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A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico  
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ARGENTINA PASSES MINING ACT EXPECTED TO CREATE 125,000 

NEW JOBS 
 

Argentina's federal government and the governors of 20 out of 23 provinces 
have signed a long-awaited mining deal that harmonizes taxes and regulations, in a 
move aimed at jump-starting investment in the sector. 

The agreement, which still needs approval from Congress, sets a 3% ceiling 
on royalties mining companies pay to provinces. A second provincial tax, capped at 1.5%, 
will be allocated to fund mining infrastructure. 

The governments of Chubut and La Pampa provinces, which did not 
participate in the drafting of the agreement, as well as La Rioja representatives, did not 
attend the signing ceremony, local paper Página12 reports. Argentina's just changed 
federal structure scared mining investors away for years, as seven of the country's 23 
jurisdictions have a full ban on the use of cyanide, based on environmental concerns. 

As a result, several of its provinces ranked at the bottom of the latest mining 
investment survey conducted by Canada's Fraser Institute. The new agreement, 
President Mauricio Macri said, will create about 125,000 new mining jobs across the 
country. It is also expected to boost foreign investment in the sector to $25 billion by 
2025, on top of the $3 billion already confirmed for the 2017-18 period. 

Since taking office in late 2015, Macri has adopted measures to revive the 
country’s mining industry. One of the first ones was eliminating a 5% tax on mining and 
energy companies in February last year. He also revoked a prohibition on foreign mining 
companies sending profits made in Argentina out of the country. 

Experts estimates there is some $400 billion worth of untapped mineral 
resources underground in Argentina. 
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MEGAGARIMPO ILEGAL PROVOCA 'FEBRE DO OURO' E DIVIDE ÍNDIOS 

NO PARÁ 
 

Do alto, é difícil acreditar que um garimpo tão grande atue na ilegalidade: 
no meio da floresta densa, abre-se uma chaga de centenas de metros de terra exposta 
e água empoçada, em plena terra indígena mundurucu. 

Na última terça-feira (5), seguindo denúncia das principais lideranças 
mundurucus, o megamarino foi alvo de uma operação do GEF (Grupo Especializado de 
Fiscalização), a unidade de elite do Ibama. A Folha acompanhou a ação. 

Após viagem de 200 km desde a cidade Novo Progresso (PA), os três 
helicópteros da missão aterrissaram ao lado do igarapé Água Branca, que, sem a 
proteção da floresta, se transformou num jorro barrento cruzando a terra estéril. 

Seis agentes portando armas longas foram escalados para a ação, em região 
considerada de alto risco. No ano passado, um PM que dava apoio ao Ibama foi morto 
por um garimpeiro. Em 2012, a PF matou um mundurucu durante a tomada de um 
garimpo ilegal. 

O objetivo era destruir o maquinário, autuar infratores e levantar 
informações sobre os donos do garimpo, mas um incidente com um mundurucu fez com 
que a missão fosse interrompida após meia hora no solo. 

Ao ver uma escavadeira, avaliada em cerca de R$ 500 mil, sendo incendiada, 
um índio avançou sobre um dos agentes, que usou spray de pimenta para pará-lo. Após 
desconfiarem que a situação sairia do controle, foi dada a ordem de retirada. 

Os agentes estavam em ampla desvantagem numérica. No garimpo, há uma 
currutela (vila) de pelo menos 50 barracos –o local, que ocupa cerca de 400 hectares, 
segundo imagens de satélite, e dispõe até de pista de avião e de internet sem fio. 

Apesar do pouco tempo no chão, o Ibama conseguiu apreender atas de 
reunião, informes e recibos de pagamento em ouro dos garimpeiros para a Associação 
Pusuru, de mundurucus da região. 

Nos documentos obtidos, aparecem carimbos com CNPJ e assinatura dos 
coordenadores da organização, com sede em Jacareacanga (a 1.190 km a sudoeste de 
Belém, em linha reta). 

Ao Ibama, o garimpeiro José Barroso de Lima, 60, dono de uma escavadeira, 
explicou que está no local há dois anos, após acordo com lideranças locais mundurucus 
pelo qual entrega 10% do ouro produzido –2% para a associação e 8% para uma das 
aldeias próximas. 
 

Divisões Internas 

A corrida do ouro tem criado tensão entre os mundurucus, etnia de 12 mil 
pessoas conhecida por protestos ousados, como a tomada por uma semana do canteiro 
de obras da usina Belo Monte, em 2013. 

Principal liderança da etnia, o cacique geral, Arnaldo Kabá, protocolou ou 
apoiou denúncias de atividade garimpeira em terra indígena à Funai, ao Ministério 
Público e ao Ibama. 



No ano passado, ele foi ao local pessoalmente, mas a reunião não teve 
resultado: "Fiquei triste porque o meu povo está com ideia tão diferente. Cacique pega 
ouro, mas não sei se está fazendo alguma coisa pela comunidade", disse à Folha, por 
telefone. 

"A população está sofrendo muito com os garimpeiros brancos. A água está 
muito suja, muita tristeza, traz mercúrio, malária, diarreia", completou. Embora em 
minoria, o envolvimento dos mundurucus é significativo. Apenas no garimpo Água 
Branca, 22 aldeias recebem pagamento em ouro, de um total de 123. 

O número de aldeias participantes foi dado por Waldelirio Manhuary, uma 
das principais lideranças da associação Pusuru. Ele afirma que a cobrança do percentual 
é um direito pelo dano e afirmou que as lideranças contrárias ao garimpo não são 
representativas. 

Por telefone, Manhuary afirmou que há no local dez escavadeiras e 19 
máquinas para garimpo, usadas para lavagem do solo. Dessas, duas escavadeiras e oito 
máquinas pertencem aos mundurucus.  

"Não somos bandidos. Ladrões são os de colarinho branco, os 
congressistas", afirmou. 

Responsável pela fiscalização do sudoeste do Pará, a gerente executiva do 
Ibama em Santarém, Maria Luiza de Souza, afirma que, ao poluir os rios, o garimpo traz 
mortalidade de peixes e doenças para as comunidades indígenas, que em troca recebem 
um percentual muito pequeno da riqueza produzida. 

"Não há aumento na qualidade de vida da aldeia, é um dinheiro que 
beneficia apenas o garimpeiro. O índio não fica com nada." 
 

Balsa Destruída 

Em ação cinematográfica, agentes do GEF (Grupo Especializado de 
Fiscalização do Ibama) incendiaram uma grande balsa de garimpo dentro de área 
protegida, no sudoeste do Pará. A destruição foi criticada pela Câmara de Vereadores 
de Itaituba (1.300 a oeste de Belém), cidade que vive da exploração do ouro. 

A balsa foi localizada no último dia 3 de junho durante fiscalização feita por 
três helicópteros do Ibama em trecho do rio Jamanxim que marca a divisa entre a Terra 
Indígena Sawré Muybu e Floresta Nacional Itaituba 2, ambas vetadas à mineração. 

Por falta de local de pouso, três agentes do GEF, unidade de elite do Ibama, 
pularam do helicóptero para o rio, de forte correnteza, em trecho próximo à balsa. 
Outros três desceram em uma ilha de pedra e usaram um pequeno barco sem motor 
parado ali para atravessar o Jamanxim. 

A reportagem da Folha, que acompanhou a operação, não foi autorizada a 
desembarcar por falta de segurança. 

Antes de a balsa ser destruída, foram apreendidos um revólver e um caderno 
de contabilidade que demonstraria extração de ouro até a véspera da operação. As 
quatro pessoas na embarcação, todas empregadas do proprietário, foram liberadas. 
Não havia indígenas. 

Chamada de escariante, essa balsa é considerada a mais nociva ao meio 
ambiente entre as encontradas no garimpo. Por meio de uma coroa rotativa apelidada 
de abacaxi, sua draga tem capacidade de perfurar o leito do rio em busca de ouro. 

A embarcação pertencia a Luís Rodrigues da Silva, 64, o Luís Barbudo, 
presidente do Movimento em Defesa da Legalização da Garimpagem Regional.  



Por telefone, ele afirma ter sofrido prejuízo de R$ 1,5 milhão e negou que 
estivesse garimpando no local.  

"Não me deram oportunidade para conversar, notificação, nada. A balsa 
estava parada no local havia 15 dias porque o motor quebrou. Como não consegui 
arrumar o rebocador nesse prazo, o Ibama passou e tocou fogo." 

Na terça-feira (6), o garimpeiro recebeu o apoio de vereadores da cidade 
durante sessão na Câmara, que se comprometeu em aprovar uma moção de repúdio ao 
Ibama. 

Segundo a chefe da fiscalização do órgão ambiental para o sudoeste do Pará, 
Maria Luiza de Souza, toda a região depende economicamente do crime ambiental, 
principalmente garimpo, exploração madeireira e a pecuária em cima do 
desmatamento, atividades em que é comum o desenvolvimento de políticos locais e 
grandes empresários.  

"Da maneira que eu vejo, a exploração da Amazônia é insustentável. É 
aquela coisa do extrativismo: vamos tirar, acabar tudo e depois a gente vê o que dá." 
 

Fonte: Folha de S. Paulo 
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ABDI QUER POSICIONAR BRASIL COMO UM PLAYER GLOBAL DA 

INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO 
 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) tem trabalhado 
em várias frentes com o objetivo de posicionar o Brasil como um grande player da 
indústria de mineração. Segundo Miguel Nery, diretor de Desenvolvimento Produtivo e 
Tecnológico da entidade, a primeira frente foi o lançamento do Inova Mineral, 
conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que foi uma iniciativa decorrente da agenda 
da política industrial, na época coordenada pela ABDI. 

“Uma segunda frente se dá por meio da atividade de um Grupo de trabalho 
articulado com a [B]3 (antiga Bovespa) em que contamos com as parcerias da própria 
ABPM, da CBRR, da ADIMB e do BNDES, visando a criação de condições para que a 
mineração possa acessar o mercado de capitais e ter nele uma fonte robusta de 
financiamento para os projetos de exploração e aproveitamento de reservas minerais. 
Estamos estimulando a listagem das primeiras empresas e esperamos concluir tais 
listagens no menor prazo possível, inclusive com a possibilidade de terem suas reserves 
minerais certificadas reconhecidas como ativo”, declarou, em entrevista exclusiva à 
Associação Brasileira de Pesquisa Mineral (ABPM). 

De acordo com Nery, outra frente diz respeito à possibilidade de criação de 
incentivos a atividade de pesquisa mineral, no sentido de atrair investidores e de se 
elevar os dispêndios das empresas de exploração mineral visando a descoberta de novas 
jazidas. 



“Um outro trabalho que temos desenvolvido é a elaboração de um catálogo 
eletrônico de fornecedores para a mineração (catálogo minero-peças), com o objetivo 
de estimularmos a competitividade das empresas de bens e serviços instaladas no país. 
E, por fim, temos conduzido ações no âmbito do governo, voltadas para integração das 
cadeias produtivas de minerais estratégicos a exemplo de terras raras e lítio, dentre 
outros”, afirmou. 

Questionado sobre a obtenção de melhor desempenho por parte das 
empresas de mineração no Brasil, Nery disse que uma melhor avaliação da jazida 
favorecerá o melhor aproveitamento econômico com ganhos na recuperação de lavra e 
no beneficiamento e com redução dos custos operacionais. 

 Entre os principais obstáculos que o setor de mineração enfrenta estão, 
segundo o diretor de Desenvolvimento Produtivo e Tecnológico da ABDI, a inexistência 
de um ambiente de negócios bem como de incentivos à atividade de pesquisa mineral, 
que reduzem a atratividade de investimentos voltados à descoberta de novas jazidas; a 
excessiva carga burocrática constante da legislação minerária e ambiental, que impede 
que os processos de direto minerários e de licenças ambientais tramitem com maior 
celeridade e a conceituação obsoleta de recursos e reservas minerais na legislação, que 
dificulta a melhor gestão informatizada por parte do órgão regulador. 

Também é apontado por ele como problema do setor a inexistência de uma 
legislação que considere o direito minerário como garantia real, para que as empresas 
possam contrair financiamento para seus projetos, reduzindo o risco do agente 
financeiro com a possibilidade de execução extrajudicial. 

No que diz respeito ao fato de o Brasil não ter entregue ao mercado grandes 
descobertas no setor de mineração, além da demora no desenvolvimento para que os 
projetos do setor entrem em produção, Nery disse que inexiste, no país, um ambiente 
de negócios que possibilite uma  maior atratividade para investidores no setor mineral 
, tanto na pesquisa mineral quanto na lavra, com um mercado de capitais robusto e 
confiável, com incentivos governamentais para investimentos na fase de risco geológico 
e tecnológico e que tenha uma legislação mineral e ambiental simplificada. 

Segundo ele, no Canadá, várias medidas foram adotadas, desde incentivos 
fiscais, fortalecimento do mercado de capitais via bolsa de valores, desburocratização 
da gestão, que permitiram que aquele país saísse de 9% e atraísse cerca de 22% dos 
investimentos globais em pesquisa mineral a cada ano. No Brasil, historicamente, só 
conseguimos atrair 3% de todo investimento global, independentemente das condições 
o mercado. 

  "Superado o risco geológico com um melhor controle da mineralização, as 
empresas devem buscar investir em tecnologia, seja adquirindo equipamentos mais 
eficientes seja investindo em pesquisa e desenvolvimento e inovação, o que 
normalmente é feito em parceria com fornecedores, no sentido de se obter ganhos de 
produtividade e, por conseguinte, uma maior competitividade frente aos concorrentes”, 
declarou. 

“É importante que tenhamos uma cadeia de fornecedores competitiva, que 
possa oferecer seus bens e serviços a preço justo, com prazo de entrega adequado e 
qualidade de seus produtos compatíveis com o padrão internacional”, afirmou. 
 

Fonte: ABPM – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral 
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ORINOCO DEVE VOLTAR A PRODUZIR OURO EM SETEMBRO 
 

A Orinoco Gold disse hoje que todos os pontos que faziam parte do plano de 
retomada das operações na mina de ouro Cascavel, incluindo a nomeação de um novo 
gerente-geral de operações, foram concluídos. A mina que fica em Faina (GO) teve, em 
maio, 106 metros de desenvolvimento, ou seja, de extensão das galerias 

Desde o dia 15 de maio, a Orinoco conta com o engenheiro de minas Richard 
Crew, que fica baseado no país. Segundo comunicado emitido hoje (6), Crew tem uma 
longa experiência no Brasil, com mais de 30 anos, em minas a céu aberto e subterrâneas. 

"Recentemente ele era gerente-geral consultor no Grupo São Bento, um 
grupo privado que opera duas minas de ouro nos estados de Mato Grosso e Pará onde 
produzem 100.000 onças de ouro por ano. Nesse cargo, ele gerenciou com sucesso um 
estudo de viabilidade e construção de uma planta de processamento por gravidade/CIL 
de 2 Mtpa", diz a mineradora em nota do dia 15 de maio. 

Além do novo gerente e do desenvolvimento da mina, os avanços em 
Cascavel incluem uma nova metodologia de lavra, a participação da Mining Plus para 
desenvolver opção de fluxo de processo e os trabalhos de instalação do novo 
laboratório. 

A mineradora diz que os resultados dos testes da nova metodologia de lavra 
foram "encorajadores". Os testes com o método de lavra stash stoping foram realizados 
em maio em uma área recém-aberta na seção norte da mina. "O objetivo da nova 
metodologia de lavra é reduzir o volume de diluição do fino sistema de veios de quartzo. 
As atividades de lavra realizadas anteriormente em 2016 usavam câmaras e pilares, o 
que resultou em diluição significativa dos veios de quartzo", diz o comunicado. 

O desenvolvimento da mina, com avanço de 106 metros em maio, contou 
com dois turnos de operações, o que foi possível depois de acordos trabalhistas. "Três 
turnos de operações estão nos planos para começar a partir de junho, o que deve 
acelerar as taxas de desenvolvimento", além de mais turnos, a mineradora vai promover 
mudanças nas práticas de perfuração e desmonte para diminuir o risco de 
sobrescavação nas frentes de lavra. 

O plano de mineração considera que a alimentação da planta de 
processamento vai contar com 80.000 toneladas por ano. Segundo o cronograma atual, 
a produção será iniciada no fim do terceiro trimestre deste ano. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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DOE FUNDS $6.9M IN PROJECTS TO EXTRACT REES FROM COAL 
 

The U.S. Department of Energy (DOE) is building on earlier funding into 
research aimed at pulling rare earth elements (REEs) from coal. 

The DOE today said it will invest $3 million through three projects that will 
receive about $1 million each. The projects will use coal sourced from Kentucky, 
Pennsylvania and West Virginia. Another $3.9 million is promised for projects in new 
topic areas that accelerate separation and extraction processes for REEs. 

In 2015 the department set aside about $20 million to fund projects aimed 
to quickly develop bench scale and pilot scale plans for recovering REEs from coal and 
coal by-products. 

Since 2014 the DOE has been investigating the economic feasibility of 
recovering the coveted elements — used as ingredients in magnets, batteries, catalytic 
converters and high-tech products — from coal and coal byproducts. 

The three projects to receive funding include: 

 Equinox Chemicals LLC (Albany, GA) and project partners will conduct 
laboratory testing and prepare a technical design for a pilot plant to produce salable 
REEs. They will use by-products from an existing eastern Kentucky coal preparation plant 
as their source of REEs. 

 Inventure Renewables (Tuscaloosa, AL) and project partners will use coal-
related materials from an eastern Pennsylvania anthracite coal mine as their source of 
REEs. 

 Marshall Miller & Associates (Bluefield, VA) and project partners will 
conduct laboratory testing and prepare their technical design for a pilot plant to produce 
salable REEs. They will use by-products from an existing West Virginia coal preparation 
(coal washing) plant as their raw material for extracting REEs. 

Recently US scientists found what could be key for the future of the 
country’s ailing coal industry as they detected that ashes from local operations, 
particularly those around the Appalachian region, are very rich in rare earth elements. 

Researchers from North Carolina-based Duke University analyzed coal ashes 
from coal-fired power plants throughout the US, including those in the largest coal-
producing regions: the Appalachian Mountains; southern and western Illinois; and the 
Powder River Basin in Wyoming and Montana. 

One of the team's main conclusions was that coal waste generated by the 
Appalachian coal operations was the richest in rare earth elements, containing 591 
milligrams of the coveted elements per kilogram of ashes. 
 

Fonte: Mining 
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OBRAS EM AURIZONA COMEÇAM AINDA EM 2017 
 

Avaliando os resultados do primeiro trimestre de 2017, a Trek Mining 
anunciou como destaques a conclusão da aquisição da Luna Gold, a captação de US$ 
61,4 milhões através da colocação privada de títulos e financiamento, a confirmação da 
extensão da mineralização ao longo das reservas existentes em Aurizona, a confirmação 
de duas concessões em Warintza (no total de 26.77 hectares), e um caixa de 
investimentos de curto prazo no valor de US$ 85,7 milhões.  

 A aquisição da Luna Gold foi completada em março, dando origem à Trek 
Mining, que incorporou os ativos da mina de ouro Aurizona, que pertenciam à Luna 
Gold. A Trek espera concluir o estudo de viabilidade para Aurizona em junho de 2017 e 
iniciar a construção no terceiro trimestre, objetivando o início de produção no final de 
2018. Espera-se que Aurizona produza 150 mil onças de ouro anualmente durante os 
cinco primeiros anos de produção. Atualmente estão sendo realizadas atividades de 
desenvolvimento para testar tanto os alvos próximos à mina quanto no distrito.  

Nos outros projetos da Trek Mining, o ramp up de produção na mina 
Koricancha, no Peru, continua tendo sido produzida 2 mil onças de metal no primeiro 
trimestre de 2017. A companhia também expandiu o projeto Warintza, no Equador, com 
duas novas concessões de exploração, além das três já anunciadas em janeiro de 2017. 
 

Fonte: Brasil Mineral  
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PRODUÇÃO DE CÉLULAS DE BATERIAS PROVOCA ESPECULAÇÃO DO 

LÍTIO 
 

Por trás das primeiras células de bateria que começam a sair da linha de 
produção da fábrica de 176 mil metros quadrados da Tesla em Nevada, a Gigafactory, 
há uma disputa acirrada em andamento para garantir o fornecimento de seu principal 
componente, o lítio. 

Na semana passada, uma pequena mineradora australiana vendeu um 
projeto com possibilidades de extração de lítio na África Ocidental para um comprador 
chinês por US$ 78 milhões, mais de 2 mil vezes superior ao que havia pago pelo depósito 
há apenas onze meses. 

A transação é um exemplo de como muitas empresas, em grande parte 
chinesas, vêm se acotovelando para garantir o fornecimento do metal prateado e 
esbranquiçado, usado para produzir as baterias de íon de lítio que alimentam bilhões de 
telefones celulares, computadores portáteis e, cada vez mais, os carros elétricos.  

Esses veículos precisam de 4,8 mil vezes mais lítio do que um celular e, 
diante da expectativa de que modelos como o Model 3, da Tesla, e o Bolt, da Chevrolet, 



passem a ser produzidos em massa, há uma dose de entusiasmo com as perspectivas 
para o metal.  

Analistas de firma de gestão e análise de investimentos Morningstar 
preveem que a demanda por lítio vai aumentar 16% ao ano, de 175 mil toneladas, em 
2015, para 775 mil toneladas, em 2025. Seria o maior crescimento de uma commodity 
de importância significativa nos últimos cem anos, segundo os analistas, que preveem 
déficit de 100 mil toneladas na oferta em 2025. 

O preço médio do lítio triplicou desde 2014 e subiu 60% em 2016, de acordo 
com um índice da empresa de cotações Benchmark Mineral Intelligence, o que 
impulsionou as ações dos principais produtores, como a Albermarle, e de grupos 
menores, como a Galaxy Resources. 

Para alguns, esses ganhos refletem a demanda real e o reconhecimento de 
que a era dos veículos puramente movidos a eletricidade vem chegando rapidamente. 
Para outros, o metal mostra todos os sinais de uma bolha especulativa. 

Em termos geológicos, não há falta de lítio na crosta terrestre. Dessa forma, 
alguns analistas dizem que a indústria mineradora vai estar à altura das necessidades. 

"Não há nada de inconsistente em nosso ponto de vista de que os preços do 
lítio podem cair no médio e longo prazo, mesmo quando se vê este aumento em massa 
na adoção de veículos elétricos", argumentaram analistas da Bernstein Research em 
informe recente. 

O mercado de lítio é dominado por quatro produtores: Sociedad Química y 
Minera de Chile (SQM), Albermarle, FMC e a chinesa Tianqi Lithium. Além delas, há pelo 
menos 28 empresas de capital aberto na Austrália e Canadá trabalhando no 
desenvolvimento de projetos de produção de lítio. A Rio Tinto encontrou o que chamou 
de reserva "significativa" de borato de 

lítio na Sérvia. 
"Com boa parte dos frutos mais fáceis já tendo sido colhidos, as fontes de 

extração de maior custo vão precisar entrar em cena para preencher a lacuna", disse o 
analista David Wang, da Morningstar. 

Isso já começou a ocorrer. A produção de lítio de menor custo se dá por meio 
da evaporação de concentrações de água com altíssimo teor de sal acumulada embaixo 
de desertos no Chile, Argentina e Bolívia. Esses países, no entanto, não conseguiram 
elevar a produção de forma substancial. Como resultado a China começou a extrair o 
produto de rochas na Austrália e em outros países, uma forma de extração mais cara e 
que exige o gasto de muita energia, além de exigir processamento adicional. 

Em novembro, a mineradora Pilbara Mineral, que tem ações negociadas na 
Austrália e é dona de um projeto em desenvolvimento no oeste do país, assinou 
contrato para enviar à Shandong Ruifu sua produção futura de rocha com lítio sem 
processamento. 

Ainda assim, há dificuldades técnicas consideráveis para mineradoras 
pequenas colocarem novas minas de lítio em operação, segundo Duncan Goodwin, 
chefe de renda variável de recursos naturais no Barings, em Londres. 

"O erro que os analistas de mineração fazem é achar que isso [o lítio] é como 
o minério de ferro ou outras commodities a granel, onde é só escavar um buraco na 
terra", disse. "Podemos levantar capital para gerar nova oferta, mas vai ser muito, muito 
difícil, por causa da natureza do produto, que é muito difícil de minerar e processar." 



Isso ficou claro nos últimos dez anos. A Orocobre, que tem sede na Argentina 
e desenvolve minas de lítio, levou sete anos do início da exploração à produção 
comercial em seu projeto no Salar de Olaroz, no noroeste do país. 

"A oferta é pequena, vai ser necessária mais oferta", disse o executivo-chefe 
da Orocobre, Richard Seville. "Mas o desafio é que isso leva tempo e frequentemente a 
reação da oferta à demanda é demasiado otimista." 

Parte da falta de oferta se deve a questões políticas. O Chile, por exemplo, 
controla a quantidade de lítio que pode ser extraído no deserto do Atacama por meio 
de um sistema de cotas que precisa ser aprovado pela Comissão Nuclear do país. Como 
resultado, a produção chilena de lítio agora foi ultrapassada pela australiana. 

Muito pode depender da maior produtora do mundo, a Albermarle. Após 
quase um ano de negociações, na semana passada a empresa chegou a acordo com o 
governo chileno que lhe permite elevar sua cota a mais de 80 mil toneladas por ano de 
lítio para baterias e do chamado lítio técnico nos próximos 27 anos. A empresa mostra 
confiança em poder elevar a oferta para atender a demanda mundial e pretende 
capturar 50% do crescimento do mercado de lítio. 

"No médio prazo, a Albermarle deve ser capaz de elevar a oferta", disse 
Pieter Busscher, que gerencia os investimentos da Smart Materials Strategy, 
pertencente à gestora de recursos RobecoSAM, em Zurique. "No longo prazo, a grande 
pergunta é: uma vez que a oferta supere a demanda, o que vai acontecer com os preços 
que subiram muito em relação aos custos? É algo com o que estamos bem cautelosos, 
uma vez que já vimos acontecer com as terras-raras e em outras situações." 

Em 2010, os preços das terras-raras, que usadas em aparelhos eletrônicos, 
subiram rapidamente diante dos receios de que haveria falta de oferta. Isso levou a um 
aumento na produção nos Estados Unidos e Austrália e, dois anos depois, a uma forte 
queda nos preços. O entusiasmo dos investidores de lítio pelo produto vai ter que se 
mostrar mais resistente. 
 

Fonte: Valor 
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STEM 7 INVESTE EM GRAFITA NO BRASIL 
 

A Stem 7 Capital confirmou que pretende investir na produção de grafita no Brasil. Na 

semana passada, a companhia canadense afirmou que investir no Brasil é sua 

prioridade e dentro de algumas semanas vai realizar due dilligences para identificar 

oportunidades de negócios 
 

"Os dois novos diretores da Stem 7, Eric Allison e Allen Ambrose, ambos 
geólogos, têm uma vasta experiência na América Latina e, especificamente, no Brasil, 
com mais de 65 anos de experiência combinada em avaliação e desenvolvimento de 
projetos", diz um comunicado divulgado hoje (12). Segundo a nota, eles estão focados 
em uma região específica de produção de grafite do Brasil que pode gerar várias 



oportunidades de negócios que serão investigadas em detalhes por meio de auditorias 
técnicas (due dilligences) que serão feitas nas próximas semanas. 

A empresa não cita as regiões, mas as concessões de lavra, no Brasil, estão 
concentradas em Itapecirica, Carmo da Mata e Pedra Azul, em Minas Gerais, que são da 
Nacional Grafite. Além da Nacional, outras das 28 concessões de grafita estão nas mãos 
de empresas como JMN Mineração, Cofersul, Samaca Ferros e pessoas físicas. 

"Estou animado que o conselho da Stem 7 concorde que grafite seja uma 
área de concentração forte para a estratégia focada no Brasil, que foi anunciada 
recentemente (1 de junho de 2017). Segundo analistas do setor, a demanda global por 
grafite deve crescer significativamente nos próximos cinco anos, o que mostra que a 
companhia tem uma janela de oportunidade para analisar e potencialmente adquirir 
ativos de grafite para serem desenvolvidos no curto prazo", diz Allison em nota. 

O executivo diz ainda que embora o grafite não seja o único foco da empresa 
em oportunidades de mineração, "a indústria de grafite é inegavelmente um excelente 
setor para se concentrar em primeiro lugar e maximizar o valor para o acionista". 

A empresa destaca a importância do grafite, considerado um metal 
estratégico crítico pelo Departamento de Energia dos EUA e matéria-prima crítica pela 
União Europeia, e a possibilidade de aumento na demanda. 

"Muitos analistas esperam um aumento importante na demanda de grafite 
esférico purificada para uso no setor de baterias de íons de lítio (Li-B), em rápido 
crescimento. O gigante corporativo Panasonic está prevendo que o setor de Li-B cresça 
de US$ 10 bilhões para US$ 60 bilhões em 2025. Cada Li-B contém 20 a 30 vezes mais 
grafite do que lítio", diz a nota da Stem 7.  

Em nota, a Stem 7 declara que mercados tradicionais de grafite (não Li-B) 
representam a maior oportunidade de mercado de grafite natural no médio prazo e que 
o uso de grafite em produção de aço elétrico, na forma de recarburisers ou aditivos de 
carbono; fundições, refratários, lubrificantes e produtos de fricção representa cerca de 
86% da demanda atual do mercado. "Espera-se que esses mercados cresçam 5% a 10% 
ao ano". 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de grafite com mais de 80 anos 
de história de produção. Os depósitos de grafite no Brasil são tipicamente de superfície 
e de natureza saprolítica, exigindo pouca ou nenhuma perfuração ou detonação nas 
minas. "Essas características e métodos de concentração simples e comprovados, 
resultam em vantagens de custo significativas. Isso permite que os atuais produtores 
brasileiros sejam muito competitivos em todos os segmentos do mercado mundial de 
grafite", diz a empresa canadense. 
 

Fonte: Notícias de Mineração 
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GOVERNO E VALE DISCUTEM NOVA FERROVIA E RETORNO DA 

SAMARCO 
 

O governador explica que a retomada da Samarco é uma outra ação estratégica 

necessária para auxiliar na retomada do crescimento econômico do Estado e do país 
 

O governador Paulo Hartung e o novo presidente da Vale, Fábio 
Schavartsman, debateram o retorno das atividades da mineradora Samarco, a 
renovação da concessão da ferrovia Vitória-Minas e o novo ramal ferroviário que 
interligará a capital do Estado, Vitória, a Região Sul do Estado. O encontro entre Hartung 
e Schavartsman foi realizado nesta quinta-feira (08), no Palácio Anchieta, em Vitória. Foi 
o primeiro encontro de trabalho com o governador capixaba desde que Fábio assumiu 
a presidência da Vale. 

O governador explica que a retomada da Samarco é uma outra ação 
estratégica necessária para auxiliar na retomada do crescimento econômico do Estado 
e do país. "A Samarco é uma empresa de impacto econômico nacional. Estamos 
defendendo a volta do funcionamento da empresa, mas com absoluta segurança. É isso 
que estamos construindo", pondera. 

A Vale já apresentou aos Governos Estadual e Federal a proposta para 
construção do novo ramal ferroviário como contrapartida a renovação da concessão da 
via. O investimento previsto está estimado em aproximadamente R$ 1 bilhão. “A Vale 
está afirmativa na proposta e estamos trabalhando também junto ao Governo Federal, 
com a apoio de nossa bancada federal”, explica o governador Paulo Hartung. 

Para Paulo Hartung, a nova ferrovia será uma importante realização para 
dinamizar a economia da região sul do Estado e viabilizar importantes projetos na área 
portuária. Hartung relembra que, apesar da concessão da Ferrovia que interliga Vitória-
Minas espirar em 2026, a empresa já iniciou o processo de renovação e o investimento 
no novo ramal ferroviário seria uma contrapartida da mineradora para manutenção da 
permissão de uso da Vitória-Minas. 

"Essa ferrovia pode possibilitar a viabilização de três importantes projetos 
portuários na região sul do Estado. Estamos participando das discussões. A palavra final 
é do Governo Federal, mas estamos atuando em conjunto com nossa bancada federal 
para possibilitar estes importantes investimentos que serão estratégicos para dinamizar 
a economia e cadeia de fornecedores no sul do Estado”, disse. 
 

Fonte: Folha Vitória 
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QUEDA DO PREÇO DO MINÉRIO DE FERRO É DESAFIO ADICIONAL AO 

NOVO PRESIDENTE DA VALE 
 

A mineradora Vale permanece bastante rentável apesar da expressiva queda 
dos preços do minério de ferro neste ano, mas uma expectativa de demanda mais fraca 
traz um desafio adicional para o novo presidente da empresa líder do setor, Fabio 
Schvartsman, segundo especialistas. 

Os preços do minério de ferro no mercado à vista na China, maior 
importador global, já caíram mais de 40 por cento desde a máxima do ano acima de 90 
dólares por tonelada, pressionados também pelo aumento da oferta global. Nesta terça-
feira, fecharam em cerca de 56 dólares. 

Como resultado dos preços mais baixos, a receita brasileira com as 
exportações de minério do país em maio cresceu apenas 1,8 por cento ante o mês 
anterior, para 1,651 bilhão de dólares, enquanto os embarques cresceram 46 por cento 
no mesmo período, para 35,111 milhões de toneladas, segundo dados do governo 
federal. 

O dado de exportação do país é um importante indicativo da receita da Vale, 
maior produtora global da commodity e dominante nas exportações do produto 
nacional. 

Mas para enfrentar esse cenário a companhia fez esforço muito grande de 
redução de custos nos últimos anos e tem ainda a seu favor o aumento progressivo da 
produção da mina S11D --o maior investimento da história da empresa, em Canaã dos 
Carajás, no Pará, que produz um minério com elevado teor de ferro e alta tecnologia. 

"A Vale fez um dever de casa muito bom, ganhando eficiência e, com o S11D, 
tem um minério para vender no segundo e terceiro trimestres de melhor qualidade", 
afirmou o estrategista da Guide Investimentos Luís Gustavo Pereira. 

A mina S11D entrou em operação comercial em janeiro e está em fase de 
aumento de produção. Com o ativo, a empresa pode gerenciar melhor a sua produção 
de acordo com a demanda e gerar mais valor para suas operações. 

O início da operação também permite o encerramento de um ciclo de 
investimentos da Vale, que não tem novos ativos gigantes para investir no curto prazo. 

Executivos da empresa vêm afirmando que a mineradora está focada em 
atingir a meta de redução da dívida, enquanto conclui o ciclo de aportes e prepara as 
bases para uma geração de fluxo de caixa livre ainda mais forte a partir deste ano. 
 

Impacto nas ações 

No entanto, analistas que acompanham a Vale acreditam que a volatilidade 
dos preços, além de reduzir a rentabilidade da empresa, influenciam no comportamento 
de suas ações na bolsa. 

"Enquanto a Vale continua sendo uma empresa muito bem gerenciada, 
acreditamos que a queda do minério de ferro deve continuar sendo o principal driver", 
afirmaram os analistas do BTG Pactual Leonardo Correa e Caio Ribeiro, em relatório 
enviado a clientes sobre os impactos dos preços do minério. 



Para o BTG, a alta dos preços a 80/90 dólares por tonelada no primeiro 
semestre deste ano não tinha fundamentos, diante do crescimento da oferta de grandes 
mineradoras, da desaceleração da demanda e outras questões. 

"A maioria desses riscos se materializou, e os preços rapidamente se 
desinflaram para 60 dólares por tonelada, o que consideramos mais razoável", 
afirmaram os analistas do BTG. 

 
Desafios ao novo presidente 

O novo cenário de preços representa um desafio adicional para 
Schvartsman, que tem como uma das principais missões liderar a Vale nos próximos 
anos rumo ao controle pulverizado e ao Novo Mercado da B3 (ex-Bovespa). O executivo, 
que assumiu em maio, ainda não concedeu entrevistas à imprensa. 

O ex-diretor da Vale Roberto Castello Branco afirmou em entrevista à 
Reuters que o novo presidente já encontrou uma casa "razoavelmente arrumada" e que 
já anunciou "intenções muito boas", em conversas com analistas de mercado, como a 
criação de grupos para avaliar a estratégia e a performance da empresa em diversas 
unidades de negócios. 

"A Vale tem ativos que não geram valor que têm que ser fechados... a 
questão crucial é se ver livre de ativos que não performam, como Nova Caledônia (na 
Oceania, onde produz Níquel)", afirmou Castello Branco, atualmente diretor 
institucional da Fundação Getúlio Vargas. 

Para Castello Branco, no entanto, o minério de ferro permanece sendo "o 
coração da Vale... grande gerador de caixa e de valor" da companhia. 

Dessa forma, segundo ele, uma diversificação da empresa para reduzir os 
riscos à exposição do minério de ferro, o que também foi anunciado como uma intenção 
do novo presidente, deve ser feita de forma cuidadosa. 

"O minério de ferro é e vai continuar a ser um superativo da Vale", afirmou, 
explicando que uma recuperação dos preços irá depender de novidades do mercado. 

Uma delas, segundo Castello Branco, poderia ser o fechamento de minas 
menos rentáveis no mundo devido à queda dos preços, já que uma surpresa do lado da 
demanda, no curto prazo, não parece provável em sua avaliação. "O mercado é movido 
por surpresas, positivas ou negativas", completou. 

Procurada para comentar o tema, a Vale não respondeu sobre o 
comportamento recente de preços, mas destacou por e-mail que continua priorizando 
a maximização de margens em vez de volume e trabalhando para aumentar a eficiência 
da cadeia de valor global por meio de produtividade e redução de custos. 

"Buscamos melhorar ainda mais a realização de preços através do 
desenvolvimento de novos canais de distribuição e a obtenção de prêmios com o 
minério de alta qualidade. Essas iniciativas ajudarão a empresa a tornar-se cada vez mais 
competitiva e eficiente, afirmou a empresa. 
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SETORES DE FERROLIGAS E SILÍCIO COMEÇAM A SE RECUPERAR 
 

Contratos externos e competitividade do mercado internacional contribuem para 

crescimento. 
 

Os setores de ferroligas e silício operam com 60% de sua capacidade 
indicando uma recuperação desses mercados, que foram fortemente impactados pelas 
crises políticas e financeiras dos últimos dois anos no Brasil. Em 2015, chegaram a operar 
com 20% de sua capacidade. 

Em 2016, no entanto, houve crescimento de cerca de 80% em relação a 
2015. O nível de ociosidade caiu de 80% para 40% motivado pelo retorno da produção 
industrial. Junto a esse crescimento, foi registrado um aumento de 50% nos contratos 
com o mercado externo em 2017 em relação a 2016. 

Segundo especialistas, um fator que também pode ter contribuído para esse 
crescimento é o alto valor do dólar, que fez o mercado externo se tornar mais 
competitivo. Os principais mercados de ferroligas são os Estados Unidos, Europa, Ásia e 
América do Sul. 

Atualmente, 60% do que é produzido pelas indústrias mineiras de ferroligas 
e silício metálico é exportado. Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (Mdic), em 2014, Minas Gerais exportou R$ 1,7 bilhão em 
produtos do setor. 

Negociações com o mercado de energia também contribuíram para essa 
retomada de fôlego. Como as indústrias de ferroligas e silício metálico são dependentes 
desse setor, contratos com o megawatt-hora (MWh) mais em conta contribuem com a 
produção. 
 

Ferroligas 

O setor de ferroligas pode ser dividido em quatro segmentos: manganês, 
silício, cromo e níquel. A produção de ferroligas depende das variações do mercado 
siderúrgico e dos custos da energia elétrica, fatores que determinam o grau de 
competitividade da região produtora. 

No Brasil, o estado que mais se destaca no setor é Minas Gerais, pois possui 
um número maior de matérias primas, mão de obra e estabelecimentos da área. 

O setor tem grande relevância econômica e social, sendo responsável pela 
geração de 80 mil empregos no país e por uma arrecadação de impostos de R$ 1,4 bilhão 
por ano. Considerando uma média histórica até 2015, o setor fatura R$ 8,7 bilhões por 
ano. 
 

Fonte: Revista Mineração e Sustentabilidade 
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USIMINAS ABRE 400 VAGAS DE EMPREGO EM REATIVAÇÃO DA 

PRODUÇÃO 
 

Mineradora controlada pela siderúrgica de Ipatinga e o grupo Sumitomo prepara 

reabertura de duas das quatro unidades paralisadas desde 2015 em Itatiaiuçu 
 

A chegada e o treinamento de novas turmas de operadores de máquinas, 
técnicos de manutenção e equipe de vendas nas reservas da Mineração Usiminas (Musa) 
em Itatiaiuçu, na Região Central de Minas Gerais, dão a partida do trabalho da 
companhia para retomar o processamento de minério de ferro em duas instalações do 
complexo, paralisadas desde a crise de demanda e preços que a indústria mineral vem 
enfrentando nos últimos anos. 

Das cinco unidades do complexo, uma única usina de tratamento da 
matéria-prima usada na fabricação de aço está em funcionamento. O projeto aprovado 
pelos acionistas da mineradora, – a Usiminas, dona de 70% do capital, e o grupo japonês 
Sumitomo Metal Corporation, que detém 30% – é religar os equipamentos da mina 
Central em setembro, quando também a mina Leste deverá voltar às operações. 

Com a retomada, a mineradora terá entre 700 mil e 800 mil toneladas a mais 
de minério concentrado com alto teor de ferro para dar novo gás às áreas de produção 
e permitir o seu retorno firme ao mercado internacional. De volta de uma agenda 
intensa de reuniões na China e em Cingapura, além do Oriente Médio, para prospectar 
mercados de consumo, o diretor-executivo da Musa, Wilfred Bruijn, informou ao Estado 
de Minas que espera concluir no fim de agosto os serviços de reativação do maquinário, 
a contratação e o treinamento de cerca de 400 pessoas. É o prazo estimado, ainda, para 
a obtenção das licenças ambientais previstas no projeto. 

“Vivemos um novo momento da empresa, depois da decisão corajosa dos 
acionistas de apostar num mercado caracterizado pela volatilidade, mas que mostra 
recuperação”, afirma o executivo. A companhia pôs freio à produção em 2015 devido à 
crise que se abateu sobre o comércio internacional de ferro, agravada pela queda e 
instabilidade de preços. Como reação à turbulência, a empresa passou os últimos dois 
anos e meio cortando o seu quadro de pessoal – ao redor de 1 mil empregados foram 
dispensados no período – e só agora faz o caminho inverso. Chamou ex-empregados já 
qualificados entre um grupo de quase 150 contratados desde o começo de maio, o que 
agiliza o retorno à atividade e reduz os custos do treinamento. 

A Musa desembolsou recursos acima de R$ 1 bilhão entre 2011 e 2014 para 
expandir a sua capacidade de produção de 7 milhões para 12 milhões de toneladas por 
ano em Itatiaiuçu e Itaúna, sem esperar que as cotações da matéria-prima desabassem 
para US$ 50 por tonelada ao longo de 2015 e 2016. As vendas deste ano, diante do 
enxugamento da planta industrial, deverão alcançar 2,5 milhões de toneladas 
destinadas na quase totalidade ao abastecimento da usina de Ipatinga, no Vale do Aço 
mineiro, e a clientes industriais no Brasil. 
 
 
 



Volume 
Segundo o diretor-executivo da companhia, uma vez retomadas as 

instalações de duas unidades de tratamento do minério, o volume dos embarques 
estimados para 2018 (de 3,5 milhões de toneladas) levará a empresa ao mesmo nível 
das exportações totais acumuladas desde 2008, período em que a mineradora adquiriu 
as reservas na Serra Azul de Minas. Agora, é torcer para que as cotações do minério de 
ferro voltem a remunerar bem a indústria, depois de terem alcançado US$ 90 por 
tonelada no fim do ano passado, e permaneçam entre US$ 70 e US$ 75 por tonelada 
esperados por analistas do mercado das chamadas commodities, produtos agrícolas e 
minerais cotados no exterior. 

“A lógica por trás da formação dos preços do minério de ferro está cada vez 
mais incerta e quem estiver nesse mercado tem de se adaptar a essa volatilidade. Antes, 
a gente tinha risco a enfrentar. Agora, o risco é dobrado”, diz Wilfred Bruijn. Ele destaca 
que demanda não falta para minério de alta qualidade em mercados da Ásia e do 
Oriente Médio. 

A dificuldade dos produtores está em lidar com os fatores que gravitam em 
torno das cotações forçando movimentos frequentes de baixa e alta, a elevação dos 
custos de frete e o câmbio instável no Brasil. Cerca de um ano atrás, as despesas da 
mineradora com o transporte estavam em US$ 7 por tonelada, preço que dobrou neste 
ano. O dólar comercial, por sua vez, teve queda de 0,47% de janeiro ao fim de maio e de 
9,77% no período acumulado dos últimos 12 meses. Na quinta-feira, a moeda norte-
americana encerrou o pregão cotada a R$ 3,2920. 
 

Embarque 

A estrutura de escoamento da produção adicional da Musa está 
equacionada, conta o diretor da mineradora, mediante acordo anunciado na semana 
passada com o Porto Sudeste do Brasil, que encerrou litígio entre as empresas. A 
arbitragem tem origem no descumprimento de contrato de prestação de serviços 
portuários celebrado pela mineradora em 2011. A empresa portuária pagará à Musa 
US$ 62,5 milhões como compensação e vai garantir o direito da companhia de 
movimentar, durante os próximos três a quatro anos, até 17,5 milhões de toneladas de 
minério de ferro pelo terminal portuário, localizado em Itaguaí, no Rio de Janeiro. 
 

Embarques para a Ásia 

O primeiro navio carregado com concentrado de ferro das áreas que a 
Mineração Usiminas deverá retomar em Itatiaiuçu estará pronto para zarpar do terminal 
portuário de Itaguaí em outubro, provavelmente com destino à China, levando 170 mil 
toneladas. A mineradora avalia novos mercados também no Oriente Médio. O projeto 
de religamento das usinas de tratamento de minério consumirá investimento modesto 
de R$ 3 milhões tendo em vista que as plantas industriais são novas e foram erguidas 
com tecnologia que proporciona o aproveitamento de rejeito acumulado há anos em 
pilhas e barragem com baixos teores de ferro. 

O material, contendo 30% a 40% de ferro, será retirado da barragem da mina 
Central e reprocessado em instalações preparadas para elevar os teores a 64%, que 
atendem a exigência dos maiores consumidores de minério de ferro do mundo, os 
clientes chineses, como observa Wilfred Bruijn. A empresa usa o sistema de flotação, a 



separação de ingredientes indesejáveis e que empobrecem o minério por meio da 
própria gravidade e de processo de moagem até obter o concentrado rico em ferro. 

O produto seguirá por 40 metros em caminhões da usina para o terminal de 
carregamento de trens da MRS Logística e de lá para o porto. O reaproveitamento do 
que já foi rejeito está inserido na política de dar sustentabilidade às operações da 
indústria mineral, aliviando a pressão sobre as barragens, tema que se tornou bem mais 
delicado, diante da extensão do desastre provocado pelo rompimento da Barragem de 
Fundão da Samarco Mineração, em Mariana, na Região Central de Minas, em novembro 
de 2015. 

 
Bolsa de apostas 

O atual nível de volatilidade do mercado de transações com minério de ferro 
no mundo não se compara a nenhum outro tempo, na avaliação do diretor-executivo da 
Mineração Usiminas, Wilfred Bruijn, que completou 25 anos de atuação no ramo. “Não 
é mais a lei da oferta e da demanda que guia os preços. Os volumes estocados nos portos 
chineses interferem e além de mineradoras e siderúrgicas muitas pessoas físicas atuam 
nesse comércio comprando e vendendo lotes de minério de ferro até mesmo pelo 
celular”, lembra. Até os anos 1990 o preço era definido no começo do ano pelos maiores 
clientes mundiais e costumava ficar estável até dezembro. Prever as cotações, hoje, é 
como tentar enxergar brumas numa bola de cristal. 
 

Fonte: Estado de Minas 

Autora: Marta Vieira 

Data: 12/06/2017 

 

TRUMP HAS BEEN GOOD NEWS FOR MINERS 
 

US President Donald Trump highlighted this week some “big stories” about 
the mining sector as proof that his energy policies are working, but not all experts seem 
to agree with his view. 

The official numbers say the US mining industry had its first profitable 
quarter in two years in the first three months of this year. They also show the country 
has created about 50,000 new coal jobs since the fourth quarter of 2016. 

For some analysts, such as Mark Muro, senior fellow at the Brookings 
Institution’s Metropolitan Policy Program, reality is far from what those figures indicate. 

“People think of coal mining as some 1890s, colorful, populous frontier 
activity, but it’s much better to think of it as a high-tech industry with far fewer miners 
and more engineers and coders,” Muro told The New York Times in March. 

“The regulatory changes are entirely outweighed by these technological 
changes, not to mention the price of natural gas or renewables,” he noted. “Even if you 
brought back demand for coal, you wouldn’t bring back the same number of workers.” 

“The decline in U.S. coal production is the result of powerful technological 
and market trends that are unlikely to change anytime soon,” Jonathan Koomey, an 
earth systems and energy lecturer at Stanford University told Salon.com earlier this 
month. “Cheap natural gas, the rapid decline in the cost of solar and wind generation, 



and continued flat electricity demand make it next to impossible that US coal production 
will significantly increase in coming years.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But others, such as Max Porterfield, chief executive of Callinex Mines, a 
Canadian junior focused on zinc and copper, believe that Trump’s measures to revitalize 
the mining industry are steps on the right direction. 

In a recent interview with MINING.com, Porterfield acknowledged that 
several factors including falling coal demand, a global glut, international efforts to 
reduce carbon emissions, and the surge of alternative, cheaper energy sources, are likely 
to keep dragging the coal sector down. 

But he also believes that Trump’s push for infrastructure and more beneficial 
taxes for miners, will offset the impact of a declining coal sector in favour of the whole 
industry, even beyond the US. 

“If you look at current figures, you see that the US imports roughly 80% of 
the refined zinc it consumes a year. About 31% of that comes from Mexico and 69% of 
from Canada (…) [It shows that] neighboring countries will also benefit from more 
demand of metals.” 

The executive also applauded a recent push from Western states and mining 
companies to get a ban on uranium mining close to the Grand Canyon revoked. 

If that happens, he said, Canada will once again benefit from the measure, 
as very little of the uranium consumed in the US comes from domestic production. 

“I think that’s in function of prices, more than anything, but the US 
administration wants security power generation and, to shoot for that, they’ll to have 
to boost domestic production. But they will also have to look at Canada, where the 
province of Saskatchewan has very large, high grade uranium deposits ready to be 
mined,” Porterfield said. 
 

 

 



Zinc, copper, the markets to be on 

Being the CEO of a company with zinc and copper assets, is not surprising 
Porterfield believes those are the commodities likely to pay more dividends in the short 
and medium term. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He notes that zinc fundamentals favours higher prices for the next 12 
months. Inventories have been declining for the last five years and there is a clear lack 
of supply in the market. In addition, China’s ongoing crackdown on pollution means it 
will need to import more. 

On the demand side, Porterfield notes, there’s a steady global growth, 
including the potential boost coming from Trump’s trillion-dollar infrastructure policy. 
“Given how tight the market already is, base metals' increased demand will make them 
an exciting market to be in.” 
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MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ INICIA EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE 

FERRO 
 

Empresa, administrada pelos grupos Trafigura e Mubadala, tem 180 trabalhadores 

diretos na operação localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
 

A Mineração Morro do Ipê, empresa que integra os grupos Trafigura e 
Mubadala e opera as minas Ipê e Tico-Tico, que eram arrendadas à MMX, iniciou na 
semana passada a extração de minério de ferro. De acordo com Agostinho José de Sales, 
presidente do sindicato Metabase Brumadinho, a produção na mina Ipê, localizada entre 



as cidades de Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, se iniciou 
na quarta-feira (7). No início deste mês a mineradora e o sindicato firmaram um Acordo 
Coletivo. 

"Eles [Mineração Morro do Ipê] estavam aguardando um licenciamento na 
Supram [Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável], aí 
conseguiram e começaram a 'rodar' mesmo na quarta-feira (7)", declarou Sales. 

Em contato por telefone com o Notícias de Mineração Brasil (NMB), ele 
afirmou que a empresa iniciou a contratação de empregados em março e, no início deste 
mês, contratou mais 89 pessoas, totalizando agora 180 trabalhadores diretos. Segundo 
o presidente do sindicato, os 91 empregados que já estavam contratados há mais tempo 
trabalhavam com os produtos que já se encontravam na operação, além de atuar na 
limpeza da mina. 

"A partir de março começaram a contratar, mas eles estavam fazendo 
limpeza na mina. A extração está começando agora mesmo, porque antes não tinham 
autorização para mexer em nada, somente remanejamento de rejeitos", disse. 

Procurada pelo NMB, a Mineração Morro do Ipê confirmou o número de 180 
trabalhadores na operação na planta do Ipê. Segundo a empresa, as operações no local 
começaram no dia 15 de maio, depois de todos os requerimentos legais necessários 
junto aos órgãos municipais, estaduais e federais serem regularizados. "A Mineração 
Morro do Ipê reforça mais uma vez o seu compromisso e o interesse no 
desenvolvimento do projeto, buscando assim, contribuir para a concretização dos 
objetivos firmados nas comunidades locais com a geração de empregos e renda na 
região", afirmou a mineradora, em nota enviada por e-mail. 

Em janeiro deste ano, o NMB noticiou o retorno da mineração na mina do 
Ipê. As quatro concessões de lavra das minas Tico-Tico e Ipê, que formam o complexo 
Serra Azul, são da Companhia de Mineração Serra da Farofa (Cefar) e estavam 
arrendadas à MMX Sudeste Mineração e, agora, à Mineração Morro do Ipê. 

Sales afirmou que, segundo a Mineração Morro do Ipê, o plano da empresa 
é, daqui três anos, contratar mais trabalhadores para a operação na mina Tico-Tico, fora 
de operação neste primeiro momento por falta de licenciamento. "A previsão é que, no 
prazo de aproximadamente três anos, a empresa irá dobrar sua mão de obra, com a 
entrada em operação e adequação na parte denominada mina do Tico-Tico, que fica ao 
lado da mina que entrou em operação, na Serra Azul", declarou Sales. 
 

Acordo Coletivo 

No início deste mês, o sindicato Metabase Brumadinho e a Mineração Morro 
do Ipê firmaram um Acordo Coletivo de Trabalho de Turno de Revezamento. Segundo 
Agostinho, o acordo beneficia os 180 trabalhadores que atuam na extração e 
beneficiamento de minério de ferro e que estão divididos em três turnos em uma escala 
6x2, ou seja, seis dias consecutivos de trabalho por dois de folga. Segundo o sindicato, 
com a aproximação da data-base em 1º de agosto de 2017, o Metabase espera negociar 
com a empresa um Acordo Coletivo de Trabalho no âmbito geral, como nos moldes das 
demais empresas da base. 
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O FUTURO DA VALE 
 
Muita gente deve estar se perguntando qual será o futuro da Vale, maior 

companhia mineradora do País, com forte influência na vida dos brasileiros, no 
momento em que ela completa 75 anos.  

Embora suas atividades estejam mais concentradas nos estados de Minas 
Gerais (o seu berço), Espírito Santos (de onde ela ganhou o mundo, exportando minério 
de ferro a partir do porto e Tubarão), do Pará (onde hoje estão localizadas suas principais 
atividades produtivas) e do Maranhão (que abriga as suas maiores instalações de 
manuseio e embarque de minérios), todas as ações da Vale acabam por ter reflexos bem 
além das fronteiras desses estados. Colocando-se na linha de frente dos exportadores 
brasileiros, a Vale é uma das principais responsáveis pela geração de divisas para o País. 

Portanto, qualquer redução na capacidade exportadora ou no valor das 
exportações da mineradora, tem um grande peso nos resultados da balança comercial. 
Sendo uma das principais empresas listadas na B3 (nova denominação da BM&F 
Bovespa), qualquer coisa que aconteça com a Vale leva o índice da bolsa para baixo ou 
para cima.  

O que significa que o mercado de capitais no Brasil também tem os seus 
índices influenciados pelo desempenho da companhia. 

Por sua dimensão e pela magnitude dos seus projetos, a Vale é uma das 
principais compradoras da cadeia de suprimentos para a indústria, tanto em termos de 
equipamentos quanto de serviços. Pelos dados que computamos, a Vale investiu, nos 
últimos 20 anos, a cifra de 66,6 bilhões de dólares, o que dá uma média de 3,3 bilhões 
de dólares por ano, um número relevante em qualquer lugar do mundo. É claro que uma 
parcela desse investimento não foi realizada no Brasil. Mas uma parte significativa desse 
montante ficou por aqui. Portanto, a cadeia de suprimentos para o setor de mineração 
no Brasil de certa forma vive à mercê? Da Vale.  

Se a empresa vai bem, está investindo e comprando, a cadeia de 
suprimentos fatura e segue adiante. E se ela vai mal, os efeitos para a cadeia podem ser 
bastante danosos. 

Diante desse cenário de dependência, há uma certa preocupação com 
relação aos destinos da companhia. Primeiramente, porque já foi anunciado que os seus 
níveis de investimento - que tiveram como auge a implanta??o do projeto S11D Eliezer 
Batista - serão reduzidos nos próximos anos, inclusive porque a prioridade passa a ser a 
redução do seu nível de endividamento, hoje na casa dos 22 bilhões de dólares. É claro 
que a Vale não vai zerar os investimentos, mesmo porque não há como manter os seus 
ativos e promover sua melhoria operacional sem investir alguns bilhões de dólares a 
cada ano. Porém não dá para esperar novos investimentos em capex, pelo menos em 
curto prazo. A companhia também já vem colocando em prática um plano de 
desinvestimento, que significa um encolhimento das suas atividades, que ficam mais 
concentradas em minério de ferro, níquel, cobre e carvão (em menor medida). Tal 
encolhimento implicou em sua saída do alumínio e dos fertilizantes, onde ela 
desempenhava papel importante, pelo menos no Brasil. Nosso palpite é que ela acabará 
saindo também do níquel.  



Como no minério de ferro não há novos projetos à vista, o previsível é que a 
empresa se dedique mesmo a manter os ativos atuais e terminar o ramp up dos projetos 
recentes. 

Portanto, sem grandes inversões. Resta torcer para que as empresas que 
estão assumindo os ativos da Vale prossigam com os investimentos que estavam 
programados.  

Ao que parece, portanto, futuramente a Vale dependerá cada vez mais do 
minério de ferro, que se mantém como sua principal fonte de receita. A pergunta que 
fica é: será que esta é a melhor estratégia? O futuro dirá. 
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