltiplos entre 7 e 7,5 vezes, 
enquanto a Vale está em 6 vezes. 

Supondo a convergência das ações, o patrimônio da Vale poderia sofrer uma 
reprecificação de mais de 30%, o que implicaria na criação de valor de US$ 18 bilhões 
para a mineradora, segundo o BTG. Entre diversos fatores que tornam este assunto 
bastante complexo, os analistas destacam a decisão de qual seria a relação de troca das 
atuais ações PN para ON.  

Dados todos os pontos que precisam ser decididos, a equipe do BTG diz estar 
cética que este seria um evento para curto-prazo na Vale. "Embora claramente faria 
sentido de uma perspectiva de criação de valor e provavelmente será analisada a nível 
de acionista, permanecemos neutros com a Vale", completaram os analistas. 

O blog "O Investidor de Sucesso", do InfoMoney, publicou uma análise sobre 
a Bradespar, destacando exatamente a correlação das ações da holding com os papéis 
ordinários e preferências da Vale. Tudo isso por conta dos temores criados no ano 
passado com o risco do acordo de acionistas não ser renovado. Para conferir a análise 
completa, clique aqui. 
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ABB BUSCA MAIS CONTRATOS NO SETOR DE MINERAÇÃO 

BRASILEIRO 
 

A ABB, empresa suíça de engenharia, afirmou que acredita na retomada da 
economia brasileira e planeja novos investimentos no país. A companhia, segunda maior 
fornecedora de equipamentos para o megaprojeto de minério de ferro S11D da Vale no 
Pará, diz que, devido às inovações aplicadas no projeto, novos contratos devem ser 
fechados no setor de mineração. 

http://www.infomoney.com.br/blogs/bolsa/o-investidor-de-sucesso/post/6021949/criatura-criador-por-que-bradespar-subiu-dobro-que-vale-pode


"Hoje no Brasil, por enquanto, não existe um projeto comparado com essa 
dimensão. Mas somos otimistas que possivelmente em 2017 possa existir alguma 
ativação de projetos que estão em estudos para que possamos participar", declarou o 
presidente da empresa no Brasil, Rafael Paniagua. O valor do contrato assinado entre a 
companhia e a Vale em 2012 foi de US$ 140 milhões. 

A ABB foi a segunda maior fornecedora de equipamentos para o S11D, 
ficando atrás apenas da Thyssenkrupp. O empreendimento, localizado em Canaã dos 
Carajás (PA), entrou em operação comercial na semana passada. 

Em dezembro, a ABB declarou que as soluções digitais personalizadas 
oferecidas pela empresa para a Vale, como serviços exclusivos de eletrificação e 
automação da planta, área que envolve a mina de exploração e a usina de 
beneficiamento, além das instalações de apoio, permitiram à mineradora diminuir o 
custo de produção de minério de ferro. 

De acordo com Paniagua, além do setor de mineração, a companhia também 
busca novos contratos nas áreas de petróleo e gás, portos, rodovias e ferrovias. Na 
semana passada, a ABB assinou contrato de US$ 75 milhões para fornecer 
transformadores conversores para o segundo linhão de transmissão da hidrelétrica de 
Belo Monte, no Pará, e já está de olho nos próximos leilões que deverão oferecer 
concessões para construção de novas linhas de transmissão. 

"Quando olhamos para o Brasil, nos próximos 12, 18 e 24 meses, nós somos 
otimistas, nós acreditamos principalmente na área de infraestrutura", afirmou 
Paniagua, explicando que a empresa tem cinco fábricas de equipamentos no Brasil. 

O executivo está otimista em relação aos futuros leilões de linhas de 
transmissão, devido ao bom resultado da última licitação, que atraiu grande competição 
após o governo elevar as taxas de retorno. "O leilão de 2016 fez muito sucesso e tem 
que ser executado em 2017 e 2018; e nós estamos bem posicionados com nossos 
parceiros de negócios", disse. 

Sobre o setor de óleo e gás, o presidente da ABB destacou que o incentivo 
do atual governo para a atração de outras petroleiras multinacionais ao país, com 
aumento da competitividade, deverá estimular novos negócios. Segundo ele, grandes 
projetos, como a área de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, devem atrair grandes 
investimentos a partir deste ano e do próximo. 

"Temos conteúdo local, ao mesmo tempo temos plantas em 120 países do 
mundo então podemos atender bem tanto a Petrobras quanto novos players que estão 
chegando ao setor de óleo e gás no Brasil, todos eles são grandes clientes da ABB em 
nível mundial", afirmou. 

O executivo declarou que permanece investindo no país em ritmo 
semelhante ao ocorrido entre 2010 e 2015, quando foram aportados cerca de R$ 200 
milhões. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 19/01/2017 

 

 



 
 

SETOR MINERAL BRASILEIRO EXPORTOU US$ 36,6 BILHÕES EM 

BENS MINERAIS EM 2016 
 

O setor mineral brasileiro registrou superávit comercial de US$ 18,1 bilhões, 
somando exportações da ordem de US$ 36,6 bilhões e importações de US$ 18,5 bilhões. 
Os dados foram consolidados pela Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral (SGM) do Ministério de Minas e Energia, e abrangem a mineração (indústria 
extrativa, sem petróleo e gás) e a indústria da transformação mineral (metálicos, não 
metálicos e compostos químicos). 

O resultado em 2016 é um recuo da ordem de 6% em relação verificado no 
final de 2015, reflexo do ciclo da desvalorização dos preços das principais commodities 
do setor. 

A balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 47,7 bilhões com 
exportações de US$ 185,2 bilhões e importações de 137,5 bilhões. As exportações do 
setor mineral participaram com cerca de 20% do total dessas exportações. 

Em 2016, as exportações da mineração (indústria extrativa, excluindo 
petróleo e gás) participaram com 9,4% do resultado total brasileiro.  Os embarques de 
minério de ferro, principal item dessa pauta, aumentaram 2,1%, passando de 366,2 
milhões de toneladas em 2015 para 374 milhões toneladas em 2016. Entretanto, a 
receita gerada com essas vendas recuou 5,6%, atribuindo-se ao fraco desempenho das 
exportações de pelotas, que declinaram 42,5% e 53,7%, em volume e valor, 
respectivamente. As exportações de minério de ferro representaram 76% do total da 
mineração; 36 % do setor mineral e 7,2 % das exportações brasileiras, em 2016. 

As importações da mineração totalizaram US$ 5,4 bilhões, apresentando 
queda de 21,7%, em relação a 2015. Além do declínio em volumes importados, com 
exceção do potássio, observou-se acentuados recuos dos preços das principais 
commodities dessa pauta que são Carvão Metalúrgico, Cobre (concentrado), Enxofre e 
Rocha fosfática. 

No período, a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral (CFEM), os royalties da mineração, aumentou cerca de 18,3% em relação a 
2015, passando de R$ R$ 1,519 bilhão em 2015 para 1,797 bilhão neste ano. No período 
de janeiro a novembro de 2016, foram expedidos 12.607 alvarás de pesquisa, 
outorgadas 452 concessões de lavra e aprovados 1.541 relatórios de pesquisa. 
 
Fonte: Ministério de Minas e Energia 
Autor: Assessoria de Comunicação Social MME 
Data: 20/01/2017 
 

 

 

 



 

VALE EMBARCA PRIMEIRA CARGA DE MINÉRIO DE FERRO PRODUZIDA 

NO S11D 
 
A Vale informou que o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís 

(MA), embarcou na última sexta-feira (13) a primeira carga comercial de minério de 
ferro produzida na mina de S11D, em Canaã dos Carajás (PA). Segundo a mineradora, 
foram embarcadas 26,5 mil toneladas de minério, divididas em três navios com 
capacidade entre 73 mil e 380 mil toneladas de porte bruto (tpb). 

A companhia afirmou, em comunicado divulgado ontem (16) à imprensa, 
que os navios tiveram a capacidade completada com minério Carajás IOCJ, proveniente 
das outras minas no Sistema Norte. O Carajás IOCJ, com 65% de teor de ferro, já 
representa 40% das vendas da Vale. Até 2020, a previsão é que ele ultrapasse 50% da 
produção da empresa 

“Ao lado de novas minas em operação, em Carajás, e dos investimentos já 
realizados em Minas Gerais, o S11D permitirá à Vale aumentar a sua competitividade no 
mercado internacional nos próximos anos”, declarou a mineradora. 

De acordo com a Vale, a alta qualidade do minério extraído da nova mina 
dará flexibilidade à empresa para misturá-lo, em portos da Malásia, China e Omã, com 
os produzidos nos chamados Sistemas Sul e Sudeste, em Minas Gerais, trazendo 
melhoria na precificação do produto final vendido, bem como prolongando a vida útil 
das minas do Estado. 

O Complexo S11D Eliezer Batista foi inaugurado em dezembro do ano 
passado e é o maior empreendimento de minério de ferro da companhia. Ao todo, 
foram investidos cerca de US$ 14,3 bilhões, sendo que US$ 6,4 bilhões foram destinados 
à implantação da mina e usina de beneficiamento e US$ 7,9 bilhões correspondem à 
parte logística, que inclui a construção de um ramal ferroviário da Estrada de Ferro de 
Carajás (EFC) e novos berços para atracação de navios no Terminal de Ponta da Madeira. 

O S11D vai acrescentar, em etapas, uma capacidade "líquida" de 75 milhões 
de toneladas de minério de ferro ao Sistema Norte da Vale, no Pará. A produção na 
região sairá de 155 milhões de toneladas em 2016 para 230 milhões em 2020, segundo 
o website da mineradora. 

 
Fonte: Notícias de Mineração 

Data: 17/01/2017 

 

 

 

 

 



 
 

BHP, VALE E MPF ASSINAM AJUSTE PRELIMINAR SOBRE SAMARCO 
 

A Vale, a BHP Billiton e a Samarco anunciaram ontem dois Termos de 
Ajustamento Preliminares com o Ministério Público Federal (MPF) envolvendo o 
rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana, em 5 de novembro de 
2015. Na prática, os acordos evitam a necessidade de realizar um aporte de R$ 1,2 bilhão 
exigido pela Justiça Federal de Minas Gerais e que deveria ter sido feito ontem. 

O primeiro termo de ajustamento define um cronograma de negociações 
para a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) final que deve ocorrer 
até 30 de junho e cria as bases para compensações pelos impactos do rompimento da 
barragem. O acordo abarca duas ações civis públicas que tramitam na 12ª Vara Federal 
de Belo Horizonte. A primeira, de R$ 20 bilhões, impetrada pela União, pelos Estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo e outras autoridades governamentais e sobre a qual já se 
havia chegado a um acordo prévio que previa o pagamento em 15 anos, de cerca de R$ 
11,5 bilhões. A homologação deste acordo, no entanto, foi suspensa pela Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região.  

Outra ação abarcada nesse primeiro termo de ajustamento foi ajuizada pelo 
próprio MPF e tem o valor de R$ 155 bilhões. Neste caso, ainda não houve decisão ou 
acordo envolvendo a causa.  

Esse primeiro termo de ajustamento prevê a contratação de especialistas 
escolhidos pelo MPF e pagos pelas empresas para fazer o diagnóstico e acompanhar os 
41 programas do acordo fechado no âmbito da ação ajuizada pela União e pelos dois 
Estados e a realização de onze audiências públicas até 15 de abril de forma a permitir a 
participação das comunidades na definição do conteúdo do termo final.  

Em relação aos recursos que deveriam ter sido desembolsados ontem, o 
acordo prevê que as três companhias apresentem garantias de R$ 2,2 bilhões que 
supram as obrigações de custeio de financiamento de programas de compensação até 
a celebração do termo final prevista para junho. Deste total de R$ 2,2 bilhões em 
garantias, serão R$ 100 milhões em aplicações financeiras, R$ 1,3 bilhão em seguro 
garantia e R$ 800 milhões em ativos da Samarco. Com isso, praticamente não haverá 
desembolso de caixa por parte da Vale. A mineradora brasileira e a BHP 

Billiton controlam a Samarco por meio de uma joint venture. Caso as 
negociações para o termo final não terminem em acordo até 30 de junho, o Ministério 
Público Federal poderá pedir para a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte o 
restabelecimento do depósito de R$ 1,2 bilhão.  

O segundo termo de ajustamento estabelece um cronograma para liberação 
de R$ 200 milhões para o programa de reparação nos municípios mineiros de Barra 
Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova.  

Ontem, as ações da Vale seguiram o comportamento do Ibovespa e 
fecharam em queda. As ordinárias recuaram 1,99%, cotadas a R$ 31,47, enquanto as 
preferenciais classe A caíram 2,55%, cotadas a R$ 28,69. Apesar da queda nas ações, 
analistas viram pontos positivos nos acordos anunciados ontem. O Deutsche Bank, em 



relatório aos clientes, apontou o baixo valor estabelecido como adiantamento para o 
fundo de reparação dos danos, a aprovação pelos promotores do relatório de auditoria 
independente e o cronograma estabelecido para resolver a questão como pontos 
positivos do acordo. 

 Para os analistas Rene Kleyweg e Chris Terry, apesar de o acordo ser 
preliminar e não definitivo, já representa uma possibilidade de progredir no assunto. O 
banco tem recomendação de compra para as ações da Vale. 
 

Fonte: Valor 

Autor (es): Rafael Rosas e Francisco Góes 

Data: 20/01/2017 

 

 

 

CENTRO DE MINERAÇÃO ALEMÃO PROMOVE REDE DE CONTATOS 
 

O setor de Mineração e Recursos Minerais representa um grande potencial 
para a indústria mundial. Sabendo disso, a Alemanha, país industrializado e de alta 
tecnologia, que depende da importação de matérias-primas energéticas e minerais, 
desenvolve uma rede mundial nesse setor por meio do German Mining Network. 

 Um dos objetivos dessa rede é agregar mais valor e conhecimento, 
alinhados a conceitos sustentáveis, para garantir um trabalho focado, produtivo e sem 
impactos ambientais. Além disso, atua como uma plataforma de mediação entre os 
interessados da área, especialistas e produtores do setor com as empresas alemãs a fim 
de alinharem parceiros e projetos. 

Neste sentido, o governo federal alemão aprovou, no ano de 2010, sua 
estratégia para a área com o objetivo de mostrar uma política e um suprimento de 
matérias-primas que sejam sustentáveis e competitivos em nível internacional. 

Em 2014, depois que a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de 
São Paulo (AHK São Paulo) elaborou um estudo abrangente sobre o setor de Mineração 
e de Recursos Minerais, a instituição recebeu, em setembro de 2015, do Ministério da 
Economia e Energia da Alemanha (BMWi) a autorização para montar o “Centro de 
Competência de Mineração e Recursos Minerais” no Brasil.  

Ele foi oficialmente inaugurado em 19 de setembro de 2015 pelo vice-
ministro do BMWi Matthias Machnig. O Centro de Competência faz parte de uma rede 
mundial. 

 Além do Brasil, existem centros especializados de competência em 
mineração e recursos minerais também na Austrália, no Chile, no Canadá, no Peru e na 
África do Sul.  

No Brasil, o Centro de Competência é coordenado por Alessandro Colucci, 
especialista em Mineração e Recursos Minerais, que durante 12 anos atuou como 
assessor nas associações profissionais Mining (que antes se chamava Máquinas para 
Mineração) bem como Máquinas para Construção Civil e Materiais de Construção da 



Associação dos Fabricantes Alemães de Máquinas e Equipamentos (VDMA) e foi 
responsável, entre outros, pelos mercados na América Latina. 

Os objetivos do Centro foram pauta de uma entrevista da revista “markets 
international” do GTAI (German Trade and Invest). Os entrevistados foram Alessandro 
Colucci, coordenador do Centro de Competência de Mineração e Recursos Minerais da 
Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, e Aarti Soerensen, gerente de projeto do Centro 
Competência de Mineração e Recursos Minerais da Câmara Canadá-Alemanha. 

Na entrevista, os dois especialistas comentam a importância de se ter essa 
rede mundial de parceiros, servindo de plataforma para informações como potenciais 
de mercado, novas tecnologias, tendências etc.   

Além disso, esses centros de competência subsidiam empresas parceiras 
com trocas de informações, seminários, delegações internacionais etc.   

Veja a entrevista na íntegra, clicando aqui! 
 
Fonte: Brasil Alemanha News 
Autora: Ana Paula Calegari 
Data: 19/01/2017 

 

 
 

13 MIL TONELADAS DE MINÉRIO ILMENITA SERÃO EMBARCADAS DA 

PARAÍBA PARA EUROPA 
 

O Porto de Cabedelo conclui uma importante operação nos próximos dias. 
Vai embarcar para a Holanda e para a França, ilmenita, minério extraído na Paraíba. 

O Navio African Joseph R, de bandeira grega, atracou nesta terça-feira (17) 
para levar para a Holanda e a França, 13 mil toneladas de ilmenita extraída no município 
de Mataraca, Litoral Norte paraibano. 

O navio vai entregar parte da carga em Rotterdam, na Holanda, e tem 
destino final no Porto de Thann, na França. 

Ilmenita (FeTi02) é o mineral de titânio de ocorrência mais comum e 
abundante. É utilizado como pigmento nas indústrias de tinta, papel, plástico, borracha, 
fibras, vernizes, próteses ósseas, implantes dentários, instrumentos cirúrgicos, entre 
outros. 

O minério apresenta-se na cor preta do ferro. Cerca de 88% da produção 
mundial de titânio é obtida da ilmenita. No Brasil os principais municípios produtores 
são: Mataraca (PB); São Francisco de Itabapoana (RJ) e Santa Bárbara de Goiás (GO). 

Em 2016, ocorreram alguns embarques do minério ilmenita para a Europa. 
Dezenas de trabalhadores portuários participam da operação de embarque das 13 mil 
toneladas de ilmenita. 
 
Fonte: Paraíba Online 
Autor: SECOM/PB 
Data: 18/01/2017 

http://www.ahkbrasil.com/downloads/arquivos/mineracao01.pdf


 

 
 

RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA 2017 - ANO BASE 2016. 
 

O DNPM começou a receber desde domingo, 15 de janeiro, o Relatório Anual de Lavra-

RAL, Exercício 2017 - Ano Base 2016. Para acessar o sistema, o usuário deverá estar 

inscrito no Cadastro de Titulares de Direitos Minerários (CTDM). 

 
O DNPM começou a receber no domingo, 15 de janeiro, o Relatório Anual 

de Lavra-RAL, exercício 2017 - ano-base 2016. O aplicativo segue a mesma concepção 
das versões anteriores, sendo familiar àqueles que procuram o DNPM anualmente para 
entregarem o relatório anual de atividades. 

Para acessar o sistema, o usuário deverá estar inscrito no Cadastro de 
Titulares de Direitos Minerários (CTDM). Caso contrário, ir à página do DNPM na Internet 
e preencher a ficha cadastral, conforme dispõe a Portaria Nº 270, de 10/07/2008, que 
instituiu o Cadastro de Titulares de Direitos Minerários (CTDM). 

Para evitar contratempos, o DNPM recomenda aos usuários fazer o cadastro 
ou a atualização cadastral no CTDM, antecipadamente. Ao concluir o cadastramento 
eletrônico, o interessado deverá imprimir o formulário e apresentá-lo, no prazo de até 
30 (trinta) dias, no protocolo de qualquer Superintendência ou da sede do DNPM. 

CTDM – Informações sobre cadastro, atualização de dados, recuperação de 
senha e alteração de e-mail na Ficha Cadastral. Clique aqui para acessar 
http://outorga.dnpm.gov.br/SitePages/fichacadastral.aspx 

Conforme prevê a legislação, o prazo de entrega do RAL 2017 - ano base 
2016 termina em 15 de março para Manifesto de Mina, Decreto de Lavra, Portaria de 
Lavra, Grupamento Mineiro, Consórcio de Mineração, Registro de Licença com Plano de 
Aproveitamento Econômico - PAE aprovado pelo DNPM, Permissão de Lavra 
Garimpeira, Registro de Extração e áreas tituladas com Guia de Utilização; e até 31 de 
março para Registros de Licença sem Plano de Lavra. Uma equipe de técnicos do DNPM 
ficará à disposição dos usuários na sede da Autarquia em Brasília e nas 
Superintendências para sanar eventuais dúvidas no preenchimento do RAL. 

O RAL não deve ser visto e limitado apenas no envio de um documento 
eletrônico para atender a uma exigência legal, mas sim com a ideia de formar um banco 
de dados com informações fidedignas, suporte do Anuário Mineral Brasileiro e outras 
publicações do DNPM de interesse da sociedade, particularmente do setor de 
mineração. As incorreções ou omissões no seu preenchimento acarretarão graves 
prejuízos para o minerador como o desconhecimento das reais possibilidades do seu 
negócio, bem como para a sociedade que não receberá informações de excelência, com 
danos para todos. 

Com o intuito de atender as exigências da legislação mineral, as informações 
do RAL se prestam para atender inúmeras outras demandas que demonstram para 
sociedade se aquela atividade econômica atende ao interesse nacional, se está 

http://outorga.dnpm.gov.br/SitePages/fichacadastral.aspx


condizente com o proposto por ocasião da concessão e, ainda, fornecem os argumentos 
técnicos que alicerçam o arcabouço legal da indústria mineral, válidas para legitimar as 
políticas públicas para o aproveitamento dos recursos minerais. 

O RAL pode ser definido como o instrumento mais importante para o 
minerador declarar sua contribuição para riqueza nacional e ser reconhecido pelo 
mérito da sua atividade para o País. Diante dessa premissa, o declarante é o primeiro a 
considerar o conceito que tem da atividade na hora de garantir as informações 
constantes do Relatório Anual de Lavra. 

Para mais informações, acesse a tela inicial da declaração, em 
https://ralweb.dnpm.gov.br/  

 
Fonte: DNPM 

Data: 24/01/2017 

 

 

 
PRODUÇÃO DE MANGANÊS DA BMC AUMENTA 103% EM 2016 

 

A mineradora Brasil Manganês Corporation (BMC) produziu, no ano 
passado, 34.622 toneladas de manganês, o que mostra um aumento de 103% sobre a 
produção de 2015, que foi de 17.037 toneladas. A empresa é controlada pela Meridian 
Mining, com sede na Holanda, desde outubro de 2016, e tem mina em Espigão D’Oeste, 
em Rondônia. 

No último trimestre do ano passado, a produção teve nível de aumento 
similar. Foram produzidas 13.326 toneladas de óxido de manganês de outubro a 
dezembro, contra 6.536 toneladas produzidas no quarto trimestre de 2015, com alta de 
104%. O principal fator para o aumento foi a instalação de um sistema de peneiramento 
a seco para separar estéril na frente de lavra antes de transportar o minério para a 
planta de processamento. 

“Em 2016, aumentamos de forma substancial tanto a produção quanto as 
vendas de nosso minério com alto teor de manganês, em especial na segunda metade 
do ano quando o preço da commodity começou a aumentar rapidamente. Com uma 
lista crescente de clientes internos e externos, nosso foco para 2017 continua a ser o 
crescimento e melhorar os estágios iniciais de produção para compensar parcialmente 
os gastos com exploração e desenvolvimento” disse Anthony Julien, presidente e CEO 
da Meridian em nota divulgada hoje (24). 

Segundo a empresa, a construção da planta piloto Jaburi e a instalação dos 
equipamentos de produção avançam dentro do orçamento e do cronograma. “A planta 
piloto vai dar mais eficiência à jigagem e ao uso da água, junto com a habilidade de britar 
e processar minérios mais duros. A planta piloto deve ser comissionada no início do 
segundo trimestre de 2017”, diz o comunicado da empresa. O principal propósito dessa 
planta é gerar dados para o estudo preliminar de viabilidade do projeto. 

No início de janeiro de 2016, o preço para o manganês com 44%, entregue 
na modalidade CIF no porto chinês de Tianjin, era de US$ 1,86 por dmtu. No fim de 

https://ralweb.dnpm.gov.br/


dezembro do ano passado, o preço passou para US$ 9,17 por dmtu, segundo dados do 
Metal Bulletin. A BMC vendeu, em 2016, 39.820 toneladas de manganês. Somente no 
quarto trimestre, foram negociadas 19.592 toneladas, volume bem superior às 1.906 
vendidas no quarto trimestre de 2015. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 24/01/2017 

 

 
TRUMP JITTERS SEND GOLD PRICE TO TWO-MONTH HIGH 

 

Gold advanced to a two-month high on Monday as the metal finds support 
from safe haven buyers amid increasing global economic and geopolitical uncertainty. 

In brisk trade of more than 23m ounces gold for delivery in February, the 
most active contract on the Comex market in New York, hit a high of $1,219.40 in 
afternoon dealings, up over 1% from Friday's close. It was the highest intra-day level for 
gold since November 22. 

Gold is now up just shy of 6% in January, but has taken a beating since 
Trump's victory trading some $120 an ounce below its high on election night November 
8. 

Gold bears are betting that a Trump administration will lead to strong US 
economic expansion, higher interest rates and a stronger dollar. Higher interest rates 
(after adjusting for inflation) boosts the value of the dollar and makes gold less attractive 
as an investment because the metal is not yield-producing and investors have to rely on 
price appreciation for returns. 

But on Monday, that narrative began to unwind as President Trump's swift 
action on US trade deals began to hurt the dollar and worries about the broader geo-
political impact of a Trump administration, the fallout from Britain's exit from the EU 
and upcoming elections in Germany and France mount. 

In a research report Cantor Fitzgerald analyst Rob Chang says the 45th US 
president "will add an unprecedented degree of uncertainty to global markets": 

"Trump’s incoming administration is among the least experienced in public 
service of any in history and this will lead to a steep learning curve for several 
departments. While it is generally expected that the Republican-controlled Senate and 
House of Representatives will be supportive of Trump’s policies, collaboration is far from 
certain as there has been an inordinate amount of pushback from senior members of 
the Republican Party on various fronts. 

"In addition, the unconventional and often erratic behavior of Trump may 
also be a constant wildcard. We point to his interesting and frequent use of twitter as a 
prime example of this as a single tweet can influence markets. These issues point to a 
great degree of political and policy uncertainty for the U.S., which will make the safe 
haven feature of gold very attractive." 

A report by Bloomberg showed that during the seven presidential 
inauguration years since the end of the gold standard, the price of gold fell during the 



year that a new president was sworn in only on one occasion. That was in 1981, when 
Ronald Reagan took office. The 12-month gold price performance following a newly 
elected US president has averaged +15%. 
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MINÉRIO DE FERRO TERÁ FORTE CORREÇÃO POR OFERTA, DIZ 

CITIGROUP 
 
O minério de ferro caminha para um forte declínio porque a oferta de 

qualidade superior do Brasil e da Austrália deverá aumentar, segundo o Citigroup, que 
combinou sua projeção de queda no segundo semestre com atualizações na perspectiva 
do banco para os primeiros trimestres do ano. 

Os ganhos recentes foram respaldados pelo déficit de material de qualidade 
superior, disseram analistas incluindo Ed Morse em nota recebida na segunda-feira. O 
banco ampliou sua projeção do primeiro trimestre de US$ 60 para US$ 77 a tonelada, 
elevou a previsão para o segundo trimestre de US$ 57 para US$ 70 e manteve o número 
do quarto trimestre em US$ 53. 



O minério de ferro subiu no ano passado porque os estímulos do governo da 
China reforçaram a demanda das importações, impulsionando mineradoras globais 
como Rio Tinto Group, BHP Billiton e Vale. A alta inesperada foi respaldada por um salto 
nos preços do carvão, o que ajudou a demanda das usinas por minério de qualidade 
superior para melhorar sua eficiência. O esforço da China para reprimir a poluição que 
aumentou o smog também ampliou a demanda dos produtos de alta qualidade, 
segundo o Citigroup. 

O banco estima que "os preços se corrigirão, caindo fortemente no segundo 
semestre, com 50 milhões a 60 milhões de toneladas por ano de aumento na oferta de 
minério de alta qualidade do Brasil e da Austrália", informou na nota de 22 de janeiro. 
"A produção de minério de ferro chinesa também poderá subir", diz a nota, citando 
projeção da MySteel de aumento de 15 milhões de toneladas. 

O minério com 62 por cento de conteúdo em Qingdao aumentou 0,9 por 
cento, para US$ 81,13 a tonelada, na segunda-feira, segundo a Metal Bulletin. Os preços 
atingiram o maior nível em dois anos em 16 de janeiro, de US$ 83,65, e acumulam alta 
de 2,9 por cento em 2017 após o aumento do ano passado. 

Os estoques de minério mantidos nos portos da China atingiram um recorde 
de 119,1 milhões de toneladas na semana passada, segundo a Shanghai Steelhome 
Information Technology. O Citigroup informou que mais de 95 por cento do aumento de 
2016 foi provavelmente de material de baixa qualidade, razão pela qual o mercado de 
alta qualidade continua bastante apertado. 

Embora outros analistas como o Barclays também tenham sinalizado o 
potencial de perdas ao longo de 2017, alguns estão mais otimistas. O minério de ferro 
provavelmente manterá seu patamar em 2017 e poderá até avançar com o aumento 
das importações da China, segundo pesquisa com participantes do setor realizada pela 
Singapore Exchange, que opera contratos de derivativos que ajudam a estabelecer os 
preços globais. 

A alta surpresa do minério de ferro beneficiou as ações das mineradoras. No 
Brasil, a ação da Vale mais do que dobrou no ano passado e ampliou seus ganhos em 
2017. A Rio teve alta em Sidney no ano passado e subiu em todas as semanas de janeiro 
até o momento. 
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