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RESUMO
A China é. atualmcnk. o maior produtor global de minério de ferro run of mine. Porém. o país necessita importar milhões de toneladas deste minério anualmente para blcndar ao minério doméstico c abastecer sua indústria siderúrgica. Isto se
dá porque akm da alta demanda, o minério de ferro chinês possui baixo teor, com uma média de 30°/c, a 35'% de Fe, ocorrendo quase sempre associado a outros metais c a vúrios tipos de contaminantes cm depósitos de geologia muitas vezes complexa. Porém. diante do alto preço praticado pelas mincradoras estrangeiras, o investimento na mineração local. na exploração
min era l c no desenvolvimento de tecnologias que permitam a expansão das reservas economicamente lavráveis daquele país
tem cn:scido nos últimos anos, estimulado por políticas governamentais. O presente trabalho traça um perfil da indústria
do minério de ferro chinês. desde a geologia dos depósitos até a comercialização, passando pelos aspectos da mineração,
infra-estrutura. desenvolvimento de novas tecnologias para beneficiamento de minérios de baixo teor, dirctrizcs c políticas
governamentais, além de abordar as n:laçôcs comerciais. no âmbito desta commodity, entre a China c o Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: minério de l'crro; China; economia mim:ral.

ABSTRACT
China is. currcntly, thc grcatest raw iron ore produccr of thc world, but it nceds to impor! millions tons of ore to blend
with thc domcstic iron ore and to providc its stccl industry. This is bccausc, dcspite the high dcmand, thc Chinese iron ore
has a low grade, with an averagc of 35'Y., of Fc. occurring almost always assoc iatcd with othcr metais and various typcs
of contaminants, in dcposits of oftcn complcx gcology. llowc vc r, givcn thc high pricc charged by foreign mining
companics, thc invcstmcnt in local mining. in the mineral cxploration and tcchnologics dcvclopment that enable thc
cxpansion of cconomically exploitablc reserves has grown in recent years, stimulatcd by govcrnmcnt policies. This study
providcs a pro file of the Chincse iron ore industry, from thc dcposits ' geology to thc market, including thc mining aspccts,
infrast ructurc , new technologies dcvclopment for low grade ores bcncficiation, guidclincs and policies. lt also discusscs thc
tradc rclations, in this commodity. bctwccn China and Brazil.
KEY WORDS: iron ore; China; mineral economy.
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1. GEOLOGIA
A China detém uma enorme reserva de minério de ferro, chegando a 6X bilhôcs de toneladas (reservas
medidas, dados de 04/2007 do Ministério da Terra c dos Recursos da China) , sendo a reserva economicamente lavrável de 60,7 bilhões de toneladas. Cerca de 41,5 bilhões de toneladas do total do minério possuem como mineral-minério a magnetita . O minério apresenta, cm média, 30'Yt, a 35% de rc. Segundo Xhun (2006) , as reservas estão distribuídas cm 30 províncias , municipalidades c regiões autónomas (excluindo-se Taiwan), das quais Liaoning, Hebei c Sichuan são as principais detentoras. Os principais distritos mineradorcs são: Anshang Bcnxi (Província de Liaoning) , Leste de Hcbci. Pan zhihua - Xichang
(Província de Sichuan), Luliang - Wutai - Ningwu (Província de Shanxi). Bayan Obo (lnncr Mongólia).
Shangdong Central, Leste de Hubei e Hanxing.

1 - Anshang- Benxl
4- Nlngwu
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2- Leste de Hebel 5- Shandong Central 8- Panzhlhua Xichang
3- Bayan Obo
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Figura I - Principais minas, depósitos c distritos mincradorcs de ferro na China.

A geologia é bastante complexa se comparada ao minério brasileiro. Na maioria dos depósitos (mais de
90 %, segundo Xhun , 2006) o ferro está associado a outro(s) metal(is). Quanto à gênese. ocorrem na China
os seguintes tipos de mineralizações fen·íferas, principalmente:
-Formações Ferríferas Bandadas do tipo Lago Superior: ocorre. por exemplo , na Mina de Daxigou (Longmen Steel Group ), lavrada a céu aberto, com reservas de 302 Mt a 2X,O I% Fe.
- Formações Ferríferas Bandadas do tipo Algoma: estão presentes , por exemplo. na Mina de Qidashan
(Anshan Steel Corporation Limited), lavrada a céu-aberto, com reservas de 30X, 12 Mt a 2X, 79-3 I, 79% Fc.
- Escarnitos: rochas metamórficas formadas através de metamorfismo de contato c que têm como protólito
geralmente rochas carbonáticas, como calcários c dolomitos. A maioria dos depósitos que contém Fc associado a outros metais, na China, é de origem cscamítica. Um exemplo de mina cujo minério é cscarnítico é Changlongchan, na Província de Anhui, com reservas de 34,4 Mt a 45.3 I% Fc.
- Poligênico de Tcrras-raras-Fc-Nb: existe uma ocorrência deste tipo na China, a Mina de Bayan Obo (Baotou lron & Stcel), na Província da Mongólia Interior. Além de conter ferro , é o maior depósito de terras-raras conhecido atualmentc em todo o mundo c o maior depósito de nióbio da China. A mina é lavrada a céu-aberto c
possui reservas de 1459 Mt com teor médio de 33,5% Fc.
- Vulcanogênico-hidrotermal-sedimcntar poli metálico: ocorre. por exemplo. na Mina de Dahongshan (Xi'nin
Special Stecl), depósito de Fe e Cu , lavrado a céu-aberto. com reservas de 45X Mt de minério de Fe c I ,35 Mt
de Cu, a 25-50% Fe e 0,52-0,60% Cu.
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2. ASPECTOS DA MINE RAÇÃO
Podemos dividir as empresas chinesas do sctor cxtrativo de minério de ferro em três grupos:
- Empresas integradas: são aquelas com produção verticalizada, da mina à siderúrgica, sendo esta uma
tendência na China.
- Mincradoras independentes: são aquelas que apenas cxplotam c beneficiam o minério de ferro. Muitas
destas mincradoras abastecem siderúrgicas afastadas da costa. A distância dos portos por onde o minério importado entra no país faz com que seja mais económico comprar minério doméstico, apesar da qualidade inferior, que comprar c transportar minério importado. Geralmente são empresas estatais.
- Pequenas c médias mincradoras: São empresas privadas de pequeno e médio porte, responsáveis pela
maior parte da produção chinesa de minério de ferro. Um grande problema enfrentado pelo governo chinês
é a mineração ilegal: existem pequenas minas de ferro produzindo de forma irregular, sem controle e sem tecnologia, geralmente praticando lavra ambiciosa, além da falta de segurança, que resulta em graves acidentes, sendo que grande parte destas minas são subterrâneas.
As operações de lavra nas grandes minas seguem o padrão internacional, com lavra mecanizada c uso
de equipamentos de grande porte. As minas chinesas são consideradas as mais perigosas do mundo: cm
2007 cerca de 3XOO pessoas morreram em acidentes envolvendo atividades de mineração (fonte: www.
asiancws.it). Existem muitas minas de ferro subterrâneas. Este fato, aliado à ocorrência de terrenos cársticos cm grande parte do território, torna o problema da subsidência uma realidade a ser enfrentada pelas
mincradoras. As rochas carbonúticas dessas regiões são predominantemente paleozóicas e ocupam cerca
de 3 ,25 milhões de km' do território chinês (Yu , 1994). Alguns parâmetros das principais minas chinesas
são apresentados na tabela I. O advento da crise económica mundial teve forte impacto na indústria extrativa de ferro na China: atualmcntc muitas minas encontram-se fechadas, sendo que o número cxato ainda não foi quantificado. O declínio de preços verificado nos últimos meses torna a operação das minas
com alto custo operacional inviável.
O governo tem investido cm pesquisa c desenvolvimento de tecnologia de processos para o minério de fen·o
doméstico. Muitas universidades c centros de pesquisas desenvolvem projetos com o objetivo de aperfeiçoar processos c possibilitar o aproveitamento da enorme reserva de minério de baixa qualidade. Novos equipamentos foram desenvolvidos, como o Separador Magnético Vertical de Alto Gradiente- SLON (Ganzhou lnstitute of
Nonfcrrous Mctallurgy), largamente utilizado nas usinas chinesas, c o Separador Magnético de Coluna (University of Sciencc and Tcchnology of Liaoning) .
Em 2005, XO'Y., do minério de ferro cxplotado na China era transportado até as siderúrgicas por
meio de ferrovias, sendo os 20% restantes transportados por rodovias ou hidrovias. Porém, a capacidade
da malha fcrroviúria chinesa vinha crescendo menos de I 0% ao ano, não acompanhando a produção industrial (Qun 2005). Segundo a Comissão de Desenvolvimento e Reforma da China o sistema rodoviário chinês está quase completo, porém, a rede ferroviária está longe de ser concluída. Tal cenário tende a mudar: a
China tem investido pesado na construção e reforma de ferrovias. De acordo com o Departamento de Desenvolvimento c Plancjamcnto do Ministério das Ferrovias da China, 135 projetos estão em construção
ou em fàsc de estudos de viabilidade c envolvem investimentos de I ,665 trilhão de yuans. Até o ano de
2020 , a China deve ter mais de 120 mi I qui lómctros de ferrovias (fonte: China Radio lnternational). O país
possui aproximadamente 7543X km de ferrovias, ocupando o terceiro lugar no ranking mundial, atrás dos
Estados Unidos (226612 km) c da Rússia (X7157).
Nos portos chineses, pilhas de minério pcnnancccm por dias estocadas aguardando disponibilidade de transporie. Em Maio de 200X, por exemplo, as pilhas de estoque de minério>importado nos porios chineses bateram o recorde dc79,22 milhões de toneladas, o que obrigou o governo a tomar medidas quanto à importação cm excesso. De acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o congestionamento tem
atingido principalmente os portos do norte do país: Qingdao, Tianjin, Lianyungang c Rizhao, o maior porio de
minério de ferro na China.
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Ta bela I - Parâmetros das princ ipais minas de !'erro ch inesas.
Elaborada pelos aut ores segundo dados do Chin a lron On: lndu stry Rcpo rt 200X.
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4. PRODUÇÃO
A C hi na é, atua lmente, o maior produto r m undial de m iné ri o de fe rro bruto (824,0 I I Mt prod uzidas cm
2008). Dentre as proví ncias, as maio res produtoras são Hebci, Li aonin g c lnncr Mo ngó li a, sendo q ue a produção destas proví ncias corresponde respectivam ente a 4 3,8°/c,, 15,4'% c 7,9% da produção total do pa ís. Estes
dados revelam uma re lati va concentração da prod ução, j á q ue a Chi na poss ui 28 provín cias e trcs del as produzem 67, I% de todo o minério de ferro .
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Fig uro 3- Evolução da produção chinesa de minério de ferro ROM c do PlB.
Elaborado pelos autores segundo dados da USGS, 2008.

As pequenas minas são responsáveis por 79% da produção. Tsto mostra a importância da pequena mineração no cenário produtivo daquele país, e justifica os esforços do governo em via de regulamentar e controlar as atividadcs de tais mineradoras. Existe uma forte tendência das grandes empresas assumirem o controle
destas pequenas minas, seguindo uma politica de proteção e aproveitamento adequado dos recursos minerais.
Devido à dificuldade de se computar a produção das minerações privadas e de pequeno porte, as previsões
de produção na China são diflceis de se realizar, e podem se desviar muito da realidade. A China MetallurgicaJ Mines Association estimou, anterionnente à crise econôrnica mundial, uma produção de 944.000.000 t de
minério para 2009, prevendo, porém, uma diminuição crescente na taxa de aumento da produção para os anos
seguintes. Com o advento da crise a produção alcançará um valor, provavelmente, bem abaixo do estimado.

5. POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
No ano de 2005 o governo Chinês lançou um documento denominado "Política de Desenvolvimento da Indústria Siderúrgica", contendo as diretrizes tanto para a siderurgia propriamente dita quanto para os insumos corno o minério de ferro. De acordo com o documento, a siderurgia é fundamental para a economia nacional, e o desenvolvimento do setor depende de vários aspectos: tecnologia, recursos, capital, energia e meio
ambiente. Diante da alta demanda por aço, o documento afinna que o nível tecnológico e a gestão de recursos na indústria chinesa, na época do lançamento de taJ polltica, não eram satisfatórios, sendo, portanto, a atualização tecnológica c estrutural o centro do desenvolvimento da indústria siderúrgica. E isto inclui a explotação das matérias primas neccssàrias á produção do aço, como o minério de ferro, tanto que um dos capituJos do documento trata somente dos insumos da siderurgia, sendo comentados abaixo os pontos de maior relevância contidos no mesmo.
- Apoio do Estado às siderúrgicas de grande porte com relação à exploração c explotaçào de recursos como
minério de ferro. Assim como no BrasiJ, tais atividades devem ser autorizadas pelo Estado de acordo com
a lei vigente. Os projetos de minas cujas reservas ultrapassem 50 milhões de toneladas devem ser analisados eratificados pela Comissão Nacional de Desenvolvimento (NDRC, na sigla em inglês).
- Proibição de operações de lavra sem controle, intensificação da fiscalização pelos órgãos competentes (Departamento de Terras c Recursos}, e punição de infratores, caracterizada por cassação dos direitos minerários
ou intenupção das atividades. Todo projeto mineiro a ser estabelecido deve conter o planejamento da mina propriamente dita, assim como planos relacionados á segurança e preservação do meio ambiente.
- Desenvolvimento de novas tecnologias de beneficiamento para minérios de baixo teor. O documento
afirma que a nação deve encorajar as empresas a desenvolver tecnologias-de beneficiamento para minérios pobres de modo a fazer pleno uso dos recursos nacionais, expandindo as reservas economicamente lavráveis do país
e otimizando a recuperação de ferro nas usinas de tratamento de minério existentes.
- Reforço na cooperação entre empresas chinesas e mincradoras cstTangciras. O governo apóia o estabelecimento de bases estáveis de fornecimento de minérios de ferro, cromo, manganês, níquel, sucata de aço
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e coque no exterior. através de investimento próprio das empresas (aquisição de reservas minerais em outros países) ou joint venturcs. Muitas empresas chinesas já lançaram programas de pesquisa ultramarina para
minério de ferro, inclusive no Brasil.
-Coordenação do setor através da China 1ron and Steel Association (CISA), com o objerivo de estabilizar o
mercado interno e externo de matérias-primas.

6. COMÉRCIO DE MINÉRJO: BRASIL E CIDNA
O Brasil é, atualrncnte, o segundo maior produtor de minério de ferro, sendo o quinto maior detentor de reservas. As reservas medidas c indjcadas brasileiras são da ordem de 33 bilhões de toneladas (9,8% das reservas mundiais), com teor médio de 56, 1% de ferro (DNPM 2008). A produção do país alcançou, em 2007,354.7
milhões de toneladas, com teor médio de 65,9. A alta demanda proveniente da China estimulou o sctor extrativo de minério de ferro no Brasil, fazendo com que as grandes empresas anunciassem planos de expansão e novos projetos.
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Figura 3 - Lmportação chinesa c produção brasileira de minério de ferro .
Elaborado pelos autores segundo dados da USGS, 2008.

O principal importador do minério brasileiro é a China, seguida por Japão e Alemanha. Porém, o Brasil
situa-se em segundo lugar com relação aos exportadores de minério para a China. atrás da Austrália que, apesar de exportar um produto de qualidade inferior, situa-se em posição geográfica mais favorável. o que implica
em vantagens com relação à logística, fazendo com que o minério seja mais barato. Segundo o Departamento
Nacional da Produção Mineral, o Brasil exportou, em 2007, 264,4 Mt de minério e peloras, sendo que 33% foram importados pela China.
Durante os últimos anos, estimulado pela demanda, principalmente oriunda da China, o preço do minério de ferro crescia a altas taxas (anteriormente à crise econômica mundial). Tal escalada de preços teve início
cm 2002, ano cm que a China ingressou na OMC, aumentando sua participação no mercado internacional.
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Figura 4 - Preço CIF dos principais exportadores de minério para a China.
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O poder de determinação dos preços do minério pelas empresas líderes de produção (Vale, BHP Billiton e
Rio Tinto) preocupa as siderúrgicas chinesas, que temem a criação de uma "OPEP do minério de ferro". As
siderúrgicas são obrigadas a aceitar os altos preços impostos para evitarem o caríssimo mercado à vista (spot), ao
4ual seriam obrigadas a recorrer cm caso de dcsabastccimcnto de matéria prima. As s iderúrgicas apostam em
novas opções de compra de minério para enfrentarem as grandes mineradoras, sendo a principal del as, confonnc defendido pelos chineses, o minério doméstico. Porém, a avaliação e estimativa de evolução da produção
de minério de ferro na China levam a crer LJUC as mincradoras domésticas não conseguiriam suprir a demanda interna. Porém, atualmcntc, o sctor sofre com a queda nos preços do minério devido à demanda enfraquecida pela crise económica mundial , sendo que existe a tendência de as siderúrgicas assumirem a frente na determinação de preços.

7. CONCLUSÕES
Podemos enunciar, portanto, as principais características do minério de ferro chinês:
• Jazidas dispersas, mas com três principais províncias produtoras de minério;
• Normalmente de baixo teor (média de 33% de Fc contido);
• Mineralogicamente complexos, com oconência de minérios polimetálicos e diversos tipos de contaminantes ;
• Ocorrência de depósitos dos mais variados tipos genéticos;
Até o presente, a estrutura produtiva caracteriza-se pelo grande número de empresas no sctor. Grande
parte destas empresas é de pequeno porte, sendo estas responsáveis por 79% da produção total do paí s, mas
trabalham de forma ineficiente, geralmente praticando lavra ambiciosa . Tal tàto é motivo de preocupações para
o governo, que investe na criação de grupos maiores cm várias atividadcs do setor mineral, e implementou uma
série de medidas para controle c desenvolvimento da indústria cxtrativa de minério de ferro. Há forte presença
do Estado nas novas parcerias c joint-venturcs que vêm acontecendo cm todos os sctorcs da economia chinesa , fato que deve ocorrer também com o minério de ferro . Atualmcnte o setor sofre com a queda nos preços do minério devido ú demanda enfraquecida pela crise económica mundial: muitas minas estão para li sando
a produção. Na perspectiva futura, os desafios com relação à tecnologia de beneficiamento e aos custos crescentes na lavra subterrânea, muito presente no cenário do minério de ferro chinês, tendem a aumentar. Já a produção será função da demanda , que pode voltar a crescer cm um futuro próximo caso a China mantenha os
investimentos cm infra-estrutura, urbanização c industriali zação.
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