
RELATÓRIO FINAL DA PESQUISA 

 
 
 

ECONOMIA MINERAL CHINESA E SUA INFLUÊNCIA NO COMÉRCIO 
BRASIL-CHINA 

 
 
 
 
 
Contrato nº 0010/2006 -  MME/SGM - FEOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDENADOR: 
 
Prof. Marco Antonio Tourinho Furtado 
Contacto: tourin@uai.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouro Preto 
 

Março 2009 



2 

 

     

ABREVIAÇÕES 
 

 

AIE - Agência Internacional de Energia 

EM - Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto 

FEOP - Fundação Educativa de Ouro Preto 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MME - Ministério de Minas e Energia  

NDRC- National Development Reform Comission (P.R.China) 

OPEP (OPEC) - Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

PPGEM - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral (da Escola de 

Minas da UFOP) 

UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto 

USGS- United States Geological Survey 

 



3 

 

     

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO .....................................................................18 

1.1 Objetivo ................................................................................................18 

1.2 Metodologia ..........................................................................................19 

1.3 Estratégia do Relatório e limitações do estudo ...................................20 

1.4 Alguns aspectos econômicos gerais e direcionadores da demanda 

mineral na China ........................................................................................21 

1.4.1 O objetivo nacional de dobrar a renda por habitante .............................22 

1.4.2 A urbanização crescente ......................................................................25 

1.4.3 A poupança e o investimento ...............................................................29 

 

CAPÍTULO 2 – CHINA COMO PAÍS MINERAL .............................................34 

2.1 Introdução ............................................................................................34 

2.2 A geologia da China .............................................................................35 

2.3 Características gerais da atividade mineral na China ..........................37 

2.4 A importância da atividade mineral na China .......................................44 

2.5 A situação da China como produtora e consumidora de recursos 

minerais ......................................................................................................51 

2.6 O setor mineral na estrutura do governo da China ..............................63 

 

CAPÍTULO 3 – METAIS NA CHINA ..............................................................67 

3.1 Minério de Ferro ...................................................................................67 

3.1.1 Geologia do minério de ferro na China .................................................67 

3.1.1.1 Principais cinturões metalogenéticos das Regiões Norte e Nordeste 

da China ......................................................................................................71 

3.1.2 Aspectos da mineração do ferro ...........................................................89 

3.1.2.1 As minas chinesas: aspectos técnicos ...............................................94 

3.1.2.2 Tecnologia própria de processamento mineral ...................................102 

3.1.2.3 Infraestrutura ....................................................................................108 

3.1.3 Produção e mercado ............................................................................112 

3.1.3.1 Produção doméstica .........................................................................112 

3.1.3.2 Oferta, demanda e comércio exterior .................................................119 

3.1.3.3 Previsões de demandas e de importação de minério a longo prazo  

pela China ...................................................................................................122 

3.1.3.4 Preços ..............................................................................................129 

3.1.4 Comércio de minério de ferro Brasil-China ............................................137 



4 

 

     

3.1.5 Políticas governamentais de apoio ao minério chinês ...........................145 

3.1.6 Conclusões sobre minério de ferro na China .........................................147 

3.2 Aço ........................................................................................................150 

3.2.1 Produção de aço no mundo: China, a grande propulsora recente ..........150 

3.2.2 Estrutura produtiva e políticas governamentais .....................................152 

3.2.3 O Plano 2005-2010; expansão e reestruturação da produção ................157 

3.2.4 Comércio exterior de aço na China .......................................................158 

3.2.5 Perspectivas do aço na China ..............................................................162 

3.3 Manganês..............................................................................................163 

3.3.1 Políticas governamentais para o manganês ..........................................166 

3.4 Alumínio ...............................................................................................167 

3.4.1 Produção de bauxita, alumina e alumínio metálico ................................169 

3.4.2 Consumo aparente ..............................................................................174 

3.4.3 Estrutura produtiva de alumínio na China .............................................175 

3.4.4 Chinalco ..............................................................................................177 

3.4.5 Políticas governamentais .....................................................................179 

3.5 Cobre ....................................................................................................180 

3.5.1 Recursos e reservas ............................................................................180 

3.5.2 Reservas e produção ...........................................................................183 

3.5.2.1 Produção e estrutura de produção .....................................................184 

3.5.3 Perspectivas e políticas governamentais ..............................................194 

3.6 Níquel ....................................................................................................196 

3.6.1 Recursos e reservas ............................................................................197 

3.6.2 Produção e estrutura produtiva ............................................................199 

3.6.3 Comércio exterior e previsões ..............................................................201 

3.6.3.1 Comércio exterior, investimentos no exterior ......................................203 

3.6.4 Conclusões sobre o níquel na China ....................................................205 

3.7 Estanho .................................................................................................205 

3.7.1 Recursos e reservas ............................................................................205 

3.7.2 Produção e estrutura de produção ........................................................208 

3.7.3 Comércio exterior e políticas governamentais .......................................210 

3.7.3.1 Importação de estanho: país é novo importador líquido ......................211 

3.7.4 Conclusões .........................................................................................211 

3.8 Ouro ......................................................................................................212 

3.8.1 Recursos e reservas ............................................................................212 

3.8.2 Produção e estrutura produtiva ............................................................214 

3.8.3 Comércio exterior e políticas governamentais .......................................216 



5 

 

     

3.8.4 Conclusões .........................................................................................218 

3.9 Tungstênio ............................................................................................219 

3.9.1 Recursos e reservas ............................................................................219 

3.9.2 Produção e estrutura de produção ........................................................221 

3.9.3 Comércio exterior e políticas governamentais .......................................222 

 

CAPÍTULO 4 NÃO METÁLICOS ...................................................................224 

4.1 Grafite ...................................................................................................224 

4.1.1 Reservas .............................................................................................224 

4.1.1.1 Qualidade do minério ........................................................................226 

4.1.2 Produção e estrutura produtiva ............................................................226 

4.2 Fosfato ..................................................................................................228 

4.2.1 Recursos e reservas ............................................................................229 

4.2.2 Produção e estrutura de produção ........................................................231 

4.2.3 Comércio exterior e políticas governamentais .......................................234 

 

CAPÍTULO 5 A ENERGIA NA CHINA E OS BENS MINERAIS  

ENERGÉTICOS ...........................................................................................236 

5.1 Petróleo e gás na China........................................................................246 

5.1.1 Recursos e reservas ............................................................................246 

5.1.2 Produção, demanda e comércio exterior de petróleo na China ..............253 

5.1.3 Conclusões .........................................................................................263 

5.1.4 Gás .....................................................................................................263 

5.1.4.1 Recursos e reservas .........................................................................263 

5.1.4.2 Produção, estrutura, perspectivas .....................................................266 

5.1.5 Cenários e demandas futuras de energia na China ...............................270 

5.1.5.1 Conclusões sobre as perspectivas de petróleo e gás na China ...........281 

5.2 Carvão...................................................................................................282 

5.2.1 Introdução ...........................................................................................282 

5.2.2 Características da indústria de carvão da China ...................................283 

5.2.3 A geologia do carvão chinês e reservas................................................286 

5.2.3.1 Características das províncias carboníferas (Fonte: Zhu Xun, 2006) ...289 

5.2.3.2 Distribuição do carvão chinês ............................................................291 

5.2.4 Etapas históricas recentes do setor carbonífero e o Estado ..................294 

5.2.5 Produção de carvão e estrutura produtiva ............................................297 

5.2.6 Comércio exterior ................................................................................300 

5.2.7 Políticas governamentais .....................................................................301 



6 

 

     

5.2.8 Perspectivas futuras do carvão na China ..............................................305 

5.2.9 Consolidação do setor carbonífero na China .........................................308 

5.2.10 O futuro da carboquímica: produção de gás, dieses, gasolina, etc. ......310 

 

CAPÍTULO 6 A CHINA E A CRISE DO SISTEMA FINANCEIRO AMERICANO 

E INTERNACIONAL .....................................................................................312 

6.1 Perspectivas para a China na atual crise: desafios .............................322 

6.2 Conclusões e observações finais: a difícil tarefa de previsão num contexto 

de altíssima incerteza .......................................................................................... 326 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................342 

 

ANEXOS ......................................................................................................357 

Anexo 1 Cotação dólar x yuan ......................................................................358 

Anexo 2 Dissertação Denise Koller Morales – PPGEM/E.M./UFOP  

Capítulos 4 e 5 .............................................................................................359 

Anexo 3 Mapa geológico da China ................................................................402 

Anexo 4 Mapa político da China ...................................................................403 

Anexo 5 Depósitos de minério de ferro da China ...........................................404 

Anexo 6 Leis dos recursos minerais da China ...............................................413 

Anexo 7 Glossário de termos geológicos .......................................................438 

Anexo 8 Relação de produtos sujeitos às taxas de exportação da China ........440 

Anexo 9 Mapa de principais minas de minério de ferro e de instalações de aço 

da China ......................................................................................................444 
 

 



7 

 

     

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: China: Percentual da população vivendo na pobreza:  

1980-2001 ...................................................................................................23 

Figura 2: Consumo de aço por habitante em função da renda por  

habitante ......................................................................................................24 

Figura 3: Distribuição populacional na China .................................................26 

Figura 4: Urbanização da China até 2025......................................................27 

Figura 5: População de maiores cidades e de províncias da China ....................... 28 

Figura 6: Grandes cidades e urbanização da China até 2025 .........................28 

Figura 7:China: Taxa da Formação de Capital  1990-2006 .............................30 

Figura 8: Fontes do crescimento da China (1990-2005) .................................31 

Figura 9: Fontes de Investimento na China em Percentual do PIB .................32 

Figura 10: Redução da pobreza na China 1990-2008 (milhões de pessoas 

e percentual da população) ..........................................................................33 

Figura 11: Grau de exploração mineral do território da China .........................37 

Figura 12: Localização de recursos minerais da China ..................................43 

Figura 13: China-Localização de Recursos Metálicos ....................................44 

Figura 14: Impacto da demanda chinesa em preços de commodities:  

1980-2007 ...................................................................................................47 

Figura 15: Participação da China nas reservas minerais do mundo (%) ..........54 

Figura 16: Participação da produção chinesa de bens minerais no conjunto 

mundial (%) ..................................................................................................58 

Figura 17: Localização de maiores reservas de minério de ferro da  

China ...........................................................................................................68 

Figura 18: Distribuição dos depósitos de ferro na China e principais distritos 

mineradores de ferro ....................................................................................68 

Figura 19: Intensidade energética da economia chinesa: 1952-2006 ..............81 

Figura 20: Mapa geológico do depósito de Changlongshan ............................82 

Figura 21: Seções do depósito de Changlongshan, mostrando a  

geometria dos corpos de minério e suas relações com as rochas encaixantes  

e com os escarnitos ............................................................................................... 83 

Figura 22: Mapa geológico mostrando os corpos de minério Principal e Leste,  

do depósito de Bayan Obo ...........................................................................84 

Figura 23: Esquema da mina de Meishan ......................................................97 

Figura 24: Separador Magnético de Anel Vertical SLon .................................103 

Figura 25: Fluxograma da Usina de Qi Dashan .............................................105 



8 

 

     

Figura 26: Fluxograma da Usina de Hai Nan .................................................106 

Figura 27: Concentrador Magnético de Coluna ..............................................108 

Figura 28: Infraestrutura de ferrovias e portos em relação a minas de  

minério de ferro na China .............................................................................110 

Figura 29: Ferrovia Golmud – Lhasa .............................................................111 

Figura 30: Evolução da produção de minério de ferro na China......................113 

Figura 31: Produção de minério de ferro dos maiores produtores mundiais .......... 114 

Figura 32: Produção de minério de ferro por província em 2007 .....................116 

Figura 33: Produção de minério de ferro e evolução do PIB .................................. 118 

Figura 34: Taxa de crescimento da produção prevista para 2010 (CMMA) ........... 119 

Figura 35: Oferta e demanda de minério de ferro no mundo ..........................120 

Figura 36: Evolução da produção de alguns derivados do minério  

de ferro na China .........................................................................................121 

Figura 37: Consumo de aço e crescimento do PIB .........................................121 

Figura 38: Produção de ferro gusa e taxa de participação do minério  

importado e doméstico no mercado chinês ............................................................ 124 

Figura 39: Previsões de produção de minério de ferro por país  

(milhões de toneladas) .................................................................................124 

Figura 40: Importação de minério de ferro: China e demais países  

(Goldman & Sachs) ......................................................................................125 

Figura 41: Relação entre produção de minério e de ferro gusa,  

e taxa suprimento por minério de ferro doméstico .........................................128 

Figura 42: Evolução do preço do minério de ferro (2008 estimado) ................130 

Figura 43: Evolução do preço (CIF) dos diversos produtos do minério  

de ferro (2007-2008) ....................................................................................131 

Figura 44: Evolução do preço (CIF) dos diversos produtos do minério  

de ferro (2007-2008) ....................................................................................132 

Figura 45: Exportações brasileiras de minério de ferro ..................................137 

Figura 46: Produção brasileira de minério ferro e a importação chinesa ............... 138 

Figura 47: Produção brasileira de minério de ferro e a importação japonesa ..139 

Figura 48: Produção brasileira de minério de ferro e a importação alemã ............. 139 

Figura 49: Custo de transporte do Brasil e da Austrália até Beilun .................140 

Figura 50: Origem do minério importado pela China em 2007 ........................142 

Figura 51: Comparação entre as produções brasileira e australiana e a  

importação chinesa ................................................................................................ 142 

Figura 52: Principais empresas produtoras mundiais .....................................143 

Figura 53: Número índice da produção das principais mineradoras ................143 



9 

 

     

Figura 54: Previsões de produção da Vale ( Goldman & Sachs) .....................144 

Figura 55: Produção e taxa anual de crescimento de aço no pós-guerra ........150 

Figura 56: Localização dos depósitos de manganês na China........................164 

Figura 57: Localização dos depósitos de bauxita na China ............................169 

Figura 58: Depósitos de cobre na China ........................................................182 

Figura 59: Renda e consumo de cobre por habitante: China e mundo 2006 ....191 

Figura 60: Consumo de cobre por setores econômicos na China 2007 ...........192 

Figura 61: Importadores e exportadores de minérios e concentrados de  

cobre 2006 ...................................................................................................193 

Figura 62: Maiores importadores e exportadores mundiais de cobre 2006 ......193 

Figura 63: Maiores exportadores e importadores mundiais de cobre  

refinado 2006 ...............................................................................................194 

Figura 64: Depósitos de níquel na China .......................................................198 

Figura 65: Previsão de demanda e consumo de níquel na China ...................202 

Figura 66: Consumo de níquel da China, previsão de Ye (2008) ....................202 

Figura 67: Depósitos de estanho na China ....................................................207 

Figura 68: Depósitos de ouro na China .........................................................214 

Figura 69: Depósitos de tungstênio na China ................................................221 

Figura 70: Depósitos de grafita na China ......................................................225 

Figura 71: Depósitos de rochas fosfáticas na China ......................................230 

Figura 72: Intensidade energética da economia chinesa: 1952-2006 .................... 238 

Figura 73: Participação de indústrias de base na economia chinesa:  

1995-2005 ...................................................................................................239 

Figura 74: Intensidade de energia por indústria na China: 1995-2005 ................... 240 

Figura 75: Demanda de energia 1971-2005: China e vários países  

(mte* petróleo) ........................................................................................................ 241 

Figura 76: Demanda de energia por setor da economia: China e outros  

países (2005) ......................................................................................................... 242 

Figura 77: Demanda de energia primária na China 2005 ....................................... 243 

Figura 78: Produção e consumo de energia por província na China (2005) ....245 

Figura 79: Subsídios à energia na China: 1998-2005 ............................................ 246 

Figura 80: Localização de depósitos de petróleo-gás da China ......................249 

Figura 81: Mapa de Zona Econômica Exclusiva da China e regiões disputadas  

com países do Mar do Sul da China ...................................................................... 250 



10 

 

     

Figura 82: Mapa de Zona Econômica Exclusiva da China e regiões disputadas  

com o Japão ........................................................................................................... 251 

Figura 83: Infraestrutura de gás e petróleo na China ............................................. 252 

Figura 84: Reservas e produção de petróleo dos maiores produtores mundiais ... 253 

Figura 85: Demanda setorial de petróleo na China ................................................ 255 

Figura 86: Origem de petróleo importado pela China 2006.............................258 

Figura 87: Maiores países com reservas de gás ............................................264 

Figura 88: Descobertas de gás na China 1997-2006......................................266 

Figura 89: Previsões de demanda e produção de gás na China até 2009 cenário  

de referência IEA) ........................................................................................269 

Figura 90: Taxa anual de crescimento de demanda de carvão e gás 2006-2030 .. 269 

Figura 91: Installed capacity of Wind Power in China .....................................272 

Figura 92: China: demanda de energia primária no cenário de referência da  

IEA ..............................................................................................................274 

Figura 93: Consumo final de energia por setor na China até 2030  

seguindo cenário de referência da IEA ..........................................................275 

Figura 94: Demanda futura de energia pelo setor de transporte e por modo  

no modelo de referência da IEA ....................................................................276 

Figura 95: Previsão de venda de carros na China pela IEA ................................... 276 

Figura 96: Comparação internacional do desempenho energético da  

frota de veículos ..................................................................................................... 277 

Figura 97: Projeção de produção de petróleo na China até 2030, segundo a  

IEA ......................................................................................................................... 278 

Figura 98: Oferta prevista de petróleo para quadro de referência( m.b/dia) ........... 279 

Figura 99: Suprimento de petróleo previsão até 2030 ............................................ 280 

Figura 100: Previsão de demanda e oferta de Petróleo na China. IEA .................. 280 

Figura 101: Previsão de produção e demanda de gás na China. IEA .................... 281 

Figura 102: Localização de carvão na China .................................................292 

Figura 103: Localização de maiores minerações de carvão na China ................... 299 

Figura 104: Comparação de preços de carvão da China com  

mercado internacional ..................................................................................302 

Figura 105: Localização das 13 bases de produção carbonífera na China ............ 303 

Figura 106: Projeção de comércio exterior de carvão da China até 2030,  

segundo a IEA ........................................................................................................ 306 

Figura 107: Crise e desaceleração econômica na China, países e blocos 

econômicos ............................................................................................................ 315 

Figura 108: Volume de exportações e importações da China ................................ 316 



11 

 

     

Figura 109: Evolução do crédito recente na China ................................................. 317 

Figura 110: Investimentos na China por setor ........................................................ 318 

Figura 111: Redução de estoques nas empresas chinesas ................................... 319 

Figura 112: Confiança do consumidor chinês e vendas dos maiores 

varejistas ................................................................................................................ 319 

Figura 113: Queda de preços e de matérias-primas na China ............................... 320 

Figura 114: Queda de preços e rentabilidade na China ......................................... 321 

Figura 115: Previsões de crescimento da economia chinesa 2009 ........................ 322 

Figura 116: Cenários para as exportações brasileiras de Minério de Ferro para a 

China (2008-2015) A .............................................................................................. 335 

Figura 117: Cenários para as exportações brasileiras de Minério de Ferro para a 

China (2008-2015) B .............................................................................................. 335 

Figura 118: Cenário para a produção de aço da China (2008-2015) A .................. 337 

Figura 119: Cenário para a produção de aço da China (2008-2015) B .................. 338 



12 

 

     

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1: Alguns dados da China e Brasil .....................................................24 
Tabela 2: População das 20 maiores cidades da China (milhares de  
pessoas) ......................................................................................................27 
Tabela 3: Diversidade mineral da China ........................................................35 
Tabela 4: Depósitos famosos da China .........................................................36 
Tabela 5: Algumas formações metamórficas da China ...................................36 
Tabela 6: Algumas grandes minas da China ..................................................40 
Tabela 7: Complexidade mineralógica de algumas minas da China ................41 
Tabela 8: Reservas de Bens Minerais Energéticos e Ferrosos  
por Região (Províncias, Regiões Autônomas, Municipalidades) da  
China( 2006) ................................................................................................42 
Tabela 9: Participação da Mineração no PIB da China ...................................45 
Tabela 10: Comparação da indústria extrativa mineral na China e Brasil  
(2005) ..........................................................................................................46 
Tabela 11: Dados de empresas do setor mineral da China 2004.  
Valor de 100 milhões de yuans (cotação média do dólar USA 2004: 
8,2768 yuan) ................................................................................................48 
Tabela 12: Dados de empresas industrias estatais e não estatais  
do setor mineral da China 2005. Valor de 100 milhões de yuans (cotação  
média do dólar USA 2004:8,2768 yuan) ........................................................50 
Tabela 13: Reservas minerais da China e do mundo .....................................51 
Tabela 14: Participação da produção chinesa de bens minerais no  
conjunto mundial (2007*) ..............................................................................54 
Tabela 15: Importações Minerais da China 1995-2005 ..................................58 
Tabela 16: Exportações minerais da China 1995-2005 ..................................61 
Tabela 17: Contaminantes do minério de ferro em alguns depósitos chineses ..... 70 
Tabela 18: Exemplos de depósitos de Fe do tipo Lago Superior na China ......76 
Tabela 19: Alguns depósitos de Fe chineses do tipo Algoma .........................78 
Tabela 20: Alguns depósitos de Fe do tipo skarn da China ............................80 
Tabela 21: Mineralogia do depósito de Bayan Obo ........................................85 
Tabela 22: Alguns depósitos de Fe de origem vulcanogênica na China ..........87 
Tabela 23: Reservas de minério de ferro no mundo .......................................88 
Tabela 24: Principais empresas de extração de minério de ferro ....................90 
Tabela 25: Empresas de extração de minério de ferro por província,  
região, municipalidade ..................................................................................91 
Tabela 26: Principais minas de minério de ferro na China ..................................... 92 
Tabela 27: Composição mineralógica do minério de Meishan (% de Fe) ........97 
Tabela 28: Aspectos técnico-econômicos de algumas das principais minas a 
 céu aberto ............................................................................................................. 98 
Tabela 29: Aspectos técnico-econômicos de algumas das principais  
minas subterrâneas ................................................................................................ 99 
Tabela 30: Custo de produção de concentrado em algumas empresas...........100 



13 

 

     

Tabela 31: Parâmetros técnicos de4 algumas usinas de beneficiamento ........101 
Tabela 32: Produção de minério de ferro na China ........................................112 
Tabela 33: Produção anual de minério de ferro na China e mundo .................115 
Tabela 34: Produção de minério de ferro por empresa ...................................117 
Tabela 35: Importação de minério de ferro pela China ...................................122 
Tabela 36: Importação de minério de ferro pela China por origem (dados de  
2007) ...........................................................................................................126 
Tabela 37: Produção de ferro gusa, consumo e produção de minério de  
ferro, e taxa de suprimento de minério doméstico ..........................................127 
Tabela 38: Resumo das diversas previsões de longo prazo para o cenário do  
minério de ferro na China ....................................................................................... 129 
Tabela 39: Evolução de preços do minério doméstico chinês por empresa  
(1995-2003) .................................................................................................134 

Tabela 40: Comparação de crescimento de produção de minério de ferro,  
Brasil, Austrália, Índia (milhões de t) .............................................................141 
Tabela 41: Previsões de produção da Vale (Goldman & Sachs, 2008) ...........144 
Tabela 42: Produção de aço mundial e da China ...........................................151 
Tabela 43: Maiores empresas de aço do mundo (2007) .................................153 
Tabela 44: Empresas do setor do aço na China (IISI, Iron & Steel Works  
of the World Directory, 2009) ........................................................................156 
Tabela 45: Importação e exportação de aço em barras e vergalhão na  
China ...........................................................................................................159 
Tabela 46: China-Importações e exportações de perfilados e seções  
de aço .........................................................................................................160 
Tabela 47: China- importação e exportação de chapas e laminados ..............161 
Tabela 48: China- importação e exportação de tubos sem costura .................162 
Tabela 49: Reservas e produção mundial de manganês 2008 (mil t) ..............165 
Tabela 50: Importação de minérios de manganês pela China.........................166 
Tabela 51: Reservas de bauxita (mil t) ..........................................................168 
Tabela 52: Produção de bauxita, alumina e alumínio primário e  
secundário na China (Qtde mil t) ...................................................................170 
Tabela 53: Importação de alumina pela China ...............................................171 
Tabela 54: Importação de sucata de alumínio pela China ..............................172 
Tabela 55:Importação de alumínio metálico e l igas ...... . . . .. . . . . .. . . . . .. .  172 
Tabela 56: Importação de semi-manufaturados de alumínio ...........................173 
Tabela 57: Exportação de produtos de alumínio China ..................................174 
Tabela 58: Estimativa de consumo aparente alumínio China ..........................175 
Tabela 59: Estrutura de Produção de Alumínio na China (2006) ....................176 
Tabela 60: Cobre: Reservas mundiais e da China (mil t) ................................183 
Tabela 61: Produção de concentrados de cobre na China .............................184 
Tabela 62: produção de cobre metálico na China (mil t) .................................185 
Tabela 63: As 20 maiores instalações de cobre do mundo 2006 ....................186 
Tabela 64: Maiores empresas de refino de cobre na China ............................187 
Tabela 65: Vinte maiores refinarias de cobre no mundo 2006 ........................188 



14 

 

     

Tabela 66: Importação de concentrados de cobre da China ...........................189 
Tabela 67: Importações de cobre refinado pela China ...................................189 
Tabela 68: Exportações de cobre da China ...................................................190 
Tabela 69: Fatores positivos e negativos para futuro do cobre na China ........195 
Tabela 70: Medidas/políticas de gestão do comércio exterior do cobre 
entre 2006-2008 ...........................................................................................196 
Tabela 71: Reservas de níquel mundial e China ............................................199 
Tabela 72: China-produção de níquel em minério (mil t de ni contido) ............200 
Tabela 73: Produção de níquel metálico China (ni contido) ............................200 
Tabela 74: Estrutura produtiva de níquel na China (2006)..............................201 
Tabela 75: Taxas de importação e exportação que incidem sobre o  
níquel na China (2008) .................................................................................203 
Tabela 76: Importações de níquel da China (ni contido) .................................204 
Tabela 77: Investimentos de empresas chinesas em níquel no exterior ..........204 
Tabela 78: Reservas de estanho da China e mundo (2008) ...........................206 
Tabela 79: Produção de estanho na China ....................................................209 
Tabela 80: Principais empresas produtoras de estanho na China...................209 
Tabela 81: Exportação de estanho pela China (metal e ligas) ........................211 
Tabela 82: Reservas de ouro no mundo (2008) .............................................213 
Tabela 83: Produção de ouro na China .........................................................215 
Tabela 84: Empresas chinesas de refino de ouro e sua capacidade (2006) ....216 
Tabela 85: Reservas mundiais de tungstênio (2008) ......................................220 
Tabela 86: Produção de tungstênio na China (W contido em produção de  
minas) .........................................................................................................222 
Tabela 87: Estrutura produtiva de tungstênio na China (2006) .......................223 
Tabela 88: Reservas mundiais de grafita .......................................................224 
Tabela 89: Produção de grafita na China ......................................................227 
Tabela 90: Exportação de grafita pela China .................................................228 
Tabela 91: Reservas de rochas fosfáticas mundiais.......................................229 
Tabela 92: Produção de rochas fosfáticas na China ......................................231 
Tabela 93: Importação de fertilizantes pela China .........................................234 
Tabela 94: Importação de fertilizantes pela China (continuação) ........................... 235 
Tabela 95: Produção total de energia na China e sua composição .................236 
Tabela 96: Indicadores chave de Energia na China ............................................... 243 
Tabela 97: Indicadores chave de energia primária na China - números  
índex ...........................................................................................................244 
Tabela 98: Reservas de petróleo da China (Fim de 2005) ..................................... 247 
Tabela 99: Produção de petróleo na China ....................................................254 
Tabela 100: Importação de petróleo pela China..................................................... 256 
Tabela 101: Taxas de crescimento anual de importação de petróleo .................... 257 
Tabela 102: Total de importação total de petróleo cru e refinado .......................... 257 
Tabela 103: Exportação de petróleo pela China ............................................259 
Tabela 104: Total de exportação de petróleo (cru e refinado) ................................ 259 
Tabela 105: Balanço do comércio exterior de petróleo cru da China ..................... 260 



15 

 

     

Tabela 106: Balanço do comércio exterior de petróleo refinado da China ............. 261 
Tabela 107: Balanço de Petróleo da China: produção, importação e  
exportação (milhões de t) ....................................................................................... 261 
Tabela 108: Produção de petróleo de empresas chinesas no exterior 2004 .......... 262 
Tabela 109: Reservas de gás natural na China em 2005 ...................................... 265 
Tabela 110: Produção e comercialização de gás natural na China ........................ 267 
Tabela 111: LNG Regasification Terminals in China .............................................. 268 
Tabela 112: Pressupostos básicos do consumo futuro de energia na  
China (1990-2030) .......................................................................................271 
Tabela 113: Demanda futura de energia primária dentro de um cenário de  
referência da IEA .................................................................................................... 273 
Tabela 114: Previsão de produção e demanda da China pela IEA ..................282 
Tabela 115: Previsão de produção e demanda da China pela OPEC .................... 282 
Tabela 116: Produção chinesa de carvão ......................................................283 
Tabela 117: Produção de carvão na China 1998-2007 ...................................298 
Tabela 118: Maiores produtores de carvão na China (2006) ..........................299 
Tabela 119: Comércio exterior de carvão da China ............................................... 300 
Tabela 120: Exportação de coque pela China................................................301 
Tabela 121: Metas das 13 bases produtivas de carvão na China (bilhões t) ...303 
Tabela 122: Demanda de energia primária na China: cenário de referência 
 AIE; Mtoe* ............................................................................................................. 305 
Tabela 123: Demanda de energia primária na China num cenário alternativo  
AIE Mtoe* ....................................................................................................307 
Tabela 124: Variação recente na balança comercial da China .......................316 
Tabela 125: Investimento em 2009 na China .................................................323 
Tabela 126: Investimento do programa de estímulo da China ........................325 
Tabela 127: Preços de contratos de minérios de ferro e pelotas vendidos à 
Ásia e Europa (2007) ....................................................................................332 
 



16 

 

     

RESULTADOS E AGRADECIMENTOS 

 

O projeto possibilitou a realização de vários trabalhos de natureza acadêmica, a 

partir de bolsa de pós-graduação e de apoios, com bibliografia, etc. 

 

Como dissertação de mestrado, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mineral, da Escola de Minas da UFOP, temos a dissertação de 

Denise Koller, a ser completada e defendida em fim de março ou início de abril 

de 2009, em virtude de mudança da referida mestranda para Montpellier, 

França. 

 

Tivemos, ainda, a apresentação dos alunos Rodrigo Fina e Fernanda Ferrante 

no Seminário de Iniciação Científica da UFOP, realizado em Ouro Preto, em 

novembro de 2008, dos temas “Minério de Ferro na China” e “Aço na China: da 

expansão à internacionalização”. Há trabalhos já aceitos para apresentação no 

próximo Congresso da ABM, do 21st International Mining Congress and 

Exhibition of Turkey, em Antalya, entre 6-8 de maio de 2009. 

 

Como resultado do trabalho e ida do mestrando Leonardo Silveira a seminário 

internacional de internacionalização de empresas chinesas em outubro de 2008, 

na John Fitzgerald Kennedy School, da Harvard University, foi o convite para 

participarmos como contribuintes à edição de livro sobre empresas chinesas, 

onde deveremos  contribuir sobre a área mineral. 

 

Enfim, somos gratos ao Ministério de Minas e Energia, que nos possibilitou este 

estudo, e apoio a bolsistas de pós-graduação em sua atividade de estudo e 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 OBJETIVO  

 

 

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa contratada entre o Ministério 

de Minas e Energia-MME e a Fundação Educativa de Ouro Preto - FEOP, para o 

tema: “A Economia Mineral da China e sua Relação com o Brasil”, através do 

convênio 0010/2006, no valor de R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais). 

 

O trabalho de pesquisa visou a estudar a economia mineral chinesa e sua 

relação com o Brasil, tentando identificar implicações para a economia mineral 

brasileira até 2015. 

 

 O contrato de duração de 18 meses foi realizado sob a coordenação do Prof. 

Marco Antonio Tourinho Furtado, do Programa de Pós-Graduação de 

Engenharia Mineral da Escola de Minas da UFOP. 

 

No projeto participaram diversas pessoas, como: 

Denise Koller – bolsista e aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação - 

PPGEM/EM/UFOP em Engenharia Mineral pelo projeto; 

 

Rodrigo Fina – aluno de graduação de Engenharia de Minas da Escola de Minas 

da UFOP e participante do Programa Iniciação Científica Voluntário da UFOP 

(PIVIC-UFOP). 

 

Fernanda Ferrante – aluna de graduação de Engenharia de Minas da Escola de 

Minas da UFOP e participante do Programa de Iniciação Científica Voluntário da 

UFOP (PIVIC-UFOP). 
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Tays Torres Ribeiro das Chagas, mestre e professora substituta da UFOP. 

Robson Cruzoaldo Maria – mestrando do Programa de Engenharia Mineral da 

Escola de Minas da UFOP. 

 

Leonardo Silveira – mestrando do Programa de Engenharia Mineral da Escola 

de Minas da UFOP. 

 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia científica tem uma extensa classificação tipológica de pesquisas 

que podem ser: quanto à natureza, objetivos, procedimentos e objeto (Andrade, 

2003).  

 

Poderíamos resumir o presente como sendo, quanto à natureza, um trabalho 

científico; quanto aos objetivos, como sendo explicativo, que visa a aprofundar o 

conhecimento da realidade, tentando entender o porquê do impacto da 

economia mineral chinesa no país e suas perspectivas quanto ao futuro 

imediato.  

 

Quanto aos procedimentos, ela é secundária em parte, pois se baseia, em 

ampla maioria, em bibliografia e informações coletadas, mas também é primária, 

na medida em que há situações que foram testadas e concluídas a partir de 

simulações de software de previsões econométricas. 

 

Assim, ela é também laboratorial, pois, parte dela, é resultado de trabalhos de 

simulações e parte apenas de pesquisa bibliográfica. Usaram-se também os 

métodos histórico e estatístico, que, conjugados, permitem uma avaliação 

econométrica, análise histórica e de tendências, com instrumentos de softwares 

Eviews e Stats. 
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1.3 ESTRATÉGIA DO RELATÓRIO E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

Quando da perspectiva do início da pesquisa, sabíamos que teríamos 

dificuldades a serem enfrentadas. Algumas delas eram a impossibilidade do uso 

da língua mandarim pelos participantes, o que limitava nossas fontes de 

informação às línguas ocidentais a que podemos ter acesso. Outra com que 

logo nos deparamos, mas não somos os únicos, são as poucas fontes de 

informação sobre a realidade chinesa, inclusive mineral. Aqui, nos deparamos 

com dificuldades semelhantes a outros grupos de pesquisa, alguns até 

conhecidos mundialmente. Assim, grupo de estudos sobre projetos minerais em 

andamento no mundo também tem dificuldades de conhecer a realidade 

chinesa, por este motivo (Annual Survey of Global Mining Investment). Nesse 

caso, apontam apenas o volume de investimentos na China como sendo 

subestimado. 

 

Mas, além disso, deparamo-nos com algumas dificuldades inesperadas, como a 

de importação de publicações chinesas. Não fosse a presença de familiares 

morando em Pequim não as teríamos conseguido. 

 

A estratégia deste relatório foi muito desafiadora. Em virtude de um volume 

grande de informações, era preciso selecioná-las para que não gerasse algo 

demasiado grande, extenuante para os leitores. Mesmo assim, a realidade 

mineral da China é muito complexa, e sendo um grande país mineral, resumir 

aquilo que conseguimos obter a respeito é um grande desafio. Para tal, nos 

guiamos por alguns fatores como: 

 

- preocuparmo-nos com o impacto na economia brasileira. E aqui a questão do 

aço e do minério de ferro mostra-se muito diferenciado de outros bens 

minerais, mesmo que o alumínio possa representar algo importante tanto para 

o Brasil como para a China. Podemos vislumbrar o Brasil como grande 

exportador de petróleo em breve, em função do pré-sal, e, nesse caso, as 
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perspectivas futuras do mercado chinês, que deverá se tornar o maior 

importador, mantidas as tendências atuais, seriam importantes para nosso 

país. Mas, em função do horizonte temporal que nos foi solicitado (2015) é 

preciso desprezar esta hipótese de trabalho; 

 

- darmos uma visão geral da China como país mineral, e nos concentrarmos em 

bens que têm maior importância na economia mineral mundial e da China. 

Nesse caso, além de petróleo, carvão, há que destacarem alguns bens 

metálicos de grande importância (minério de ferro, cobre, ouro e níquel, por 

exemplo, respondem por 235 bilhões e dólares no mundo, ou 63% do valor de 

todos os bens minerais produzidos, com exceção dos energéticos. (Annual 

Survey of Global Mining Investment.EMJ, v. 209, n. 1, Jan./Feb. 2008, pág 31). 

Fora deles, focalizaremos  apenas alguns bens minerais em que a China tenha 

um papel relevante como fornecedor mundial; 

 

- dar informações importantes de aspectos direcionadores da demanda de 

produtos minerais na economia chinesa. 

 

 

1.4 ALGUNS ASPECTOS ECONÔMICOS GERAIS E DIRECIONADORES DA 

DEMANDA MINERAL NA CHINA 

 

 

Entender a China e o grande impacto de seu crescimento econômico no mundo 

requer destacar alguns aspectos gerais. 

 

O primeiro é sua enorme população, o caráter ainda rural dessa população, a 

visão econômica do governo chinês, que, mudando seu foco do 

desenvolvimento baseado na auto-suficiência e na indústria de base até o início 

de sua reforma econômica, voltou-se para o desenvolvimento de indústrias de 

bens de consumo, para a urbanização de sua população, e criação de uma 

infra-estrutura moderna para o país que era, e ainda é, um país pobre, mesmo 
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que entrando no denominado grupo de países de renda por habitante média-

baixa. Alguns dados a seguir demonstram esses fatos. 

 

1.4.1 O objetivo nacional de dobrar a renda por habitante 

 

 

O primeiro fato que exerce pressão sobre recursos minerais é o desejo do 

governo da China de dobrar rapidamente a renda por habitante do país, o que 

deve ocorrer até 2020. Ora, uma coisa seria dobrar a renda de um país de 

pequena população, o que geraria pouco impacto sobre o crescimento de 

demanda de recursos minerais. Mas para um país de 1,3 bilhão de habitantes, 

cuja população cresce 0,9% ao ano, com uma expectativa de vida que cresce 

(hoje de 73,5 no total, sendo 72,8 dos homens e 74,4 mulheres) o impacto na 

demanda de bens minerais é muito grande. 

 

Mesmo sendo um país pobre, de renda por habitante muito menor que a 

brasileira, e que possui grandes desafios, a China conseguiu progressos, 

tirando 400 milhões de pessoas do nível de pobreza entre 1981 e 2001. Nada 

nos impede de prever que o objetivo de dobrar a renda da população até 2020 

não seja alcançado pela China. Ao contrário, o seu sucesso econômico parece 

indicar que atingirá a meta a que se propôs, salvo algum grande percalço de 

trajeto. 
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FIGURA 1 

China: Percentual da população vivendo na pobreza: 1980-2001 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Learning from Success: Understanding China’s (uneven) progress 
against poverty. Chen, Shaohua and Ravallion, Martin. Finance and 
Development, December 2004 
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Alguns dados são interessantes de comparação com os do Brasil. 

 
TABELA 1 

Alguns dados da China e Brasil 
Dados China Brasil 

Mortalidade infantil 22,12 por mil (2006) 24,9 (2006) 

Renda por habitante $ US 
dólar 

2.360 (2007) 5.910 (2007) 

Renda $ US por hab. PPP 5370 ( 2007) 9370(2007) 

PIB corrente bi $ US 3.280,05 1.314,17 

% analfabetismo 9 (2005) 10,5 (2005) 

Fonte: China Statistical Yearbook; IBGE, World Bank. 

 
A figura a seguir mostra bem o efeito da política de expansão da renda no 

consumo de aço que aconteceu em vários países. No caso chinês, em 

vermelho, vê-se o crescimento que o consumo de aço por habitante está tendo, 

maior inclusive que os demais países. Isto sinaliza que ao dobrar a sua renda a 

China demandará mais consumo de aço por habitante que os países do gráfico, 

mantidas as atuais tendências. 

FIGURA 2 
Consumo de aço por habitante em função da renda por habitante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Steelmaking Materials Briefing: 26/6/2008.BHP Billiton. 
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Do exposto, concluímos que a demanda mineral da China ainda tem um grande 

espaço de crescimento, mesmo que passe por percalços temporários como os 

da atual crise mundial, mas que no longo prazo essa demanda só tende a ser 

mais robusta. 

 

 

1.4.2 A urbanização crescente 

 

 

A China possui mais de 60% de sua população vivendo nas áreas rurais e em 

pequenas aldeias. Sua urbanização, portanto, é pequena: somente 41 cidades 

possuíam mais de 1 milhão de habitantes (2005).  

 

Entre os projetos do país, e consequência da mudança de modelo que 

privilegiou o crescimento da indústria de bens de consumo (muito mais intensiva 

em mão-de-obra que o modelo anterior baseado em indústria de base, intensiva 

em capital) fez crescer a demanda por trabalhadores, incentivando a migração 

do campo para as cidades. Isso gera demanda por moradias, o que junto com a 

demanda de infra-estrutura acaba expandindo a construção civil, o que aumenta 

a demanda por trabalhadores nas cidades. Esse ciclo, então, se acelera, e faz 

aumentar a demanda de bens minerais. 

 

Para se ter uma idéia da acelerada urbanização, a China deverá transferir do 

campo para as cidades cerca de 160 milhões de pessoas numa década. Mas 

para evitar o inchaço de grandes metrópoles, e a favelização comum nos 

processo de urbanização dos países em desenvolvimento, o governo chinês tem 

criado cidades de porte médio. Para isso, tem o antigo instrumento legal de que, 

para morar numa cidade, é necessária a autorização de autoridades locais, e 

emprego e moradia são a condição de obtenção de autorização de moradia 

permanente. Mesmo havendo locais onde a autorização é dispensada, dentro de 

uma mesma província, este instrumento legal é precioso instrumento de 

planejamento da expansão urbana e da distribuição da população em 
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aglomerações populosas. Apesar deste instrumento que pode facilitar uma 

melhor distribuição espacial da população, prevê-se que a China terá 15 

cidades de mais de 25 milhões de habitantes, 22 de mais de 10 milhões e 23 de 

mais de cinco milhões, e 221 cidades de mais de 1 milhão de habitantes. 

 

Para um país que tem uma distribuição de população muito desigual no seu 

território, em função da disponibilidade de água, e de tão grande população, 

tentar espalhar grandes metrópoles e cidades médias ao logo de seu território, 

ou ao menos na porção leste, é uma política que visa reduzir efeitos de falta de 

sustentabilidade espacial. Esta distribuição irregular pode ser vista na figura que  

segue. 

 

FIGURA 3 

Distribuição populacional na China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Fonte: www.chinatravel.com 
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FIGURA 4 

População de maiores cidades e de províncias da China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA. 
 

TABELA 2 
População das 20 maiores cidades da China (milhares de pessoas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007.IEA 
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FIGURA 5 

Urbanização da China até 2025 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte:BHP Billiton 
FIGURA 6 

Grandes cidades e urbanização da China até 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: “Supercities” to tackle urbanization challenge. Chinadaily 26/3/2008 
www.chinadaily.com.cn/.../26/content_6565723.htm baseado em McKinsey Global 
Institute 
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Da figura acima, vislumbra-se que a China deverá ter um número muito grande 

de cidades acima de 1 milhão de habitantes, e 120 milhões de pessoas vivendo 

em grandes conglomerados urbanos acima de 10 milhões de habitantes, mesmo 

com a política de criação de novas cidades e de crescimento regionalizado. 

Além disso, próximo de 100 milhões de pessoas viverão em grandes cidades 

entre 5 e 10 milhões de habitantes; e 315 milhões em cidades entre 1,5 e 5 

milhões de habitantes. Desse modo, essa urbanização far-se-á em grandes 

cidades com a mediana da população vivendo naquelas que terão mais de 1,5 

milhão de habitantes. Portanto, será uma urbanização de grande impacto e de 

mudanças substanciais de hábitos de vida e de consumo, com consequências 

na demanda de recursos minerais. 

 

 

1.4.3 A poupança e o investimento 

 

 

Uma das grandes forças da economia chinesa é a sua alta capacidade de 

poupança e de investimento. Sem dúvida, essa característica é determinante do 

crescimento econômico, que, por sua vez, leva à crescente da demanda de 

recursos minerais. Foi esta capacidade de geração de um grande percentual de 

formação de capital fixo a responsável pelo elevado crescimento sustentado 

chinês. A figura a seguir demonstra essa condição 
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FIGURA 7 

China: Taxa de Formação de Capital - 1990-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado a partir do China Statistical Yearbook 2007. 
 

Se, por um lado, a grande capacidade de formação de capital é uma 

característica da economia chinesa. Por outro lado, é comum dizer-se que a 

base do crescimento chinês é a exploração de sua mão-de-obra barata. Mas a 

figura a seguir mostra que as fontes do crescimento chinês estão no aumento 

de produtividade, e oriundas do capital, sendo a fonte de trabalho menor que os 

dois anteriores. Assim, o crescimento chinês é muito mais oriundo de aumento 

de produtividade que derivou da abertura econômica com liberação econômica 

no campo. Posteriormente, novas políticas levaram ao aumento de 

produtividade, e da acumulação de capital. Como a produtividade é importante 

para perspectivas de crescimento de longo prazo, oriundo de aceleração do 

processo de modernização tecnológico, e do deslocamento de mão-de-obra do 

setor agrícola para setores de maior produtividade, como a indústria. Estudo da 

OECD estima que o trabalho rural na China tem produtividade 80% inferior que 

o trabalho urbano, e como já vimos, a acelerada migração do campo para as 

cidades acelera ganhos de produtividade. Estudos de Bartworth & Collins 

(2007), mostram que a produtividade cresceu entre 3-4% no período 1990-2005.  
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A figura a seguir, do IEA, baseado em Aziz (2006) mostra como a produtividade 

e o capital tiveram amplo predomínio como origens do crescimento chinês.  

 

 

FIGURA 8 

Fontes do crescimento da China (1990-2005) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 
 

Além disto, um fator importante é que empresas chinesas têm aumentado a 

parcela de recursos destinados a pesquisa para se manterem competitivas no 

mercado externo, e isso tem aumentado a produtividade e acelerado a inovação 

tecnológica. A política governamental de atingir um investimento em tecnologia 

e pesquisa da ordem de 2% do PIB poderá acelerar, ainda mais, este processo 

de ganhos em produtividade, devido a ganhos oriundos de inovação 

tecnológica. 

 

Já as fontes de financiamento do crescimento chinês podem ser vistas na figura 

a seguir, onde empréstimos domésticos e fundos próprios têm sido os mais 
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importantes, e a participação de todas as fontes no PIB atinge valores muito 

elevados, de quase 50% do PIB. 

 

FIGURA 9 

Fontes de Investimento na China em Percentual do PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: World Energy Outlook 2007.IEA 
 

Um fator que é consequência desse crescimento econômico e da transferência 

de população rural para urbana é a redução enorme da pobreza e elevação da 

renda per capita, que a China pretende dobrar até 2020. A figura seguinte 

mostra esta redução da pobreza. 
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FIGURA 10 

Redução da pobreza na China 1990-2008 (milhões de pessoas e percentual 

da população) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA. 
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CAPÍTULO 2 

CHINA COMO PAÍS MINERAL 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A China é um país de dimensão continental, com 9,3 milhões de quilômetros 

quadrados e um mar territorial de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, 

com uma ampla diversidade de recursos minerais, possuindo 154 dos 171 

minerais explorados comercialmente. A atividade mineral chinesa data de 

milênios, do mesmo modo que sua civilização. 

 

Seu território se caracteriza por ser em grande maioria árido e semi-árido (54% 

do território, com desertos de Taklimakan - segundo maior do mundo - e Gobi), 

um amplo litoral (32.000 km - Informação obtida através do Serviço Cultural da 

Embaixada da RPC no Brasil), e mais de 20 mil quilômetros de fronteiras. Esse 

extenso litoral lhe possibilita um número significativo de portos. É também país 

de grandes contrastes, e possui três andares físicos, como são chamados, isto 

é um andar de altas montanhas, compreendido pelo Tibet e algumas outras 

áreas, com altitude acima de 4500 metros (Himalaia e Karakorum), um segundo 

andar de altitudes mais baixas entre 1000 e 3000 metros, e as planícies 

costeiras e do norte da China, com altitudes baixas e planícies. Estas altas 

montanhas são cortadas por grandes rios como o Yang-Tsé, Huang-He 

(Amarelo), Pérola e, no nordeste, o Heilongjiang. 

 

Apenas no século XIX o país buscou conhecer, de modo mais científico, as suas 

riquezas minerais, primeiro convidando estudiosos estrangeiros para visitarem e 

estudarem a China, e, posteriormente, criando escolas que permitissem este 

estudo. O seu primeiro curso foi o da Escola do Exército de Jiangnam, com 

mineracão e ferrovia, onde se estudava uma cadeira de geologia, fundada em 
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1898 pela dinastia Qing. Em 1909, a precursora da atual Universidade de 

Pequim (Universidade de Jingshi) criou um departamento de geologia. 

 

 

2.2 A GEOLOGIA DA CHINA 

 

 

A China tem mais de 200 mil variedades de minerais, o que mostra a 

diversidade de sua geologia, que compreende 25 placas tectônicas, sendo que 

apenas duas são consideradas estáveis. 

 

Pela dimensão, complexidades de formação e de estruturas, a geologia da 

China possui rochas de todas as épocas geológicas, sendo as mais antigas 

situadas na plataforma Sino-Coreana formadas entre 3,72-3,65 bilhões de anos. 

Isso fez com que a China possuísse ampla diversidade mineral, com recursos 

formados nestas diferentes épocas. A tabela abaixo dá uma noção desta 

diversidade. 

 

TABELA 3 

Diversidade mineral da China 

Bem mineral Localização Época 

Minério de ferro Anshan, prov. Liaoning “Formações Presinianas”  

Fostatos Yuanna, Hubei, Shanxi Cambriano e Siniano 

Carvão Shanxi, Hebei Carbonífero, Permiano, Jurássico 

Petróleo Daqing, Shengli Mesozóico, Cenozóico 

Ouro em placer vários Quaternário 

Fonte: Elaborado a partir de Xun, 2006. 

 

A China possui grandes formações de origem magmática, sendo que há 1,8 

milhões de quilômetros quadrados do território (19% do total) formado por 

rochas intrusivas, com rochas de todo tipo, básicas, intermediárias, ácidas e 

alcalinas. 



35 

 

     

 

Muitos dos recursos do país estão ligados a essas atividades magmáticas, 

principalmente cromo, níquel, cobalto, platina, cobre, ferro, chumbo, zinco, 

mercúrio, ouro, prata, talco, diamante, asbestos, etc. 

 

TABELA 4 

Depósitos famosos da China 

BEM MINERAL LOCAL, PROVÍNCIA 

Minério de ferro Panzihua, Oeste de Sichuan 

Níquel Jinchuan, Gangsu 

Cromita Tibet 

Asbestos Sichuan e Qinghai 

Platina- Paládio Yunnan 

Minério de ferro Najing-Wuhu, Dahingshan, Yunnan 

Cobre porfirítico Dexing, Jiangxi 

Wolframita Jiangxi 

Terras raras Montanhas Nanling, Altay, Xinjiang 

Apatita Zhoulou, Hebei 

Fonte: Xun, 2006 

 

Com grandes atividades tectônicas, a China tem muitas formações 

metamórficas. Assim algumas se destacam como: 

 

TABELA 5 

Algumas formações metamórficas da China 

BEM MINERAL LOCAL, PROVÍNCIA 

Minério de ferro Daye, Hubei 

Cobre tipo skarnito Médio Yang-Tsé 

Fosfato Haizhou, Jiangsu 

Fonte: Xun 2006. 

 

Também há grafita, talco, magnesita, cianita, vermiculita, andalusita, bauxita 

refratária, etc. 
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Mas ainda há regiões do país cuja geologia ainda é pouco conhecida, e os 

recursos ainda são pouco estudados. O mapa a seguir mostra que essas 

regiões estão geralmente no oeste. Como as prioridades de desenvolvimento e 

investimento se voltam para esta região, pode-se prever maior conhecimento 

geológico e produção mineral nelas, que são pouco habitadas e de difícil 

condição de vida, em virtude da reduzida presença da água, frio intenso no 

inverno, etc. 

 
FIGURA 11 

Grau de exploração mineral do território da China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jackie Steinitz.China Open for Business.www.resourceinvestor. 
com/pebble.asp?relid=24145 
 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ATIVIDADE MINERAL DA CHINA 

 

 

A atividade mineral chinesa tem algumas grandes características: 



37 

 

     

1. Abundância de minerais, mas uma escassez relativa, 

2. Diversidade de minerais, 

3. Uma dispersão geográfica, 

4. Jazidas de pequenas dimensões, 

5. Variedade de teores e complexidade mineral, 

6. Predominam jazidas subterrâneas, 

7. Estrutura produtiva pouco concentrada em comparação com países 

mineradores. 

 

 

A. Abundância mineral, mas baixa relação por habitante (Característica 1) 

 

 

A China possui certa abundância em minerais, mas quando se toma a relação 

bens minerais por habitante, essa abundância transforma-se em escassez. 

 

Em 1997 o valor de jazidas era estimado em 98,5 trilhões de yuans (1 dólar = 

8,3193 yuans, 1997), o que dá um total de aproximadamente 11,8 trilhões de 

dólares). Com o aumento de valor das commodities nos últimos anos, esse valor 

seria algumas vezes maior.  Mas na época, em valor de recursos minerais por 

habitante estava classificada em 53ª ente as nações. Isso mostra que é muito 

relativa a “abundância” de variedades minerais e de recursos minerais da China 

(Xun, 2006) 

 

Tomada em relação à dimensão de sua população, os recursos minerais 

chineses são relativamente escassos, com alguns casos de abundância. 

 

 

B. A dispersão e variedade (Características 2 e 3) 
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A diversidade, já salientada na introdução e decorrente da dimensão do país e 

de sua diversidade geológica, é outra característica da atividade mineral da 

China. 

As atividades minerais exploradas abrangem mais de 20.000 localidades. Há de 

tudo na China: minerais metálicos, não metálicos, terras raras, energéticos, 

industriais. O carvão, por exemplo, é importantíssima fonte de energia para o 

país. Os mapas dão uma dimensão da distribuição de recursos metálicos, 

energéticos, etc. 

 

Apenas em carvão existiam, em 1997, mais de 22.000 minas em operação. 

Também a concentração de bens minerais em regiões faz com que seja 

necessário um grande volume de transporte interno. Assim, mesmo ocorrendo 

em toda a China, há concentração de minério de ferro em algumas regiões 

como Dash, em Abshan-Benxi, área de Liaoning, Jidong em Hebei e Panzhihua-

Xichang em Sichuan. O carvão se concentra em Shanxi, Mongólia Interior e 

Xinjiang, o que faz com que fique mais fácil e barato importar carvão da 

Indonésia para o sul da China do que transportá-lo do norte até esta região. 

Também o fosfato está concentrado nas províncias de Yunnan, Ghizou, Hubei e 

Hunan, e o níquel em Jinchang em Gansu, e o sal se concentra em Qinghai. 

Essas concentrações exigem uma grande infra-estrutura de transporte, 

especialmente de ferrovias. 

 

 

C. A variabilidade de teores e de dimensão (Características 3 e 4) 

 

 

As jazidas chinesas, contrariamente ao Brasil, caracterizam-se por serem de 

pequena e média dimensão comparativamente a outras regiões e países. A 

China possui poucas jazidas de maiores dimensões como: 
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TABELA 6 

Algumas grandes minas da China 

Bem mineral Local, província 

Carvão Shenfu-Dogsheng, fronteira entre Mongólia Interior e Shaanxi 

Terras raras Bayan Obo, Mongólia Interior 

Tungstênio Hunan 

Cobre Dexing, Jiangxi 

Chumbo-Zinco Lanping,Yunnanç Xicheng, Gansu 

Magnesita Haicheng, Liaoning 

Grafita Liumao, Heilongjyiang 

Fonte: Xun, 2006. 

 

Dos depósitos minerais, as estatísticas os classificavam como sendo 66% 

pequenos, 23% médios e apenas 11% grandes em 1997 (Xun,2006). 

 

 

D. Os teores baixos e complexidade mineralógica (Característica 5) 

 

 

As jazidas chinesas tem teores baixos e grande complexidade mineralógica, em 

sua maioria, decorrente da própria geologia e de intensa atividade tectônica. A 

complexidade mineralógica constata-se quando as estatísticas dizem que 25% 

do minério de ferro, 40% dos depósitos de ouro, 80% dos jazimentos de metais 

não ferrosos e os carvões, na maioria das regiões, são acompanhados de 

minerais associados. A tabela seguinte dá uma dimensão desta complexidade: 
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TABELA 7 

Complexidade mineralógica de algumas minas da China 

Bem mineral Local, província Associados 

Minério de ferro Bayan Obo, Mongólia Interior Terras e metais raros 

Níquel Jinshuan, Gansu 
Cobre, cobalto, platina,terras 

raras 

Minério de ferro Panzhihua, Sichuan Vanádio, titânio 

Carvão Anhui e Sichuan Pirita 

Carvão Shanxi Caulim, refratários 

Cobre porfirítico Dexing, Jiangxi 
Molibdênio, ouro, prata, 

elementos raros 

Fonte: Xun 2006 

 

Essa complexidade mineralógica tem vantagens e desvantagens. Como 

vantagem, há que se considerarem as possibilidades de várias receitas que 

contribuem para a economicidade de jazimentos, mesmo que tenham dimensão 

média ou pequena. Por outro lado, trazem uma dificuldade adicional ao 

processamento mineral. 

 

E. As jazidas são, em grande maioria, subterrâneas e profundas 

(Característica 6) 

 

As minerações chinesas são geralmente subterrâneas, e de grande 

profundidade. As minas a céu aberto são pouco numerosas, e só algumas de 

grande porte. Essa característica é responsável por aumentos de custos de 

produção. Mas, muitas minas de pequeno porte são clandestinas, o que eleva o 

número de acidentes e mortes na atividade mineral chinesa, apesar de esforços 

de autoridades centrais para o fechamento delas, devido à baixa capacidade 

técnica e econômica. 
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F. A produção mineral é dispersa geograficamente (Característica 7) 

 

 

A China possui uma ampla dispersão geográfica de sua produção mineral. Além 

disso, a pequena e média dimensão de jazidas leva à existência de um grande 

número de minas que são exploradas por empresas e empreendimentos 

chamados de TVEs (empreendimentos comunitários e locais), ou de forma 

clandestina, como citado acima. A tabela abaixo mostra esta dispersão, com 

muitos bens minerais presentes em quase muitas províncias. 

 

TABELA 8 

Reservas de Bens Minerais Energéticos e Ferrosos por Região (Províncias, 

Regiões Autônomas, Municipalidades) da China (2006) 

 

Region 

 

Petroleum 

 

(105 t) 

 

Natural 

Gas 

(108 m3) 

 

Coal 

 

(108 t) 

 

Iron Ore 

 

(108 t) 

 

Manganese 

Ore 

( 105 t) 

 

Chromite 

Ore 

(105 t) 

National Total 275.856,75 30.009,24 3.334,80 220,92 22.855,78 521,44 

Beijing     5,73 3,17     

Tianjin 3.074,99 275,75 2,97       

Hebei 16.338,63 240,59 68,15 42,51 4,80 4,10 

Shanxi     1.051,66 6,15 12,90   

Inner Mongolia 5.526,32 1.643,04 802,33 12,96 17,71 130,16 

Liaoning 17.010,38 202,91 49,75 70,16 1.284,36   

Jilin 16.529,56 167,84 17,11 1,33 0,40   

Heilongjiang 62.196,71 935,83 77,67 0,54     

Shanghai             

Jiangsu 2.503,77 22,71 18,30 1,91     

Zhejiang     0,49 0,15     

Anhui 137,88 0,02 118,74 8,82 1,40   

Fujian     4,79 3,68 107,70   

Jiangxi     8,18 1,93     

Shandong 34.747,87 348,36 103,25 9,86     

Henan 5.370,67 110,42 123,30 0,91     

Hubei 1.187,18 3,85 3,26 4,29 878,40   

Hunan     20,12 1,44 5.955,28   
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Region 

 

Petroleum 

 

(105 t) 

 

Natural 

Gas 

(108 m3) 

 

Coal 

 

(108 t) 

 

Iron Ore 

 

(108 t) 

 

Manganese 

Ore 

( 105 t) 

 

Chromite 

Ore 

(105 t) 

Guangdong 9,00 0,31 1,89 1,87 205,78   

Guangxi 175,16 3,48 8,46 0,99 7.947,29   

Hainan 40,80 8,90 0,90 0,36     

Chongqing   1.135,76 18,26 0,01 1.881,50   

Sichuan 345,05 5.462,78 50,26 31,40 30,23   

Guizhou   4,61 148,26 0,53 2.544,60   

Yunnan 12,40 2,86 73,57 4,48 1.159,84 0,10 

Tibet     0,12 0,27   191,80 

Shaanxi 19.884,83 8.587,65 277,57 4,11 328,92 1,10 

Gansu 8.727,59 98,91 61,70 3,97 24,97 127,54 

Qinghai 4.377,23 1.496,10 20,66 0,07   1,30 

Ningxia 139,91 1,67 70,06 0,01     

Xinjiang 41.883,22 6.598,24 127,28 3,04 469,70 65,34 

Ocean 35.637,62 2.656,65         

Fonte: China Statistical Yearbook 2007. 

 

FIGURA 12 
Localização de recursos minerais da China 
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FIGURA 13 

China-Localização de Recursos Metálicos 

 

 
 

Fonte: www.chinamining.org 
 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE MINERAL NA CHINA 

 

 

A produção mineral chinesa tem grande importância em sua economia, 

contribuindo com 4,8% do PIB, que atingiu 2,74 trilhões de dólares em 2004, 

sendo, portanto, de, aproximadamente, 570 bilhões de dólares. Em 2005, essa 

participação subiu para 5,4% do PIB, de um total de 18,386 trilhões de yuan 

(Não há uma série grande desta participação. Consultamos o National Bureau of 

Statistics of China, responsável pelo China Statistical Yearbook, e não foi 
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possível obtê-la, pois alegam que só após o censo econômico de 2004 esse 

dado passou a ser disponível). 

 

TABELA 9 

Participação da Mineração no PIB da China 

 

 2005 2004 

Mineração (bilhão yuan) 1.031,82 652,1 

PIB total( bilhão yuan) 18.867,9 15.987,83 

% mineração no PIB 5,6 4,8 

Mineração USD( bilhão de USD) 125,929 78,786 

PIB ChinaUSD 2.302,76 1.931,64 

Cotação dólar/Yuan 8,1936 8,2768 

Fonte: China Statistical Yearbook 2007 e 2006. 

 

Da tabela acima, conclui-se pelo grande valor da atividade mineral chinesa, 

onde o crescimento da produção e de preços elevou a participação do setor no 

conjunto da economia.  

 

Apenas para comparação, a produção mineral brasileira, excluído petróleo 

(modelo do Anuário Mineral Brasileiro), foi de R$ 31,467  bilhões em 2005 

(cotação USD média de 2,4352) e  R$22,859 bilhões  em 2004 (cotação média 

de USD 2,9262), ou 12,921 bi de USD em 2005 e 7,811 bi de USD em 2004 . 

(Fontes: Anuário Mineral Brasileiro 2006/2005 e Federal Reserve).  

 

Por outro lado, a indústria extrativa brasileira, como um todo, segundo IBGE 

(inclui petróleo/gás), adicionou R$ 45,353 bilhões de reais (18,623 bi de UDS) 

ao PIB 2005, o que correspondeu a 2,46%  do PIB em 2005. (Fonte IBGE). 
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Consultamos o Bureau of Statistical of China, editor do China Statistical 

Yearbook, e obtivemos a informação de que o dado chinês não inclui petróleo e 

gás, e, portanto, é semelhante ao brasileiro,   

TABELA 10 

Comparação da indústria extrativa mineral na China e Brasil (2005) 

 

Item China Brasil 

Valor- bi USD 125,9 12,921 

Participação % no PIB 5,6  

   Fontes: China Statistical Yearbook, Federal Reserve, IBGE. 

 

Assim, o setor extrativo da China seria algo como mais de 11 vezes o brasileiro, 

em valor USD. 

 

Como empregador, o setor gera emprego para cinco milhões de pessoas, ou 

4,6% do total nacional chinês. Ele também é importante por sua disseminação 

geográfica, gerando renda e emprego no interior do país. 

 

A China foi o primeiro produtor mundial de vários bens minerais, em 2006 

como: ferro e aço, alumínio, antimônio, barita, chumbo, terras raras, estanho, 

tungstênio, zinco e fluorita. Como exportador, o país se destaca como o maior 

exportador de antimônio, barita, fluorita, grafita, terras raras e tungstênio. 

 

O país não é auto-suficiente em diversos minerais, e importa cobre, cromo, 

cobalto, minério de ferro, manganês, níquel, petróleo, gás, potássio, entre 

outros. O comércio mineral tem relevância para o país, pois atingiu 21,6% do 

total em 2006. 

 

Por sua dimensão, a China tem um impacto global no mercado de bens 

minerais, e isto faz do país um importante player mineral. Em anos recentes, a 

China teve grande impacto nos preços de bens minerais, especialmente 
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metálicos, e um pouco menor em commodities agrícolas ou no petróleo, 

conforme se pode ver a seguir. 

FIGURA 14 

Impacto da demanda chinesa em preços de commodities: 1980-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: FMI.Riding a wave.2008 
 

 

A tabela abaixo demonstra como se estrutura o setor, e alguns de seus dados 

financeiros. Nele, constatamos o alto número de empresas, o que é resultado de 

uma grande dispersão de jazimentos de dimensões pequenas/médias, e de 

baixo nível de concentração em quase todos os setores da atividade mineral, o 

que é motivo de ação governamental visando à redução desse número de 

empresas e criação de empresas de porte que sejam capazes de ser “jogadores 

globais”. 
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TABELA 11 

Dados de empresas do setor mineral da China 2004. Valor em bilhões de 

yuans (cotação média do dólar USA 2004: 8,2768 yuan) 

 

 
N° 

Empresas 

Valor de 

Produção 

Ativo 

Total 

Valor de 

Ativo Fixo 

Endividamento 

Total 

Min. e Lavagem 

de Carvão 
26.843 473,520 780,17 411,561 453,568 

Extração de 

Petróleo e Gás 
482 463,017 611,039 456,773 225,997 

Min. e proc. min. 

Ferrosos 
10.262 98,093 105,223 41,210 47,931 

Min. e proc. Min. 

não ferrosos 
608,7 91,353 98,131 40,17 46,995 

Min. e proc. min. 

não metálicos 
34.981 115,150 110,934 60,879 52,77 

Min. outros 

minerais 
264 1,038 1,088 0,,85 0,36 

Total do setor 69.319 1.242,171 1.697,585 619,278 827,594 

Total da ind. 

chinesa 
1.375.263 22.231,593 24.070,677 10.461,499 13.678,502 

Fonte: China Statistical Yearbook 2006. 
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Continuação da Tabela 11: Principais indicadores do setor mineral da 

China 2004. Valor de bilhões de Yuans (cotação média do dólar USA 2004: 

8,2768 yuan) 

 

 

Receita do 

negócio 

principal 

Custos do 

negócio 

principal 

Impostos e 

outros 

encargos 

Lucro total 
Número de 

empregados 

Min. e lavagem de 

carvão 
480,26 322,26 10,176 44,762 5.401.900 

Extração de 

petróleo e gás 
454,143 220,262 12,037 174,465 981.600 

Min. e proc.. min. 

ferrosos 
97,124 68,867 2,422 14,637 620.000 

Min. e proc.. min 

não ferrosos 
90,230 67,125 1,007 12,829 545.000 

Min. e proc. min. 

não met. 
1.106,69 85,,00 3,135 9,000 1.122.800 

Min. outros 

minerais 
1,032 0,816 0,034 0,054  

Total do setor 2.229,4 764,3 28,995 255,932 8.671.300 

Total da ind. 

chinesa 
218.442,81 18.540,163 305,889 1.306,539 93.039.400 

Fonte: China Statistical Yearbook 2006. 

 

 

Os dados de 2005 também são apresentados no mesmo anuário, abrangendo 

empresas industriais estatais e não estatais, e não estatais com faturamento 

acima de 5 milhões de yuans. 
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TABELA 12 

Dados de empresas indústrias estatais e não estatais do setor mineral da 

China 2005. Valor de bilhões de yuans (cotação média do dólar USA 2004: 

8,2768 yuan) 

 

 
N. 

empresas 

Valor de 

produção 

Valor 

agregado 
Ativo total 

Valor do 

ativo fixo 

Min. e lavagem 

de carvão 
5787 572,77 288,825 869,348 545,003 

Extração de 

petróleo e gás 
174 628,627 481,396 675,178 920,482 

Min. e proc.. min. 

ferrosos 
2087 98,959 42,650 116,720 46,611 

Min. e proc.. min 

não ferrosos 
1529 114,041 42,760 96,864 46,995 

Min. e proc. min. 

não met. 
2242 75,651 28,051 68,249 37,750 

Min. outros 

minerais 
14 0,859 0,270 0,587 0,544 

Total do setor 11.833 1.490,876 843,951 1.046,987 1.517,385 

Total da ind. 

chinesa 
271.835 25.161,5 7.218,699 24.478,425 14.314,363 

Fonte: China Statistical Yearbook 2006. 

 

 

Continuação da Tabela 12: Dados de empresas industriais estatais e não 

estatais do setor mineral da China 2005 Valor bilhões de yuans (cotação 

média do dólar USA 2004: 8,2768 yuan) 

 

 
Passivo 

total 

Custos do 
negócio 
principal 

Encargos e 
impostos 

Lucro 
total 

Número de 
empregados 

Min. e lavagem 
de carvão 533,254 404,022 10,068 56,100 4.358.100 

Extração de 
petróleo e gás 231,175 251,253 13,883 295,779 855.800 
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 Passivo 
total 

Custos do 
negócio 
principal 

Encargos e 
impostos 

Lucro 
total 

Número de 
empregados 

Min. e proc.. 
min. ferrosos 56,307 69,442 1,733 13,731 405.900 

Min. e proc.. min 
não ferrosos 49,445 78,322 0,879 20,953 418.700 

Min. e proc. min. 
não met. 37,090 54,279 1,657 5,893 429.600 

Min. outros 
minerais 0,254 0,612 0,008 

 0,106  

Total do setor 907,588 808,93 28,175 387,638 6.081.460 

Total nacional 14150,984 20986,252 299,734 1480,254 689,596 

Fonte: China Statistical Yearbook 2006. 
 

2.5 A SITUAÇÃO DA CHINA COMO PRODUTORA E CONSUMIDORA DE 

RECURSOS MINERAIS 

 

O impacto do crescimento da demanda de recursos minerais da China nos 

preços já foi visto adiante, sendo determinante nos preços metálicos, e em 

menor grau no petróleo. No entanto, para uma melhor visão de como a China é 

mineralmente, faz-se necessário ver em quais minerais ela é suficiente, 

determinando o seu grau de dependência ao subsolo alheio, e em qual a sua 

participação em reservas no contexto mundial. 

 

TABELA 13 

Reservas minerais da China e do Mundo 

Bem Mineral - 
unidade Reservas Mundo Reservas China % da China 

Bauxita - 10³ t 190.000 32.000 16,84 

Antimônio - t 2.100.000 790.000 37,6 

Arsênio - t de AsO3 ND ND  

Asbesto -10³ t Grande Grande  

Barita - 10³ t 190.000 62.000 32.6 

Berilo ND ND  
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Bem Mineral - 
unidade Reservas Mundo Reservas China % da China 

Bismuto -10³ t 320.000 240.000 75 

Boro - 10³ t 170.000 25.000 14,7 

Bromo -10³ t Grande 130  

Calcário -10³ t Grande Suficientes para 
todos os países  

Césio ND ND  

Cobalto - t 7.000.000 72.000 1,0 

Cobre -10³ t Cu 490.000 26.000 5,3 

Chumbo -10³ t 79.000 11.000 13,9 

Diatomita -10³ t 920.000 110.000 11,9 

Enxofre -10³ t Grande Grande  

Estanho - t 6.100.000 1.700.000 27,8 

Estrôncio - t 6.800.000 6.800.000 100 

Gipsita -10³ t Grande Grande  

Grafita -10³ t 86.000 74.000 88 

Háfnio - t 600 ND  

Índio - t 11.000 8.000 72,7 

Iodo - t 15.000.000 4.000  

Ítrio - t 540.000 220.000 40,7 

Lítio - t 4.100.000 540.000 13,1 

Magnesita -10³ t 2.200.000 380.000 17,2 

Manganês -10³ t 460.000 40.000 8,6 

Mercúrio - t 46.000 NA  

Minério de  Ferro - 
milhão t (bruto) 150.000 21.000 14 

Minério de Ferro - 
Fe contido - 10³ t 73.000 7.000 9,6 

Molibdênio -10³ t 8.600 3.300 38,4 

Níquel - t 67.000.000 1.100.000 1,6 
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Bem Mineral - 
unidade Reservas Mundo Reservas China % da China 

Ouro - t 42.000 1.200 2,9 

Potássio - 10³ t K2O 
equivalente 8.300.000 8.000  

Prata - t 270.000 26.000 9,6 

Sal -10³ t Grande Grande  

Silício - 10³ t Si 
contido ND Estimado 570.000t 

de Si contido  

Talco-Pirifilita -10³ t Grande Grande  

Terras raras - t 
óxidos 88.000.000 27.000.000 30,7 

Titânio - 10³ t 
(Ilmenita) 680.000 200.000 29,4 

Tungstênio - t 2.900.000 1.800.000 62,0 

Vanádio - t 13.000.000 5.000.000  

Vermiculita -10³ t ND ND  

Zinco -10³ t 180.000 33.000 18,3 

Zircônio -10³ t ZrO 3.800 500 13,1 

Fonte: Mineral Commodities Summary USGS 2008. 
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FIGURA 15 

Participação da China nas reservas minerais do Mundo 
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Fonte: Elaborado pelos Autores. 
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TABELA 14 

Participação da produção chinesa de bens minerais no conjunto mundial 

(2007*) 

Bem Mineral - unidade Reservas Mundo Reservas China % da China 

Aço - milhões t 1.320 489 37,0 

Alumínio metálico -10³ t 38.000 12.000 31,5 

Antimônio - t Antimônio 
contido Mina 135.000 110.000 81,4 

Arsênio - t de Trióxido 
de Arsênio  59.000 30.000 50,8 

Asbesto -10³ t Mina 2.290 350 15,2 

Barita - 10 ³ t Mina 8.000 4.400 55,0 

Bauxita - 10³ t Mina 190.000 32.000 16,8 

Berilo - t de Berilo 
contido Mina 130 20 15,3 

Bismuto - 10³ t de 
Bismuto contido Mina 5.700 3.000 52.6 

Boro - 10³ t B2O3, todas 
as formas 4.300 150 3,5 

Bromo -10³ t Mina 556 43 7,7 

Cádmio - t Cd contido 
Refinado 19.900 3.400 17,0 

Calcário -10³ t 277.000 170.000 61,3 

Carvão    

Cimento -10³ t 2.600.000 1.300.000 50,0 

Césio - kg Césio contido NA NA  

Cromo -10³ t Mina 20.000   

Cobalto - t cobalto 
contido Mina 62.300 2.300 3,7 

Cobre - 10³ t Cu contido 
Mina 15.600 920 5,9 

Chumbo - 10³ t chumbo 
contido Mina 3.550 1.320 37,1 

Diamante industrial - 
milhões ct Mina 75 1 1,3 

Diatomita -10³ t Mina 2.200 420 19,0 
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Bem Mineral - unidade Reservas Mundo Reservas China % da China 

Enxofre - 10³ t todas as 
formas  66.000 8.050 12,2 

Estanho - t Mina 300.000 130.000 43,3 

Estrôncio - t de 
Estrôncio contido Mina 600.000 190.000 31,6 

Feldspato -10³ t Mina 16.000 2.000 12,5 

Fluorita - 10³ t Mina 5.310 2.750 51,8 

Gás Natural    

Garnierita industrial - t 
Mina 325.000 30.000 9,2 

Gemas diamante - 
milhões ct Mina 104.000 100  

Grafita - 10³ t Mina 1.030 720 69,9 

Gipsita -10³ t Mina 127.000 7.700 6,0 

Gusa - milhões t 940 465 49,4 

Háfnio - t 610 ND  

Índio - t refinado 510 250 49,0 

Iodo - t iodo Mina 26.800 570 1,9 

Ítrio - t I2O3 Mina 8.900 8.800 98,8 

Lítio - t contido Mina 25.000 3.000 12,0 

Minério de Ferro - 
milhões t minério bruto 
Mina 

1.900 600 31,5 

Magnesita -10³ t mg 
contido Mina 4.600 1.870 40,6 

Magnésio metálico - 10³ 
t primária 670 550 82,0 

Manganês -10³ t minério 
bruto Mina 11.600 1.600 13,8 

Mercúrio - t Mina 1.500 1.100 73,3 

Molibdênio - t contido 
Mina 187.000 46.000 24,6 

Nióbio - t Nb contido 
Mina 45.000 NC  

Níquel - t Ni contido 
Mina 1.660.000 80.000 4,8 
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Bem Mineral - unidade Reservas Mundo Reservas China % da China 

Petróleo    

Potássio - 10³ t K2O 
equivalente Mina 33.000 700 3,4 

Prata - t  de prata 
contida Mina 20.500 2.700 13,1 

Rênio - kg de Rênio 
contido 49.500 NC  

Rocha fosfática - 10³ t 
Mina 147.000 35.000 23,8 

Sal - 10³ t 250.000 56.000 22,4 

Selênio - t de Se contido 
refinado 1.500 NC  

Silício - 10³ t Si contido 5.100 2.900 56,8 

Talco- Pirofilita- 10³ t 
Mina 8.100 2.500 30,8 

Terras raras – t óxidos 
Mina 124.000 120.000 96,8 

Titânio - Ilmenita - 10³ t 
Mina 5.600 500 8,9 

Titânio Esponja - t 138.000 32.000 23,1 

Titânio pigmento    

Tungstênio - t Mina 89.000 77.000 86,5 

Urânio    

Vanádio - t Mina 58.600 16.000 27,3 

Vermiculita - 10³ t Mina 520 110 21,1 

Zinco - 10³ t Mina 10.500 2.800 26,6 

Zircônio - t Mina 1.240 170 13,7 

Fonte: Mineral Commodities Summary USGS 2008. Petróleo/gás. 



57 

 

     

FIGURA 16 

Participação da China na produção mundial mineral 

Participação da produção chinesa de bens minerais no conjunto mundial (%)
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Fonte: Elaborado pelos Autores. 
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Por outro lado, a China tem grande importância como importador mineral, 

conforme se pode ver na tabela a seguir, e esta importância vem crescendo em 

decorrência do crescimento econômico e de suas características populacionais 

e de não auto-suficiência e escassez de vários bens minerais como petróleo, 

gás, minério de ferro, cobre, etc. 

 

TABELA 15 

Importações Minerais da China 1995-2005 

 

 
1995 2005 

Variação 
% Valor QTDE Valor 

106USD 
QTDE Valor 106 

USD 

Alumina 1.190.000 258,1 7.020.000 2.597,1 906,2 

Al met./ligas 387926 513,8 636.951 1.018,4 98,3 

Al semimanuf. 287.826 575,2 647.589 2.251,0 291,3 

Sucata Al 357.198 149,1 1.687.210 1.389,5 831,9 

Cromita 1.380.000 149,1  1.368,5 817,8 

Cobalto ND ND 119.146 282,9  

Cobre 
min/conc 480.000 298,9 4.060.000 3.706,7 1140,1 

Cobre anodo ND ND 129.244 463,0  

Cobre met/liga 187.504 406,4 1.415.029 4.949,6 1117,9 

Cobre 
semimanufatur. 350.393 949,9 1.118.729 4.378,2 360,9 

Sucata   1.188.926 492,6 4.821.214 3.179,9 545,5 

Min. Fe 41.150.000 1.226,9 275.260.000 18.372,7 1374,8 

Aço Sucata ND ND 10.140.000 2.610,4  

Lingote aço 4.680.000 1.381,6 1.090.000 1.015,1 (26,5) 

Tubos Aço 920.000 899,7 1.090.000 2.291,9 154,7 

Bobinas/perfis 530.000 257,6 640.000 332,2 28,9 

Laminados  7.430.000 3.791,6 22.430.000 20.114,5 430,5 

Min Mn 1.290.000 105,0 4.588.000 683,4 550,8 

Diamante Kg 662 135,1 3.229 1.944,4 1362,3 

Fert. total 11.675.000 2.157,0 15.020.000 3.431,3 59,0 
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1995 2005 

Variação 
% Valor QTDE Valor 

106USD 
QTDE Valor 106 

USD 

Titânio diox. 53.445 47,8 227.655 417,7 773,8 

Carvão 1.610.000 70,5 26.170.000 1.383,6 1862,5 

Petróleo Cru 17.090.000 2.356,4 126.820.000 47.722,9 1925,2 

Petróleo Ref. 14.390.000 2.065,4 31.430.000 10.434,6 505,2 

Níquel Min. ND ND 483.888 176,2  

Níquel Met. ND ND 89.684 1.321,9  

Fonte: USGS. Unidade t, à exceção de diamante. 
 

A tabela acima merece alguns destaques, como: 

 

Crescem de forma significativa as importações em valor e quantidades da 

importação: 

 

•  de petróleo cru: de 17,090 milhões de t para 126,82 (642,0%) e 1925,2% em 

valor; 

• carvão: 1,61 milhões de t para 26,17 milhões de t (1.525,4%) e 1862% em 

valor; 

• minério de ferro: de 41,14 milhões de t para 275,2 (559,5%) e 1374,8% em 

valor; 

• diamante: de 662 kg para 3.229 kg (397,7%), e 1.362% em valor; 

• cobre, tanto sob a forma de concentrados e metal/liga. No primeiro passou de 

480 mil t para 4.60 mil t (745,8%) e 1140% em valor. Na forma metal/liga 

importou-se 187,5 mil t em 1995 e 1.415, mil t em 2005 ( 510,6%) e 1117% em 

valor.O mesmo se dá, em menor grau com semi-manufaturados e sucata de 

cobre; 

• alumina: de 1,190 milhões de t para 7,02 milhões de t em 2005(489,9%) e 

906% em valor; 

• sucata de alumínio:357, mil t para 1.687,2 mil t (372,6%) e 831% em valor; 

•  cromita: de 1,38 milhões de t para  e 817% em valor; 

• titânio dióxido: 53,4 mil para 227,6 mil t (326,2%) e 773% em valor. 
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A única redução do período é a importação em lingote de aço, reflexo da 

expansão da produção interna, e de reversão que acontecerá depois, quando o 

país passará a exportador líquido de aço. De 4,68 milhões de t para 1,090 

milhão de t (76,7%) e 26,5% em valor. 

 

TABELA 16 

Exportações minerais da China 1995-2005 

 

 

1995 2005 
Variação 

% Valor QTDE 
Valor 

106USD 
QTDE 

Valor 106 

USD 

Bauxita 450.000 23,9    

Alumina 10.000 3.5 20.000 13,8 294,2 

Al semimanuf. 65.400 126,0 711.484 1.950,8 1.448,2 

Al met/ligas 191.310 327,6 1.318.599 2.379,5 626,3 

Antimônio 25.464 73,1 29.833 82,9 13,4 

Bário 1.200.000 35,9 3.180.000 106,9 197,7 

Bismuto   6840 50,1  

Cobre met. 43.048 114,1 144.671 549,8 381,8 

Cu semimanuf. 87.344 300,2 463.560 2.073,6 590,7 

Ferrosilicio 390.000 211,6 940.000 614,0 190,1 

Ferro-gusa 5.390.000 805,7 2.230.000 666,5 (17,2) 

Barras aço 820.000 268,1 6,110.000 2.769,3 932,2 

Lamin.plano 3.790.000 1.355,5 8.450.000 5.223,0 285,3 

Tubos 270.000 240,5 840.000 1.150,3 378,2 

Magnésio met.   181.925 295,8  

Magnésio carb. 2.310.000 324,6    

Manganês 50.250 77,1 285.019 424,3 450,3 

Estanho 43.307 236,2 27.014 198,6 (15,8) 

Tungstênio 17.731 121,4 8.012 135,5 11,6 

Zn Met/ligas 191.535 179,3 146.845 195,8 9,2 

Zn óxidos 39.824 34,7 62.205 69,2 99,4 
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1995 2005 
Variação 

% Valor QTDE 
Valor 

106USD 
QTDE 

Valor 106 

USD 

Cimento 8.190.000 298,0 22.160.000 684,6 129,7 

Fluorita 193.647 50,3 730.000 684,6 1.261,0 

Talco 1.590.000 83,2 560.000 70,5 (15,2) 

Granito   528.094 1.276,4  

Grafite   493.747 85,4  

Carvão 28.620.000 1.010,6 71.680.000 2.696,0 166,7 

Coques 8.860.000 682,9 12.760.000 2.340,5 242,7 

Petróleo cru 18.850.000 2.238,8 8.070.000 2.696,0 20,4 

Petróleo ref. 4150.000 792,2 14.010.000 6.410,8 709,2 

Fonte: USGS. 
 

 

A tabela de exportações minerais também merece alguns destaques: 

 

Crescem, em quantidades e valores, a exportação de alguns bens minerais, 

inclusive aqueles em que o país é dependente, como o petróleo. Mas destacam-

se os bens ligados ao alumínio (alumina, alumínio semi-manufaturado, alumínio 

metálico e ligas), cobre (que é grandemente dependente), ferrosilício, fluorita 

(que possui em abundância), bário, aço (vários tipos de produtos), carvão, 

manganês. 

 

Reduziu-se a exportação de ferro-gusa, estanho, tungstênio, bauxita. 

 

 

Conclusão 

 

Dados mais recentes mostram que a China está deixando de ser exportadora de 

bens minerais, inclusive daqueles que possui em grande quantidade como de 

estanho, tungstênio, carvão. O elevado consumo interno e as políticas 

governamentais de desestímulo à exportação de bens minerais primários e até 
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de refinados e processados. É política chinesa voltar-se à exportação de 

produtos cada vez mais acabados e transformados. Isto poderá ser visto na 

abordagem dos bens minerais enfocados.  

Assim, a China paga um preço pelo seu sucesso econômico através de: 

 

a) aumento de importações de bens minerais; 

 

b) redução de exportações de minérios e bens minerais em geral, e uma gestão 

eficiente de exportações destes bens, através de taxas de exportação que 

visam a garantir o suprimento local; 

 

c) seu grande impacto na demanda mundial de bens minerais levou a um 

acréscimo de preços, em especial metálicos. Esse efeito deve-se à pressão que 

a demanda acelerada teve no mercado, e como a oferta mineral responde com 

uma defasagem de tempo a essas pressões aceleradas, em virtude de serem 

necessários investimentos de longo prazo, os preços se elevam muito nesses 

períodos de boom minerais. Isso gerou aumento da participação do comércio 

mineral no total de comércio exterior da China. Por outro lado, foi uma 

oportunidade de que se tivesse o mais longo boom mineral do pós-guerra. 

 

 

2.6 O SETOR MINERAL NA ESTRUTURA DE GOVERNO DA CHINA 

 

 

O setor mineral não dispõe de um ministério próprio para si na estrutura de 

governo chinês. Nessa estrutura, o Congresso Nacional do Povo é o maior 

organismo de poder, possuindo algumas funções como: 

a) emenda a constituição e elabora leis; 

b) supervisiona a aplicação da Constituição do Estado e da Lei; 

c) elege o presidente e o vice-presidente da república; 

d) elege os maiores cargos oficiais de governo; 

e) elege o presidente e escolhe membros da Comissão Militar Central; 
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f) elege o presidente da Suprema Corte do Povo e da Suprema Procuradoria do 

Povo; 

g) examina e aprova o plano econômico nacional, o orçamento de governo, e as 

contas finais do estado; 

h) decide questões sobre a guerra e a paz; 

i) aprova o estabelecimento de regiões administrativas especiais, e o sistema 

que deve vigorar nelas. 

 

Este congresso tem 3 mil membros, com pessoas que têm mandato de 5 anos. 

São membros eleitos pelas províncias, pelo Exército de Libertação Nacional. Ele 

se reúne numa sessão anual de tempo variado, mas antes deles os delegados 

provinciais se reúnem e propõem uma agenda de itens a serem debatidos. Esse 

Congresso tem uma Comissão Permanente do Congresso Nacional do Povo. 

Esta comissão tem seis comissões permanentes, como as de minorias, 

legislação, finanças, negócios exteriores e chineses do ultramar, educação, 

ciência, cultura e arte e a de saúde. Como se vê, não há uma comissão de 

temas ligados ao setor mineral.  

 

Além do Congresso Nacional do Povo, da Suprema Corte do Povo e da 

Suprema Procuradoria do Povo, há um Conselho de Estado, que é o organismo 

executor, o Poder Executivo, que supervisiona e coordena a burocracia 

governamental e exerce as funções administrativas de governo.   

 

O Conselho de Estado é chefiado pelo Primeiro Ministro, e auxiliado por vice-

primeiros ministros (Vice-Premiers) a por ministros e chefes de comissões. Os 

ministros, comissões e escritórios diretos de setores e políticas públicas estão 

subordinados ao Conselho de Estado. 

 

O setor mineral está situado no Ministério das Terras e dos Recursos, que é um 

dos 22 ministérios (Agricultura, Negócios Civis, Comércio, Comunicações, 

Construção, Cultura, Educação, Finanças, Negócios Exteriores, Informação 

Industrial, Justiça, Trabalho e Seguridade Social, Defesa Nacional, Pessoal, 
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Segurança Pública, Ferrovias, Ciência e Tecnologia, Segurança do Estado, 

Supervisão e Recursos Hídricos). Mas há temas que se interligam com outros 

ministérios, como Ciência e Tecnologia, Recursos Hídricos, etc. 

 

Mas o setor está muito relacionado mesmo é com uma das grandes comissões 

do Conselho de Estado, a NDRC - Comissão Nacional do Desenvolvimento e da 

Reforma, que reúne vários ministérios e traça políticas de desenvolvimento e da 

reforma econômica do país. 

 

Essa Comissão é que tem permitido à China uma continuidade do processo de 

Reforma Econômica, de forma gradual e contínua, e um planejamento de longo, 

médio e curto prazo para atingir metas macroeconômicas. 

 

A NDRC tem como funções estabelecer e implementar estratégias nacionais de 

desenvolvimento econômico e social, planos de desenvolvimento anuais, de 

médio e longo prazo; coordenar o desenvolvimento econômico e social, 

pesquisar e analisar as situações domésticas e internacionais, estabelecer 

políticas de desenvolvimento nacional, regular preços e otimizar estruturas 

econômicas e recomendar instrumentos e políticas e submeter ao Congresso 

Nacional do Povo o plano nacional de desenvolvimento econômico. 

 

Além disso, ele monitora, macroeconomicamente, a economia chinesa, realiza 

previsões, estudos, etc. Analisa a questão fiscal do governo, formula e 

implementa políticas de preços e tarifas do Estado, investiga questões de 

monopólio e efeitos dele nos preços, controla a dívida externa e investimentos 

externos, e acompanha e promove ações sobre balanço de pagamentos do 

país. 

 

Tem grande importância na formulação da estratégia e de legislação da reforma 

econômica, coordenando e provendo todo este processo. Promove 

reestruturação de setores econômicos, dos setores industriais, e estabelece 

políticas industriais e setoriais para o país, e para a agricultura. Formula 
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políticas sociais e regionais. Controla as mais importantes commodities, 

formulando planos de volumes de importação e exportação em função dos 

planos nacionais de desenvolvimento econômico, formulação de planos de 

reservas estratégicas. 

 

A Comissão ainda tem função de formular políticas energéticas, de reciclagem, 

de sustentabilidade, conservação dos recursos, mudanças climáticas. 

Ela tem iniciativas de proposição de leis sobre o desenvolvimento econômico e 

social. 

 

Enfim, essa Comissão tem grande poder na formulação de políticas econômicas 

e sociais, inclusive em relação aos recursos minerais e commodities minerais 

em todos os seus aspectos, seja da produção interna, importação, exportação, 

etc.  

 

As províncias chinesas possuem uma ampla autonomia de ações na área 

econômica, possuindo empresas provinciais inclusive na área mineral. Muitas 

vezes, essa autonomia levou a que não se submetessem às políticas centrais, 

reagindo a muitas iniciativas do governo central.  

 

Desse modo, podemos dizer que o setor mineral chinês está subordinado a 

duas grandes estruturas administrativas: ao Ministério da Terra e Recursos 

Minerais e à Comissão de Desenvolvimento e Reforma Econômica, sendo que 

este último é mais importante no direcionamento econômico do setor, ficando o 

primeiro bem mais com o ordenamento administrativo. 
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CAPÍTULO 3 

METAIS NA CHINA 

 

 

3.1. MINÉRIO DE FERRO 

 

3.1.1 Geologia do Minério de Ferro na China 

 

 

Segundo dados da USGS , a reserva mundial de minério de ferro é estimada em 

800 bilhões de minério bruto, contendo mais de 230 bilhões de toneladas de 

ferro.  

 

A China detém uma enorme reserva, chegando a 68 bilhões de toneladas 

(reservas medidas, dados de abril de 2007 do Ministério da Terra e 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 país lidera a produção run of mine deste 

minério, porém, é também o maior importador de minério de ferro do mundo. 

Isso se dá porque o minério de ferro chinês é de baixo teor, possuindo em 

média 30% a 35% de ferro. Segundo Xun (2006), as reservas da China estão 

distribuídas em 30 províncias, municipalidades e regiões autônomas (excluindo-

se Taiwan), das quais Liaoning, Hebei e Sichuan são as principais detentoras de 

reservas. Com relação às regiões, o Nordeste e o Norte possuem o maior 

número de reservas, seguidos pelas regiões Sudoeste, Leste, Sul-central e 

Noroeste. Os principais distritos mineradores são: Anshang Benxi (Província de 

Liaoning), Leste de Hebei, Panzhihua - Xichang (Província de Sichuan), Luliang 

– Wutai - Ningwu (Província de Shanxi), Bayan Obo (Inner Mongólia), 

Shangdong Central, Leste de Hubei e Hanxing.   
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FIGURA 17 

Localização de maiores reservas de minério de ferro da China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zho Xun 2006 
 

FIGURA 18 
Distribuição dos depósitos de ferro na China e principais distritos 

mineradores de ferro 

      

Modificado de Yikang, L. (2002). 
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A geologia do minério de ferro da China é bastante complexa se comparada ao 

minério brasileiro. Na China, ocorrem depósitos dos mais variados tipos quanto 

à gênese, qualidade, contaminantes, teor, etc. Na maioria (mais de 90%, 

segundo Xun, 2006) dos depósitos o ferro está associado a outro(s) metal(is), 

constituindo depósitos polimetálicos e poligênicos, sendo essa uma das mais 

importantes características do minério de ferro chinês. Quanto à gênese, 

ocorrem na China os seguintes tipos de mineralizações ferríferas, 

principalmente: 

 

- Formações Ferríferas Bandadas do tipo Lago Superior;  

- Formações Ferríferas Bandadas do tipo Algoma;  

- Escarnitos;  

- Poligênico de Terras-raras-Fe-Nb (Tipo Bayan Obo);  

- Vulcanogênico-hidrotermal-sedimentar polimetálico; 

(Subdivisões de mineralizações ferríferas de acordo com Rodionov et al. 2003). 

 

Os depósitos estão presentes principalmente em rochas sedimentares e 

metamórficas arqueanas e proterozóicas. Devido ao caráter magnético do 

minério (alto teor de magnetita), os jazimentos são facilmente explorados por 

métodos geofísicos. 

 

Os contaminantes são diversos. A tabela a seguir mostra alguns exemplos 

destes e de outros metais que ocorrem associados ao ferro nos depósitos 

chineses: 
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TABELA 17 

Contaminantes do minério de ferro em alguns depósitos chineses. 

Depósito Teor de Fe Contaminantes 

Baizhiyan 33.31% 0.26% S, 0.006% P 

Shanyangping 30.1% 45.1% SiO², 0.12% S, 0.059% P 

Pingxingguan 20-40-50% 31.72% SiO², 40-50% S, 0.177% P 

Jinling 51% 0.1-3% S, 0.02-0.05% P 

Zihe (Heiwang), 39.04% 0.046% S 

Wuan 43.26% 0.85% S, 0.03% P 

Yushiwa 43.28% 1.037% S, 0.035% P 

Sanheming 34.82% 42.78% SiO², 0.2467% S,0.0102% P 

Damiao 32-34% 0.07%P2O5 

Yantongshan 40% 0.1% S, 0.2% P 

Shachang 32% 0.077% S, 0.099% P 

Waitoushan 31-33% 0-0.15% S, menos de  0.1% P 

Nanfen 31.82% 49.73% SiO2, 0.38% S, 0.06% P 

Baoguosi 1 33.78% 0.015% S, 0.01% P 

Baoguosi 2 35.81% 0.015% S, e 0.01% P 

Laoniugou 30.5-35.12% 44.11-47.57% SiO2, 0.19% Ti, 0.06% Mn, 0.07-0.105% 
S, 0.05-0.057% P 

Banshigou 45.05-45.38% 0.05-1.11% S, 0.055-0.073% P 

Tadong 25.24% 1.72% P2O5, 0.25% V2O5, 2.74% S, 0.007% Co, 
0.002-0.004% Ga 

Xieertala 38.28% 0.7-2% Zn, 0.0057% Cd, 0.0008% In 

Chuihongshan 40-50% 0.45% Cu, 0.32% WO3, 3.30% Pb, e 2.43% Zn 

Fonte: USGS. 
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3.1.1.1 Principais cinturões metalogenéticos das regiões Norte e Nordeste da China 

 

Abaixo, serão descritos os principais cinturões metalogenéticos que apresentam 

mineralizações ferríferas consideráveis, situados nas regiões Norte e Nordeste 

da China (Rodionov et al. 2003): 

 

- Jidong: BIF (banded iron formation) Algoma 

   Arqueano. Interpretação genética: BIF formado por evento vulcano-sedimentar 

em uma bacia ao longo da margem instável de um proto-continente, ou em 

fragmento de um cráton Arqueano. O cinturão apresenta também 

mineralizações de ouro em zona de cisalhamento e veios de quartzo, sendo que 

este minério provavelmente foi formado durante metamorfismo em fácies xisto 

verde. 

 

- Liaoxi: BIF Algoma 

   Neo-arqueano. Interpretação genética: Cinturão hospedado no greenstone 

belt Liaoxi com depósitos de BIF interpretados como formações de um rift ao 

longo de margem continental Neo-arqueana. As encaixantes consistem nas 

seguintes unidades principais: (1) greenstone belt (Formações Xiaotaziguo, 

Dayinzi, e Waziyiu) e (2) tonalito-granodiorito, e outras unidades. Possui 

também depósitos de ouro formados durante metamorfismo fácies xisto verde. 

 

- Liaoji: BIF  

   Neo-arqueano. Interpretação genética: Greenstone belt ao Norte da área de 

Liaoning formado em uma margem continental ativa. Possui também depósitos 

de ouro (zona de cisalhamento Jiaopigou) e depósitos vulcanogênicos de 

sulfetos de Zn-Pb-Cu. 

 

- Wutai: BIF Algoma  

   Arqueano. Interpretação genética: Greenstone belt e depósitos de Fe 

formados em arco de ilhas. 



71 

 

     

- Yinshan: BIF Algoma  

   Paleo-proterozóico. Os depósitos são encaixados em uma assembléia 

vulcanoclástica marinha. 

 

- Qinglong: BIF Algoma  

   Paleo-proterozóico. BIF encaixado em rochas sedimentares marinhas 

clásticas e vulcanoclásticas com conglomerados em menor quantidade, 

metamorfizadas nos fácies anfibolito e xisto verde. Interpretação genética: 

margem continental passiva subsequentemente metamorfizada regionalmente. 

Possui também depósitos sedimentares clásticos de Sb-Au (Qinglonghe). 

 

- Yanliao 1: Químico - sedimentar Fe-Mn  

   Paleo-proterozóico. Interpretação genética: cinturão formado durante 

sedimentação em bacia marinha (Yanliao Basin) ao longo da margem 

continental passiva paleo-proterozóica do cráton Sino-coreano. 

 

- Jiliaojiao 1: BIF Lago Superior  

   Paleo-proterozóico. Interpretação genética: cinturão formado em uma margem 

continental passiva, possivelmente parte de um rift paleo-proterozóico. 

Ambiente de deposição e controles do depósito ainda são discutidos. O cinturão 

possui ainda depósitos de borato (Wengquangou), magnesita (Xiafangshen), 

talco (Fanjiapuzi), Pb-Zn (Qingchengzi) e Au em zona de cisalhamento e veios 

de quartzo (Bayiunshan, Nancha). 

 

- Luliangshan: BIF Lago Superior  

   Paleo-proterozóico. Interpretação genética: depósitos formados no rift Paleo-

proterozóico Hutuo, que foi superposto no cráton do Norte de China (Arqueano). 

O cinturão possui também depósitos de Au em zonas de cisalhamento e veios 

de quartzo. 
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- Langshan – Bayan Obo: Depósito poligênico Terras raras-Fe-Nb. 

Meso-proterozóico. Interpretação genética: depósito do tipo sedex relacionado a 

um magma carbonático e associado à atividade hidrotermal. Cinturão 

hospedado em assembléias sedimentares paleo-proterozóicas e meso-

proterozóicas formadas em rift ao longo da margem continental passiva do 

cráton Sino-coreano. Possui ainda depósitos exalativos de Pb-Zn.  

 

- Wenduermiao: Depósito vulcano-sedimentar. 

 Meso-proterozóico ao início do Neo-proterozóico. Interpretação genética: 

formado durante vulcanismo e sedimentação meso-proterozóicos, com 

metamorfismo e deformação ocorrendo durante a acresção do Terreno 

Wenduermiao.  

 

- Jixi: BIF Algoma. 

   Neo-proterozóico a Cambriano. Interpretação genética: cinturão parte de um 

kondalito derivado de um siltito rico em alumínio e de carbonatos dos grupos 

Mashan e Xingdong, que foram depositados em mar raso, bacia oceânica 

isolada e lago. Possui ainda depósitos de Au (Dongfengshan), grafita (Liumao) e 

sillimanita. 

 

- Damiao: Máfico-ultramáfico Fe-Ti  

   Neo-proterozóico. Interpretação genética: depósitos hospedados em plútons 

máfico-ultramáficos neo-proterozóicos que formam intrusões em gnaisses e 

rochas cristalinas arqueanas. Os plútons ocorrem ao longo da margem Norte da 

plataforma do cráton Sino-coreano. Os plútons e depósitos foram formados 

durante magmatismo relacionado a uma margem continental ativa neo-

proterozóica ao longo da margem Norte do cráton. 

 

- Tadong: Vulcano-sedimentar. 

   Siluriano. Interpretação genética: Cinturão hospedado em rochas vulcânicas e 

sedimentares pré-acrecionárias, que foram metamorfizadas e dobradas durante 

a acresção do Superterreno Zhangguangcailing. 
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- Bindong: Escarnito. 

Fim do Jurássico a início do Cretáceo. Interpretação genética: cinturão formado 

durante tectonismo extencional e geração de vulcanismo alcalino a sub-alcalino, 

e sedimentação ao longo de falhas regionais. Possui depósitos de Pb-Zn e W-

Mo-Be. 

 

- Hanxing: Escarnito. 

 Fim do Jurássico a início do Cretáceo. Interpretação genética: formado durante 

plutonismo granitóide associado a falhas extencionais relacionadas à subducção 

da plataforma do Pacífico sob a plataforma Eurasiana. 

 

- Laiwu: Escarnito. 

   Fim do Jurássico a início do Cretáceo. Interpretação genética: formado 

durante plutonismo granitóide associado a falhas extencionais relacionadas à 

subducção da plataforma do Pacífico sob a plataforma Eurasiana. 

 

 

Depósitos de BIF’S dos tipos Lago Superior e Algoma 

 

O termo BIF (banded iron formation) é utilizado para denominar sedimentos e 

metassedimentos químicos finamente bandados constituídos de chert ou 

quartzo e óxidos de ferro (James, 1954), e abrange formações compostas por: 

 

• Jaspilitos: rocha sedimentar química laminada, composta por alternância 

rítmica entre camadas delgadas de sílica (jaspe, ou quartzo 

criptocristalino), geralmente de cor vermelha, e de minerais de ferro. 

• Itabiritos: rocha metamórfica cujo protólito é o jaspilito. 

O processo de lixiviação supergênica da sílica destas rochas concentra os 

minerais de ferro (hematita, magnetita, goethita, etc.), formando lentes 

enriquecidas em Fe, que podem ser compactas ou friáveis.   
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James (1954) identifica quatro fácies principais das formações ferríferas 

bandadas: 

 

1) Fácies óxido: é a mais importante, tanto volumétrica quanto 

economicamente, sendo os minerais-minérios a hematita e a magnetita 

(Biondi 2003).     

2) Fácies carbonato: geralmente consiste em lâminas alternadas de chert e 

siderita em iguais proporções. O ferro pode, também, ocorrer como 

ankerita nesta fácies (Biondi 2003).  

3) Fácies silicato: é a mais complexa. Os silicatos de ferro geralmente 

estão associados à magnetita, siderita e chert, os quais formam camadas 

alternadas. Alguns dos silicatos de ferro são: greenalita, chamoisita, 

glauconita, minnesotaita, stilpnomelano, nontronita, cummingtonita, 

crocidolita, amosita, riebeckita, etc. A fácies silicato e carbonato 

geralmente apresentam teor de 25- 30% Fe.  

4) Fácies sulfeto: o principal sulfeto de ferro é a pirita, cujo conteúdo 

normal nesta fácies é 37%. Possui alto teor de enxofre, o que impede a 

sua explotação como minério de ferro. 

Os dois tipos principais de BIF’s pré-cambrianos são Lago Superior e 

Algoma, segundo GROSS 1964. 

 

BIF tipo Lago Superior: composto pela fácies óxido, carbonato e silicato, 

sendo a principal a fácies óxido. Os depósitos de minério de ferro do tipo Lago 

Superior são os maiores conhecidos (Biondi, 2003), sendo que as 

mineralizações apresentam dimensões apreciáveis, com várias dezenas de 

metros de espessura e mais de um quilômetro de extensão lateral. Os corpos 

mineralizados são compostos por jaspilitos (geralmente metamorfizados para 

itabiritos) e lentes de hematita compacta ou friável, formadas por concentração 

devido à lixiviação supergênica da sílica, conforme dito acima. 

 

A origem do ferro contido nos depósitos do tipo Lago Superior é ainda debatida. 

Existem três teorias principais: a primeira defende uma origem continental para 
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o ferro, que teria sido lixiviado dos continentes e transportado em solução pelas 

águas (como ferro ferroso Fe²+), o que seria possibilitado pela atmosfera pobre 

em oxigênio do Paleo-proterozóico. Teria ocorrido, então, a sedimentação 

química ou bioquímica do ferro oxidado para ferro férrico (Fe³+), alternadamente 

com sílica, conforme as condições físico-químicas reinantes, em ambientes 

marinhos rasos. A outra teoria defende uma origem exalativa para o ferro: a 

água do mar, infiltrando por fraturas em rochas máficas e ultramáficas em 

processo de rifteamento, teria lixiviado o ferro destas rochas mobilizando-o por 

convecção, sendo este, então, precipitado nos mares. A terceira teoria 

considera contribuições de ambas as fontes, continental e exalativa, na 

formação dos depósitos ferríferos. 

 

A maioria dos depósitos de ferro do tipo Lago Superior têm idades de 2,0±0,2 

Ga (Biondi 2003), e suas rochas são geralmente associadas estratigraficamente 

a quartzitos e filitos, e também a conglomerados, dolomitos, chert, brechas e 

argilitos. Rochas vulcânicas nem sempre estão diretamente associadas a estas 

formações, mas estão sempre presentes em alguma posição da coluna 

estratigráfica. 

 

A tabela 18 mostra algumas das ocorrências de minério de ferro do tipo Lago 

Superior na China. 

 

TABELA 18 

Exemplos de depósitos de Fe do tipo Lago Superior na China 

 

               Elaborada a partir de dados da USGS. 
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BIF tipo Algoma: composto por fácies óxido, carbonato e sulfeto, 

predominando os fácies óxido e sulfeto. Também são bandadas, com 

estratificação rítmica de camadas alternando entre minerais de ferro e sílica. As 

formações do tipo Algoma são bem menores que as do tipo Lago Superior, com 

espessuras e extensões laterais de ordem métrica. Ocorrem em grupos e 

associam-se geneticamente a vulcões de arcos de ilhas (Biondi 2003).  

 

A origem do ferro é exalativa, ou seja, a água do mar, percolando fraturas nas 

rochas básicas e ultrabásicas (ricas em minerais ferro - magnesianos) do 

substrato marinho, promoveu a lixiviação do ferro, carreando-o para o mar por 

convecção, ocorrendo, então, sua sedimentação por precipitação química. 

 

Alguns exemplos deste tipo de ocorrência são citados na tabela seguinte: 
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TABELA 19 
Alguns depósitos de Fe chineses do tipo Algoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Elaborado a partir de dados da USGS. 

Nome Província
Reserva 

(Mt)
Teor Fe 

(%)
Minerais-
minério

Minerais de 
ganga

Rochas 
Encaixantes

Baizhiyan Shanxi 48,00 34,53
Magnetita 
Siderita

Quartzo 
Grunierita 
Dolomita

Anfibolito  Mica - 
Xisto, Gnaisse

Shanyangping Shanxi 296,00 30,31
Magnetita 
Siderita

Quartzo 
Cummingtonita 

Clorita
Xisto, Quartzito

Sijiaying Hebei 2360,00 30,52
Magnetita 
Hematita

Quartzo 
Sulfetos 
Actinolita

Gnaisse 
Anfibolito 
Quartzito 
Mármore

Sanheming
Inner 

Mongólia
165,00 34,82

Magnetita 
Hematita

Quartzo, Pirita 
Tremolita 

Biotita

Anfibolito 
Quartzito, Xisto

Miaogou Hebei 57,47 29,3 Magnetita

Cummingtonita 
Quartzo 

Actinolita 
Sulfetos

Anfibolito 
Quartzito

Mengjiagang Hebei 15,23 32,18 Magnetita

Quartzo 
Hiperstênio 
Diopsídio 
Anfibólios

Shirengou Hebei 254,46 31,21 Magnetita

Quartzo 
Dipsídio 

Garnierita 
Anfibólios

Granulito 
Gnaisse

Shachang Hebei 115,00 31,79
Magnetita 
Hematita 
Martita

Quartzo 
Plagioclásio 

Piroxênio 
Biotita

Granulito

Waitoushan Liaoning 242,43
31,05 - 
31,68

Magnetita

Quartzo 
Actinolita 
Tremolita 

Clorita

Vulcânicas e 
Sedimentares 

Metamorfizadas

Nanfen Liaoning 1015,30 31,82
Magnetita 
Hematita

Quartzo 
Tremolita 
Muscovita 

Calcita

Anfibolito, Xisto

Baoguo Liaoning 64,93 33,78 Magnetita
Quartzo, Pirita 

Tremolita 
Biotita

Migmatito 
Anfibolito 
Quartzito

Qidashan Liaoning 312,80
28,79 - 
31,79

Martita 
Magnetita

Quartzo
Xisto, Filito 
Quartzito

Laoniuguo Jilin 173,00 31,49
Magnetita 
Hematita

Quartzo 
Cummingtonita 

Tremolita 
Actinolita

Banshiguo Jilin 127,00 33,96
Magnetita 

Pirita

Quartzo 
Calcopirita 
Anfibólios 
Garnierita

Gnaisse, Xisto 
Anfibolito

Shuangyashan Hebei 80,72 30,98
Magnetita 
Hematita

Quartzo 
Sheelita, Pirita 

Augita 
Diopsídio

Xisto, Gnaisse 
Mármore
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O depósito de Shanyangping é situado em um sinclinal, em cujos flancos se 

encontram duas áreas de mineração em três camadas de minério, sendo uma 

de larga escala. 

 

Na mina de Miaogou existem 4 corpos de minério, paralelos e estratiformes, 

sendo que o maior possui 1500 m de comprimento por 22 a 125 m de 

espessura.  

   

 

Depósitos de Ferro do tipo Skarn (Escarnitos)  

 

 

Escarnitos são rochas metamórficas formadas através de metamorfismo de 

contato e que têm como protólito geralmente rochas carbonáticas, como 

calcários e dolomitos. O metamorfismo de contato ocorre quando uma rocha 

preexistente (protólito) entra em contato com o magma de uma intrusão, 

ocorrendo mudanças de temperatura e pressão que caracterizam o 

metamorfismo. Pode ocorrer metassomatismo, ou seja, fusão parcial do 

protólito. Segundo Biondi (2003), o principal mineral minério primário de ferro 

em depósitos escarníticos é a magnetita, sendo que a hematita formada nesses 

depósitos tem origem em concentração supergênica. Pirita e calcopirita ocorrem 

com frequência, podendo estar presentes em concentrações econômicas. Os 

escarnitos que contêm ferro podem ser divididos em dois grupos (Biondi, 2003): 

a) Fe Cálcico: possui Fe associado a cobre, cobalto e ouro. Gerados em 

arcos de ilhas e margens continentais com rifts. As rochas intrusivas 

associadas são dioritos (maioria), gabros e sienitos, além de alguns 

diabásios. Podem ocorrer rochas vulcânicas como basaltos e andesitos. 

b) Fe Magnesiano: possui Fe associado a cobre e zinco. Gerado em 

margens continentais ativas (depósitos sinorogênicos). As rochas 

intrusivas associadas são granodioritos e granitos. Não ocorrem rochas 

vulcânicas. 
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Como exemplos dos tipos de morfologia e intrusões, podemos citar os seguintes 

depósitos chineses (Fonte: USGS): 

 

- Jinling: hospedado em calcário (Ordoviciano) e folhelho, intrudidos por 

plútons (gabro e diorito); 

 

- Zihe: hospedado em calcário (Cambriano), intrudido por sills de gabro, diorito 

e lamprófiro; 

 

- Yucheng: ocorre na zona de contato entre rocha carbonática (Ordoviciano) e 

intrusões de diorito e monzonito (Mesozóico). O depósito é composto por 16 

jazimentos.  

 

Outras características destes depósitos constam na tabela 20. 

 

TABELA 20 

Alguns depósitos de Fe do tipo skarn da China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado a partir de dados da USGS. 

 

Outro depósito importante do tipo skarn é denominado Changlongshan, 

localizado na Província de Anhui, na parte Nordeste do distrito cupro-ferrífero de 

Tongling-Fanchang (figura a seguir) (Xu & Lin, 2000). Além de Changlongshan, 



80 

 

     

existem em Anhui outros depósitos de minério de ferro de menor escala. Estes 

depósitos representam um tipo específico de mineralização raramente relatado 

na literatura ocidental. 

 

O depósito de Changlongshan foi descoberto no ano de 1911, e a explotação do 

minério teve início em 1942. As reservas são de 28,84 milhões de toneladas de 

minério de ferro, com teor variando entre 35.9 e 58.6% Fe, sendo que 68.7% 

das reservas possuem teor acima de 50% de Fe (Xu & Lin, 2000). 

 

FIGURA 19 

Mapa de localização e geologia regional do depósito de 

Changlongshan 

. 
Fonte: Xun & Lin (2000) 
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A gênese da mineralização ainda é motivo de controvérsias entre os geólogos. 

Porém, Xun & Lin propõem um modelo para o evento. De acordo com esses 

autores, existe uma relação estreita entre os escarnitos e as mineralizações 

ferríferas em Changlongshan (figuras a seguir) sendo que, espacialmente, 

essas formações ocorrem juntas ao longo de falhas em calcários. Essa relação 

é ainda evidenciada pela assembléia mineral presente em ambas as formações 

geológicas, sendo que os minerais mais comuns (presentes nos escarnitos e no 

minério de ferro) são: actinolita, calcita, quartzo e especularita. Pode ser 

observada também uma evolução dos escarnitos para mineralizações ferríferas 

em inclusões fluidas e em dados de isótopos estáveis. Há também uma 

aparente relação entre os escarnitos, as mineralizações ferríferas e diques na 

área do depósito, o que sugere que os diques possam ser os centros do sistema 

hidrotermal. 

 

FIGURA 20 

Mapa geológico do depósito de Changlongshan 

 

Fonte: Xun & Lin (2000). 
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FIGURA 21 

Seções do depósito de Changlongshan, mostrando a geometria dos corpos de 

minério e suas relações com as rochas encaixantes e com os escarnitos 

 

 

 

Fonte: Xun & Lin (2000). 

 

 

 

Depósito do tipo poligênico de Terras-Raras-Fe-Nb  

 

Existe uma ocorrência desse tipo na China, a jazida de Bayan Obo. Além de 

conter ferro, é o maior depósito de terras-raras conhecido atualmente em todo o 

mundo e o maior depósito de nióbio da China. Localiza-se na Província da 

Mongólia Interior (Inner Mongolia). 

 

Foi descoberto em 1927, sendo, primeiramente, considerado um depósito de 

ferro apenas. Anos depois, Bayan Obo passou a ser classificado como um 

depósito de Fe, Nb e terras-raras. Segundo Drew (1990), o teor médio de Fe é 

35%, e as reservas chegam a 1500 milhões de toneladas métricas de minério de 

ferro. O minério de ferro e o minério de terras-raras são explotados, sendo a 

mina pertencente à empresa Baotou Iron and Steel Corporation. O distrito 
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mineiro possui corpos de minério que se estendem por 18 km, com 5 km de 

largura. (Fonte: USGS) 

 

FIGURA 22 

Mapa geológico mostrando os corpos de minério Principal e Leste, do 

depósito de Bayan Obo 

 

Fonte: Chao et al. (1997). 
 

As texturas e o metamorfismo evidenciado nas mineralizações levam à hipótese 

de uma origem epigenética, metassomática e hidrotermal para esse depósito. A 

mineralogia é bastante complexa, sendo o minério classificado a partir das 

rochas encaixantes, da morfologia e texturas (disseminado, bandado ou 

massivo), e das assembléias minerais presentes. Análises permitiram uma 

estimativa da gênese da mineralização de Fe entre 430 e 390 milhões de anos 

(Chao et al. 1997). 
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Os minérios de Bayan Obo são complexos, como é indicado pelo número de 

minerais presentes. A tabela abaixo, traduzida de Chao et al. (1997), mostra 

toda a mineralogia do depósito: 

 

TABELA 21 

Mineralogia do depósito de Bayan Obo 

 

Categoria Mineral Principais Minerais 

Minerais das rochas encaixantes 

Dolomita ferroana 

Sr - Mn-calcita 

Quartzo 

Illita 

Biotita 

Apatita 

Albita 

Minerais Terras-raras  

Monazita, (Ce,La,Nd)PO4 

Bastnaesita, (Ce,La,Nd)(CO3)F 

Huanghoita, Ba(Ce,La,Nd)(CO3)2F 

Parisita, (Ce,La,Nd)2Ca(CO3)3F2 

Cebaita, Ba3Ce2(CO3)5F2 

Minerais de Nb (+- terras-raras)  

Columbita, FeNb2O6 

Aeschynita, (Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6 

Fergusonita, YNbO4 

Fersmita, (Ca,Ce,Na)(Nb,Ti)2(O,OH,F)6 

Pirocloro, (Ca,Na)2Nb2O6(OH,F) 

Nb-rutilo 

Minerais-minério de Fe 

Magnetita 

Hematita 

Martita 

Goethita 

Ilmenita 

Outros Carbonatos 

Benstonita, (Ca,Sr)6Ba6Mg(CO3)13 

Norsethita, BaMg(CO3)2 

Barytocalcita, BaCa(CO3)2 

Estroncianita, SrCO3 
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Minerais de ganga mais comuns 

Fluorita 

Barita 

Aegirina 

Magnesio-arfvedsonita 

Magnesio-riebeckita 

Apatita 

Flogopita 

Microclínio 

Albita 

Bafertisita, Ba(Fe,Mn)2TiSi2O7(O,OH)2 

Cerianita, (Ce,Th)O2 

Sulfetos (ganga) 

Pirita 

Pirrotita 

Esfalerita 

Galena 

Calcopirita 

Fonte: Chao et al (1997). 
 

Os minerais de Fe mais importantes no minério são a magnetita, hematita 

granular e martita. Goethita está presente em zonas de alteração, e há 

ocorrência de illmenita, principalmente nos minérios bandados (Chao et al. 

1997).  

 

 

Depósitos de Ferro Vulcanogênicos 

 

 

Compreende as mineralizações ferríferas geradas por atividade hidrotermal de 

sistemas magmáticos subaquáticos. O fluido hidrotermal contendo elementos 

formadores de minerais (metais, sílica e enxofre) em solução é expelido por 

chaminés exalativas (black smokes e white smokes) no assoalho oceânico.  

Segundo Biondi (2003), ao encontrar a água do mar, o fluido hidrotermal (sob 

alta temperatura) passa a trocar calor e matéria com esta, sendo que essa troca 

intensa cessa somente ao se alcançar o equilíbrio térmico e químico do sistema 

(temperatura e composição iguais para ambos os fluidos). A velocidade das 

transferências de massa e da nucleação dos minerais influencia diretamente 
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nos tipos de mineralizações geradas por este processo.  Dependendo de 

diversos fatores físico-químicos presentes e atuantes no sistema hidrotermal, 

diversas linhas de evolução do processo podem ocorrer, resultando na 

“sucessão deposicional dos minerais observados nos diferentes tipos de 

depósitos vulcanogênicos submarinos” (Biondi, 2003). Dentre estes minerais 

encontram-se a pirita, pirrotita, magnetita e hematita, além de sílica, que são os 

minerais típicos dos depósitos de ferro deste tipo genético. É importante 

salientar que, quase sempre, independente da linha de evolução do processo de 

precipitação dos minerais do fluido hidrotermal, ocorre a precipitação 

concomitante da sílica.  

 

Podem ocorrer, além do ferro, diversos outros metais nos depósitos 

vulcanogênicos, constituindo os depósitos polimetálicos, comuns na China. 

 

Os depósitos do tipo Algoma podem ser considerados um tipo particular de 

depósito vulcanogênico.  

 

A tabela abaixo mostra alguns exemplos deste tipo de ocorrência na China: 

 

TABELA 22 

Alguns depósitos de Fe de origem vulcanogênica na China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado a partir de dados da USGS 
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Reservas e vida útil: um grande desafio à China 

 

A tabela abaixo mostra as reservas mundiais de minério de ferro. Nela, a China 

é o quinto país em reservas medidas. 

 

TABELA 23 

Reservas de minério de ferro no mundo 

 

País Reservas medidas milhões de t Reservas totais milhões de t 

Rússia 14.000 31.000 

Austrália 10.000 28.000 

Ucrânia 9.000 20.000 

Brasil 8.900 17.000 

China 7.000 15.000 

Índia 4.200 6.200 

Casaquistão 3.300 7.400 

Venezuela 2.400 3.600 

Suécia 2.200 5.000 

USA 2.100 4.600 

Total mundial 73.000 160.000 

Fonte: USGS Minerals Commodities Summaries 2009. 

 

A China apresenta 9,58% das reservas medidas e 9,37% das reservas totais. 

Quanto à vida útil das reservas, temos: 

Vida útil 1: Reservas medidas /produção anual 2008=9,09 anos 

Vida útil 2: Reservas totais/produção anual 2008=19,48 anos 

 

A questão da vida útil das minas chinesas de minério de ferro é das cruciais ao 

país no médio prazo. Apesar de desejar reduzir a importação de minério de 

ferro, substituindo-a por produção local, a vida útil das minas de minério de ferro 

não sinalizam como possível esta substituição. Assim, a China tenderá a 

depender cada vez mais da importação de minério de ferro, no longo prazo. 
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Este desafio, somado à elevada concentração da produção de minério de ferro 

num oligopólio, é um enorme desafio à siderurgia chinesa no longo prazo. 

Novas estratégias deverão ser pensadas, pelas empresas siderúrgicas 

chinesas, para enfrentar as questões que esta limitação de reservas, e a 

elevada demanda trarão em breve a elas e ao país. 

 

 

3.1.2 Aspectos da Mineração do Ferro 

 

 

Em 2002, face ao crescimento da demanda doméstica por minério de ferro, o 

governo chinês reduziu os impostos aplicados às empresas de mineração e 

siderurgia com processo verticalizado, ou seja, empresas que operam, 

simultaneamente, as fases de mineração, beneficiamento e siderurgia. Esta 

medida teve como objetivo a integração entre as operações de mineração e 

siderurgia, encorajando a competição. Hoje, muitas mineradoras chinesas são 

também siderúrgicas, ou vice-versa, muitas siderúrgicas produzem aço 

utilizando minério por elas explotado (processo que está ocorrendo também no 

Brasil), porém, poucas são auto-suficientes. Como já foi dito no capítulo 

anterior, o minério chinês é de baixa qualidade, o que obriga a maioria das 

siderúrgicas a importar minério para blendar ao minério doméstico. 

 

Podemos, então, dividir as empresas chinesas do setor extrativo de minério de 

ferro em três grupos: 

 

- Empresas integradas: são aquelas empresas com produção verticalizada, da 

mina à siderúrgica. Poucas destas minas produzem o suficiente para abastecer 

a siderurgia, fazendo-se necessária a importação de minério para blendagem. 

Algumas são auto-suficientes, ou devido ao nível de produção elevado e 

qualidade aceitável do produto, ou por causa da distância dos portos, que torna 

anti-econômica a compra de minério importado. Existem mineradoras que são 

subsidiárias das siderúrgicas. 
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- Mineradoras independentes: são aquelas que apenas explotam e beneficiam 

o minério de ferro. Muitas dessas mineradoras abastecem siderúrgicas 

afastadas da costa. A distância dos portos por onde o minério importado entra 

no país, faz com que seja mais econômico comprar minério doméstico, apesar 

da qualidade menor, que comprar e transportar minério importado. Geralmente 

são empresas estatais. 

- Pequenas e médias mineradoras: 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, fazendo com que os recursos não sejam aproveitados de forma 

adequada, além da falta de segurança, que resulta em graves acidentes, sendo 

que grande parte dessas minas são subterrâneas.  

TABELA 24 
Principais empresas de extração de minério de ferro. 

Shougang Group Anyang Iron & Steel Inc. 

Tangshan Iron& Steel Group Co. Ltd Henan Jiyuan Iron& Steel Group Corporation 

Xuanhua Iron & Steel Group Ltd Wuhan Iron & Steel( Group) Co. 

Chengde Steel Gangxi Liuzhou Iron & Steel(Group) Co. 

Tangshan Jianiong Industrial Co. Ltd Chongqing Iron & Steel(Group) Co. 

Hebei Jingye Group Co. Ltd Panzhihua Iron & Steel Group Co. 

Taiyuan Iron& Steel Co. Ltd Guizhou Shuicheng Iron & Steel Group 

Xinligang Iron& Steel Group Shanxi Lueyang Iron & Steel Group 

Changgang Group Shaanxi Longmen Iron&Steel Group 

Baotou Iron & Steel Jiuquan Iron & Steel Co(Group) Ltd 

Anben Group Xi’ning Special Steel Group 

Benxi Iron & Steel Hainan Steel Co. 

Beitai Iron & Steel Co. Hanxin Administration Bureau 

Lingyuan Iron & Steel Co. Ltd Luzhong Metallurgical Mine Co. 

Xilin Iron & Steel Group Co. Ltd Zhejiang Litie Group 

Baosteel Dabaoshan Mine of Guangdong 

Ma Steel Jinan Iron & Steel Group Corporation 

Xin Yu Iron & Steel Co. Ltd Laigang Group 

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008. 
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O investimento em pesquisa e exploração mineral na China nos últimos anos tem 

como consequência a descoberta de novas ocorrências de minério, das quais 

algumas se revelam economicamente lavráveis, sendo posteriormente mineradas. 

Com isto, nos últimos anos, o número de empresas envolvidas na indústria mineral 

do minério de ferro tem aumentado, sendo de 2.533 empresas atualmente.  
 

TABELA 25 
Empresas de extração de minério de ferro por província, região, 

municipalidade 
2005 2006 2007

China 1596 2158 2533
Beijing 10 9 9
Tianjin NA NA NA
hebei 488 612 651
Shanxi 129 150 173
Inner Mongolia 78 99 137
Liaoning 272 430 508
Jilin 31 38 55
Heilongjiang 5 6 8
Shanghai NA NA NA
Jiangsu 13 19 26
Zhejiang 5 5 5
Anhui 57 72 92
Fujian 56 70 77
Jiangxi 39 55 84
Shandong 97 136 143
Henan 67 92 100
Hubei 57 82 86
Hunan 36 54 62
Guangdong 33 39 69
Guangxi 13 15 18
Hainan 6 9 7
Chongqing 1 2 3
Sichuan 27 53 76
Guizhou 3 4 5
Yunan 17 18 28
Tibet NA NA 1
Shaanxi 19 22 27
Gansu 13 30 38
Qinghai 6 5 7
Ningxia NA NA NA
Xinjiang 18 31 38  

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008. 

Os dados mostram que três províncias chinesas não possuem empresas do setor 

extrativo do minério de ferro, e que em apenas duas (Hainan e municpalidade de 

Pequim) houve diminuição do número de empresas de 2005 para 2007. A tabela 

abaixo apresenta os dados das principais minas chinesas. 
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TABELA 26 

Principais minas de minério de ferro na China 

Mina 

Reserva 
lavrável 

100 
milhões 

de t 

Teor de 
fe minério 

% 

Teor do 
concentra
do % de 

fe 

Tipo de 
mina 

Tipo de 
minério 

1- Dashihe 0,77 24,98 67,00 CA Mag 
1.1 Peizhuang mining area of 
Dashihe     CA Mag 

1.2  Liuheyu mining area of Dashihe    CA Mag 
1.3 Yangyashan mining area of 
Dashihe     CA Mag 

1.4 Dashihe mining area of Dashihe     CA Mag 
1.5 Erma mining area of Dashihe      CA Mag 
1.6 Xingshan mning area of Dashihe 0,77 24,98 67,00 CA Mag 
1.7 Dayangzhuang    SUB Mag 
2- Suichang (Shougang Group) 9,02 25,19 67,92 CA Mag 
3-Maianzhuang (Shougang Group) 1,80 26,00 67,00 CA Mag 
4-Mengjiagou(Shougang Group) 2,60 27,26 64,50 CA Mag 
5- Miyun (Shougang Group) 9,00 30,00 65,00 CA Mag 
6-Yichang (Shougang Group) 7,00 50,00  CA Mag 
7-Shirengou(Tangshan Iron & 
Steel Co. Ltd) 0,79 31,33 68,00 SUB Mag 

8-Bagmoshan (Tangshan Iron & 
Steel Co. Ltd) 0,03 33,65 67,00 CA Mag 

9-Miaogou (Tangshan Iron& Steel 
Co. Ltd) 0,19 31,08 65,30 CA Mag 

10- Sijiaying(Tangshan Iron & 
Steel Co. Ltd) 

20,00 30,00 66,60 CA Mag 

11-Haishan(Chengde Iron & Steel 
Co. Ltd) 0,32 35,57 66,00 SUB Mag 

12-Longyan(Xuanhua Iron & Steel 
Co. Ltd) 0,56 35,00 65,00  Mag 

12.1 Pangjiapu 0,27 41,08  CA Mag 
12.2 Huangtian 0,05 46,00  SUB Mag 
12.3 Baimiao 0,02 44,06  SUB Mag 
12.4 Área leste da mina 
Jinbeizhuang 0,18 34,54  CA Mag 

12.5 Área oeste da mina 
Jinbeizhuang 

0,29 32,99  SUB Mag 

13-Ekou(Taiyuan Iron & 
Steel(Group)Co. Ltd) 2,90 28,64 66,61 CA Mag 

14- Jianshan (Taiyuan Iron & Steel 
( Group) Co. Ltd) 6,0 32,32 66,71 CA Mag 

15-Baiyunebo(Baotou Iron & 
Steel(Group)Co. Ltd) 1,71 32,81 66,00 CA Mag e 

Hem 
16-Dagushan(Angang Steel 
Corporation Ltd) 1,90 31,08 67,10 CA Mag 

17- East Anshan(Angang Steel 
Corporation Ltd) 10,79 32,56 66,08 CA Mag 

18-Yanqianshan(Angang Steel 
Corporation Ltd) 9,19 30,56 68,00 CA Mag 
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Mina 

Reserva 
lavrável 

100 
milhões 

de t 

Teor de 
fe minério 

% 

Teor do 
concentra
do % de 

fe 

Tipo de 
mina 

Tipo de 
minério 

19-Gongchangling(Angang Steel 
Corporation Ltd) 19,86 27,00 69,18 CA Mag 

20-Qidashan(Angang Steel 
Corporation Ltd) 16,70 29,51 66,50 CA Mag 

21- Hujimaiozi( Angang Steel 
Corp. Ltd) 12,00 30,07 67,50 CA Mag 

22-Xi’an Shan( Angang Steel 
Corporation Ltd) 17,28 34,22 67,00 CA Mag 

23-Nanfen (Benxi Iron & 
Steel(Group)Co. Ltd 11,00 31,86 68,50 CA Mag 

24-Waitoushan(Benxi 
Iron&Steel(Group) Co. Ltd) 24,00 33,64 68,50 CA Mag 

25-Aoshan(Ma Steel) 0,30 28,00 64,00 CA Mag 
26-Dongshan(Ma Steel) 0,11 37,28 63,00 CA Mag 
27-Gaocan(Ma Steel) 3,42 20,48 64,50 CA Mag 
28-Heshangqiao(Ma Steel) 0,27 23,00 64,00 CA Mag 
29-Gushan(Ma Steel) 0,86 37,58 64,00 CA Mag 
30-Baixiangshan(Ma Steel) 1,45 39,50 65,00 SUB Mag 
31-Luohe(Ma Steel) 3,41 35,82 64,00  Mag e Pir 
32-Taochang( Ma’anshan Steel) 0,07 30,56 64,00 SUB Mag 
33-Daye(Wuhan Iron&Steel Group 
Co. Ltd) 0,30 50,67 65,00 CA Mag e 

Hem 
34-Jingshandian(Wuhai Iron&Steel 
Group Co. Ltd) 1,33 43,77 67,00 SUB Mag 

35-Chengchao( Wuhan Iron & 
Steel Group Co. Ltd) 1,33 48,30 66,50 SUB Mag 

36-Enshi( Wuhan Iron & Steel 
Group Co. Ltd) 12,85 33,00 57,39 CA Sid 

37-Xuchang(Wuhan Iron & Steel 
Group Co. Ltd) 2,36 39,75 55,50 CA Mag 

38-Taihe( Chongqing Iron & Steel 
Co. Ltd) 2,49 30,00 65,50 CA Mag 

39-Lanjian( Panzhihua Iron & Steel 
Co. Ltd) 1,31 35,49 54,00 CA Mag 

40-Baimakuang(Chongqing Iron & 
Steel Co. Ltd) 6,12 27,40 57,00 SUB Mag 

41-Zhujiaobaobao( Chongqing 
Iron & Steel Co. Ltd) 1,52 33,67 54,00 CA Mag 

42-Jingtieshan(Jiuquan Iron & 
Steel Group) 4,63 36,80 66,00 SUB  

43-Huogeqi(Xi’ning Special Steel) 0,70 28,00 66,00 CA Pir 
44-Dahongshan 1,03 38,00 67,00 CA Hem 
45-Baishanquan(Xi’ning Special 
Steel) 0,47 31,00 63,00 CA Mag 

46-Yamansu(Xinjiang Bayi 
Iron&Steel) Co. Ltd) 2,78 49,60 70,00 CA  

47-Mengku(Xinjiang Bayi 
Iron&Steel) 2,20 43,00 68,00 CA Mag 

48-Lunan( LaiWu Iron & Steel 
Group) 0,68 35,00 67,00 SUB 

Mag e 
Hem 
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Mina 

Reserva 
lavrável 

100 
milhões 

de t 

Teor de 
fe minério 

% 

Teor do 
concentra
do % de 

fe 

Tipo de 
mina 

Tipo de 
minério 

49-Wuyang(Anyang Iron& Steel 
Group Co. Ltd) 1,0 29,12 65,20 CA Mag 

50-Dabaoshan( Shaoguan 
Iron&Steel ( Group) Co. Ltd) 0,28 53,11 66,00 CA Multi 

Zhongguan ( Handan Iron & Iron 
Co. Ltd) 0,93 42,30 66,00 CA Sid 

Daxigou(Longmen Steel Group) 3,02 28,10  CA Mag 
Xishimen(Hangxing Metallurgical 
Mine Administration) 1.06 43,25 66,12 SUB Mag 

Beiminghe(Hanxing Metallurgical 
Mine Administration) 0,84 49,80 67,00 SUB Mag 

55-Xinyu(Jiangxi Province) 1,80 28,00 66,00 CA Mag 
56-Liangshan(Jiangxi Province) 0,07 23,00 64,37 CA Mag 
57-Hainan Iron Ore 3,14 51,15 67,00 CA Multi 
58-Banshigou(Tonghua City) 1,26 45,00 67,00 CA Mag 
59-Jianchang( Huludao City) 1,40 29,94  CA  
60-Huoqiu(Anhui Province) 17,10 32,00 64,00 CA Mag 
61-Longqiao(Anhui Province) 1,03 44,00 66,00 CA Mag 
62-Makeng(Fujian Province) 4,34 38,00 65,00 CA Mag 
63-Liguanji(Shandong Province) 0.55 29,00 65,00 SUB Mag 
64-Jinling(Shandong Province) 0,36 51,88 66,00 SUB Multi 
65-Kende(Qinghai Province) 1,03 35,80 65,00 CA Mag 
66-Huanggang(Inner Mongolia) 1,08 40,00 66,00 CA Multi 
67-Ningcheng(Inner Mongolia) 0,50 34,28 66,00 CA Mag 
68-Shujigou(Inner Mongolia) 0,67 35,52 66,00 SUB Mag 
69-Taohua Hematite(Chongqing 
City) 1,00 42,00 66,00 CA Hem 

70-Qindong(Hunan Province) 1,08 30,51 64,00 SUB Mag e 
Hem 

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008 
 

 

3.1.2.1 As minas chinesas: aspectos técnicos 

 

A China possui cerca de 66.000 minas, considerando-se todas as substâncias 

explotadas, a grande maioria delas localizadas na região Leste do país, sendo a 

região Oeste ainda pouco explorada, mostrando-se como uma área de grande 

potencial para futuras descobertas. Apesar do grande potencial em termos de 

reservas minerais, a China passou a figurar dentre os grandes países 

mineradores apenas na década de 90. As minas chinesas são consideradas as 

mais perigosas do mundo: em 2007 cerca de 3800 pessoas morreram em 

acidentes envolvendo atividades de mineração. (Fonte: www.asianews.it). 
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A maioria das minas são explotadas a céu aberto, mas existem muitas minas 

subterrâneas, ao contrário do Brasil. 

 

O fato de existirem muitas minas subterrâneas na China, aliado à ocorrência de 

terrenos cársticos em grande parte do seu território, torna o problema da 

subsidência uma realidade a ser enfrentada pelas mineradoras. As rochas 

carbonáticas dessas regiões são predominantemente paleozóicas e ocupam 

cerca de 3,25 milhões de km² do território chinês (Yu, 1994). Em 1994 foram 

identificadas, aproximadamente, 797 áreas de subsidência na China, com mais 

de 30.000 subsidências ocorridas principalmente em áreas de mineração em 

carst e de explotação de água subterrânea. De acordo com Yu (1994), uma das 

principais causas da subsidência nas minas subterrâneas chinesas, assim como 

ocorre em todo o mundo, é a remoção das águas subterrâneas presentes no 

ambiente de carst. Como exemplos de minas de ferro afetadas por este 

problema, podemos citar Yezhuang Iron Mine (26 subsidências) e Gujiatai Iron 

Mine (18 subsidências), ambas na Província de Shandong.  

 

As operações de lavra nas grandes minas chinesas a céu aberto seguem o 

padrão internacional, com lavra mecanizada e uso de equipamentos de grande 

porte. Uma das maiores minas de ferro da Ásia é Shuichang, localizada na 

região do rio Luan, a 200 km a Leste de Beijing. Com uma capacidade de 

produção anual de 15 milhões de toneladas de minério, movimenta um total de 

45 milhões de toneladas de rocha, aplicando bancos de 12 m de altura. 

Pertencente à Capital Iron and Steel, subsidiária da Shougang Corporation, 

entrou em operação em 1970, extraindo magnetita e martita como minerais-

minério primário e secundário, respectivamente. O depósito mineral é de baixo 

teor e alta variabilidade com relação a este parâmetro (Mining & Construction 

Magazine Online).  

 

As minas subterrâneas aplicam os mais diversos métodos de lavra, e para 

exemplificar serão descritas, a seguir, as operações de duas importantes minas: 
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Beiminghe e Meishan. (Fontes: Infomine e Mining & Construction Magazine 

Online, respectivamente).  

 

A Mina de Beiminghe (Província de Hebei) pertence à empresa Hanxing 

Metallurgical, subsidiária da gigante Minmetals. A mina entrou em operação em 

2002, ano em que produziu 0,75 Mt de minério de ferro. A produção aumentou 

nos anos seguintes: 1,45 Mt em 2003, 2 Mt em 2004, atingindo a capacidade 

atual de produção em 2005, com 2,3 Mt por ano. O teor do minério é, em média, 

de 49,8% Fe. A usina de beneficiamento produz 1 Mt/ano de concentrado com 

66,5% Fe, que é vendido para aciarias na cidade de Handan. Beiminghe conta 

com 600 empregados trabalhando em três turnos de 8 horas. A lavra é 

mecanizada, e emprega LHD’s modelo Toro, da fabricante Sandvik, no 

carregamento das unidades de transporte (trolleys e carros de mina) que se 

deslocam em um sistema de trilhos. Na perfuração são utilizados três jumbos 

modelo Axera D05, também da Sandvik. As detonações ocorrem uma vez por 

dia, sempre no turno da tarde. A mina possui dois shafts: um para homens e 

cargas, e outro específico para cargas com capacidade para 26 toneladas, e 

está no nível -110, a 400 m abaixo da superfície. A mineradora possui outras 

seis minas subterrâneas em operação na província de Hebei, produzindo um 

total de 6 Mt de minério por ano através, principalmente, do método de lavra 

sublevel caving. Existem ainda quatro novos projetos em implantação, que irão 

mais que dobrar a produção da empresa: duas minas na Província de 

Shandong: Gaoyang (200.000 t/ano) e Zhengjiapo (800.000 t/ano); e duas minas 

na Província de Anhui, que irão operar segundo o método cut and fill: Luopu (2 

Mt/ano) e Lilou (5 t/ano).  

 

A mina de Meishan entrou em operação em 1975, e é considerada um modelo 

de mineração na China. Pioneira na mecanização, muitas mineradoras, em todo 

o país, tomam suas operações como referência. Situada no delta do rio 

Yangtsé, a 320 km da cidade de Shanghai, Meishan é a segunda maior mina 

subterrânea de metais ferrosos da China, sendo que sua produção vem 

crescendo 10% ao ano, chegando a 3,5 milhões de toneladas em 2002. O corpo 
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de minério encontra-se a mais de 100 m de profundidade, possuindo, 

aproximadamente, 1370 m de comprimento e 824 m de largura. A espessura 

varia de 2,5 a 300 m, com média de 134 m. As reservas são estimadas em 260 

milhões de toneladas, sendo o mineral-minério predominante a magnetita. A 

entrada da mina encontra-se a 37 m acima do nível do mar, e as frentes de 

lavra encontram-se a mais de 240 m de profundidade. A lavra é feita segundo o 

método sub-level caving.  

TABELA 27 

Composição mineralógica do minério de Meishan (% de Fe) 

Minério Magnetita Siderita Hematita Pirita Silicatos Total 

Teor de 

Fe (%) 
21,84 10,32 8,58 2,76 3,00 46,50 

Fonte: Xiong, 2000. 

 

A mina possui seis shafts, sendo três destinados a transporte de homens, 

equipamentos e minério, e três destinados à ventilação. Existe, ainda, uma 

rampa, construída em 2000, ligada às frentes de trabalho no nível -198 m. 

Meishan opera, aproximadamente, 300 dias por ano. 

 

FIGURA 23 

Esquema da mina de Meishan 

 

 
 

Fonte: Mining and Construction Magazine 
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As tabelas abaixo apresentam alguns parâmetros técnicos das principais minas 

e usinas de beneficiamento chinesas: 

TABELA 28 

Aspectos técnico-econômicos de algumas das principais minas a céu aberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008 
 

Mas dados de minas subterrâneas também mostram como estas empresas têm 

custos bem mais elevados que as de céu aberto. 

Mina
Custo de Produção 

(RMB/ton)

Teor      

(%  Fe)

Diluição 

(% )

Consumo de 

Eletricidade 

(kwh/ton)

ShouGang Group 42.43 25.08 6.70 0.59
Mine Company 42.43 25.08 6.70 0.59
Dashihe 42.78 24.98 5.37 0.40
ShuiChang 42.36 25.19 6.87
Xuanhua Steel 73.72 32.12 14.62 0.42
Jinbeizhuang 73.72 32.12 14.62 0.42
Tanggang Group 36.53  30.04 5.93 0.72
Bangmoshan 37.40 33.20 1.44 0.85
Miaogou 35.60 26.68 10.69 0.64
Taiyuan Iron&Steel 31.40 29.30 7.97 0.81
Ekou 37.03 27.22 8.00 0.78
Jianshan 27.73 31.40 7.95 0.83
Baogang Group 42.56 33.11 1.44 1.30
Baiyun 42.56 33.11 1.44 1.30
Anshan I&S Group 56.36 30.20 9.86 1.77
Anshan I&S Mining Company 60.90 31.86 10.22 2.19
Dagushan 51.26 31.81 10.10 2.70
East Anshan 73.02 33.22 10.50 2.00
Yanqianshan 69.29 30.56 10.21 1.14
Gongchangling Mine 68.01 27.83 15.27 1.01
New I&S 49.70 29.51 8.09 1.82
Qidashan 49.70 29.51 8.09 1.82
Benxi I&S 57.35 29.08 3.96 1.14
Nanfen 53.74 29.06 3.50 0.71
Waitoushan 69.00 29.16 5.75 2.09
Ma Steel 32.92 29.49 4.34 2.37
Nanshan 32.36 27.62 4.66 2.02
Aoshan 27.90 28.00 4.75 2.98
Dongshan 68.59 37.28 3.82 2.88
Gaocun 36.94 19.72 4.64 0.58
Gushan 35.93 37.58 2.59 3.78
Hainan mine 131.10 51.51 2.95 1.68
Lanjian 44.26 35.49 4.48 1.50
Zhukuang 41.08 33.67 3.50 1.58
Dabaoshan Mine of Guangdong 70.92 53.11 0.00 0.76
Miyun Mine 90.73 26.17 4.67 1.48
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TABELA 29 

Aspectos técnico-econômicos de algumas das principais minas 

subterrâneas 

Mina 
Custo de 
Produção 
(RMB/ton) 

Teor 
(% Fe) Diluição (%) 

Consumo 
de 

Eletricidade 
(kwh/ton) 

Hanxing 77.52 37.45 16.06 19.51 

Yushiwa 206.68 27.51 21.59 37.86 

Majianao 73.47 40.82 14.49 18.15 

Xishimen 75.28 32.01 19.90 20.44 

Tuancheng 122.16 34.22 22.34 24.13 

Beiming River 73.47 40.82 14.49 18.15 

Gongchangling Mine 121.57 37.18 20.39 16.09 

Shanghai Meishan 72.13 45.71  8.26 

Luzhong Mining 109.46 46.16 22.48 20.55 

Xiaoguanzhuang 106.27 46.46 20.34 23.07 

Zhangjiawa 122.37 44.97 27.60 14.86 

Taochong 75.28 37.30 23.69 13.07 

Wuhan I&S 113.72 48.02 26.55 20.26 

Daye 106.52 53.32 0.00 22.69 

Jinshandian 120.95 43.77 26.55 22.20 

Chengchao 112.34 48.30  18.18 

Jingtie Mountain 56.83 32.60 8.87 1.66 

Gangcheng Mining 86.02 52.98 19.34  

Tonggang Banshi  32.99 3.14 0.47 

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008. 
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TABELA 30 

Custo de produção de concentrado em algumas empresas 

 

Empresa 
Custo do Concentrado 

(Yuan/t) 

Angang Mining Co., Ltd 329,43 

Qidashan Iron Mine of Angang Steel Co., Ltd 427,01 

Gongchangling Mining Co., Ltd 459,74 

Bengang Mining Co., Ltd 390,90 

Taiyuan Iron & Steel Co., Ltd 283,68 

Tangshan Iron & Steel Co., Ltd 323,48 

Baotou Iron & Steel (Group)Co., Ltd 391,73 

Shougang Group 292,65 

Ma Steel 248,01 

Wuhan Iron & Steel Group Co.,Ltd 397,04 

Panzhihua Iron & Steel Co., Ltd 247,65 

Meishan Iron Ore Mine 280,00 

Hanxing Metallurgical Mine Administration 332,49 

Jinling Iron Mine of Shandong Province 311,45 

Lizhu Iron Mine of Zhejiang Province 522,57 

Malanzhuang Iron Mine of Shougang Group 235,37 

Miyun Iron Mine of Shougang Group 268,51 

Luzhong Metallurgy & Mining Group Co 342,41 

Liguo Iron Ore in Jiangsu 318,97 

Yeshan Iron Mine in Nanjing 337,17 

Weigang Iron Mine of Zhenjiang City 

 
454,44 

 

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008. 
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TABELA 31 
Parâmetros técnicos de algumas usinas de beneficiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008. 

Usina

Taxa de 
Operação 

de Moagem 
(%)

Consumo de 
Eletricidade 

(kwh/t)

Consumo 
de Água 
(tere/t)

Consumo 
de Água 

Nova 
(tere/t)

Teor do 
Minério 
(%Fe)

Teor do 
Concentrado 

(%Fe)

Teor do 
Rejeito 
(%Fe)

Recuperação 
Metálica      

(%)

Média do País 84,40 32,06 6,54 0,80 31,87 64,17 10,71 80,04
1 Magnet Mines 84,98 27,37 7,32 1,01 30,80 66,85 8,88 83,03
Shougang Group 74,00 22,76 9,82 0,76 26,55 67,51 7,18 80,65
Dashihe 81,55 20,25 8,82 0,69 2,.81 66,95 7,21 78,83
Water Factory 69,23 24,38 10,46 0,82 27,67 67,83 7,16 81,71
Xuanhua Steel 88,40 44,16 5,57 1,90 33,36 65,86 13,11 72,15
Tanggang Group 85,96 26,11 7,58 0,86 29,75 66,67 5,73 88,33
Shirengou 74,58 28,62 7,10 1,83 29,12 67,68 4,42 90,74
Bangmoshan 90,23 28,36 7,34 0,60 33,20 68,02 5,13 91,46
Miaogou 93,06 21,32 8,50 0,03 26,68 63,71 7,42 81,69
Hanxing 78,47 17,94 7,14 1,16 34,94 66,13 7,28 88,97
Fushan 48,68 23,61 5,00 0,20 30,78 65,42 6,26 88,09
Yushiwa 96,74 18,90 4,52 1,52 36,39 66,20 7,54 89,47
Mine Village 61,90 19,27 6,56 1,84 33,25 66,59 8,35 87,99
Yuquanling 90,00 18,58 5,00 3,50 37,32 66,18 8,55 88,53
Xishimen 83,40 16,96 9,41 0,79 34,29 66,08 7,01 89,01
Tuancheng 91,18 12,33 3,99 1,07 36,92 66,65 8,15 88,78
Taiyuan I&S 89,89 23,41 3,41 0,77 31,09 68,33 11,22 75,87
Ekou 90,54 21,39 7,13 0,36 28,54 66,37 13,55 65,32
Jianshan 89,08 25,26 - 0,91 33,47 69,60 8,41 84,25
Baogang Group 91,87 17,47 0,11 0,07 29,81 63,88 9,55 76,17
Anshan I&S 91,44 37,66 7,86 1,43 32,46 67,56 9,40 88,52
Mine Company 96,89 34,68 1,00 0,32 31,42 66,56 8,87 95,00
Dagushan Mill Run 97,08 34,66 0,86 0,34 31,57 66,62 8,70 95,76
East Anshan Firing 95,14 34,80 1,80 0,20 30,55 66,15 9,81 90,26
Gongchangling 86,24 40,64 14,72 2,53 33,50 68,68 9,89 82,46
Gongchangling Mill Run1 83,76 40,48 16,77 2,46 33,55 68,62 9,88 82,52
Gongchangling Mill Run2 92,45 41,01 2,69 - 33,38 68,81 9,92 82,32
Benxi I&S 95,11 34,23 9,77 1,00 29,12 67,38 8,45 83,20
Waitoushan 90,76 97,42 17,77 0,55 29,25 67,01 7,49 82,33
Fen Mill Run 96,98 24,36 6,29 1,20 29,06 67,54 8,87 83,58
Luzhong 87,10 14,50 0,84 0,46 35,02 63,71 15,36 73,96
Ma Steel 90,71 25,92 6,25 1,55 27,54 64,30 10,01 75,65
Wuhan I&S 61,93 22,41 4,19 0,89 46,00 64,00 8,73 89,97
Jinshandian 56,34 28,79 3,70 1,72 42,96 61,63 8,80 92,04
Chengchao 64,20 17,59 4,56 0,26 48,30 65,77 8,68 88,59
Gangcheng 96,39 14,06 5,80 0,48 52,98 66,55 6,53 91,16
Miyun Iron Ore 66,04 24,41 3,57 0,51 26,17 68,13 8,46 81,61
Tonggang Banshi 78,68 26,24 16,20 3,30 32,84 67,04 8,46 84,53
2 Lateritic ore 87,71 38,89 4,07 0,52 32,48 62,18 12,72 76,21
Anshan I&S 92,82 44,31 1,49 0,13 30,12 66,68 11,57 79,90
Mine Company Flotation 96,32 41,87 1,17 0,10 30,51 66,62 13,03 77,59
East Anshan 94,46 47,08 1,53 0,14 32,50 64,93 15,60 77,14
Qidashan Mill Run 97,48 38,99 0,98 0,07 29,41 67,69 11,71 77,86
Qidashan Flotation 92,96 44,77 1,30 0,13 29,61 67,53 10,95 79,16
Shanghai Meishan I&S 71,73 28,39 - 1,69 45,71 57,21 21,04 83,09
Gushan Ferro magnet 82,96 30,92 27,03 2,54 39,80 56,19 19,13 78,73
Taochong 49,72 21,98 14,11 0,74 33,93 55,76 17,07 71,61
Jiuquan I&S 95,38 24,46 10,78 1,16 33,21 51,88 16,41 56,44
Min. Proc. Plant Baking 95,42 24,76 11,56 1,16 33,80 55,31 15,30 49,75
Min. Proc. Plant Ferro Magnet 95,35 24,06 9,78 31,88 47,04 17,10 72,66
Multi-metal Mine 76,45 40,21 7,19 0,43 34,67 58,97 14,75 76,44
Baogang Group 81,42 76,67 8,33 32,43 63,86 13,34 74,19
Wuhan I&S 33,39 39,61 47,31 64,53 13,22 97,16
Panzhihua I&S 94,17 24,42 7,16 1,01 34,35 52,84 16,93 72,47
Zhonggang Taihe 83,29 21,25 7,44 0,61 39,75 56,65 15,85 83,34
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3.1.2.2 Tecnologia própria de processamento mineral 

 

Um dos aspectos importantes da atividade mineral, inclusive da produção de 

minério de ferro, é a capacidade chinesa de produção de uma tecnologia 

própria, o que, sem dúvida, diferencia o país cuja inovação abrange também a 

invenção de novos equipamentos de tratamento de minérios. Esta capacidade é 

importante para um país com minérios de teor baixo, e de mineralizações 

complexas, muitas vezes com ocorrências de reservas multi-minerais. 

 

Como pode ser visto adiante, uma das premissas da Política para 

Desenvolvimento da Indústria Siderúrgica da China é o investimento em 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de processos para o minério de ferro 

doméstico. É o que ocorre atualmente naquele país. Muitas universidades e 

centros de pesquisas desenvolvem projetos com o objetivo de aperfeiçoar 

processos e possibilitar o aproveitamento da enorme reserva de minério de 

baixa qualidade disponível, com o desenvolvimento de novas tecnologias. Uma 

delas o Separador Magnético Vertical de Alto Gradiente – SLON e o Separador 

Magnético de Coluna, e com o aperfeiçoamento das tecnologias existentes, 

desenvolvendo novos tipos de reagentes aplicados na flotação. Esta 

aproximação de universidades e empresas minerais é uma das diretrizes de 

governo, e facilitado pela propriedade estatal de muitas empresas mineradoras 

e siderúrgicas. 

 

O Separador Magnético Vertical de Alto Gradiente, SLON, foi desenvolvido na 

década de 80 pelo Instituto de Metalurgia de Não-Ferrosos de Ganzhou 

(Ganzhou Institute of Nonferrous Metallurgy), e hoje é largamente utilizado nas 

usinas de beneficiamento chinesas, sendo testado atualmente também no 

ocidente, inclusive no Brasil. O SLon é aplicado na concentração de minérios 

hematíticos. O equipamento combina um campo magnético de alta intensidade, 

aplicado a um anel vertical, com um sistema de pulsação aplicado à polpa na 

zona de separação na figura abaixo. A configuração da matriz (barras cilíndricas 

com diâmetro variando de 1 a 4 mm, dispostas de forma intercalada) otimiza o 
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aproveitamento da força magnética aplicada, e é adaptada à granulometria da 

alimentação evitando, também, entupimentos.  

 

A pulsação, que é provocada por um sistema de eixo excêntrico e diafragma, 

mantém as partículas minerais separadas e em movimento na polpa, enquanto 

esta se encontra no interior da caixa de separação. No caso das partículas 

magnéticas, esse movimento cessa quando estas são capturadas pela matriz, 

sendo a força magnética atuante nestas partículas maior que a força de arraste 

hidráulico provocada pela pulsação. A pulsação faz com que partículas não-

magnéticas, eventualmente capturadas, sejam liberadas da matriz através da 

atuação da força de arraste hidráulico em oposição à força magnética, neste 

caso de menor intensidade. É evidente que um valor ótimo de frequência de 

pulsação deve ser estabelecido através de testes. Quando a freqüência é baixa 

demais pode não ser eficiente na retirada das partículas não-magnéticas presas 

à matriz, resultando num concentrado com mais sílica. Quando a freqüência é 

alta pode fazer com que a força de arraste hidráulico tenha maior influência 

sobre as partículas magnéticas, resultando num rejeito com mais ferro.  

 
FIGURA 24 

Separador Magnético de Anel Vertical SLon 
 

 

Fonte: Xiong, Wending, 2003; Hearn, Dobbins, 2007 
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O SLon é fabricado com diversos diâmetros de anel, e as variáveis de processo 

são as seguintes: frequência de pulsação, amplitude de pulsação, taxa de 

alimentação, diâmetro da matriz, velocidade de rotação do anel, e intensidade 

do campo magnético aplicado, que chega a 10.000 Gauss. O top size da 

alimentação deve ser menor que 1,2 mm, aproximadamente, sendo necessária, 

na linha de beneficiamento, a aplicação de peneiramento para garantia deste 

parâmetro dentro da exigência. O minério alimentado pode conter em torno de 

5% de magnetita, no máximo, o que exige a aplicação de concentradores 

magnéticos de baixa intensidade antes do SLon para retirada deste mineral, em 

minérios nos quais a sua ocorrência ultrapasse o limite citado.  

 

Os resultados obtidos em diversos testes realizados na China mostram que a 

aplicação desta tecnologia realmente traz melhores resultados no 

processamento de minério de ferro.  

 

As figuras que seguem apresentam fluxogramas de processo de usinas 

chinesas que utilizam o SLon. 
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FIGURA 25 

Fluxograma da Usina de Qi Dashan 

 

 
Fonte: Hearn & Dobbins, 2007 
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FIGURA 26 

Fluxograma da Usina de Hai Nan 

 

 

Fonte: Hearn & Dobbins, 2007 

 

O separador magnético de coluna foi desenvolvido pela Universidade de Ciência 

e Tecnologia de Liaoning (University of Science and Technology of Liaoning), 

que possui um centro de pesquisas dedicado à separação magnética. O 

equipamento combina a ação de um campo eletromagnético de baixa 

intensidade com a ação gravítica, apresentando estrutura simples, sem 

componentes móveis, baixo consumo de energia, e uma boa separabilidade. De 

acordo com o fabricante, o concentrador é aplicado principalmente nos 

seguintes processos: enriquecer o concentrado de minério de ferro (etapa 

cleaner); produzir o chamado “super-concentrado” de ferro (HCM), composto por 

magnetita, facilmente concentrada pelo equipamento; aplicado como dispositivo 

de espessamento antes da filtragem. O centro de pesquisas fabrica quatro tipos 

de concentrador magnético de coluna, variando o diâmetro do equipamento (250 
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mm, 400 mm, 500 mm e 600 mm), sendo aplicado, atualmente, em mais de dez 

usinas chinesas, apresentando resultados promissores. Na usina de Bengang 

(Mineral Processing Plant of Bengang Group), são utilizados 80 concentradores 

deste tipo, obtendo-se um concentrado de 68,5% Fe. Outras usinas são citadas 

a seguir: 

 

• Banshi Mineral Processing Plant; 

• Liangshan Mineral Processing Plant; 

• Xilin Mineral Processing Plant; 

• Gongchangling Mineral Processing Plant; 

• Laihe Mineral Processing Plant. 

 

A universidade está desenvolvendo, ainda, um novo tipo de separador de alta 

eficiência, que combina um separador de tambor com o separador de coluna. As 

etapas rougher e cleaner poderão ser realizadas em um único equipamento.  
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FIGURA 27 

Concentrador Magnético de Coluna 

 

 
 

Fonte: University of Science and Technology of Liaoning 
 

 

3.1.2.3 Infraestrutura 

 

 

O minério de ferro, tanto doméstico quanto importado, precisa ser transportado 

das minas, ou dos portos, até as siderúrgicas, o que depende da malha 

ferroviária e dos portos. Atualmente, na China, 80% do minério de ferro 

explotado é transportado até as siderúrgicas por meio de ferrovias, sendo os 

20% restantes transportados por rodovias ou hidrovias. Porém, a capacidade da 

malha ferroviária chinesa vinha crescendo menos de 10% ao ano, não 

acompanhando a produção industrial (Qiujun, 2008). Segundo a Comissão de 

Desenvolvimento e Reforma o sistema rodoviário chinês está quase completo, 

porém, a rede ferroviária está longe de ser concluída. Tal cenário tende a 
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mudar: a China tem investido pesado na construção e reformas de ferrovias. De 

acordo com o Departamento de Desenvolvimento e Planejamento do Ministério 

das Ferrovias da China, 135 projetos estão em construção ou em fase de 

estudos de viabilidade e envolvem investimentos de 1,665 trilhão de yuans. Até 

o ano de 2020, a China deve ter mais de 120 mil quilômetros de ferrovias em 

operação e a malha ferroviária cobrirá todas as cidades com população superior 

a 200 mil habitantes. (Fonte: China Radio International). Segundo informações 

da Embaixada da República Popular da China no Brasil, o investimento em 

ferrovias na China aumentou 37,5% entre janeiro e julho de 2008. A cifra é 

resultado do rápido crescimento das linhas de alta velocidade e corresponde às 

expectativas de ligar as regiões necessitadas do país. O investimento chegou a 

133,78 bilhões de yuans (US$ 19,6 bilhões), segundo informou o Ministério das 

Ferrovias. “O número de passageiros é o maior da história. Nos primeiros sete 

meses do ano, os trens transportaram um total de 855,3 milhões de 

passageiros, uma alta de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. 

O volume de carga foi de 1,94 bilhão de toneladas, um crescimento de 6,8% em 

relação ao ano 2007”. O país possui, aproximadamente, 75.438 km de ferrovias, 

ocupando o terceiro lugar no ranking mundial, atrás dos Estados Unidos 

(226.612 km) e da Rússia (87.157). O Brasil ocupa o 12° lugar com 29.295 km 

de ferrovias.  

 

A relativamente baixa capacidade de escoamento das ferrovias chinesas 

influencia também o transporte do minério importado: pilhas de minério 

permanecem dias estocadas nos portos, aguardando disponibilidade de 

transporte. Em maio de 2008, por exemplo, as pilhas de estoque de minério 

importado nos portos chineses bateram o recorde de 79,22 milhões de 

toneladas, o que obrigou o governo a tomar medidas quanto à importação em 

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 e Rizhao, o maior porto de minério de ferro do 

país. 

 



109 

 

     

Quanto ao transporte rodoviário e fluvial, a China possui 1.930.544 km de 

rodovias, sendo 1.575.571 km pavimentados, e 124.000 km de vias fluviais 

navegáveis.  

 

O mapa abaixo apresenta a situação atual da infra-estrutura disponível para 

escoamento da produção mineral:  

 

FIGURA 28 

Infraestrutura de ferrovias e portos em relação a minas de minério de ferro na 

China 
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Observa-se uma boa relação entre a distribuição espacial das minas e a malha 

ferroviária chinesa. Porém, como citado acima, a capacidade de escoamento 

não atende às necessidades de algumas regiões. Caso os planos de exploração 

geológica do oeste do país confirmem o potencial mineral daquela região, deve-

se investir na infra-estrutura local: o mapa mostra uma quase inexistência de 

ferrovias no oeste da China. A construção da ferrovia ligando Golmud a Lhasa, 

a mais alta do mundo, pode ser um eixo de desenvolvimento da infra-estrutura 

desta região.  Porém, as condições geográficas não favorecem este tipo de 

empreendimento: a construção desta ferrovia tem enfrentado inúmeros 

problemas, como a altitude (4.500 a 5.000 m), falta de oxigênio, condições 

climáticas extremas, além dos vários rios presentes no trajeto da ferrovia. 

 

FIGURA 29 

Ferrovia Golmud – Lhasa 

 

 Fonte: China Geological Survey. 

 

A localização geográfica das siderúrgicas é apresentada na figura abaixo, e em 

maior detalhe em anexo de localização de minas de minério de ferro e de 

plantas de aço na China. 
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3.1.3 Produção e Mercado 

 

 

3.1.3.1 Produção doméstica 

 

A China é, atualmente, o maior produtor mundial de minério de ferro bruto (não 

beneficiado). A figura 27, abaixo, apresenta a evolução desta produção. Dentre 

as províncias, as maiores produtoras são Hebei, Liaoning e Inner Mongólia, 

sendo que a produção dessas províncias corresponde, respectivamente, a 

43,8%, 15,4% e 7,9% da produção total do país. Esses dados identificam Hebei 

como a grande mineradora de ferro chinesa, produzindo quase a metade do 

total, e revelam uma relativa concentração de tal produção, já que a China 

possui 28 províncias e três delas produzem 67,1% de todo o minério de ferro 

bruto explotado. A figura 27 apresenta os dados relativos a todas as províncias, 

e a tabela 31 a produção por empresa em 2005 e 2006. 

 

TABELA 32 

Produção de minério de ferro na China 

Ano Qtde mil t 

1998 247.000 

1999 237.000 

2000 223.000 

2001 220.000 

2002 231.000 

2003 261.000 

2004 320.000 

2005 420.000 

2006 588.000 

2007 707.000 

2008 770.000 
Fonte: USGS. Minerals Commodities Summaries 2009, USGS The Mineral 
Industry in China (vários anos), Minerals Yearbooks 2005 e 2006. 
 

Os dados acima mostram que a produção de minério de ferro na China cresceu 

muito, a partir do ano 2002, quando se acelera a produção de aço no país. 
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Como o mundo produziu 2,2 bilhões de toneladas de minério de ferro em 2008 

(estimativa do USGS), a China foi a responsável por 35% do minério de ferro 

mundial. Mas como seu minério de ferro é de baixo teor, fica difícil, por esse 

dado, saber se foi a maior produtora em ferro contido. Em 1998, como o mundo 

produziu 1.02 bilhões de t, a China representava 24,2 % da produção mundial. 

 

FIGURA 30 

Evolução da produção de minério de ferro na China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado a partir de dados da USGS. 

 

 
 
 
 
 
 
 

      Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do USGS 
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FIGURA 31 

Produção de minério de ferro dos maiores produtores mundiais 
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Fonte: Elaborada a partir de dados do USGS 

 

As pequenas minas são responsáveis por 79% da produção. São minas 

privadas fortemente influenciadas pelo preço do minério de ferro: a alta dos 

preços torna viável sua operação. Os 21% restantes são provenientes das 

minas de grande porte. Isso mostra a importância da pequena mineração no 

cenário produtivo daquele país, e justifica os esforços do governo em via de 

regulamentar e controlar as atividades de tais mineradoras. Existe uma forte 

tendência de as grandes empresas assumirem o controle dessas pequenas 

minas, seguindo a política de proteção e aproveitamento adequado dos recursos 

minerais implementada pelo governo. 

 

Do ano de 1990 até o ano de 1997 a produção chinesa de minério de ferro 

aumentou em 100 milhões de toneladas, passando de 168 milhões de toneladas 

para 268 milhões de toneladas anuais. A partir de 1997, ano em que a Ásia 

entrou em uma grave crise financeira marcada pela queda da taxa de 

crescimento do PIB e pela falência de empresas em diversos países, a 

produção caiu por 2 anos consecutivos. Apesar da crise, a China manteve o 
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crescimento anual do PIB, que vinha sendo sempre maior que 7% desde 1991, 

e a produção de minério voltou a crescer a partir de 1999.  

 

TABELA 33 

Produção anual de minério de ferro na China e mundo 

Ano China Qtde mil t Total mundial mil t 

1998 247.000 1.020.000 

1999 237.000  

2000 223.000  

2001 220.000  

2002 231.000  

2003 261.000  

2004 320.000  

2005 420.000  

2006 601.000  

2007 707.000  

2008 770.00 2.200.000 

Fonte: USGS 

 

Pelos dados acima, a China produziu, em 2008, 35% do total mundial de minério 

de ferro. Em 1998 esse percentual era de apenas 24,2%.  
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Produção de Minério de Ferro por Província - 2007
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FIGURA 32 

Produção de minério de ferro por província em 2007 
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TABELA 34 
Produção de minério de ferro por empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008. 
   

 

 

 

 

 

 

Um fato interessante, ocorrido em 2008, foi a queda de produção de minério de 

ferro causada pelos Jogos Olímpicos de 2008, realizados em Beijing, na China. 

Graças às limitações impostas pelo governo da China ao trânsito interno de 

explosivos industriais devido aos Jogos, a produção de minério de ferro do país 

despencou em julho de 2008, registrando 22% de queda (63,74 milhões de 

toneladas). A produção dos explosivos, que também foi monitorada, bem como 

a escassez de energia elétrica no país – especialmente o risco de 

desabastecimento durante as Olimpíadas – fizeram com que a produção de 

vários outros minérios e manufaturados também caísse: o carvão registrou 

Empresa 2006 2005
ShouGang Group 4743299 5004330
Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd. 3194332 3117021
Tangshan Iron and Steel Co.,ltd 1265706 1275035
Xuanhua I/S Group Co.,Ltd. 480339 431871
Chengde Steel 1448287 1410115
Tangshan Jianlong Industrial Co., Ltd 3040588 2420072
Hebei Jingye Group Co., Ltd 61973 66040
Taiyuan Iron&Steel Co., Ltd 3772366 3736101
In which：Xinlingang Iron&Steel Co., Ltd 351599 384181
Changgang Group 206559 210109
Baotou Iron&Steel Co., Ltd 4788712 4768849
Anben Group 6245412 5804377
Benxi Iron&Steel Co., Ltd 6245412 5804377
Beitai Iron&Steel Co., Ltd 863877 907294
Xilin Iron & Steel Group Co. Ltd 100294 83898
Baosteel 2263811 2233779
Ma Steel 2956144 2820026
XinYu Iron&Steel Co., Ltd 1228004 865522
Jinan Iron & Steel Group Corporation 521466 485655
Laigang group 949087 1001649
AnYang Iron & Steel Inc 800918 548814
Henan Jiyuan Iron & Steel Group Corporation 77543 35360
Wuhan Iron and Steel (Group) Co 3324293 3038227
Chongqing Iron and Steel (Group) Co 799547 639418
Panzhihua Iron and Steel Group Corporation 4719002 4230091
Shanxi lueyang Iron and Steel Group 260072 221341
Shaanxi Longmen Iron & Steel Group 317113 236796
Jiuquan Iron & Steel Company (Group) Limited 2743871 2791797
Hainan Steel Company 266726 202215
Hanxin Administration Bureau of Metallurgical Mine 454604 457374
Luzhong Metallurgical Mine Co. (Shandong Province) 1006598 848621
Zhejiang Litie Group 805318 735158
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queda de 8% em sua produção, e o aço teve redução de 4%. (Fonte: 

www.geologo.com.br). 

 

FIGURA 33 

Produção de minério de ferro e evolução do PIB 
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Elaborado segundo dados do USGS. 

 

Devido à dificuldade de se computar a produção das minerações privadas e de 

pequeno porte, as previsões de produção na China são difíceis de se realizar, e 

podem se desviar muito da realidade. A China Metallurgical Mines Association 

estimou uma produção de 944.000.000 de toneladas de minério em 2009, 

prevendo, porém, uma diminuição crescente na taxa de aumento da produção. 
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FIGURA 34 

Taxa de crescimento da produção prevista para 2010 (CMMA) 

 

 

 

 

 

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008. 

                  

 

 

 
Fonte; China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008 

 

 

3.1.3.2 Oferta, demanda e comércio exterior 

 

 

A figura abaixo apresenta a evolução da oferta e da demanda por minério de 

ferro no mundo. Observa-se que, até o ano de 2002, a oferta superava a 

demanda, sendo que, a partir de 2003, a situação se inverteu, mantendo-se com 

a demanda mais alta até 2008 (anteriormente à crise econômica). O gráfico foi 

elaborado pela RBC Capital Markets em 2007, e prevê uma nova inversão no 

balanço oferta/demanda em 2010. Tal fato pode ocorrer antes do previsto, com 

o advento da crise econômica mundial em 2008, mas ele ajuda a explicar o 

efeitos que o déficit de oferta recente de minério de ferro no mundo teve 

influência no crescimento dos preços e do mercado spot. 
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FIGURA 35 

Oferta e demanda de minério de ferro no mundo 

 

Fonte: RBC Capital Markets (2007). 

 

Já a figura que se segue apresenta a evolução da produção de alguns derivados 

do minério de ferro, fornecendo uma idéia da demanda pelo referido insumo. 

Apresenta-se, também, o consumo de aço per capita na China, que foi superior 

ao crescimento do PIB per capita daquele país.    
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FIGURA 36 

Evolução da produção de alguns derivados do minério de ferro na China 
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Fonte: USGS, CISA. 
 

Abaixo temos o consumo de aço per capita na China, que acompanha o 

crescimento do PIB per capita daquele país.    

 

FIGURA 37 

Consumo de aço e crescimento do PIB 

 

 

 

Fonte: Goldman Sachs (2008). 



121 

 

     

Por problemas operacionais, a CISA (China Iron & Steel Association) vem 

exigindo das siderúrgicas que estas importem apenas o minério necessário ao 

processo, evitando estocagens nos portos. A estocagem nos portos não apenas 

prolonga o tempo de espera dos navios (para sete a 10 dias), mas também tem 

efeitos econômicos, como o aumento do frete de transporte. Têm ocorrido na 

China importações acima da necessidade da siderurgia, causando 

congestionamento dos portos.  

 

Como vimos, a China é apenas importadora de minério de ferro. A evolução 

dessa importação é mostrada abaixo: 

 

TABELA 35 

Importação de minério de ferro pela China 

 Qtde mil t Valor mil USD$ 

1998 51.770 1.467.763 

1999 55.270 1.378.986 

2000 69.970 1.857.699 

2001 93.310 2.502.751 

2002 111.500 2.769.096 

2003 148.130 4.856.502 

2004 208.090 12.711.952 

2005 275.260 18.372.783 

2006 325.000 20.923.785 

2007 383.669 33.795.570 
Fonte: USGS 
 

 

3.1.3.3 Previsões de demandas e de importação de minério a longo prazo pela 

China 

 

Previsões sobre o futuro da mineração e do suprimento de minério de ferro na 

China apresentam dados e perspectivas diferentes, dependendo da fonte. As 
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fontes chinesas parecem acreditar que o país será capaz de aumentar a 

produção interna e reduzir sua dependência percentualmente em relação ao 

minério de ferro importado. Já as previsões externas tendem a ver essas 

perspectivas exatamente de forma inversa.  

 

Assim, a CISA afirma que a importação de minério de ferro continuará a crescer, 

porém a taxa de crescimento poderá diminuir com o tempo. Segundo um de 

seus diretores, em entrevista ao site China Mining (www.chinamining.com), a 

longo prazo o minério importado irá corresponder a 50% da demanda, e a 

dependência deste minério irá decrescer, com o incremento da produção 

doméstica. Com o rápido desenvolvimento da indústria mineral chinesa e a 

expansão da capacidade de produção dos fornecedores estrangeiros, os 

conflitos entre oferta e demanda seriam flexibilizados.  

 

Em contrapartida, estudos da empresa australiana BHP Billiton (Toth, 2005), 

maior mineradora mundial e segunda maior produtora de minério de ferro, atrás 

apenas da brasileira Vale, mostram que existe uma tendência de substituição do 

minério de ferro doméstico pelo importado. Tais pesquisas envolveram estudos 

do potencial de expansão das minas domésticas, e indicaram que estas não 

poderão suprir a demanda, conforme concluímos acima. A BHP afirmou, ainda, 

que existe uma tendência de mudança de localização das siderúrgicas chinesas 

para a costa do país e para regiões ao longo do rio Yangtzé. Isto aumentaria a 

demanda por minério importado, devido à proximidade dos portos em 

comparação à distância com relação a muitas minas domésticas. O gráfico 

abaixo, produto da pesquisa da BHP, mostra uma tendência de crescimento do 

uso do minério importado na produção de ferro gusa, até o ano de 2005. 
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FIGURA 38 

Produção de ferro gusa e taxa de participação do minério importado e 

doméstico no mercado chinês 

 

 

Fonte: BHP Billiton (2005). 

 

Também o Goldman & Sachs prevê uma diminuição da produção de minério de 

ferro na China já na próxima década, conforme mostra o gráfico abaixo.  

 
FIGURA 39 

Previsões de produção de minério de ferro por país (milhões de toneladas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Goldman & Sachs (2008). 
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O estudo da Goldman & Sachs também vê o crescimento das importações 

chinesas, mantendo o ritmo de crescimento das últimas, conforme abaixo. 

 

FIGURA 40 

Importação de minério de ferro: China e demais países (Goldman & Sachs) 

  

Fonte: Goldman & Sachs (2008) 
 

 

Para complementar as informações da figura acima, apresentamos tabela 

abaixo contendo as importações chinesas de minério de ferro por origem. A 

Austrália é a maior fornecedora, seguida pelo Brasil e pela Índia.  
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TABELA 36 

Importação de minério de ferro pela China por origem (dados de 2007) 

País 
Mil t importadas Valor milhões 

de US$ 

Preço unitário 

(US$/t) 

% do total 

importado 

Total 383.669,2 33.812,0 88,13 100 

Austrália 145.651,3 11.091,9 76,15 37,39 

Brasil 98.020,2 9.496,9 96,89 25,54 

Índia 79.540,0 7.864,5 98,88 20,73 

África do Sul 12.229,2 1.011,1 82,69 3,18 

Canadá 5.930,2 679,9 114,62 1,54 

Rússia 5.400,2 570,2 105,6 1,40 

Iran 5.039,1 496,8 98,6 1,31 

Peru 4.815,2 384,0 79,75 1,25 

Indonésia 4.394,8 285,9 65,07 1,14 

Venezuela 3.398,5 370,8 109,11 0,88 

Chile 2.816,2 276,5 98,2 0,73 

Casaquistão 2.693,4 221,3 82,19 0,70 

Ucrânia 2,276,3 270,1 118,66 0,59 

Mauritânia 1.695,1 142,5 84,08 0,44 

Mianmar 1.610,0 21,4 13,3 0,41 

Coréia do Norte 1.348,8 79,9 59,28 0,35 

Vietnan 1.209,1 66,5 55,02 0,31 

Tailândia 1.146,8 111,5 97,26 0,29 

Nova Zelândia 924,7 33,2 35,96 0,24 

Malásia 828,0 66,6 80,48 0,21 

México 702,2 64,7 92,24 0,18 

Estados Unidos 634,3 93,2 145,49 0,16 

Filipinas 542,9 24,1 44,51 0,14 

Mongólia 230,8 16,9 73,64 0,06 

Bahrein 166,6 28,8 173,3 0,04 

Líbia 127,7 16,7 130,9 0,03 

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008. 
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Como se vê acima, o suprimento de minério de ferro importado pela China é 

muito concentrado em três países, como Austrália, Brasil e Índia representando 

83,66% em 2007, e o restante muito disseminado entre muitos países. 

Quanto à participação de minérios importados e domésticos no mercado chinês, 

os dados abaixo são oriundos de pesquisa realizada por empresas chinesas. A 

partir desses dados foi plotada a figura do gráfico abaixo. A taxa de suprimento 

refere-se ao percentual da demanda chinesa suprido por minério doméstico. 

 

TABELA 37 

Produção de ferro gusa, consumo e produção de minério de ferro, e taxa 

de suprimento de minério doméstico 

Ano
Produção de 
Ferro Gusa 

(milhões de t)

Consumo de 
Concentrado 
(milhões de t)

Importação de 
Concentrado 
(milhões de t)

Produção 
Doméstica    

(milhões de t)

Taxa de 
Suprimento 

(%)

1996 107,210 166,180 43,870 122,310 73,61%
1997 115,110 178,420 55,100 123,320 69,11%
1998 118,520 183,710 51,770 131,940 71,85%
1999 125,330 194,260 55,270 138,990 71,56%
2000 130,490 202,260 69,970 132,290 65,54%
2001 145,410 225,390 92,300 133,090 61,71%
2002 167,650 259,860 111,490 148,370 57,88%
2003 202,350 313,640 148,130 165,510 55,27%
2004 251,660 390,070 208,090 181,980 47,32%
2005 330,400 512,120 275,260 236,860 44,46%
2006 410,000 635,500 325,000 310,500 48,85%
2007 469,446 691,430 383,669 361,750 52,32%  

Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008 
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FIGURA 41 

Relação entre produção de minério e de ferro gusa, e taxa suprimento por 

minério de ferro doméstico 

 

 

Elaborado a partir de dados do China Iron Ore Mining Industry Research Report 

2008 

  

Observando os dados acima, e considerando-se que a demanda por minério 

continue crescendo nos próximos anos, acredita-se que as previsões da BHP 

Billiton e do Goldman Sachs sejam mais consistentes, ou seja, a produção de 

minério de ferro na China pode crescer, mas por um determinado tempo, 

estimulada pelos investimentos feitos no setor e pelas políticas governamentais. 

Mas limitações de vida útil de reservas, o declínio do teor de ferro nas minas e o 

aumento de custos principalmente na lavra subterrânea levam a uma tendência 

de diminuição gradativa da produção, o que deve acontecer após um ápice 

desta. A diminuição do teor de ferro já ocorre em todo o mundo nas minas já 

lavradas há mais tempo, e, além disso, são cada vez mais raras descobertas de 

depósitos de alto teor. Como a China já lavra minério de baixo teor, tal fator 

influenciará ainda mais a produção futura. 
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A tabela 37 apresenta um resumo das previsões com relação à oferta, demanda 

e produção acima citadas. 

 

TABELA 38 

Resumo das diversas previsões de longo prazo para o cenário do minério de 

ferro na China 

Estudo Previsão 

CISA 

A importação de minério de ferro continuará a crescer, 
porém a taxa de crescimento poderá diminuir com o 
tempo. A longo prazo o minério importado corresponderá 
a 50% da demanda. A dependência do minério 
importado decrescerá com o incremento da produção 
interna. 

BHP Billiton 

Existe uma tendência de substituição do minério de ferro 
doméstico pelo importado. A China não poderá suprir a 
demanda interna. Tendência de mudança de localização 
das siderúrgicas chinesas para a costa do país e para 
regiões ao longo do rio Yangtze 

Goldman Sachs Diminuição da produção de minério de ferro na China já 
na próxima década. Aumento da importação. 

RBC Capital 
Markets 

Oferta mundial maior que demanda a partir de 2010 
facilitaria crescimento de importação pela China 

Outros dados 
reunidos pelo 

presente trabalho 

Importação superando produção doméstica, com 
aumento do uso do minério importado sobre o minério 
doméstico. Diminuição do teor das minas e aumento de 
custos de produção afetará a produção. 
Vida útil das minas limita crescimento de produção 
doméstica junto com fatores citados de teores, etc. 

         Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 

3.1.3.4 Preços 

 

 

Durante os últimos anos, estimulado pela demanda, o preço do minério de ferro 

vem aumentando. Em 2007, o preço médio de finos atingiu 89,21 USD/t, com 

aumento de 41% com relação a 2006. O preço médio do lump foi 87,38 USD/t, 
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com aumento de 35% com relação a 2006. O preço médio de pelotas foi 112,02 

USD/t, com aumento de 26,87% com relação a 2006 (figura 39). 

 

O preço médio (CIF), em 2007, do minério importado da Índia pela China foi 

97,79 USD/t, 34,25 USD acima do mesmo período anterior (alta de 53,1%). O 

preço médio de importação do minério brasileiro foi 97,15 USD/t, 24,28 USD 

acima de 2006 (alta de 33,3%), sendo que o fator de maior influência no 

aumento do preço foi o custo de transporte. O preço médio do minério de ferro 

proveniente da África do Sul foi 83,01 USD/t, 17,93 a mais que em 2006 (alta de 

27,55 USD). O preço (CIF) do minério australiano é relativamente baixo, sendo 

a média de 2007 igual a 76,27 USD/t, 32,3 USD a mais que em 2006 (alta de 

32,03%). 

 

Tal escalada de preços teve início em 2002, ano em que a China ingressou na 

OMC, aumentando sua participação no mercado internacional. Os fornecedores 

passaram a operar a plena capacidade e surgiram novos projetos de expansão, 

que já vêem sendo implementados.  

 

FIGURA 42 

Evolução do preço do minério de ferro (2008 estimado) 
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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 qual seriam obrigadas a recorrer em caso de 

desabastecimento de matéria-prima.  

 

 

FIGURA 43 

Evolução do preço (CIF) dos diversos produtos do minério de ferro (2007-

2008) 

 

. 
Fonte: Modificada de China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008 
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FIGURA 44 

Evolução do preço (CIF) dos diversos produtos do minério de ferro (2007-

2008) 

 
Fonte: Modificado de China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008 

 

 

Observa-se, pelo gráfico, que o preço do minério dos três maiores fornecedores 

da China vem aumentando. O minério indiano apresenta maiores taxas de 

crescimento devido, inclusive, às taxações a que está sujeito naquele país.   

 

Segundo Silva (2008), grande parte do incremento nos preços verificado 

recentemente deve-se à depreciação do dólar.  

 

Também a expectativa de desaceleração da economia dos Estados 
Unidos, por conta da crise imobiliária, tem provocado uma fuga dos 
investidores dos títulos das empresas financeiras naquele país para 
aplicação em commodities. Assim, um mercado que anteriormente era 
afetado basicamente pelos fatores reais de oferta e demanda passa a 
ser influenciado pela diversificação de investimentos ou pela 
especulação financeira, com efeito direto na elevação dos preços. 
Certamente, a evolução da crise da economia americana vai ter efeito 
direto sobre as oscilações nos preços de commodities, mas é na Ásia 
que o futuro patamar de preços vai ser definido. Um aprofundamento 
na crise norte-americana reduziria a atividade econômica mundial e a 
demanda por commodities, enquanto melhoria nas condições 
econômicas levaria a uma apreciação do dólar, além de queda na 
especulação e redução nos preços. Portanto, a manutenção dos altos 
preços de commodities no mercado internacional vai depender de um 
possível ‘descolamento’ das economias asiáticas da crise dos Estados 
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Unidos e da manutenção de taxas de crescimento elevadas em países 
como a China e a Índia. 

 

Em setembro de 2008, a Vale divulgou uma negociação com os clientes 

asiáticos visando a um aumento do preço do minério para equiparar o valor 

pago por esses ao valor pago pelos clientes europeus, 11% superior. Porém, tal 

intenção não foi bem recebida pela China: a CISA anunciou que os chineses 

poderiam deixar de comprar minério da Vale, no longo prazo, caso isto se 

concretizasse, ou seja, haveria um boicote à Vale. É importante entender que o 

plano dos chineses seria posto em prática a longo prazo, como é comum nas 

estratégias daquele país. Se falarmos do momento atual, a China não tem 

condições de interromper a importação de minério da Vale e continuar com o 

mesmo ritmo de produção de aço. Foi o que respondeu o presidente da Vale, 

Roger Agnelli, em resposta às declarações da CISA: “O maior market share da 

China é a Vale. Se parar a exportação, a siderurgia chinesa para”. As empresas 

fornecedoras geralmente seguem os acordos de longo prazo fechados com os 

clientes, tradição que foi quebrada pela Vale As concorrentes Rio Tinto e BHP 

Billiton conseguiram um aumento de preços maior este ano, baseando-se nos 

menores custos de transporte do minério produzido na Austrália. A Vale obteve 

um aumento de 65 para 71%, enquanto as concorrentes obtiveram, em julho, 

aumento de 79,88% a 96,5%. A partir da metade do ano, houve uma queda 

brusca nos fretes devido à queda do custo do petróleo, possibilitando à Vale um 

novo pedido de aumento de preço, sendo que os custos menores de transporte 

compensariam o alto preço. 

 

As siderúrgicas chinesas apostam em novas opções de compra de minério para 

enfrentarem a Vale, sendo a principal delas, conforme defendido pelas 

siderúrgicas, o minério doméstico. Porém, a avaliação e a estimativa de 

evolução da produção de minério de ferro na China levam a crer que as 

mineradoras domésticas não conseguirão suprir o déficit deixado pelo minério 

brasileiro, ao menos no médio prazo, caso optassem por essa estratégia.
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TABELA 39 

Evolução de preços do minério doméstico chinês por empresa (1995-2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008). 
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Continuação da Tabela 39: Evolução de preços do minério doméstico chinês por empresa (1995-2003) 
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Continuação da Tabela 39: Evolução de preços do minério doméstico chinês por empresa (1995-2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008. 
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Analisando-se a tabela acima, vemos que os preços praticados por algumas 

empresas domésticas não apresentaram grandes variações ao longo do tempo. 

Outras, porém, apresentaram aumentos bruscos, principalmente de 2002 para 

2003 e outras, ainda, apresentaram queda de preços. Percebe-se, portanto, um 

mercado interno bastante heterogêneo, sendo o preço médio praticado em 2003 

igual a 304,28 yuan/tonelada de minério, o que equivale a US$ 36,75/tonelada, 

segundo a cotação das moedas naquele ano. Como esses dados são 

defasados, não se pode concluir sobre a realidade atual. 

 

 

3.1.4 Comércio de minério de ferro Brasil-China 

 

 

Segundo o Sumário Mineral Brasileiro 2008, em 2007 as exportações brasileiras 

de bens primários de minério de ferro (minério e pelotas) atingiram 269,4 

milhões de toneladas com um valor de US$ FOB 10.557,9 milhões, mostrando 

um aumento de 11,1% na quantidade e de 18% no valor das exportações em 

comparação com o ano anterior.  

 

FIGURA 45 

Exportações brasileiras de minério de ferro 
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Elaborado segundo dados do Sumário Mineral Brasileiro 2008 
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A China é, portanto, o maior importador de minério de ferro proveniente do 

Brasil, seguida pelo Japão e pela Alemanha. Para analisar o impacto da 

demanda destes três países na produção de minério no Brasil, apresentamos 

abaixo três gráficos: Produção Brasileira x Importação Chinesa; Produção 

Brasileira x Importação Japonesa; Produção Brasileira x Importação Alemã.  

 

 

FIGURA 46 

Produção brasileira de minério ferro e a importação chinesa 
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Elaborado segundo dados da USGS 

 

Percebe-se, através desse gráfico, certa correspondência entre a demanda 

chinesa por minério, representada pela importação, e o crescimento da 

produção brasileira do mesmo. Inclusive, a partir de meados de 2005, a 

importação chinesa ultrapassou toda a massa de produção do Brasil. 
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FIGURA 47 

Produção brasileira de minério de ferro e a importação japonesa 
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Elaborado segundo dados da USGS 

 

FIGURA 48 

Produção brasileira de minério de ferro e a importação alemã 
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Elaborado segundo dados da USGS 

 

Os dois gráficos acima apresentados mostram que o desenvolvimento da 

produção brasileira de minério foi pouco afetado pela demanda do Japão e da 
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Alemanha, segundo e terceiro lugares no ranking de importação do minério 

brasileiro.  

 

Essa análise básica de produção e demanda mostra que o principal responsável 

pelo aquecimento do mercado e consequente crescimento da produção 

brasileira é a China, estimulando, inclusive, a implementação dos muitos 

projetos e expansões na indústria extrativa de minério de ferro brasileira acima 

citados. 

 

A China é o maior importador do minério produzido no Brasil. Porém, o Brasil é 

o segundo exportador de minério para a China, conforme já vimos 

anteriormente, ficando atrás da Austrália. Este país, apesar de produzir menos e 

com menor qualidade, pela proximidade da China, tem melhor logística. O 

transporte de 1 tonelada de minério do Brasil para a China custa em média 

US$59,672 (fevereiro de 2008) e o custo de transporte por tonelada da Austrália 

para a China é cerca de dois terços menor, conforme tabela abaixo. 

 

FIGURA 49 

Custo de transporte do Brasil e da Austrália até Beilun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Elaborado segundo dados do China Iron Ore Mining Industry Research Report 2008 

Mês 2007 2008
Jan 35,604 64,438
Fev 37,986 59,672
Mar 43,075
Abr 47,399
Mai 54,078
Jun 47,129
Jul 52,046
Ago 61,337
Set 71,805
Out 86,325
Nov 90,362
Dez 87,374

 Custo de Transporte Brasil - 
China (US$/t)

Mês 2007 2008
Jan 15,865 23,773
Fev 15,482 22,012
Mar 17,317
Abr 20,210
Mai 22,766
Jun 18,422
Jul 20,617
Ago 23,367
Set 28,622
Out 37,146
Nov 37,184
Dez 36,981

Custo de Transporte Austrália - 
China (US$/t)
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TABELA 40 

Comparação de crescimento de produção de minério de ferro, Brasil, Austrália, 

Índia (milhões de t) 

Ano Brasil Austrália India Mundo % Brasil % Aust. % Índia 

1995 186 143 59 1.000 18,6 14,3 5,9 

1998 195 153 75 1.020    

1999 190 155 68 994    

2000 195 168 75 1060 18,3 15,8 7,07 

2001 210 180 79 1.60    

2002 212 183 80 1.80    

2003 212 187 106 1.160    

2004 255 231 121 1.340    

2005 280 282 140 1.540 18,1 17,2 7,8 

2006 318 275 149 1.800    

2007 355 299 180 2.000 17,7 14,9 9,0 

2008e 390 330 200 2.000 19,5 16,5 10,0 

Fonte: USGS 
e - estimado pelo USGS 
 

Dados acima mostram que a Índia, dentro dos três maiores fornecedores da 

China, foi aquele que mais cresceu em participação na produção mundial, 

passando de 5,9 para 10,0%. Brasil e Austrália também crescem, mas o Brasil, 

menos que a Austrália, entre 1995 e 2008 (Brasil ganha 0,9% e Austrália 2,2%), 

apesar do grande salto do Brasil entre 2007 e 2008. Os dados reforçam o 

sentimento de que, apesar da maior participação brasileira na produção de 

minério de ferro, a localização de maior proximidade aos mercados que mais 

crescem (asiáticos) dão vantagem à Índia e Austrália. 
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FIGURA 50 

Origem do minério importado pela China em 2007 
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Elaborado segundo dados do China Iron Ore Mining Industry Research Report 

2008. 

 

FIGURA 51 

Comparação entre as produções brasileira e australiana e a importação 

chinesa 
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Elaborado segundo dados da USGS 
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Quanto às maiores empresas produtoras de minério de ferro, as previsões sobre 

a produção delas no futuro depende da época do estudo/organização. A 

Goldman & Sachs apresenta a Vale com valores maiores que a da RBC, 

conforme abaixo. 

FIGURA 52 

Principais empresas produtoras mundiais 

 

 

Fonte: RBC Capital Markets (2007) 

 

 

FIGURA 53 

Número índice da produção das principais mineradoras 

 
Elaborado segundo os dados da figura anterior, dados da RBC 
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Já a Goldman & Sachs apresenta a figura abaixo para as previsões da Vale. Isto 

daria para a Vale números índices diferentes da RBC. 

 

FIGURA 54 

Previsões de produção da Vale (Goldman & Sachs) 

 

Fonte: Goldman& Sachs 2008 

 

Daqui podemos fazer a tabela abaixo: 

 

TABELA 41 

Previsões de produção da Vale (Goldman & Sachs, 2008) 

Ano Produção milhões t Número índice 
2000 145,8 100 
2001 168 115,2 
2002 174,2 119,4 
2003 189,1 129,6 
2004 212,0 145,4 
2005 235,0 161,1 
2006 265,5 182,0 
2007 296,0 203,0 
2008 323,9 222,1 
2009 341,6 234,2 
2010 371,6 254,8 
2011 379,6 260,2 
2012* 422,3 289,6 

Fonte: Goldman & Sachs 2008 
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• Serra Azul 

Vê-se pelos dados que os números iniciais já são diferentes, partindo a RBC 

de 153 milhões em 2000 e a Sachs de 145. 

 

 

3.1.5 Políticas governamentais de apoio ao minério chinês 

 

 

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 a exploração das matérias-primas 

aplicadas ao processo de produção do aço, incluindo o minério de ferro.  

 

De acordo com o documento, a siderurgia é fundamental para a economia 

nacional, sendo um dos pilares da industrialização, e o desenvolvimento do 

setor depende de vários aspectos: tecnologia, recursos, capital, energia e meio 

ambiente. Diante da alta demanda por aço na China, o documento afirma que o 

nível tecnológico e a gestão de recursos na indústria, na época do lançamento 

de tal política, não eram satisfatórios, sendo, portanto, a atualização tecnológica 

e estrutural o centro do desenvolvimento da indústria siderúrgica. E isso inclui a 

explotação das matérias primas necessárias à produção do aço, como o minério 

de ferro, tanto que um dos capítulos 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 e explotação de recursos como minério de ferro. Assim como 

no Brasil, 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 e ratificados por um órgão 

governamental denominado National Development and Reform 

Commission (NDRC).  
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• Proibição de explorações desordenadas e sem controle, intensificação da 

fiscalização pelos órgãos competentes (Departamento de Terras e 

Recursos), e punição de infratores, caracterizada por cassação dos 

direitos minerários ou interrupção das atividades. Todo projeto mineiro a 

ser estabelecido deve conter o planejamento da mina propriamente dita, 

assim como planos relacionados à segurança e preservação do meio 

ambiente. Tais ações enfatizam a preocupação do governo para com as 

pequenas mineradoras, fontes constantes de acidentes, e para com o 

gerenciamento dos recursos minerais, já que atividades de explotação 

sem o devido controle implicam muitas vezes em lavra ambiciosa, ou 

seja, aproveitamento apenas da porção de melhor qualidade da jazida, 

desprezando parte da reserva disponível. A falta de controle conduz ainda 

ao mau aproveitamento dos recursos, devido á falta de tecnologia, tanto 

na lavra quanto no beneficiamento do minério.  

 

• 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. 

Como citado anteriormente, essa premissa vem sendo cumprida com 

êxito, com o desenvolvimento de equipamentos, e aperfeiçoamento dos 

processos existentes através de pesquisas desenvolvidas por empresas, 

universidades e órgãos governamentais. Alguns destes órgãos são 

citados a seguir:  

 

� Wuhan University of Technology Development;  

� Ganzhou Institute of Nonferrous Metallurgy; 

� Anshan University of Science and Technology; 

� Beijing University of Science and Technology; 

� Ma-an Shan Institute of Mining Research; 

� Baotou Application Design Research Institute; 
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� Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy; 

 

• Reforço na cooperação entre empresas chinesas e mineradoras 

estrangeiras. O governo apoia o estabelecimento de bases estáveis de 

fornecimento de minérios de ferro, cromo, manganês, níquel, sucata de 

aço e coque no exterior, através de investimento próprio das empresas 

(aquisição de reservas minerais em outros países) ou joint ventures. Com 

o alto preço do minério de ferro praticado atualmente, muitas empresas 

chinesas já lançaram programas de pesquisa ultramarina para minério de 

ferro, inclusive no Brasil.  

 

• Coordenação do setor através da China Iron and Steel Association, com o 

objetivo de estabilizar o mercado interno e externo de matérias-primas. 

Em caso de concorrência desleal entre empresas domésticas mediante 

recursos do exterior, o Estado pode adotar medidas administrativas, como 

unificar empresas ou escolher apenas uma para receber investimentos, 

com o fim de evitar tal tipo de concorrência.  

 

 

3.1.6 Conclusões sobre o minério de ferro na China 

 

 

A China é um país que possui grandes riquezas. É atualmente o maior produtor 

mundial de minério de ferro (707,073 milhões de toneladas produzidas em 

2007), mas também o maior importador. As principais características do minério 

de ferro chinês são: 

 

• Jazidas dispersas, mas com três principais províncias produtoras de 

minério; 

• Normalmente de baixo teor (média de 33% de Fe contido); 

• Mineralogicamente complexos, com ocorrência de minérios polimetálicos 

e diversos tipos de contaminantes; 
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• Ocorrência de depósitos dos mais variados tipos genéticos; 

• Beneficiamento muitas vezes complex; 

• A vida útil das reservas chinesas é reduzida o que impedirá a expansão 

da produção doméstica.  

 

Até o presente momento, a estrutura produtiva caracteriza-se pelo grande 

número de empresas no setor (2533). Grande parte dessas empresas é de 

pequeno porte, sendo que estas são responsáveis por mais de 70% da 

produção total do país, mas trabalham de forma ineficiente, não aproveitando 

satisfatoriamente os recursos minerais disponíveis. Tal fato é motivo de 

preocupações para o governo, que investe na criação de grupos maiores em 

várias atividades do setor mineral, e implementou uma série de medidas para 

controle e desenvolvimento da indústria extrativa de minério de ferro na China, 

assim como na siderurgia. Há forte presença do Estado nas novas parcerias e 

joint-ventures que vêm acontecendo em todos os setores da economia chinesa, 

fato que deve ocorrer também com o minério de ferro. 

 

No futuro, um crescimento acentuado da produção de minério de ferro 

doméstico acelerará a exaustão das reservas chinesas de maior teor, e 

aumentarão os desafios com relação à tecnologia de beneficiamento, bem como 

em relação à lavra e aos custos crescentes na lavra subterrânea, muito 

presentes no cenário do minério de ferro chinês. Entendemos que essa 

expansão fica muito limitada por estes fatores e pela vida útil das reservas no 

atual nível anual de produção. 

 

Por outro lado, essa perspectiva futura está relacionada aos seguintes fatores: 

 

• Qual o futuro da produção e demanda de aço na China? 

• Que políticas em relação ao suprimento de minério de ferro serão 

seguidas pelo país? 

 

Com relação à demanda por aço, a China provavelmente não atingiu seu limite. 

A população rural que migrará para as cidades exerce pressão sobre a 
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demanda por moradia urbana, infra-estrutura e outros aspectos relacionados ao 

bem-estar e aumento de renda. Podemos supor, tomando como base o fato de 

que tal movimentação da população chinesa é uma meta do governo, que a 

demanda por aço deve se manter. No tópico sobre aço veremos que o maior 

consumo de aço ocorre no setor de construção, o que demonstra que o 

consumo crescerá com a urbanização. Prever a demanda por minério é difícil, 

pois inúmeros fatores influem nas estimativas. Quanto às políticas 

governamentais, caso sejam todas cumpridas, a China continuará investindo em 

tecnologia, verticalização do processo e diminuição do número de pequenas 

mineradoras, além do investimento no exterior. 

 

Caso a demanda por aço continue forte, a demanda por minério de ferro seguirá 

essa tendência. A China, como indicam os estudos citados, e considerando a 

demanda atual, não teria condições de conseguir a auto-suficiência em minério 

de ferro, dependendo de importações para suprir a siderurgia e manter 

operando muitas minas domésticas que necessitam de minério mais rico 

(importado) para blendagem. Podemos concluir, portanto, que a China 

continuaria importando minério brasileiro. 

 

É interessante observar que, em maio de 2008, a China tinha em seus portos 

um estoque de minério de ferro de 79,22 milhões de toneladas. A China 

importou em 2007 aproximadamente 384 milhões de toneladas, sendo 99,84 

milhões de toneladas provenientes do Brasil. Portanto, os chineses tinham um 

estoque correspondente a 79% da tonelagem importada do Brasil em um ano. 

Seria isso realmente problemas de infra-estrutura, ainda insuficiente, ou uma 

estocagem proposital que influenciaria nas futuras negociações de preços? O 

governo aparentemente se esforça em evitar exportações em excesso; já as 

siderúrgicas lidam com preços em ascendência controlados pelas gigantes da 

mineração mundial de minério de ferro. 

 

Um agravamento da crise econômica dos Estados Unidos afetará o mercado 

internacional de commodities. No entanto, o grau de influência dependerá, no 

caso específico do minério de ferro, dentre outros fatores, da capacidade de a 
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China manter o nível de investimentos em infra-estrutura. Uma possível queda 

na demanda faria com que os preços diminuíssem, podendo até fazer com que 

as siderúrgicas tomem a ponta na definição.  

 

 

3.2 AÇO 

 

 

3.2.1 Produção de aço no mundo: China a grande propulsora recente 

 

 

A indústria do aço é das maiores do mundo, com faturamento acima de 500 

bilhões de dólares em 2005, e com produção acima de um bilhão de toneladas.  

Mas este setor passou por fases de grande crescimento e por outras de relativa 

estabilidade após a Segunda Guerra Mundial, conforme a figura: 

 

FIGURA 55 

Produção e taxa anual de crescimento de aço no pós-guerra 

 

Fonte: Goldman & Sachs 2008 
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Na figura acima, vemos que: 

 

a) a década de 50, e também 60, com taxas acima de 5% a.a. refletem a 

retomada e reconstrução européia e de outros países no pós-guerra; 

b) anos 70-90 um crescimento muito diminuto, com pouco mais de 1% a.a.; 

c) após 2000 a maior taxa de crescimento reflete principalmente o grande 

crescimento de produção da China. 

 

TABELA 42 

Produção de aço mundial e da China 

 China milhões t Total mundial 
milhões t 

% China no 
total mundial 

Taxa 
crescimento. 
anual China 

% 
1998 114,5 777,3 14,7  

1999 123,9 784,5  8,2 

2000 127,2 847,6  2,6 

2001 150,9 850,2  18,6 

2002 182,2 903,7  20,7 

2003 222,4 969,7  32,9 

2004 280,4 1.68,6  26,0 

2005 355,7 1.146,2  26,8 

2006 422,6 1.249,9  18,8 

2007 489,2 1.249,9  15,7 

2008 502,0 1.329,0 37,7 2,6 

Fonte: IISI 
 

A China mais do que dobrou sua participação na produção mundial entre 1998 e 

2008, e teve um acréscimo de 387,5 milhões de toneladas, com crescimento de 

338,4%. Mas verifica-se que o crescimento da produção chinesa de aço está em 

processo de desaceleração, com um máximo anual da taxa de crescimento no 

ano de 2003. Vemos também que, dos 551,7 milhões de toneladas de 

crescimento da produção mundial de aço, entre 1998 e 2008, a China foi 

responsável por 70,3%. 
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O grande crescimento de produção de aço inseriu-se numa política geral de 

retorno a um desenvolvimento que voltou a dar destaque a setores da indústria 

pesada, de modo a atender à crescente demanda e substituição de 

importações. 

 

 

3.2.2 Estrutura produtiva e políticas governamentais 

 

 

A China tem um grande número de empresas produtoras de aço. Em 2006 eram 

300 produtores integrados de ferro e aço, e 1500 de aço. (Fonte: USGS 

Minerals Yearbook 2006). Mas há algumas empresas cujos produtos não 

atendem a especificações internacionais. 

 

O setor consome uma parte elevada da energia do país, sendo 15% do total em 

2006, emitia 6,6% de emissões de dióxido de enxofre, e consumiu 14% do total 

de água industrial do país. Isso mostra o impacto econômico e ambiental do 

setor. 

 

A produção chinesa de aço se faz em duas linhas: uma é produção integrada e 

outra a partir de sucata. Em 2005, a integrada respondia por 85% da produção 

(303 milhões de t) e a de sucata por 15% (53 milhões de t). 

 

O crescimento da siderurgia levou algumas empresas à lista de maiores 

empresas de aço do mundo, mas a aceleração de fusões e aquisições de 

empresas aumentará ainda mais essa presença chinesa em futuro próximo: 
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TABELA 43 

Maiores empresas de aço do mundo (2007) 

2007 2006 

Company 

2007 2006 

Company 

Rank mmt Rank mmt Rank mmt Rank mmt 

1 116.4 1 117.2 ArcelorMittal 41 7.3 36 7.4 Salzgitter3 

2 35.7 2 34.7 Nippon Steel 42 7.0 40 7.0 Ilyich 

3 34.0 3 32.0 JFE 43 6.9 44 6.5 voestalpine 

4 31.1 4 30.1 POSCO 44 6.8 41 6.8 BlueScope 

5 28.6 6 22.5 Baosteel 45 6.6 42 6.8 Panzhihua 

6 26.5 45 6.4 Tata Steel1 46 6.4 46 6.3 Metalloinvest 

7 23.6 5 22.6 Anshan-Benxi 47 6.4 53 5.2 Beitei 

8 22.9 17 14.6 Jiangsu 
Shagang 48 6.3 49 6.0 Azovstal 

9 22.8 9 19.1 Tangshan 49 6.2 38 7.2 Duferco 

10 21.5 7 21.2 US Steel 50 6.2 73 3.6 Rizhao Steel 

11 20.2 16 15.1 Wuhan 51 6.1 71 3.7 SSAB 

12 20.0 8 20.3 Nucor 52 6.1 50 6.0 Mechel 

13 18.6 15 15.6 Gerdau 
Group 53 6.0 57 4.9 Nanjing 

14 17.9 11 18.2 Riva 54 5.9 51 5.7 AK Steel 

15 17.3 12 17.5 Severstal 55 5.8 52 5.4 Guangxi 
Liuzhou 

16 17.0 13 16.8 ThyssenKrup
p2 56 5.6 55 5.1 Jiangxi Xinyu 

17 16.2 14 16.1 Evraz 57 5.5 59 4.8 HKM4 

18 14.2 23 10.9 Maanshan 58 5.4 56 5.0 Erdemir 

19 13.9 19 13.5 SAIL 59 5.3 74 3.5 CSN 

20 13.8 18 13.6 Sumitomo 60 5.2 54 5.2 Tangshan 
Guofeng 

21 13.3 21 12.5 Magnitogorsk 61 5.0 61 4.4 Tonghua 

22 13.1 20 12.8 Techint 62 5.0 63 4.3 Steel 
Dynamics 

23 12.9 26 10.5 Shougang 63 4.6 67 4.0 HADEED 

24 12.1 22 11.2 Jinan 64 4.6 62 4.4 Zaporizhstahl 

25 11.7 24 10.8 Laiwu 65 4.5 60 4.5 EZDK 

26 11.1 27 9.9 Hunan Valin 66 4.4 64 4.3 Shaoguan 
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2007 2006 

Company 

2007 2006 

Company 

Rank mmt Rank mmt Rank mmt Rank mmt 

27 10.9 25 10.7 China Steel 67 4.4 65 4.2 Global Steel 
Holdings 

28 10.1 28 9.8 IMIDRO 68 4.4 75 3.5 Tianjin Tiantie 

29 10.0 30 8.9 Hyundai 69 4.1 66 4.0 Pingxiang 

30 9.7 29 9.1 Novolipetsk 70 4.1 87 3.0 Tianjin Steel 

31 9.3 47 6.3 Taiyuan 71 4.1 69 3.8 Nisshin 

32 9.1 32 8.7 Metinvest 
Holdings 72 4.0 68 3.9 Hebei Jinxi 

33 9.0 39 7.0 Anyang 73 4.0 77 3.4 Lion Group 

34 8.8 35 7.5 Baotou 74 3.6 92 2.8 Essar Steel 

35 8.7 31 8.8 Sistema 
Usiminas 75 3.5 78 3.4 AHMSA 

36 8.3 33 7.9 Handan 76 3.5 79 3.3 Guangzhou 

37 8.1 37 7.2 Celsa 77 3.5 85 3.2 Chongqing 

38 8.1 34 7.7 Kobe Steel 78 3.5 80 3.3 Hangzhou 

39 7.6 48 6.0 Tangshan 
Jianlong 79 3.5 83 3.2 Tokyo Steel 

40 7.4 43 6.6 Jiuquan 80 3.4 70 3.8 Stelco 

Fonte: IISI 
 

Dessa relação, temos que, entre as 20 primeiras, há seis empresas chinesas 

(Baosteel, Anshan-Benxi,Jiangsu-Shangang, Tangshan,Wuhan,Maanshan,).  

 

Já entre as 80, há mais 26 outras empresas (Shougang, Jinan, Laiwu, Hunan 

Valin, Taiyuan, Anyang, Baotou, Handan, Tangshan Jianlong, Jiuqian, 

Panzhihua, Beitei, Rizhao Steel, Nanjing, Guangsi Liuzhou, Tangshan Luofeng, 

Tonghua, Shaoguan, Tianjien Tiantie, Tianjin Steel, Hebei Jinxi, Guangzhou, 

Chongqing, Hangzhou). 

 

A maior delas, a Baosteel aparece com 28,6 milhões de t em 2007, e a menor 

entre as 80 maiores é a Hangzhou com 3,5 milhões de t. 
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Também numa relação de maiores empresas chinesas, a Baosteel aparece em 

7º lugar, atrás de China Petroleum & Chemical, Petrochina, China Mobile, China 

Life Insurance, Industrial & Commercial Bank of China e China Construction 

Bank.  

 

E entre as 100 maiores empresas chinesas, aparecem 16 empresas do setor de 

aço: Baosteel, Shanxi Taigang Stainless Steel, Angang New Steel, Wuhan Iron 

& Steel Processing, Maanshan Iron & Steel, Hunan Valin Steel Tube & Wire, 

Tangshan Iron & Steel, Jinan Iron & Steel, Laiwu Steel, Bengang Steel Paltes, 

Beijing Shougang, Handan Iron & Steel, Na Yang Iron & Steel, Nanjing Iron & 

Steel, Panzhihua New Steel & Vanadium, Liuzhou Steel. 

 

A publicação Iron & Steel Works of the World lista 96 empresas chinesas do 

setor de aço. Muitas não listadas, de tamanho pequeno (Iron & Steel Works of 

the World Directory 2009, Metal Bulletin jan. 2009, London). Como a publicação 

não apresenta a capacidade ou produção, anula de todas as empreas, fica difícil 

mapear as capacidades dessas 96 empresas. 

 

O USGS (Minerals Yearbook 2005, june 2007) apresenta uma relação de 

maiores empresas e sua capacidade, mas com apenas 16 de aço e nove de 

ferro-ligas.  

 

Tentaremos, a partir dessas publicações, elaborar uma lista de empresas com 

suas produções ou capacidades. 
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TABELA 44 
Empresas do setor do aço na China (IISI, Iron & Steel Works of the World 

Directory, 2009) 

Empresas 
IISI Produção 2007 

milhões t 
World Directory 2009 
Capacidade milhões t 

Baosteel 28,6 ND 

Anshan-Benxi 23,6 ND 

Jiangxi Shangang 22,9 27,2 

Tangshan 22,8 nd 

Wuhan 20,2 11,9 (prod 2007 ) 

Maanshan 14,2 14,2 (prod. 2007) 

Shougang 12,9 11,0 

Jinan 12,1 nd 

Laiwu 11,7 nd 

Hunan Valin 11,1 11,2 

Taiyuan 9,3 9,3 

An Yang 9,0 nd 

Baotou 8,8 nd 

Handan 8,3 9,0 

Tangshan Jianlong 7,6 nd 

Jiuqian 7,4 7,37 

Panzhihua 6,6 7,8 

Beitai 6,4 8,0 

Rhizhao Steel 6,2 7,5 

Nanjing 6,0 6,5 

Guangxi Liuzhou 5,8 nd 

Jiangxi Xinyu 5,6 5,67 

Tangshan Guofeng 5,2 5,0 

Tonghua 5,0 7,0 

Shaoguan 4,4 4,3 

Tianjin Tiantie 4,4 8,0 ( capcacidade 2010) 

Pingxiang 4,1 5,0 

Tianjin Steel 4,1 4,12 

Hebei Jinxi 4,0 4,0 

Guangzhou 3,5 3,5 (prod. 2007) 

Chongqing 3,5 nd 

Hangzhou 3,5 4,0 
(IISI, Iron & Steel Works of the World Directory 2009) 
 
 



156 

 

     

3.2.3 O Plano 2005-2010; expansão e reestruturação da produção 

 

 

Apesar de ser muito fragmentadas, o governo chinês vem tentando incentivar as 

fusões e aquisições, de modo que a dimensão de suas empresas atinjam um 

patamar mínimo de produção. Assim, o programa governamental para o setor 

até 2010 (lançado em 2005) que tem diretrizes para o setor, prevê (National 

Development Reform Comission. Circular 35 - Iron and steel development 

policy: National Development Reform Comission, July 8, 2005): 

 

a) consolidação do setor criando grandes empresas: até 2010, duas ou três 

empresas deverão ter ao menos 30 milhões de t/ano de produção de aço. Em 

2005, apenas oito ultrapassavam 10 milhões de t/ano; 

 

b) renovação tecnológica e realocação de instalações de modo a ganhar 

competitividade; 

 

c) as 10 maiores empresas deverão produzir metade do aço chinês até 2010 

(em 2005 era 36,89%); 

 

d) estrangeiros não deverão ter maioria de ações de empresas siderúrgicas; 

 

e) autoridades do uso da terra e recursos de províncias, e as localidades 

deverão apenas aprovar novas instalações e financiamento a projetos que 

sigam as diretrizes tecnológicas de consumo de energia, água e ambiental. 

 

A estas medidas se juntaram um “Guidance of Industry Adjustment”, onde 

tinham recomendações ao setor. Daí resultaria o fechamento de 100 milhões de 

toneladas de capacidade de instalações não competitivas em 5 anos (USGS, 

Minerals Yearbook 2006) e a expansão prevista era de se atingir 500 milhões de 

toneladas de capacidade até 2010, o que foi ultrapassado em 2008 com a 

produção de 502 milhões de t. 
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No entanto, o objetivo de que tivesse duas a três empresas de mais de 30 

milhões de t/ano ainda está para ser atingido. Quanto as 10 maiores empresas 

produzirem 50% da produção nacional, o quadro de 2007 era o de que elas 

produziram 157,3 milhões de t de um total de 489,2, ou 32,1% do total. 

 

Observa-se uma tentativa de acelerar as fusões como o surgimento da Hebei 

Steel Industry juntando várias empresas, em 2008, e que se tornaria a maior 

empresa do país com mais de 30 milhões de t/ano. (Province Hebei plans to 

merger Tangshan Steel and Handan Steel). Esse tipo de fusão nem sempre 

caminha de forma acelerada. A própria província de Hebei, com produção de 

mais de 110 milhões de toneladas de aço, previa realizar fusões de duas 

grandes empresas, uma no norte da província (Handan adquiriria a Shijiazhuang 

Steel no norte e a Tangshan adquiriria a Chengde Steel no sul) e outra no sul. 

Mas esses planos caminham de forma lenta. Mais recentemente noticiou-se a 

fusão da Tangshan e Handan. 

 

As fusões de empresas de aço interprovinciais são ainda mais difíceis de 

realizar na China. Há resistências de autoridades provinciais e locais, que 

precisam de impostos dessas empresas, e temem por fechamentos, 

deslocamentos produtivos regionais, etc. Eles temem perder empregos e renda 

das províncias, enquanto que fusões numa mesma província não trazem perigos 

deste tipo. E, como vimos, as províncias têm muita autonomia e poder na China. 

 

 

3.2.4 Comércio exterior de aço na China 

 

 

Um dos objetivos da grande expansão da produção de aço, de produtos de aço 

e inox foi o de substituir importaçãos, que cresciam rapidamente.  
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TABELA 45 

Importação e exportação de aço em barras e vergalhão na China 

Ano 
Import. Qtde 

mil t 

Valor valor mil 

US$ 

Export. Qtde 

mil t 

Export valor 

mil US$ 

1998 2.760 828.632 510 159.600 

1999 1.540 501.546 1.440 120.900 

2000 650 383.440 860 220.393 

2001 740 402.704 940 228.165 

2002 1.030 529.650 1.450 363.792 

2003 1.220 654.824 2.390 690.930 

2004 1.380 922.021 4.470 1.948.333 

2005 1.090 1.015.102 6.100 2.769.382 

2006 1.120 1.091.728 11.070 4.756.233 

2007 1.060 1.263.860 16.250 8.286.759 

Fonte: USGS 

 

Da tabela acima, vemos que a China, no comércio exterior de barras e 

vergalhões de aço, passou de um déficit de 2,250 milhões de t em 1998 para um 

saldo positivo  de 15, 190 milhões de t em 2007. Em valor, passou de um déficit 

de 380, 646 milhões de dólares, para um superávit de 7.022, 899 milhões de 

dólares em 2007. 

 

Já em perfilados e seções temos a tabela a seguir: 
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TABELA 46 

China - Importações e exportações de perfilados e seções de aço 

 Import. Qtde 
mil t 

Import. Valor 
mil US$ 

Export. Qtde 
mil t 

Export. Valor 
mil US$ 

1998 320 145.053 90 32.234 

1999 250 126.825 160 45.228 

2000 190 104.561 390 108.120 

2001 200 114.561 380 97.531 

2002 230 102.942 380 102.233 

2003 860 296.983 270 95.543 

2004 810 356.278 540 273.810 

2005 640 332.227 900 446.751 

2006 970 237.268 2.750 1.268.114 

2007 330 270.165 5.600 3.009.219 

Fonte: Elaborado a partir de dados do USGS 
 

Da tabela, vemos que a China passa de um saldo negativo de 230 mil t de 

perfilados e seções em 1998 para um positivo de 5.270 mil t em 2007. Quanto 

ao valor, sai de um déficit de 112,819 milhões de dólares em 1998, para um 

superávit de 2.739,054 milhões de dólares em 2007. 

 

Em relação a chapas e laminados, temos: 
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TABELA 47 

China - importação e exportação de chapas e laminados 

 Import Qtde mil t Import. Valor mil 

US$ 

Export. Qtde mil 

t 

Export. Valor mil 

US$ 

1998 8.340 4.283.486 1.770 605.145 

1999 12.200 5.549.607 2.020 527.479 

2000 14.100 7.173.198 3.470 996.035 

2001 14.880 7.343.413 1.760 514.758 

2002 21.170 10.179.231 1.800 571.036 

2003 33.250 17.421.726 1.820 743.504 

2004 25.100 20.114.588 5.780 3.346.013 

2005 22.430 20.114.588 8.450 5.223.095 

2006 15.530 14.660.172 20.370 12.105.933 

2007 14.290 14.964.655 28.320 20.230.020 

Fonte: Elaborado a partir de dados do USGS 

 

Dos dados, verificamos que só recentemente a China deixou de ser deficitária 

no comércio exterior de chaps e laminados. Em 1998, o saldo negativo era de 

6,570 milhões de t e em 2007 o saldo positivo foi de 14,030 milhões de t. Em 

valor, o déficit foi de 3.678, 341 milhões de dólares em 1998, e em 2007 o 

superávit foi de 5.265,365 milhões de dólares em 2007. 

 

Mesmo com superávit recente neste tipo de comércio de produto de aço, vemos 

que o déficit foi recorde em 2003, com valor acima de 32 bilhões de dólares em 

chapas e laminados. 

 

Mas nem só de superávit vive a China em termos de comércio de produtos de 

aço. Em tubos sem costura temos os dados abaixo: 
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TABELA 48 

China- importação e exportação de tubos sem costura 

 Import. Qtde mil 
t 

Import. Valor mil 
US$ 

Export. Qtde mil 
t 

Export Valor mil 
US$ 

1998 770 743.485 310 320.307 
1999 620 854.708 360 345.618 
2000 660 536.006 390 355.891 
2001 820 707.320 * * 
2002 1.370 1.079.717 490 437.665 
2003 1.130 1.009.644 540 517.705 
2004 1.320 1.586.354 700 842.921 
2005 1.090 2.291.909 840 1.150.353 
2006 970 2.859.197 1.140 1.699.282 
2007 770 2.947.602 1.420 2.472.884 

Fonte: Elaborado a partir de dados do USGS 
* Série do USGS repete dado de ano anterior. 
 

Assim, nesse item, tubo sem costuras, a China passou de um saldo negativo de 

460 milt em 1998 para um saldo positivo de 720 mil t. Mas em valor, o país saiu 

de um déficit de 423,178 milhões de dólares em 1998, para ainda um déficit de 

474,718 milhões de dólares. 

 

De tudo isto fica claro que a China vai superando a etapa de substituição de 

importações de produtos de aço, passando a exportadora líquida.  

 

 

3.2.5 Perspectivas do aço na China 

 

 

As perspectivas do aço colocam questões importantes. A primeira delas é: 

- A China manterá um crescimento vertiginoso da produção de aço na próxima 

década, como aconteceu entre 2000-2007? 

 

Algumas pistas são dadas pelo governo chinês, como: 
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a) o desejo de refrear a expansão de setores intensivos em energia. Aqui, o 

impacto energético da produção do aço já é considerável, como vimos 

anteriormente; 

b) o desejo de reduzir impactos ambientais. Nesse aspecto, a produção de aço 

chinesa tem enorme impacto sobre o consumo industrial de água, e é grande 

emissor de gases. 

 

Há ainda a destacar que a aceleração de um suposto incremento de produção 

de minério de ferro local terá como consequência a redução da vida útil das 

reservas de minério de ferro chinesas. (Vide seção de “minério de ferro”). A 

opção, então, seria do incremento da importação de minério de ferro. Estes 

aspectos parecem não jogar a favor da continuidade da rápida expansão de 

produção de aço na China. Além disso, o auge dessa expansão recente foi em 

2003, e a partir daí a taxa anual de crescimento vem se reduzindo. 

 

Esses fatores parecem indicar que a produção interna de aço chinesa não 

deverá acompanhar a taxa de expansão dos anos recentes. 

 

 

3.3 MANGANÊS 

 

 

A China é o segundo produtor mundial de manganês, bem como o maior 

produtor mundial de ferro-ligas, que é um grande consumidor desse insumo 

mineral. 

 

Os recursos de manganês estão distribuídos em 214 distritos, quase sempre em 

minérios de baixo teor, com estéreis como fósforo, ferro e outros. 

 

Os depósitos são de origem sedimentar marinha (mais de 70% das reservas), 

metamórfico sedimentar estratificados com chumbo, zinco, ferro e manganês, e 

de intemperismo. No primeiro tipo, destacam-se alguns jazimentos maiores 

como o de Xiangtan, Hunan. 
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FIGURA 56 

Localização dos depósitos de manganês na China 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zhu Xun, 2006 
 

Apesar da grande dispersão, há uma concentração de reservas em três 

províncias com 60% delas em Guangxi, Ghuizhou e Hunan. (Minerals Yearbook- 

USGS). 

 

A característica da produção de manganês acontece em empresas locais e 

privadas (80% da produção), de pequeno porte, e o governo tem dificuldades de 

contabilizar a produção. (Ibid.) 

 

A China produz manganês eletrolítico oriundo de redução de minérios 

carbonatados, em plantas de pequena capacidade, geralmente inferior a 

10.00t/ano. Mas, somando-se essas empresas, há uma capacidade de 1,15 

milhões de toneladas de capacidade produtiva de manganês eletrolítico. 
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Quanto às reservas, temos: 

 

TABELA 49 

Reservas e produção mundial de manganês 2008 (mil t) 

 Reservas 
medidas 

Reservas 
inferidas Produção 2008 

Ucrânia 140.000 520.000 480 

África do Sul 95.000 4.000.000 3.000 

Austrália 68.000 160.000 2.200 

Índia 56.000 150.000 940 

Gabão 52.000 90.000 1.600 

China 40.000 100.000 2.800 

Brasil 35.000 57.000 1.300 

México 4.000 8.000 130 

Total 500.000 5.200.000 14.000 

   Fonte: Minerals Yearbook 2009. USGS 
 

Apesar de ser o sexto país em reservas, em virtude do alto consumo e 

produção, a China não possui abundância de manganês, sendo, inclusive, 

grande importador. 

 

Quanto à produção de minério de manganês, o país é o segundo maior produtor 

mundial. 

 

Quanto ao comércio exterior, a China é grande importadora de minério de 

manganês, conforme abaixo: 
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TABELA 50 

Importação de minérios de manganês pela China 

Ano Qtde (mil t) 
Valor US$ ( mil 

dólares) 

2000 1.200 95.404 

2001 1.710 131.068 

2002 2.080 151.440 

2003 2.860 204.980 

2004 4.650 585.580 

2005 4.580 683.180 

2006 6.210 645.770 

Fonte: China Statistical Yearbook 

 

A estrutura da produção, como visto, é de pequenas empresas. O USGS cita 

apenas duas instalações de maior porte na produção de manganês. São elas: 

 

- Chongqing Tycoon Manganese Industry Co. Ltd, em Chongqing, com 23.000 

t/ano de capacidade. 

- Guangxi Dameng Manganese Industry Co. Ltd, em Guangxi, Namming, com 

70.000 t/ano de capacidade (Minerals Yearbook 2005. USGS, feb 2008) 

 

 

3.3.1 Políticas governamentais para o manganês 

 

 

O governo chinês vem perseguindo melhorias no setor mineral, inclusive na 

produção de manganês, seja melhoria tecnológica, ambiental e produtividade. 

 

Entre essas políticas, temos: 

 

a) redução de problemas ambientais e do consumo de energia através de 

regulações e controle da expansão de produção de manganês eletrolítico; 
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b) novas instalações deverão ter capacidade acima de 30.000 t/ano total, e, no 

mínimo, 10.000 t/ano por linha de produção; 

c) fechamento de instalações inferiores cujas linhas de produção sejam 

menores de 3.000 t/ano por linha; 

d) instalações deverão ter tanques de redução acima de 250 metros cúbicos, 

com alta pressão e filtros instalados na planta; 

e) o consumo de energia de manganês dos tipos A, B e C devem ser menores 

que 8.600 kw.h/t. (Minerals Yearbook 2005, Feb. 2008). 

 

Por tudo visto acima, concluímos que a China deverá continuar grande 

importadora de manganês, em virtude de sua grande produção de ferro-ligas e 

de aço. 

 

 

3.4 ALUMÍNIO 

 

 

A China é grande produtora de alumínio, a maior do mundo. Também possui 

reservas de bauxita, que estão em sua maioria concentradas em poucas 

províncias/regiões autônomas, Shanxi, Guizhou, Henan e Gaungxi, onde se 

concentram acima de 90% destes recursos. 

 

Os depósitos de bauxita são classificados como sendo laterizados ou de 

paleointemperismo, sendo este último do período carbonífero. ( Zhu Xun 2006). 
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TABELA 51 

Reservas de bauxita (mil t) 

 Reservas medidas Reservas Inferidas 

Guiné 7.400.000 8.600.000 

Austrália 5.800.000 7.900.000 

Vietnan 2.100.000 5.400.000 

Jamaica 2.000.000 2.500.000 

Brasil 1.900.000 2.500.000 

India 770.000 1.400.000 

China 700.000 2.300.000 

Guiana 700.000 900.000 

Mundo total 27.000.000 38.000.000 

Fonte: Mineral Commodities Summary 2009. USGS. 
 

Pelos dados, a China possui 2,6% das reservas medidas de bauxita. Mas este 

número aumento quando se trata de inferidas, com 6,05%.A figura abaixo 

mostra os locais de maior concentração de bauxita na China. 
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FIGURA 57 

Localização dos depósitos de bauxita na China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zho Xun, 2006 
 

 

3.4.1 Produção de bauxita, alumina e alumínio metálico 

 

 

Há alguns anos, a China vem expandindo seu parque produtor de alumínio, 

bauxita e alumina. Mas, na última década, essa expansão foi acelerada. Isto se 

deveu ao crescimento de seu mercado interno, mas também se voltou à 

exportação. Esse crescimento fez com que a demanda de bauxita, que era 

razoavelmente equilibrada por produção interna até 2004, forçasse a importação 

de bauxita, a partir de então, especialmente para instalações situadas em 

Shandong, que tem mais acessos a portos e não dispõe de recursos de bauxita 
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suficientes. Assim, em 2005, as refinarias dessa província já importavam 2,17 

milhões de toneladas de bauxita, para empresas como Shandong Aluminiun 

Plant abd Shandong Chiping Xinfa Aluminiun and Electricity Group. 

 

TABELA 52 

Produção de bauxita, alumina e alumínio primário e secundário na China 

(Qtde mil t) 

 Bauxita Alumina 
Al. met 

primário e 
secundário 

Al met 
primário 

1995 5.000 2.200 1.870 nd 

1996 6.200 2.550 1.900 nd 

1997 8.000 2.940 2.180 nd 

1998 8.200 3.300 2.440 nd 

1999 8.500 3.840 2.810 2.598 

2000 9.000 4.330 2.990 2.794 

2001 9.800 4.650 3.570 3.371 

2002 11.000 5.450 4.510 4.321 

2003 13.000 6.110 5.970 5.547 

2004 15.000 6.990 6.900 6.689 

2005 18.000 8.610 7.806 7.806 

2006 21.000 13.700 9.350 9.349 

2007 30.000 19.500 12.600 12.588 

2008 32.000  13.500  

Mundo 2008 202.000 76.000 39.700  

Fontes: China Statistical Yearbook; USGS Minerals Yearbook 2007; USGS 
Mineral Commodities Summaries; International Aluminiun Institute(produção 
primária da China). 
 

Pelos dados de 2008, vemos que a China produziu 15% da bauxita mundial, e 

34,6% do alumínio. 
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A China não importa apenas bauxita, como vimos, mas também é grande 

importadora de alumina, de sucata de alumínio, e outros produtos de alumínio. 

 

Os dados a seguir demonstram este fato: 

 

TABELA 53 

Importação de alumina pela China 

 Qtde ( mil t) Valor ( mil US$) 

1998 1.570 354.219 

1999 1.620 337.912 

2000 1.880 638.457 

2001 3.350 624.889 

2002 4.570 752.952 

2003 5.610 1.375.761 

2004 5.870 2.043.600 

2005 7.020 2.594.740 

2006 6.910 3.023.530 

2007 5.120 1.973.987 

Fonte: China Statistical Yearbook 
 

Também o crescimento de importação de sucata se deu a partir de 2000 até 

2005, a 10% ao ano. 
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TABELA 54 

Importação de sucata de alumínio pela China 

 Qtde (mil t) Valor US$ mil 

1998 277,1 168.163 

1999 nd nd 

2000 399,2 268.758 

2001 369,2 242.408 

2002 447,2 240.543 

2003 653,4 442.193 

2004 1.200,0 1.074.771 

2005 1.687,0 1.368.569 

2006 1.765,3 1.910.924 

2007 2.090,6 2.446.274 

Fonte: China Statistical Yearbook 
 

 

TABELA 55 

Importação de alumínio metálico e l igas 

 Qtde mil t Valor ( mil US$) 

1998 306,9 354.219 

1999 534,0 675.748 

2000 914,0 1.325.443 

2001 529,4 735.208 

2002 581,7 782.650 

2003 880,7 1.227.101 

2004 1.033,4 1.570.880 

2005 636,9 1.018.491 

2006 511,9 998.960 

2007 282,1 629.931 

Fonte: China Statistical Yearbook 
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TABELA 56 

Importação de semi-manufaturados de alumínio 

 Qtde mil t Valor ( US$ mil) 

1998 341,2 844.916 

1999 462,9 1.061.926 

2000 457,0 1.219.327 

2001 404,1 1.118.521 

2002 475,6 1.272.135 

2003 531,4 1.490.885 

2004 610,6 1.944.157 

2005 647,5 2.251.015 

2006 686,1 2.782.184 

2007 689,9 3.184.735 

Fonte: China Statistical Yearbook 
 

 

Se somarmos os tipos de importados de alumínio (alumina, sucata, alumínio 

metálico e ligas e semi-manufaturados de alumínio), vamos ter, em 2005, um 

total de 7.232,815 milhões de dólares. Mas se destaca a queda de importação 

em 2006 e 2007de alumina, reflexo das expansões de instalações do país, e de 

alumínio metálico. (Dados do Minerals Commodities Summaries 2009). 

 

Não encontramos dados de importação de bauxita, seja no China Statistical 

Yearbook, nas publicações do USGS ou do International Aluminiun Institute. 

 

Quanto à exportação de bauxita, encontramos dados de que existiu até 1998, 

em quantidades muito pequenas: 1995, 450 mil t; 1996, 20 mil t; 1997, 200 mil t; 

98, 80 mil t. 

 

Não encontramos também dados de exportação de alumina, da qual a China é 

importadora, conforme tabela acima. 
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TABELA 57 

Exportação de produtos de alumínio China 

 

 
Semi 

Manufaturado
s Qtde mil t 

Semi 
Manufa 

turados Valor 
mil US$ 

Al met 
Qtde Mil t 

Al met 
Valor US$ 

mil 

Total  
Qtde Mil t 

Valor mil 
US$ 

1998 109,3 242.723 326,8 447.696 436,1 690.419 

1999 94,7 217.854 206,6 273.192 301,3 491.046 

2000 130,0 319.890 209,1 303.859 339,1 623.749 

2001 135,6 337.723 408,8 591.148 544,4 928.871 

2002 188,7 454.060 787,8 1.098.324 976,5 1.552.384 

2003 273,2 667.740 1.249,0 1.792.572 1.522,5 2.460.312 

2004 430,9 1.120.094 1.684,0 2.800.786 1.814,9 3.920.880 

2005 711,4 1.950.894 1.318,5 2.379.523 2.029,9 4.330.417 

2006 1240,1 3.858.789 1.212,1 2.841.199 2.452,2 6.699.989 

2007 1.853,4 5.932.757 545,5 1.337.986 2.398,9 7.270.743 

Fonte: China Statistical Yearbook até 2005. USGS 2006 e 2007 
 

Dos dados acima, verifica-se que, mesmo crescendo a quantidade e valor das 

exportações, a China ainda apresentava déficit do comércio exterior de 

alumínio, com 7,2 bilhões de dólares de importações e 4,3 bilhões em 

exportações. 

 

 

3.4.2 Consumo aparente 

 

Não encontramos dados de consumo aparente da China na área de alumínio. 

Mas podemos estimá-lo pelos dados anteriores, com imprecisão, é claro. 
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TABELA 58 

Estimativa de consumo aparente alumínio - China 

 

A 

Prod. Primária 

e Secundária 

Al  Mil t 

B 

Import. Total Al 

met e semimanuf 

Mil  t 

C 

Export  total Met e 

semi- 

manufaturado Mil 

A+ B-C 

Consumo Ap Mil t 

1998 2.440 648,1 436,1 2.652,0 

1999 2,810 996,9 301,3 3.505,6 

2000 2.990 1.371,0 339,1 4.021,9 

2001 3.570 933,5 544,4 3.959,1 

2002 4.510 1.057,3 976,5 4.590,8 

2003 5.970 1.412,1 1.522,5 5.859,6 

2004 6.900 1.644,0 1.814,9 6.154,5 

2005 7.800 1.284,4 2.029,9 7.054,5 

2006 9.350 1.198,0 2.452,2 8.095,8 

2007 12.580 972,0 2.398,9 11.153,1 

Fonte: Calculado a partir de dados do USGS 

 

 

3.4.3 Estrutura produtiva de alumínio na China 

 

 

A estrutura produtiva de alumínio na China passa por duas transformações: um 

rápido crescimento e uma consolidação através de aquisições e fusões 

induzidas pelo governo central. 

 

A primeira é possível ser visualizada pelo rápido crescimento de produção de 

alumina e alumínio pelo país. Mas a segunda verificou-se pelo crescimento da 

Chinalco, que adquiriu muitas empresas e se transformou numa gigante mundial 

do alumínio. 
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TABELA 59 

Estrutura de Produção de Alumínio na China (2006) 

 

Produto Empresa operadora Localização Capacidade 
anual mil t 

Alumina 

Chongqing Dingtai Tuoyuan Alumina Co. Chongqing 150 

Nanchuan Pioneer Alumina Co. idem 150 

Pingguo Aluminum Co. (Aluminum Corporation 
of China) Guangxi, Pingguo 1.200 

Guizhou Aluminum Plant (Aluminum 
Corporation of China) Guizhou, Guiyang 1.200 

Guanxiangxia Aluminum Co. Ltd. Hebei, Yicheng 200 

Luoyang Wanji Xiangjiang Aluminum Co. Ltd Henan, Luoyang 1.200 

Yixiang Aluminum Co. (Henan Yima Coal 
Group) Henan, Mainchi 600 

Pingdingshan Huiyuan Chemical Co Henan, 
Pingdingshan 300 

Yangquan Coalmine Aluminum (Sanmenxia) 
Co. Ltd Henan, Sanmenxia 1.200 

East Hope (Sanmenxia) Aluminum Co. Ltd idem 1.200 

Zhengzhou Aluminum Plant (Aluminum 
Corporation of China) Henan, Zhengzhou 2.600 

Zhongzhou Aluminum Plant (Aluminum 
Corporation of China) Hunan, Zhongzhou 3.000 

Bingzhou Weiqiao Aluminum Co Shandong, Zouping 1.600 

Shandong Huayu Alumina Co. Ltd. (Shandong 
Chiping Xinfa Aluminum and Electricity Group Shandong, Chiping 1.800 

Shandong Aluminum Plant (Aluminum 
Corporation of China) Shandong, Zibo 1.500 

Shanxi Aluminum Plant (Aluminum Corporation 
of China) Shanxi, Hejin 2.200 

Shanxi Luneng Jinbei Aluminum Co. Ltd Shanxi, Yuanping 1.000 

 
 
 
 
 
Metal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baiyin Aluminum Plant Gansu, Baiyin 150 

East Hope Aluminum Plant Gansu, Baotou 330 

Lanzhou Aluminum Plant Gansu, Lanzhou 210 

Liancheng Aluminum Plant idem 235 

Pingguo Aluminum Co. (Aluminum Corporation 
of China) Guangxi, Pingguo 380 

Guizhou Aluminum Plant (Aluminum 
Corporation of China) Guizhou, Guiyang 400 

Henan Zong Industry Co. Ltd Henan, Gongyi 180 

Jiaozuo Wanfang Aluminum Co. Ltd Henan, Jiaozuo 300 

Henan Wanji Aluminum Co. Ltd Henan, Mianchi 180 

Henna Huanghe Minachi Aluminiun Plant Henan, Mianchi 400 

Sanmenxia Tianyuan Aluminum Co. Ltd Henan, Sanmenxia 110 

Shangqiu Aluminum Smelter Henan, Shangqiu 180 

Yichuan Yugang Longquan Aluminum Co Henan, Yichuan 600 
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Metal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henan Shenhuo Aluminum-Electricity Co. Ltd Henan, Yongcheng 200 

Zhengzhou Aluminum Plant (Aluminum 
Corporation of China) Henan, Zhengzhou 60 

Hanjiang Danjiangkou Aluminum Co. Ltd. Hubei, Danjiangkou 110 

Hunan Chuanquan Aluminum Co. Ltd Hunan, Taoyuan 210 

Fushun Aluminum Plant Liaoning, Fushun 190 

Baotou Aluminum Plant Nei Mongol, 
Baotou 250 

Qingtongxia Aluminum Plant Ningxia, 
Qingtongxia 560 

Qiaotou Aluminum Co. Electrolysis Branch Qinghai, Datong 350 

Qinghai Aluminum Smelter (Aluminum 
Corporation of China) Qinghai, Xining 560 

Qinghai West Mining Baihe Aluminum Co. Ltd. idem 112 

Tongchuan Xingguang Aluminum Co. Ltd Shaanxi, 
Tongchuan 80 

Shandong Chiping Xinfa Aluminum and Power 
Group 

Shandong, Chiping 360 

Taishan Aluminum-Power Co. Ltd. Shandong, 
Fecheng 125 

Shandong Nanshan Industry Co. Ltd. Shandong, 
Longkou 280 

Shandong Aluminum Plant (Aluminum 
Corporation of China) Shandong, Zibo 120 

Bingzhou Weiqiao Aluminum Co Shandong, Zouping 250 

Zouping Aluminum Co. Ltd idem 150 

Huaze Aluminum and Power Co. Ltd Shanxi, Hejin 400 

Taiyuan Oriental Aluminum Co. Shanxi, Taiyuan 75 

Shanxi Guanlu Aluminum Co. Ltd. Shanxi, Yuncheng 210 

Yunnan Aluminum Plant Yunnan, Kunming 500 

Fonte USGS 
 

 

3.4.4 Chinalco 

 

 

Na estrutura produtiva chinesa do alumínio destaca-se a Chinalco, grupo que o 

governo chinês vem apoiando para adquirir empresas e plantas do setor, de 

modo que ele se tornou o segundo maior do mundo na produção de alumina e o 

terceiro em produção de alumínio metálico. 

 

O grupo Chinalco tinha, em junho de 2008, um capital de RMB 377,4 bilhões de 

ativos. Dentro do grupo que vai se transformando num grupo multimineral, a 
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Chalco é o ramo maior de produção de alumínio, mas há outras empresas do 

grupo que também se voltam à produção do ramo de alumínio. 

 

De acordo com site da empresa que tem ações da Chalco nas bolsas de Nova 

Iorque, Hong Kong e Shanghai, a holding possui um grande número de 

subsidiárias como: 

 

1. Aluminiun Corporation of China 

2. Shandong Aluminiun Company 

3. Chaina Great Wall Aluminiun Company 

4. Guizhou Aluminiun Plant 

5. Sahanxi Aluminiun Plant 

6. Pingguo Aluminiun Co. 

7. Zhongzhuo Aluminiun Plant 

8.  Qinghai Aluminiun Co. Ltd. 

9. Shanxi Carbon Plant 

10.  Zhengzhou Light Metals Fabrication Design & Research Institute 

11.  The Sixth Metallurgical Construction Corporation of China National 

Nonferrous Metals Industry 

12. The Twelfth metallurgical Construction Corporation of China National 

Nonferrous Metals Industry 

13.  China Aluminiun International Engineering Co. Ltd. 

14. Southwest Aluminun (Group) Co. Ltd. 

15.  Chinalco Ruimin Co. Ltd. 

16.  Chinalco Henan Aluminun Fabrication Co. Ltd. 

17.  Baotou Aluminiun (Group) Co. Ltd. 

18.  Northeast Light Alloy Co. Ltd. 

19. Yunnan Copper (Group) Co. Ltd. 

20. Daye Nonferrous Metals Company 

21.  Chinalco Daye Copper Co. Ltd. 

22. Chinalco Luoyang Copper Co. Ltd. 

23. Chinalco-SWA Co. Ltd. 

24.  Shaanxi Nonferrous Metals Holding Group Co. Ltd. 
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25.  Chinalco-SWA Cold Rolling Co. Ltd. 

26.  Fushun Titaniun Company 

27. Lanzhou Liacheng Aluminiun Co. Ltd. 

28.  Chinalco Shanghai Copper Co. Ltd. 

29.  Huaxi Aluminun Co. Ltd. 

30.  Lanzhou Aluminun Plant 

31. Chinalco Overseas Holdings Ltd. 

32.  Chinalco Property Development Co. Ltd. 

 

Fonte: www.chalco.com.cn/zl/web/chinalco_en_shows.jsp?ColumnID=122 

 

 

A sua empresa Chalco possui também várias empresas da área. 

 

 

3.4.5 Políticas governamentais 

 

 

O governo chinês tem tido algumas preocupações em relação ao setor do 

alumínio, como: 

a) consolidação do setor, utilizando a Chinalco como instrumento dessa 

consolidação; 

b)  preocupação com o consumo de energia e, por isso, desestímulo à 

exportação de alumínio metálico. Prioridade à exportação de produtos 

finais e acabados de alumínio; 

c) estímulo a melhorias ambientais, desestimulando instalações de 

tecnologia ultrapassada, inclusive no setor do alumínio; 

d) usos de taxa de exportação para implantação de suas políticas de 

desestímulo à exportação de alumínio, ou para evitar importações 

desnecessárias ante a capacidade interna de produção, e por preços 

internos mais elevados do que no exterior (China May impose 5% Tax on 

aluminium imports. www.cnmining.org/service/?id=1367 from ChinaMining 

2009-02-2009 acesso em 14/2/2009; China resume tax-free policy on 
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copper, nickel, aluminium. 

www.reuters.com/article/rbssIndustryMaterialsUtilitiesNews/idUSHKG3389

2120...25/2-2009). Enfim, uma política de administração do setor através 

de taxas de importação e exportação. 

 

 

3.5 COBRE 

 

 

A China se transformou num grande importador mundial de cobre, mesmo 

possuindo grande quantidade de depósitos, mas com reservas insuficientes 

para a demanda do país.  

 

Esse fato decorre do crescimento da demanda chinesa, em especial pela 

necessidade de construção de infra-estrutura, pela expansão da indústria 

automobilística, indústria da construção, eletricidade, etc. 

 

 

3.5.1 Recursos e reservas 

 

 

Os depósitos de cobre na China são extensivamente distribuídos, existindo em 

muitas províncias, regiões e municipalidades, mas cerca de 80% das reservas 

se concentram em poucas unidades administrativas, como Jiangxi, Tibet, 

Yunnan, Gabsu, Anhui, Mongólia Interior, Sahnxi, Hubei e Heilongjiang. 

 

Os depósitos têm algumas características, segundo Zho Xun: 

 

a) tamanho de pequeno a médio, e apenas alguns são grandes jazimentos. 

Entre eles destacam-se os de Dexing (Jiangxi) com 5.400.000 t; Jinchuan 

(Gansu), com depósito de níquel-cobre de 3.400.00t de cobre; Dongchuan 

(Yunnan) com 5.000.000t. Mas no conjunto os depósitos grandes/muito grandes 
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representam pouco do total de depósitos (3%), sendo 9% de média dimensão, e 

88% pequenos; 

 

b) a maioria dos depósitos é multimineral. Apenas 21% dos depósitos tem 

apenas cobre, e a maioria tem complexidade mineral, com ouro, prata, chumbo, 

zinco, níquel, cobalto, bismuto, arsênio e outros; 

 

c) os minérios são de baixo teor, com médio da 0,83% de cobre, e apenas 

35,9% dos depósitos acima de 1% de cobre; 

 

d) a maioria das minas é subterrânea. Pouquíssimas são a céu aberto. 

 

Quanto às formações dos depósitos, a maioria é da época Cenozóica (49,8% 

dos depósitos), Meso-neoproterozóico (16,5%) e Cenozóico (15,3%). Alguns 

poucos depósitos de grande porte são de origem ígnea, de cobre porfirítico, com 

molibdênio. Há formações do tipo escarnito, e depósitos máficos-ultramáficos de 

cobre-níquel. 
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FIGURA 58 

Depósitos de cobre na China 

 

 
Figura: Depósitos de cobre na China  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zho Xun 2006 
 

 

Tipos: 

 

 

a) porfiríticos 

Os de maior importância são os do tipo porfirítico, com 45% das reservas. 

São depósitos maiores, alguns explotados a céu aberto, e associados a 

molibdênio, ouro, prata, elementos raros. Os depósitos de Dexing (cobre-

molibdênio em Jiangxi, Duobaoshan (cobre-molibdênio) em Heilongjiang, 

Wanugetushan (cobre-molibdênio) na Mongólia Interior, Yulong (cobre-

molibdênio) no Tibet são deste tipo; 
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b) cobre tipo escarnito: na China ele ocorre em maior abundância do que no 

exterior, sendo 30% das reservas. Tem teores maiores e associadas a 

ferro, chumbo, zinco, tungstênio, molibdênio, estanho, ouro, prata, 

elementos raros; 

 

c) tipo vulcânico: apenas 8% das reservas. São associados a chumbo, 

zinco; 

 

d)  sulfetados do tipo cobre-níquel: são 7,5% das reservas. Tem cobre 

associado ao níquel. 

 

 

3.5.2 Reservas e produção 

 

TABELA 60 

Cobre: Reservas mundiais e da China (mil t) 

 

 Reservas medidas Reservas totais 

Chile 160.000 360.000 

Peru 60.000 120.000 

México 38.000 40.000 

Indonésia 36.000 38.000 

China 30.000 66.000 

Mundo 550.000 1.000.000 

Fonte: Minerals Commodities Summaries, USGS 2009 
 

 

Como se vê, a China é o quinto país em reservas medidas de cobre, com pouco 

mais de 6% das reservas medidas mundiais. 

 

A vida útil das reservas, levando-se em conta as reservas e a produção, é de: 

Vida útil 1: Reservas medidas / Produção anual de minas= 30 anos 
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Vida útil 2: Reservas totais/ Produção anual de minas= 66 anos 

 

 

3.5.2.1 Produção e estrutura de produção 

 

Por outro lado, a produção chinesa de cobre cresceu conforme abaixo: 

 

TABELA 61 

Produção de concentrados de cobre na China 

Ano Qtde cobre contido mil t Mundo 

1998 487 12.200 

1999 520 12.600 

2000 593 13.200 

2001 587 13.780 

2002 568 13.600 

2003 610 13.600 

2004 742 14.600 

2005 762 15.000 

2006 890 15.100 

2007 946 15.400 

2008 1.000 15.700 

Fonte: USGS. Minerals Yearbook, Mineral Commodities Summaries. 

 

Pelos dados, vemos que a China dobrou a quantidade de cobre contido em seus 

concentrados em 11 anos. Já no mundo, esse crescimento foi de 28,7%, o que 

mostra que ela cresceu em torno de quatro vezes a média mundial do período. 

 

Já para a produção metálica, temos dados que não vão até 2008.  
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TABELA 62 

Produção de cobre metálico na China (mil t) 

Ano 
Refinado 

primário 

Refinado 

secundário 

Refinado total 

( primário e secundário) 

1998 870 340 1.210 

1999 836 344 1.180 

2000 1.020 350 1.370 

2001 1.220 300 1.520 

2002 1.300 350 1.650 

2003 1.420 430 1.850 

2004 1.580 620 2.200 

2005 1.850 750 2.600 

2006 2.000 1.000 3.000 

2007 2.400 1.200 3.600 

Fonte: USGS 

 

Esses dados mostram um crescimento vertiginoso da produção de cobre 

metálico, de 129,8% de cobre refinado primário, e de 147,9 % no total. Ambos 

são maiores que o crescimento da produção de concentrados de cobre no país, 

já revelando o crescimento de importação. 

 

Essa importação é vista como o “gargalo para o desenvolvimento da indústria 

do cobre no país” (Resource shortage challenge China’s copper industry” 

www.chinamining.org/News/2008-03-14?120545830dl12119.html).A razão dessa 

situação é que as “minerações da China só satisfazem 20% das necessidades 

da demanda e o restante depende de importação. Da importação, 80% é 

baseada em mercado spot, o que submete as fabricantes de cobre refinado a 

flutuações de preço” (Idem). 

 

A China não possui grandes instalações de mineração de cobre, mas possuía 

três grandes instalações de fundição (smelters) entre as 20 maiores do mundo. 
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TABELA 63 

As 20 maiores instalações de cobre do mundo 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonte: World Copper Factbook 
 

 

Também entre as 20 maiores refinarias de cobre do mundo, a China tinha três 

das maiores do mundo, conforme tabela abaixo. O USGS lista as maiores 

instalações chinesas, e temos: 
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TABELA 64 

Maiores empresas de refino de cobre na China 

 

Empresa Localização Capacidade mil t 

Jinchang Smelter ( Tongling Nonferrous 
Metals Co.) Anshui, Tongling 170 

Jinlong Smelter (Tongling Nonferrous Metals 
Co.) Anshui, Tongling 210 

Wuhu Smelter (Hengxin Copper Industry 
Group Co) Anshui, Wuhu 60 

Baiyin Nonferrous Metals Co. Gansu, Baiyin 50 
Jinchuan Nonferrous Metals Corp. Gansu, Jinchuan 120 
Luoyang Copper Processing Factory Henan, Luoyang 50 
Daye Nonferrous Metals Co. Hubei, Daye 160 
Zhangjiangang United Copper Co. ( Tongling 
Nonferrous Metals Co.) 

Jiangsu, 
Zhangjiangang 150 

Guixi Smelter(Jiangxi Copper Co. Ltd) Jiangxi, Guisu 400 
Dongfang Copper Co. ( Huludao Nonferrous 
Metals Group) 

Lianoning, 
Huludao 100 

Dongying Fanguyan Nonferrous Metals Co. Shandong, 
Dongying 100 

Shandong Jinsheng Nonferrous Metals Co. Shandong, Linyi 100 
Tayyuan Copper Industry Co. Shanxi, Taiyuan 30 
Zhongtiaoshan Nonferrous Metals Co. Shanxi, Yuangu 85 
Tianjin Copper Electrolysis Factory Tianjin 25 
Yunnan Smelter ( Yunnan Copper Group Co. 
Ltd) 

Yunnan, 
Kunming 250 

Fonte: USGS 
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TABELA 65 

Vinte maiores refinarias de cobre no mundo 2006 

 
Fonte: World Copper Factbook 

 

A estrutura produtiva também seria responsável por parte da vulnerabilidade do 

país. “Enquanto no exterior os produtores estão se integrando e as cinco 

empresas líderes são responsáveis por 40% da produção de cobre, na China, 

os importadores estão em desvantagem na negociação comercial” (não há a 

integração e empresas não são de grande porte). (Resource shortage challenge 

China’s copper industry, idem). 

 

A solução proposta por especialistas chineses é a de limitar a expansão das 

instalações no país, e promover uma integração industrial (leiam-se fusões, 

aquisições, etc.), e encorajar que empresas locais se voltem e melhores 

instalações que usem sucata de cobre e reduzindo a dependência em relação a 

concentrados de cobre. 
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Os dados de comércio exterior mostram esta vulnerabilidade da indústria 

chinesa de cobre. 

TABELA 66 
Importação de concentrados de cobre da China 

Ano Qtde mil t Valor US$ mil 
1998 1.180 458.313 
1999 1.250 474.364 
2000 1.810 805.783 
2001 2.260 897.995 
2002 2070 809.450 
2003 2.670 1.288.190 
2004 2.860 2.238.040 
2005 4.060 3.720.780 
2006 3.610 6.117.250 
2007 4.520 8.816.441 

Fonte: USGS. Minerals Yearbook 
O crescimento de importações de concentrados de cobre cresceu 283,0% entre 

1998-2007 em volume, e 1.823,6% em valor, decorrente da valorização do 

cobre e commodities em geral, que foi induzida pelo crescimento da China. 

Já as importações de cobre refinado também cresceram, conforme tabela 

abaixo. 

TABELA 67 
Importações de cobre refinado pela China 

 
Ligas e 
metal 

Qtde mil t 

Ligas e 
metal 

Valor US$ 
mil 

Semi 
manuf. 

Qtde mil t 

Semi 
manuf.Valo
r US$ mil . 

Sucata  
qtde mil t 

Sucata 
Valor US$ 

mil 

1998 268,3 473.250 546,6 1.374.704 956.6 258.948 

1999 547 884.20 631,9 1.594.713 1.701 476.995 

2000 812 1.501.371 740,9 1.996.894 2.501 1.007.569 

2001 954,1 1.575.588 740,6 1.931.312 3.334 1.242.305 

2002 1.330 2.154.180 917,6 2.282.390 3.080 1.068.886 

2003 1.566 2.812.417 1.055 2.783.390 3.161 1.332.272 

2004 1.380 3.812.221 1.150 3.907.200 3.957 2.454.969 

2005 1.420 4.950.320 1.120 4.378.200 4.821 3.179.905 

2006 970 6.056.040 1.090 6.360.240 nd nd 

2007 1.726,1 11.929.129 1.053,8 7.738.033 5.584,6 6.390.601 

Fonte: China Statistical Yearbook 
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A China também exporta cobre sob diversas formas, mas sempre já processado, 

pois não tem concentrados para exportação. A tabela abaixo demonstra que, 

mesmo importando muito e de forma crescente, o país também ver crescer as 

exportações de produtos de cobre. 

 

TABELA 68 

Exportações de cobre da China 

 
Não 

usinado 
Qtde mil t 

Não 
usinado 

Valor US$ 
mil 

Semimanuf. 
Qtde mil t 

Semimanuf. 
US$ mil 

Total qtde 
mil t 

Total US$ 
mil 

1998 121,4 205.582 93,1 303.393 214,5 508.975 

1999 103,0 164.637 101,9 343.615 204,9 508.252 

2000 118, 164.637 144,4 507.969 262,4 672.252 

2001 54,1 93.325 123,7 421.234   

2002 81,3 131.190 171,5 496.310 252,8 627.500 

2003 67,8 118.700 232,8 690.820 300,6 808.920 

2004       

2005 144,6 549.820 436,5 2.073.820 581,11 2.623.640 

2006 246,7 1.498.750 559,1 3.692.100 805,8 5.190.850 

2007 126,5 856.203 499,6 3,799.812 626,1 4.655.015 

Fonte: China Statistical Yearbook( 2004 há falta de dados) 
 

Apesar de enorme crescimento de demanda pela China, o país ainda tem um 

consumo baixo por habitante. Entretanto, o gráfico abaixo mostra que para um 

mesmo nível de renda a China apresenta consumo por habitante maior que, por 

exemplo, a América latina, cuja renda pro habitante é maior que a dos chineses. 
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FIGURA 59 

Renda e consumo de cobre por habitante: China e mundo 2006 

 
Fonte: World Copper Factbook. Copper International Study Group 

 

Este maior consumo de cobre na China, para um mesmo nível de renda, tem a 

distribuição setorial conforme segue: 

 



191 

 

     

FIGURA 60 

Consumo de cobre por setores econômicos na China 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: China’s refined copper usage.Wang Ye. BGRIMM. Lisbon, April 2008 
 

Por outro lado, a China é importadora de concentrados e de blister o que pode 

ser visto nos gráficos a seguir, em que se destaca a sua importância no 

mercado mundial de cobre como grande importador. 
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FIGURA 61 

Importadores e exportadores de minérios e concentrados de cobre 2006 

 
Fonte: World Copper Factbook. 

 

 

FIGURA 62 

Maiores importadores e exportadores mundiais de cobre 2006 

 
Fonte: World Copper Factbook 
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Mas a China é grande importador líquido de cobre refinado, apesar de figurar 

também entre os exportadores deste produto. A figura a seguir mostra esta 

situação da China. 

FIGURA 63 

Maiores exportadores e importadores mundiais de cobre refinado 2006 

 

Fonte: World Copper Factbook 

 

 

3.5.3 Perspectivas e políticas governamentais 

 

 

O setor do cobre na China tem políticas nitidamente de substituição de 

importações, na tentativa de reduzir o poderoso déficit externo do setor. Assim, 

a expansão da produção das minas nacionais, que, mesmo com condições 

geológicas difíceis (vide início deste tópico “cobre”), tem crescido de forma 

consistente e vigorosa; a expansão de importação de concentrados para 

produção de refinados no país tentam reduzir o déficit caso este cobre 

importado sob a forma de concentrado o fosse sob a forma de cobre refinado. 

 

Mesmo assim, o país vê crescer este déficit devido ao crescimento vertiginoso 

da demanda interna de cobre. A situação geológica de carência de recursos 

para atender à demanda interna estimula empresas chinesas a partirem para 

investimentos externos em cobre. Essa tendência deverá se acentuar no futuro.  
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Wang Ye, especialista chinês em cobre, apresenta fatores positivos e negativos 

das tendências do setor do cobre na China.  

 

TABELA 69 

Fatores positivos e negativos para futuro do cobre na China 

Fatores positivos Fatores negativos 

Economia chinesa continuará a 
crescer fortemente 

Taxa de crescimento de bens 
exportados que contém cobre deverá 
diminuir 

Taxa de crescimento de infra-
estrutura deverá se manter alta Política monetária restritiva* 

Uso de sucata de cobre deverá 
diminuir 

Substituição( do cobre) continuará a 
existir 

Substituição de importações (de 
cobre) deverá continuar 

Capacidade de investimento de 
alguns fabricantes chineses de 
investirem fora da China 

Exportação de cobre, ligas de cobre e 
se semi-manufaturados de cobre 
deverá aumentar 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fonte: Ye, Wang. 2008 
 

Mas o que fica clara é a preocupação governamental de gestão do setor, 

mesmo que sob a aparente “liberalização” do controle, seja de preços ou de 

importação. Há uma evidente preocupação de substituição de importações, de 

garantia de suprimento, e de gestão de exportações de modo a priorizar o 

mercado interno. Isso transparece nas numerosas medidas que se tomam para 

gerir a economicidade de exportações e importações de cobre. Wang Ye lista 

algumas em 2006-2007, que deixam claro esta gestão conforme tabela abaixo: 
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TABELA 70 

Medidas/políticas de gestão do comércio exterior do cobre entre 2006-2008 

 

Data de 
implementação Políticas  

1º jan.2006 Cancelamento de impostos sobre concentrados 
importados 

10 abril de 2006 
Imposição de 10% taxa de exportação sobre o cobre 
refinado, ligas de cobre e semi-manufaturados de 
cobre. 

15 setembro de 2006 

Cancelamento do desconto sobre o IVA ( VAT) do 
cobre refinado, ligas de cobre e, .Desconto sobre 
IVA da maioria de semi-manufaturados de cobre, 
com exceção dos tubos de cobre, de 13 para 5%. 

Novembro de 2006 
Imposição de 10% de taxas para exportação de 
concentrados de cobre e sobre outros que 
contenham cobre. 

1º junho de 2007 Aumento de taxa de exportação sobre o blister e 
sucata de cobre em 15%. 

1º de janeiro de 2007 

Cancelamento de taxas de exportação sobre o 
blister , cobre refinado e sucata de cobre. 
Redução de taxa de exportação sobre cobre de alta 
pureza ( Cu maior que 99,995%)  de 10 para 5%. 
Cancelamento de taxa de exportação de cobre e 
ligas de cobre e semi-manufaturados de 10% para 
0%. 

Fonte: Ye, Wang 
 

Como se vê, o governo chinês administra o mercado do cobre através de 

imposição de taxas ou de sua isenção, de modo a garantir o suprimento interno, 

evitando exportações, e só as liberando quando satisfeita a demanda local. E 

essas variações são muito rápidas no tempo. 

 

 

3.6 NÍQUEL 

 

 

Outro bem mineral no qual a China vem mostrando grande crescimento é o 

níquel. 
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Quanto a ofertas de reservas, o país tem um volume significativo, mas não 

abundante. 

 

 

3.6.1 Recursos e reservas 

 

 

A China possui muitos distritos com ocorrências de níquel (83), com grande 

dispersão geográfica, abrangendo 18 províncias/regiões. No entanto, as 

reservas são bem concentradas nas províncias de Gansu, que possui mais de 

60% do total, Xinjiang, com 11,6%, Yunnan (8%), Jilin (4,4%), Hebei (3,4%) e 

Sichuan. 

 

Um dos complexos de níquel, o de Jinchang, em Gansu, é dos maiores do país, 

com presenças de elementos como cobalto e do grupo platina. 

 

Como já vimos no cobre, o níquel ocorre muito associado a ele na China. Os 

maiores jazimentos são do tipo magmático, exceto o de Mojiang, em Yunnan. 

 

As mineralizações de níquel na China concentram-se no período do 

Proterozóico, mas variam do Precambriano ao Yanshaniano. 

 

As características das reservas são: 

 

a) muito concentradas em volume. Só a região de Jinchuan concentrava mais 

de 63% das reservas em 1997; 

 

b) as reservas sulfetadas de níquel somam mais de 86% do total, e as do tipo 

laterítico apenas 9,6%; 

 

c) os teores de níquel são relativamente altos. Acima de 1% para os sulfetados; 

 



197 

 

     

d) as reservas de níquel da China são bem estudadas e com reservas medidas 

conhecidas; 

 

e) a mineração é geralmente subterrânea (68% das reservas). 

 

As características acima favorecem a produção do metal no país. 

 

FIGURA 64 

Depósitos de níquel na China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Zho Xun 2006 
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TABELA 71 

Reservas de níquel mundial e China 

 

País Reserva medida Reserva total 

Austrália 26.000 29.000 

Nova Caledônia 7.100 15.000 

Rússia 6.600 9.200 

Cuba 5.600 23.000 

Canadá 4.900 15.000 

África do Sul 3.700 12.000 

Indonésia 3.200 13.000 

Colombia 1.400 2.700 

China 1.100 7.600 

Mundo 70.000 150.000 

Fonte: USGS. Mineral Comodities Summaries 2009 

 

Da tabela acima, podemos ver que a China possui 1,57% das reservas medidas, 

e 5,0% das reservas totais (medidas, indicadas, inferidas). 

 

Quanto à vida útil das minas, temos: 

Vida útil 1: reservas medidas/produção anual=  12,94 anos. 

Vida útil 2: 89,4 anos. 

 

 

3.6.2 Produção e estrutura produtiva 

  

 

A produção de níquel cresceu numa década na China, mas não tão 

significativamente como outros metais.  
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TABELA 72 

China-produção de níquel em minério (mil t de ni contido) 

 

 Qtde China mina Qtde mundo 
mina 

% China 

1998 48,700 1.140 4,2 
1999 49,500   
2000 50,300   
2001 51,500   
2002 53,700   
2003 61,000   
2004 75,500 1.400 5,3 
2005 77,000   
2006 82,100   
2007 85,000   
2008 85,000 1.610 5,2 
Fonte: USGS 
 
Assim, temos um acréscimo de 74,5%, entre 1998 e 2008, em níquel contido na 

produção de minério de níquel. 

 
Por sua vez, a produção de níquel metálico refinado em níquel contido também 

cresceu de modo muito semelhante ao de minério, conforme pode ser visto na 

tabela abaixo. 

TABELA 73 
Produção de níquel metálico China (ni contido) 

 Qtde t matte Qtde t smelter 

1998 47.000 40.100 

1999 50.100 44.400 

2000 57.000 50.900 

2001 59.000 49.500 

2002 59.200 52.400 

2003 69.300 64.700 

2004 74.000 75.800 

2005 83.500 95.100 

2006 99.800 102.000 

2007 105.000 116.000 

               Fonte: USGS 
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Devido ao crescimento de consumo de aço inox, o consumo de níquel tem 

crescido muito na China. No país, o aço inox é responsável por 60% da 

demanda de níquel, 15% para baterias, 19% para niquelagem , 6% para ligas de 

aço e 6% para maquinário.  

 

A produção de aço inox passa por expansão, de modo a substituir a grande 

importação de aço inox no país. Várias empresas estão expandindo a produção 

como Jiuquan Iron and Steel Co. Taiyuan Iron and Steel Co. Zhangjiang Pohang 

Steel Co. A capacidade de produção de aço inox tinha previsão de atingir 13 

milhões de toneladas em 2008. 

 

A estrutura produtiva de níquel tem algumas empresas listadas pelo USGS, 

conforme se segue: 

 

TABELA 74 

Estrutura produtiva de níquel na China (2006) 

Empresa Localização Capacidade 
produtiva mil t 

Jinchuan Nonferrous Metals Co. Gansu, Jinchuan 100 

Lilin Jien NIckel Industry Group Ltd Jilin, Panshi 10 

Chengdu Eletro- Metallurgy Factory Sichuan, Chengdu 5 

Xinjiang Fukang Smelter Xinjinag, Fukang 15 

Yuanjiang Nickel Industry Co Ltd Yunnan, Yuxi 5 

   Fonte: USGS 
 

 

3.6.3 Comércio exterior e previsões 

 

 

A China é importadora líquida de níquel. As previsões são de crescimento desta 

dependência externa. A figura abaixo estimou em 2011 de cerca de 300 mil t. 
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FIGURA 65 

Previsão de demanda e consumo de níquel na China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nickel Market Overview (november 2006). David Rae. 
www.xstrata.com/asset/pdf/xni_200611  
 

No entanto, outro autor, Ye (2008), faz previsões mais recentes e vê um decréscimo 

da taxa de expansão da demanda de níquel na China. Mas esta demanda depende 

de fatores como a expansão do consumo e da exportação de bens de aço inox, de 

baterias de níquel, etc. Como a China foi denunciada como praticante de dumping 

no mercado de inox. Em 2008, a Argentina e os Estados Unidos entraram com 

reclamação contra dumping de exportações chinesas de aço inox. Já a União 

Européia denunciou as condições ambientais de fabricação de baterias de níquel na 

China, que não internaliza custos ambientais. Ambas as denúncias resultaram em 

queda de exportações desses bens, e de medidas locais. 

FIGURA 66 
Consumo de níquel da China, previsão de Ye (2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ye, Wang. Chinese Nickel Industry. Apr 2008 
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Mas não é só a previsão de decréscimo de taxa de crescimento de demanda de 

níquel na China, mas há também uma previsão de redução da taxa de expansão 

de produção de níquel refinado, conforme figura abaixo. Assim, parece que a 

velocidade de expansão da indústria do níquel na China deverá se reduzir daqui 

para a frente. 

 

 

3.6.3.1 Comércio exterior, investimentos no exterior 

 

 

O comércio exterior de níquel é muito regulamentado, demonstrando como o 

país administra o setor do níquel. Esta se dá através de taxas de importação e 

exportação, e algumas proibições. 

 

Ye (2008) apresenta as recentes taxas que incidem sobre o setor no comércio 

exterior, conforme abaixo. 

 

TABELA 75 

Taxas de importação e exportação que incidem sobre o níquel na China 

(2008) 

item Taxa de exportação Taxa de importação 

Minério/concentrado de níquel 15% Zero 

Níquel refinado 15% Zero 

Ligas de nìquel 15% Zero 

Níquel anodo 15% Zero 

FeNi 20% 1% 

Níquel grande purificação 5% Zero 

Sucata de níquel 10% Zero 

Fonte: Ye, Wang, 2008 

 
O objetivo dessas taxas é o de incentivar a importação de matérias-primas de 

níquel e desincentivar a exportação dessas matérias primas. A China adota 

essa perspectiva em geral para o setor mineral, a não ser para poucos bens 
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abundantes. No entanto, há exportação de níquel através de aço inox e seus 

produtos, baterias, etc. Mas essas taxas já foram maiores. Em 1998, a taxa 

sobre importação de níquel era de 3% e para exportação era de 40%. (USGS 

Minerals Yearbook 1998). 

 
Quanto ao comércio exterior, temos dados do USGS que são meio incompletos, 

pois não aparecem numa série grande de anos.  

 
TABELA 76 

Importações de níquel da China (ni contido) 
 Minério/ 

Concentrado/mat
temil t 

Minério/ 
concentrado 

valor USD mil 
Metal  mil t Metal valor 

USD mil 

2003 17,5 19.771 58,0 520.905 
2004 54,8  64,4  
2005 ND ND ND ND 
2006 483,8, 176.200 89,6 1.321.924 
2007 15.563* 2.411.244 103 3.818.261 

Fonte: USGS  
* Entendemos que em 2007 o USGS não fez transfomação em níquel contido. 
 

A China vem incentivando suas empresas a que invistam no exterior em jazidas 

e bens minerais que não é auto-suficiente, de modo à garantia de suprimento. 

Assim temos vários empreendimentos no setor de níquel, como: 

 
TABELA 77 

Investimentos de empresas chinesas em níquel no exterior 

Empresa Projeto Capacidade 
mil t ni 

Início do 
projeto Comissionamento 

MCC Ramu- Papua 
Nova Guiné 33 Out.2006 2009 

NFC Dagon Hill, 
Burma 30  2009 

TISCO Camariocas, 
Cuba 22  2010 

ZIJIN Mwetaung, 
Burma 22  2010 

JINCHUAN Mnari, Zambia 8,5  2008 

JINCHUAN Tasmânia, 
Australia 

70 
participação   

Total  185,4   

Fonte: Ye, Wang. Chinese Nickel Industry 
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3.6.4 Conclusões sobre o níquel na China 

 

A China, apesar de produzir níquel e ter projetos de expansão de produção 

interna, deverá continuar como grande importadora desse metal. Para isso, está 

começando a se inserir na produção de níquel em outros países, de modo a 

garantir suprimento, e obter lucros da atividade de mineração e refino de níquel. 

Aqui, em princípio, haveria oportunidades de associações de empreas 

brasileiras com chinesas para a expansão da atividade de níquel no Brasil. No 

entanto, com a presença da Vale-INCO no negócio do níquel estas associações 

talvez sejam dispensáveis por ambas as partes. 

 

Apesar de riscos de redução de exportações de produtos acabados que levam 

níquel, como: aço inox e baterias, a China possui um grande mercado interno 

que lhe garante vantagens, e que deverá manter-se como importante. Assim, a 

China deverá continuar como grande importadora de níquel. 

 

 

3.7 ESTANHO 

 

 

Este é um mineral que a China tem abundância, o que faz deste país um grande 

exportador mundial, mas cuja situação de exportadora líquida também está em 

transformação, passando a importadora líquida. 

 

 

3.7.1 Recursos e reservas 

 

 

De acordo com o USGS a China possui a maior reserva de estanho do mundo. 
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TABELA 78 

Reservas de estanho da China e mundo (2008) 

 Reservas medidas mil t Reservas Total mil t 

China 1.700 3.500 

Indonésia 800 900 

Peru 710 1.000 

Brasil 540 2.500 

Malásia 500 600 

Bolívia 450 900 

Rússia 300 350 

Total mundial 5.600 11.000 

Fonte: USGS. Minerals Commodities Summaries 2009 

 

Dos dados de reservas e produção anual das minas, temos: 

Vida útil 1: Reservas medidas/produção anual das minas = 12,59 anos 

Vida útil 2: Reservas totais/ produção anual das minas = 25,9 anos 
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FIGURA 67 

Depósitos de estanho na China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Zho Xun 2006 
 

 

As reservas de estanho da China possuem algumas características, como: 

 

a) são muito disseminadas em 15 províncias/regiões, mas há grande 

concentração em algumas províncias como Yunnan (mais de 30%), Guangxi 

(mais de 30%), Guangdong (10%), Hunan (9%), Mongólia Interior (8%) e Jiangxi 

(6%); 

 

b) contrariamente a muitos outros bens minerais da China, as jazidas de 

estanho são geralmente de porte grande/médio; 

 

c) as reservas são, na maioria, de estanho primário (80%) e apenas 16% são de 

pláceres; 

 



207 

 

     

d) apenas uma pequena parte das jazidas contém somente estanho. A maioria 

tem-no como bem principal junto a outros bens minerais secundários. Essa 

associação geralmente é com chumbo, zinco, antimônio, molibdênio, bismuto, 

prata, nióbio, tântalo, etc. 

 

Do ponto de vista tectônico, ele ocorre mais nas regiões tectônicas do sul-

sudoeste da China, como é possível verificar no mapa de localização de 

ocorrências/jazidas de estanho. A sua formação se deu em eras geológicas 

diversas como o Paleozóico do sul da China, Meso-cenozóico do oeste do 

Pacífico, e na zona de colisão com a plataforma da Índia. 

 

As ocorrências chinesas de estanho são classificadas em oito cinturões de 

formação de estanho, e a atividade magmática foi determinante fator desta 

mineralização no país. 

 

 

3.7.2 Produção e estrutura de produção 

 

 

Como maior produtor mundial de estanho, a China produziu 42,1% em 2007, e 

segundo o USGS, a estimativa de 2008 é que este percentual tenha sido de 

45%. 
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TABELA 79 

Produção de estanho na China 

 Minério qtde mil t Sn contido Metal mil t Sn contido 

1998 70,1 79,3 

1999 80,1 90,8 

2000 99,4 112,0 

2001 95,0 105,0 

2002 62 82,0 

2003 102 98,0 

2004 110 115,0 

2005 120 125 

2006 125 138 

2007 135 149 

2008 150  

Fonte: USGS; Asian Metals 2008 

 

A produção de estanho é concentrada nas províncias/regiões de Hunan 

(Chenzhou), Ganzhou na provícia de Jiangxi, Gejiu em Yunnan, e em Liuzhou 

na região auntõnoma de Guangxi Zhuangzu, que somam 70% da produção do 

país. 

 

 

TABELA 80 

Principais empresas produtoras de estanho na China 

Empresa Localização Capacidade mil t 

Laibin HUaxi ( China Tin ) 

Group Co. 
Guangxi, Laibin 25 

Yunnan Tin Industry Co. Yunnan, Geiju 55 

Fonte: USGS 
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3.7.3 Comércio exterior e políticas governamentais 

 

A China é um país grande exportador de estanho, mas aos poucos vai se 

transformando num importador líquido de estanho (Asian Metals 2007). Ela vem 

reduzindo a sua exportação de estanho, seguindo uma demanda interna maior e 

também a política de evitar exportações de matérias-primas. 

 

O governo chinês impõe cotas de exportação de estanho anuais. Assim, em 

2008, a cota foi reduzida de 37.000, em 2007, para um máximo de 33.000 t em 

2008. Para 2009, reduziu ainda mais as quotas, que passaram para 23.300 t. 

(China cuts tin export. Disponível em: 

www.chinamining.org/policies/2008_10_22/1224640918d18388.html. Acesso 

em: 10 dez. 2008). Isso faz com que os exportadores chineses sejam muito 

ágeis nessa exportação.  

 

O governo chinês vem fechando minas ilegais de estanho, e, em dezembro de 

2007, anunciou uma taxa de exportação sobre estanho refinado no valor de 10% 

a partir de 1º de janeiro de 2008. Essa taxa reduziu drasticamente a exportação 

de estanho refinado no primeiro semestre de 2008, para apenas 417 t entre 

janeiro e agosto de 2008, 98% menor que no ano anterior (China cuts tin 

export), mas houve uma exportação de semi-manufaturados e outros de estanho 

de 8.500 t no período. Isto mostra a política governamental de desincentivar 

exportações de matérias primas e garantir suprimento da indústria local. 
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TABELA 81 

Exportação de estanho pela China (metal e ligas) 

 Qtde mil t Valor USD mil 

1998 53,573 266.950 

1999 64,5 314.483 

2000 77,7 387.776 

2001 57,2 249.448 

2002 42,5 155.531 

2003 41,2 180.411 

2004 38,9 321.055 

2005 27,0 198.648 

2006 21,5 185.587 

2007 23,5 315.931 

Fonte: USGS; 2007 Annual Report on Chinese Tin Market. Asian Metals 2008  

 

 

3.7.3.1 Importação de estanho: país é novo importador líquido 

 

 

Em 2007, a China importou estanho em volume significativo, o que transformou 

a Indonésia em maior fornecedor do mercado mundial. A China importou 20.697 

t de concentrados de estanho e 12.888 t refinados. Como exportou 23,5 mil t, o 

país transformou-se em importador líquido de estanho. 

 

 

3.7.4 Conclusões 

 

 

Apesar de ser o maior produtor e consumidor de estanho, e possuir as maiores 

reservas do mundo, a China está passando de grande exportador a importador 

líquido. Isto se deve ao elevado consumo, à política governamental de 
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desestímulo à exportação de matérias primas, e ao aumento interno de custos 

de produção, onde a valorização do Yen também tem sua participação. 

 

As políticas governamentais desincentivam investimentos externos na China em 

alguns bens minerais, e o estanho está entre os que há proibições de 

investimento externo em mineração e pesquisa (China likely to keep retrenching 

foreign investment in resource field: Anbound Consulting 

www.chinamining.org/Investment/2007-11-16/1195176008d7740.html. Acesso 

em: 05 fev. 2008). 

 

Consideramos essa tendência chinesa de se tornar um país importador de 

estanho como importante para o Brasil e para os produtores de estanho em 

geral, até pelo impacto que poderá ter no mercado mundial, inclusive em 

preços, e em possíveis investimentos chineses em recursos e jazidas de 

estanho no mundo. 

 

 

3.8 OURO 

 

A China se transformou no maior produtor de ouro do mundo, ultrapassando a 

África do Sul. E é também o segundo consumidor mundial de ouro. 

 

 

3.8.1 Recursos e reservas 

 

Apesar de ser uma grande produtora de ouro, as reservas do país não são das 

maiores do mundo, muito aquém de outros produtores como a África do Sul, 

Rússia, e situa-se no 12º lugar neste item. 

 



212 

 

     

TABELA 82 

Reservas de ouro no mundo (2008) 

País Reservas medidas mil t Reservas totais mil t 

África do Sul 6.000 31.000 

Rússia 5.000 7.000 

Austrália 5.000 6.000 

EUA 3.000 5.500 

Indonésia 3.000 6.000 

Canadá 2.000 4.500 

Brasil 2.000 4.000 

Uzbequistão 1.700 1.900 

Gana 1.400 3.400 

Peru 1.400 2.300 

Papua Nova Guiné 1.300 2.300 

China 1.200 4.600 

Total mundial 47.000 100.000 

Fonte: USGS 

 

 

Levando-se em conta as reservas e a produção anual das minas, temos: 

Vida útil 1: reservas medidas/produção anual das minas =4,06 anos. 

Vida útil 2: Reservas totais/produção anual das minas= 13,9 anos. 

 

O ouro, na China, apresenta-se como ouro primário, ouro de plácer e como 

subproduto associado a outros bens minerais. 

 

Uma característica das jazidas de ouro é a grande disseminação de ocorrências 

no país. Ouro primário ocorre em Shandong, Henan, Hebei, Shaanxi, Jilin, 

Hubei. As ocorrências de ouro em plácer são presentes nas áreas marginais do 

nordeste da China e em áreas do sudoeste como Shaanxi, Gansu, Sichuan, 

Mongólia Interior, Heilongjiang. 
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Como subproduto, ocorre ao longo do Yangtsé, principalmente. (Jiangsu, Hubei, 

Anhui). 

 

FIGURA 68 

Depósitos de ouro na China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Fonte: Zho Xun 2006 
 

 

3.8.2 Produção e estrutura produtiva 

 

 

A produção de ouro na China muitas vezes apresenta dados distintos. Assim, o 

USGS destaca diferenças de dados da China Gold Association (CGA) e do 

National Statistics Bureau. Em 2005, a primeira só abrange empresas de ouro e 

de produtos metálicos de maior porte que produzem ouro como subproduto. 

Assim, a CGA indicou a produção como sendo de 224,5 t sendo que destas um 
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total de 178,8 t seria oriunda de minas de ouro. Já o National Statistics Bureau 

fornece um total de 32,5 t. 

 

Também no consumo interno há discordância de números entre World Gold 

Council (WGC) e os analistas internos, segundo o USGS. O primeiro estima o 

consumo como sendo entre 200-250 t, em 2005. Já o segundo estima em 300 

t/ano (2006) 

 

TABELA 83 

Produção de ouro na China 

Ano Qtde t 

1998 178 

1999 173 

2000 180 

2001 185 

2002 192 

2003 205 

2004 215 

2005 225 

2006 245 

2007 275 

2008 295* 

Fonte: USGS 
*Número diferente do Chinaming. Ver a seguir. 

 

Apesar da estimativa do USGS para 2008, a produção chinesa teria sido de 

282,7 t, segundo o Chinamining. (China’s gold output rises 4% in 2008. 

www.chinamining.com.cn/bizchina/2009_02_03/content7443579.htm acesso em 

10/2/2009). 

 

Ainda segundo a mesma notícia, as províncias de Shandong, Jianxi e Henan 

representaram 46,4% da produção chinesa de ouro. Outra notícia do 

Chinamining (China’s golds production up 3,43% to 173,3 t in eight months in 
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2008. www.chinamining.org/News/2008_10_07/1223363d17831.html. Acesso 

em 10 fev. 2009) afirma que da produção de até então em 2008, 82,2% foi 

oriunda de empresas de ouro. Já as empresas de não ferrosos que também 

produzem ouro, produziram 33,47 t de ouro em barra em suas fundições, mas 

apenas cinco empresas foram responsáveis por 87,03% deste total (Jiangxi 

Copper Group 26,61%; Yunnan Copper Group 24,71%; Anhui Tongling 

Nonferrous Metals Co. Ltd. 17,17%; Shangai Xinyu Copper Ltd. 9,69%; Hubei 

Daye Nonferrous Metals Co. Ltd. 8,85%. (Ibid). 

 

Quanto à estrutura produtiva, há muitas empresas produtoras de ouro na China. 

O USGS lista capacidade de refino, mas não lista a de produção em minas de 

ouro. A maior é a Great Wall Gold Ltd. Refinery. A tabela abaixo demonstra as 

capacidades de refino de ouro por empresas. 

TABELA 84 
Empresas chinesas de refino de ouro e sua capacidade (2006) 

Empresa Localização Capacidade t 

China National Gold Group Corp. Henan, Lingdan 10 

Zhongyan Gold Smelter ( Zhongjing Golg 
Corp. Ltd) Henan, Sanmenxia 30 

Jiangxi Copper Co. Ltd Jiangxi, Guixi 12 

Laizhou Gold Co. Shandong, Laizhu 15 

Zhaoyuan Gold Co. Shandong, Zhaoyuan 15 

Great Wall Gold Silver Refinery Sichuan, Chengdu 100 

Fonte: USGS 
 
As empresas de ouro na China são de propriedade do estado central, de 

governos provinciais/regionais e de governos locais, de controle coletivo e 

outras empresas.  

 

 

3.8.3 Comércio exterior e políticas governamentais 

 

O estado chinês foi o controlador do setor de ouro durante muito tempo, cuja 

comercialização foi monopólio do estado (Administration System and Reform of 



216 

 

     

China’s gold and silver. www.gold.org.cn/emglish/admini.htm. Acesso em 3 maio 

2008). Esse monopólio e a baixa renda por habitante fazia do mercado de ouro 

um instrumento de acumulação de reservas para bancos, de modo a se 

servirem desse bem como forma de comércio internacional para obter reservas 

em moedas necessárias ao comércio exterior.  

 

Em 1983, após problemas de elevada inflação em 1982, que obrigou o país a 

vender ouro, o governo central fez uma nova regulamentação do setor “The 

Administrative Regulation of Gold and Silver”, promulgada pelo Conselho de 

Estado, que era “mais restritivo do que o anterior Administrative Measures of 

Gold and Silver”. (Idem). 

 

O ouro era um produto cujo estoque era necessário à conversibilidade de 

moeda em momentos de dificuldades. Mas “em 1993 um grande choque” abalou 

o sistema de aquisição e gestão monopolística do ouro. Estimou-se que 40% do 

ouro era comercializado no mercado não oficial (mercado negro). A criação de 

uma bolsa “Gangwang Gold Exchange” em Haicheng, na província de Liaoning, 

serviu de efeito demonstração que foi seguido, e que emergiu para o 

estabelecimento de um mercado não controlado pelo governo central. 

 

Se até o fim da década de 80, a produção de ouro era para reservas bancárias, 

a partir dos anos 90, a demanda de ornamentos de ouro era responsável pela 

grande demanda de ouro na China. A partir de então, as reservas de ouro do 

país param de crescer, e bancos oferecem ouro como uma commodity. O ouro 

passa a ser uma commodity comum, oferecida por produtores, e com preço não 

mais determinado pelo banco central, mas pelo mercado, com tendência de 

acompanhar preços internacionais. Mas, às vezes, quando de quedas elevadas 

de preço do ouro, como em 1997, o governo protege o setor interno de ouro, 

estabelecendo um preço mínimo, adquirindo ouro. O Banco do Povo da China 

foi o instrumento de políticas de comercialização interna do ouro. Mas isto não 

se fez sem que se corressem riscos. 
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A partir de 1999, novas diretrizes visando a uma maior liberalização do mercado 

de ouro foram elaboradas, visando a que, num prazo até 2010, o mercado do 

ouro chinês se igualasse ao mercado internacional. 

 

Hoje, os produtores internos podem vender o ouro na bolsa de Shanghai, e o 

governo controla o comércio exterior através da seleção de empresas que 

podem fazer esse tipo de comércio. 

 

Destaque-se o crescimento do comércio de jóias na China, cujo valor teria 

atingido, em 2007, um total de 180 bilhões de yuan (yuan médio 2007, foi 

7,6058 por dólar, logo 23,6 bilhões de dólares). A exportação de jóias teria 

atingido 8 bilhões de dólares, e a importação 6,2 bilhões. Isso mostra o enorme 

mercado de jóias do país. (In 2007, the value of Import and Export of China’s 

Jewelry Products Totalled US$ 14,2....). Apenas uma empresa de Shanghai, a 

Lao Fengxiang Co. Ltd., líder local do setor, faturou 6,1 bilhões de Yuan, em 

2007 (802 milhões de dólares). 

 

Não encontramos dados de importação de ouro no China Statistical Yearbook 

na lista das maiores commodities importadas ou exportadas. No entanto, a 

China já seria o segundo mercado consumidor de ouro no mundo, com 326,1 t 

em 2007 (26% mais do que em 2006), atrás somente da Índia e à frente dos 

Estados Unidos, segundo o World Gold Council. (China the world second in gold 

consumption). 

 

 

3.8.4 Conclusões 

 

 

Apesar de ser o décimo segundo país em reservas medidas de ouro, a China se 

tornou recentemente o primeiro país produtor de ouro, e o segundo consumidor.  
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Por outro lado vem liberalizando o comércio deste bem, apesar de manter algum 

controle do comércio exterior de ouro. Mas há mercados privados e as 

empresas vendem seu produto em cotações de bolsa.  

 

A China é também exportadora líquida de jóias, com saldo de 2,2 bilhões de 

dólares em 2007, mesmo importando 6 bilhões de dólares.  

 

Com o crescente mercado, o país, que já é importador, deverá importar cada 

vez mais ouro, pois o aumento de renda e a grande população tendem a fazer 

com que o consumo de ouro por habitante, ainda pequeno, cresça com o tempo. 

 

A China crescerá de importância como importador de ouro, a continuar a 

tendência recente. 

 

Como oportunidade para o Brasil, na medida em que a China é grande 

consumidora de ouro, de jóias, e importadora de ambos, seria uma oportunidade 

para gemas brasileiras, ou jóias nacionais, que poderiam ter uma participação 

na grande quantidade importada pelo país. 

 

 

3.9 TUNGSTÊNIO 

 

 

Este é um recurso que é abundante na China. Mas mesmo assim, como grande 

exportador, vem passando por uma mudança de política governamental 

conforme poderá ser visto no tópico. 

 

 

3.9.1 Recursos e reservas 

 

 

As reservas de tungstênio da China têm algumas características: 
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a) distribuição concentrada, sendo as maiores reservas em Hunnan, Jiangxi, 

Henan, Gaungxi, Fujian, Gansu e Yunnan, que, somadas, possuem mais de 

90% das reservas; 

 

b) tipos de formação variadas. Na China, há todos os tipos de formação de 

tungstênio, com exceção de um tipo, o de evaporito; 

 

c) está associado com muitos componentes. As jazidas não são apenas de 

tungstênio, mas aparecem associadas a estanho, molibdênio, bismuto, cobre, 

chumbo, zinco, ouro, prata e subsidiariamente com enxofre, berilo, lítio, nióbio, 

terras raras, etc.; 

 

d) reservas com teores baixos: a maioria abaixo de 0,5% de WO3; 

 

e) as minerações são geralmente de wolframita, e as de sheelita são menos 

comuns. Apesar de menos abundante que a scheelita, esta tem, no entanto, 

teores mais baixos, o que faz com que se usem mais as jazidas de wolframita. 

(Zho Xun 2006). 

 

TABELA 85 

Reservas mundiais de tunsgstênio (2008) 

País Reservas medidas mil t Reservas totais mil t 

China 1.800 4.200 

Canadá 260 420 

Rússia 250 420 

Mundo total 2.900 6.300 

   Fonte: USGS Minerals Commodities Summaries 2009. 

 

Os dados mostram que a China possui 62% das reservas medidas e 66% das 

totais do mundo.  

 

Quanto à vida útil, temos: 
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Vida útil 1: Reservas medidas/produção anual das minas= 43,9 anos 

Vida útil 2: Reservas totais/ produção anual das minas = 102,4 anos 

 

FIGURA 69 

Depósitos de tungstênio na China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zho Xun 2006 
 

 

3.9.2 Produção e estrutura de produção 

 

Os dados de produção indicam uma expansão, e, em anos recentes, uma 

redução de produção de tungstênio na China. 
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TABELA 86 

Produção de tungstênio na China (W contido em produção de minas) 

 Qtde mil t 

1998 30,0 

1999 31,1 

2000 37,0 

2001 42,1 

2002 55,1 

2003 55,5 

2004 60,0 

2005 61,1 

2006 79,0 

2007 41,0 

2008 41,0 

        Fonte: USGS, Minerals Commodities Summaries 2009 

 

Zho Xun afirma que em Jiangxi concentram-se 11 minas de tungstênio de porte 

médio/grande, que funcionam num sistema unificado. E em Hunan, as minas 

estão localizadas em Shizuyan, Xinghualing, e também no leste de Hunan 

(Dengfuxian), Yaognagxian, Chuankou e na mina do oeste de Hunan. 

 

Em Guangdong, a base de produção é a planta de concentração de Shaoguan, 

as minas de Lianhuashan, Nanshan, Xishan, das empresas como East 

Gaungdong Nonferrous Metals Co., Dangjiang Nonferrous Metals Co., North 

Guangdong Nonferrous Metals Co. e as minas de Jubakeng, Jilomgshan, e 

Hangling. 

 

Há ainda as minas do Bureau of Mines de Guangxi, a Daye Nonferrous Metals 

Co. em Hubei e a Yunnan Tin Co. 

 

Para a produção de tungstênio o USGS apresenta apenas três empresas e suas 

capacidades. 
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TABELA 87 

Estrutura produtiva de tungstênio na China (2006) 

Empresa Localização Capacidade  mil t 

Shizhuan Nonferrous Metals 
Co. Hunan, Chenzhou 5 

Yagangxian Tungsten Mine Hunan, Yazhang 3 

Nanchang Co. Jiangxi, Nanchang 15 

Fonte: USGS 
 

 

3.9.3 Comércio exterior e políticas governamentais 

 

 

O tungstênio é um bem mineral que passa por mudanças de políticas 

governamentais. O bem passou a constar de quotas de exportação, juntamente 

com vários outros bens como estanho, antimônio, molibdênio, índio, apesar de 

ocorrer com relativa abundância na China, e ter uma vida útil esperada muito 

acima da média dos demais bens minerais do país. 

 

Há restrições também em exportação de minérios e concentrados de tungstênio, 

que têm taxa de exportação de 20%. Notícias informavam que ferro-tungstênio 

também foram taxados na exportação em 10% em 2006, e que iria ter aumento 

em 2007. (China to further increase ferroalloy, tungsten export tax). Além disto, 

vários produtos com tungstênio, como paratungstato de amônio, óxido de 

tungstênio, tungstênio em pó e outros, passariam de taxas de exportação de 5 a 

10% para 10 a 15 % em 2007 (a notícia é de 18/5/2007). 

 

Em se tratando de ferroligas, inclusive ferro-tungstênio, o governo chinês 

colocou metas de redução da capacidade para 2010 em 25%, para 17 milhões 

de toneladas, com fechamento de indústrias por diversos problemas como 

poluição, excesso de capacidade, tecnologia ultrapassada. (Idem). 
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CAPÍTULO 4 

NÃO METÁLICOS 

 

4.1 GRAFITE 

 

Outro mineral abundante na China é a grafita. Há centenas de ocorrências no 

país, e mais da metade é explorada comercialmente. 

 

 

4.1.1 Reservas 

 

As reservas de grafita têm algumas características na China. A primeira é a 

distribuição distinta de grafita cristalina e cripto-cristalina. A primeira se 

concentra nas províncias/regiões de Heilongjiang, Shandong, Mongólia Interior, 

Henan, Huber, Sichuan, Yunnan e Hebei. Já a cripto-cristalina ocorre em 

Hunan, Jilin e Shaanxi. 

 

As reservas chinesas atingem mais de 82% das reservas medidas mundiais, e 

63,6% das reservas totais, conforme abaixo. 

 

TABELA 88 

Reservas mundiais de grafita 

País Reservas Medidas mil t Reservas totais mil t 

China 74.000 140.000 

Índia 5.200 14.000 

México 3.100 3.100 

Rep. Checa 1.300 14.000 

Total mundial 90.000 220.000 

Fonte: USGS, Minerals Commodities Summaries 2009 

 

Quanto à vida útil, temos: 

Vida útil 1: Reservas medidas/produção anual das minas 2008 = 92,5 anos 
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Vida útil 2: Reservas totais/produção anual das minas 2008 = 175 anos 

 

FIGURA 70 

Depósitos de grafita na China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zho Xun 2006 
 

Os tipos de depósitos são metamórficos regionais, metamórficos de contato e 

magmático hidrotermal (Zho Xun, 2006) 

 

O tipo metamórfico regional teria 77% das reservas, e 84% das reservas 

medidas de grafite do país. Elas ocorrem no Pré-cambriano em metamorfismo 

de grau médio/alto. Eles estão em posições estratigráficas definidas como 

estrato ou de forma lenticular, de dimensões que vão de dezenas a centenas de 

metros, e espessuras que vão de metros a dezenas de metros. O minério é 

cristalino e incluem gneiss e xisto grafitoso. O diâmetro do grafite vai de 0,1 mm 

a diversos milímetros. O teor do minério vai de 3 a 16%. 

 

O tipo de contato metamórfico responde por 14% das ocorrências e 22% do total 

de reservas. Os depósitos foram formados por camadas de carvão que sofreram 
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intrusões. Os corpos são estratificados, lenticular ou em camadas espessas que 

vão de diversas centenas a milhares de metros, mas a espessura é pequena, de 

1 a 3 metros. Os depósitos são de tamanho médio/pequeno. O minério 

compactado é, geralmente, cripto-cristalino 

 

O do tipo magmático hidrotermal responde por 22% das ocorrências e 1% das 

reservas, com teores de 3 a 6%. 

 

 

4.1.1.1 Qualidade do minério 

 

 

A qualidade do minério cristalino é considerada média, mas há corpos ricos, e 

os teores variam de 2,34-34,55%, com média de 7,4%. As impurezas são 

geralmente Fe2O3 de 3 a 10%, enxofre de 1 a 4%, P2O5 de 0,02 a 0,5%, e são 

removidos por tratamento do minério. Há reservas que tem titânio, vanádio. Já o 

diâmetro de grafite cristalino é de 0,05-0,1mm, mas, em alguns casos, chegam 

de 5 a 10 mm. 

 

O teor dos depósitos explotados de grafite cripto-cristalino situa-se entre 12,1 a 

85,3%, com média de 70,8%. 

 

As minas são geralmente a céu aberto, e as condições tecnológicas são simples 

e boas. 

 

 

4.1.2 Produção e estrutura produtiva  

 

A produção de grafita cresceu rapidamente na China nos últimos anos conforme 

se vê abaixo. Assim, entre 1998 e 2008, ela cresceu 257%, mas este 

crescimento está se estabilizando. 
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TABELA 89 

Produção de grafita na China 

 Qtde mil t 

1998 224 

1999 300 

2000 430 

2001 450 

2002 629 

2003 710 

2004 700 

2005 720 

2006 720 

2007 800 

2008 800 

                    Fonte: USGS Minerals Commodities Summaries 

 

Na estrutura produtiva, o USGS lista apenas as empresas Jixi Aoyu Graphite 

Co. Ltd., situada em Heilongjiang (em Jixi e Luo), com capcidade de 460.000 

t/ano, e Nei Mongol Xinghe Jingxian Graphite Co. Ltd, na Mongólia Interior (em 

Xinghe), com 10.000 t/ano. 

 

A China é um grande exportador de grafita, e, contrariamente a outros bens, 

com recentes restrições de exportação, esta exportação mantém-se elevada. 
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TABELA 90 

Exportação de grafita pela China 

 Qtde mil t Valor US$ mil 

1998 180,7 42.876 

1999 205,8 36.758 

2000 333,4 50.478 

2001 372,3 48.501 

2002 321,7 46.144 

2003 339,6 53.518 

2004 451,7 67.041 

2005 493,7 85.447 

2006 465,6 78.065 

2007 670,5* 103.226* 

2008( jan-agosto) 420,0* 102.446* 

Fonte: USGS; Chinamining* 
*China’s export of natural graphite in August 2008. Disponnível em: 

http//www.chinamining.org/Statistics/2008-10-17/1224205444d18196.html. 
Acesso em 10 fev. 2009. 

 

As exportações cresceram 271% entre 1998 e 2007, em quantidade. 

 

A China tem sido acusada de dumping em alguns produtos de grafita, como 

eletrodos. (U.S. Government to issue Antidunping Order Against China on Small 

Diameter Graphite Electrodes). 

 

 

4.2 FOSFATO 

 

 

Como país de grande população e grande agricultura, a China precisa de 

insumos agrícolas. Esses insumos são estratégicos para alimentar a sua 

população, e não depender grandemente de alimentos do exterior.  E como o 

território chinês é mais de 54% árido e semi-árido, é importante obter o máximo 

de rendimento das terras agriculturáveis. 
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Para atender a essa necessidade e por possuir reservas de fosfato, a China é a 

maior produtora de rochas fosfáticas do mundo. 

 

 

4.2.1 Recursos e reservas 

 

 

A China é o segundo país em rochas fosfáticas do mundo, com 27,3% das 

reservas medidas e 21,2% das reservas totais. 

 

TABELA 91 

Reservas de rochas fosfáticas mundiais 

 Reservas medidas mil t Reservas totais 

Marroco e Sahara 

Ocidental 
5.700.000 21.000.000 

China 4.100.000 10.000.000 

África do Sul 1.500.000 2.500.000 

USA 1.200.000 2.500.000 

Jordânia 900.000 1.700.000 

Brasil 260.000 370.000 

Total mundial 15.000.000 47.000.000 

Fonte: USGS Minerals Commodities Summaries 2009 

 

Quanto à vida útil, temos: 

Vida útil 1: Reservas medidas/produção anual 2008=82 anos 

Vida útil 2: Reservas totais/produção anual 2008=200 anos 

 

Além de sua grande dimensão, as rochas fosfáticas da China estão 

disseminadas por 27 províncias/regiões/municipalidades, mas em termos de 

importância, cinco províncias se destacam: Yunnan, Guizhou, Sichuan, Hubei e 

Hunan (74% das reservas situam-se nelas). 
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FIGURA 71 

Depósitos de rochas fosfáticas na China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zho Xun 2006 
 

As características das rochas fosfáticas chinesas são: 

 

a) recursos abundantes disseminados, mas concentrados em volume nas 5 

províncias/regiões citadas; 

 

b) predominam jazidas de baixos teores de fosfato, apesar de existirem jazidas 

de alto teor. No total só 8,1% das jazidas tem teores acima de 30% de 

P2O5. Na média, o teor é de 16,9% de P2O5 (USGS Minerals Yearbook 

2006, Feb. 2008); 

 

c) possui maioria de rochas fosfáticas de difícil tratamento. As rochas 

fosfáticas chinesas precisam de tratamento pois a maioria das reservas são 

de baixo/médio teor, naturalmente insolúveis. Algumas permitem sua 
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utilização direta na forma natural como fertilizante, mas a quase totalidade 

precisa de tratamento; 

 

d) as formações têm espessura de pequena a média, geralmente inclinadas, o 

que as tornam de difícil mineração. Poucas minas são de grande escala. 

 

 

4.2.2 Produção e estrutura de produção 

 

 A produção de rochas fosfáticas é realizada por um número muito grande de 

empresas (1043, segundo o USGS, idem), sendo que a maior parte (60%) delas 

tem dimensão de até 5.000 t/ano. 

 

A produção das minas é conforme abaixo: 

 

TABELA 92 

Produção de rochas fosfáticas na China 

 Qtde mil t 

1998 25.000 

1999 25.100 

2000 19.400 

2001 21.000 

2002 23.000 

2003 24.500 

2004 25.500 

2005 30.400 

2006 30.700 

2007 45.400 

2008 50.000 

                              Fonte: USGS, 2009 
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Dos dados acima, vê-se que o crescimento recente da produção de rochas 

fosfáticas foi muito grande, passando de 30 milhões de toneladas em 2006 para 

50 milhões em 2008 (62,8%), em dois anos. 

 

As políticas governamentais interferem muito no setor de fertilizantes do país. 

Ele tinha seus preços controlados pelo governo em função de custos de 

produção. Isso fez com que os preços de fertilizantes, no país, fosse menor que 

os importados, variando de 25 a 50 US$ dólar em 2005 (USGS). Como os 

custos eram a base de cálculo dos preços, e essa prática desincentivava a 

redução de custos e a inovação tecnológica do setor. Após estudos de um 

comitê governamental, o setor passou por mudança, com incremento gradual de 

preços. 

 

No entanto, apenas agora, em 26/01/2009, que o governo chinês adotou preços 

livres para os fertilizantes, sejam produzidos no país ou importados, à exceção 

de potássicos. Assim, o mercado passa a ditar os preços, por decisão da 

Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento (NDRC). (China’s remove 

gov’t control over fertilizer price. Disponível em: 

http//www.xinhuanet.com/english/2009-01/24content_10713638.htm. Acesso 

em: 29 jan. 2009). 

 

Na indústria de fertilizantes chinesa, os nitrogenados sempre tiveram grande 

participação, e muito superior aos fosfatados (11,4 milhões de nitrogenados 

contra 1,76 de fosfatados em 1985). Essa situação levou o governo chinês a 

tentar incrementar a produção de fosfatados. Assim, em 1998, a produção de 

fertilizantes foi de 28,7 milhões de t, sendo 21% de nitrogenados (uréia, 12 

milhões de toneladas) e 6,3 de fosfatados, 1,27 milhões de MAP/DAP e 340.00 t 

de potássicos, mostrando já um crescimento da participação de fosfatados. (The 

development of fertilizer industry in China. Rong, Ma. International Workshop on 

Economic Policy Reforms and Agricultural Input Markets: experiences, lessons 

and challenges. Cape Town, South Africa, Oct 10-20, 2000). 
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O grande crescimento da indústria de fertilizantes foi financiado pelo governo, 

mas, recentemente, instalações também são financiadas com o apoio do Banco 

Mundial, do Asian Development Bank e do Japanese Overseas Economic 

Cooperation Funds. 

 

A fonte de matéria-prima para a produção de nitrogenados é o carvão, e daí se 

produz amônia sintética, mas instalações de pequeno porte dificultam a 

inovação e a atualização tecnológica do setor. 

 

Já a produção de fosfatados tem dificuldades. A produção de ácido sulfúrico, 

necessária à produção de fertilizantes fosfatados, faz-se muitas vezes a partir 

de pirita, e plano de longo prazo vê desafios a serem enfrentados: ajuste da 

infra-estrutura de matérias-primas, mudanças nas estruturas de capital e das 

instalações produtivas; estabelecimento gradual de estrutura integrada de 

produção, vendas e serviços; fechamentos de plantas não competitivas; 

melhorias tecnológicas de serviços, para ganho de competitividade. 

 

Mas persistiam problemas, embora houvesse um grande crescimento do setor. 

Em 2007, apesar de esforços, os fertilizantes nitrogenados tinham média de 

participação acima da média mundial (73% na China e 60% no mundo), 

enquanto fosfatados eram 22% na China e 23% no mundo. Por sua vez, os 

potássicos eram apenas 5%, na China, contra 17% no mundo. O setor ainda se 

caracterizava por pequenos produtores, com uréia sendo 60% dos nitrogenados, 

com mais de 600 produtores deste produto. 

 

Este elevado número de produtores dificulta a implementação de políticas 

centrais com boa coordenação. Assim, apenas 30% dos nitrogenados têm 

competitividade mundial. (China’s Nitrogen Fertilizer Industry 2008 Outlook. 

Market Avenue. Disponível em: 

http//www.marketavenue.cn/upload/ARTICLES_1384.htm. Acesso em 07 fev. 

2009). 
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4.2.3 Comércio exterior e políticas governamentais 

 

A China taxa a exportação de rochas fosfatadas, e também sobre exportação de 

alguns tipos de fertilizantes (MAP/DAP, etc.), cujas taxas passaram de 10% 

para 20% em 2007. Como o objetivo é garantir suprimentos, evitar exportações 

de bens intensivos em energia ou com recursos naturais escassos, garantir o 

funcionamento da produção local com o máximo de abastecimento interno, 

essas taxas variam em função de conjunturas e de interesses de longo prazo, 

em quase todas as áreas do setor mineral. 

 

Quanto a objetivos governamentais, já foram citados os de melhorias da 

estrutura produtiva, fechando instalações não competitivas, integração 

produtiva, melhorias tecnológicas e de serviços, etc. 

 

O comércio exterior, de rochas fosfatadas e concentrados, não aparece nas 

estatísticas do USGS. Mas a importação de fertilizantes sim, e com grande 

volume no tempo. 

 

TABELA 93 

Importação de fertilizantes pela China 

 
Fert. 

Compostos  
 mil t 

Fert. 
Compostos 

mil US$ 

DAP 
Mil t 

DAP 
 US$ 
mil 

Cloreto de 
potássio 

mil t 

Cloreto de 
potássio mil 

US$ 

1998 8.500 1.761.542 nd nd 5.120 606.271 

1999 7.860 1.583.794 nd nd 5.200 608.410 

2000 5.680 976.011 nd nd 5.990 715.719 

2001 5.470 603.629 nd nd 5.170 603.629 

2002 7.750 1.312.302 nd nd 6.650 768.327 

2003 4.990 900.007 2.610 503.904 6.230 739.418 

2004 4.370 992.572 2.290 575.654 7.180 1.158.800 
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2005 4.100* 1.039.048* 1.750 497.375 8.830 1.824.137 

2006 1.950 4.781.100 1.440 3.969.300 7.050 1.455.450 

2007 1.350 385.283 540 149.970 9.410 2.287.243 

Fonte: USGS Minerals Yearbook, China Statistical Yearbook para 2006. 
* Há grande discrepância entre dados do USGS e do China Statistical Yearbook, 
no item fertilizantes compostos, tanto em volume quanto em valor em 2005. No 
CSY, os volumes de 2005 são 2.290 mil t, e valores são 5.289.600 mil US$. 
Ficamos com o USGS, que usa dados do MOFCOM (Ministério de Comércio 
Exterior da China). 
 

TABELA 94 

Importação de fertilizantes pela China (continuação) 

 
Sulfato de 

potássio mil t 

Sulfato de 

potássio mil 

US$ 

Uréia mil t Uréia mil US$ 

1998 530 114.591 120 17.221 

1999 200 40.349 35,7 4.904 

2000 190 33,0 134,9 14.600 

2001 260 43.069 69,6 7.887 

2002 300 50.606 790 91.825 

2003 330 56.555 130 15.415 

2004 170 30.028 40,0 5.487 

2005 190 43.311 70 12.761 

2006   40 5.980 

2007 180 46.556 0,5 270 

Fonte: USGS Minerals Yearbook 
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CAPÍTULO 5 

A ENERGIA NA CHINA E OS BENS MINERAIS ENERGÉTICOS 

 

Entender o que se passou para que a China se transformasse numa grande 

consumidora de energia, necessita que se focalizem os períodos econômicos do 

país, e de como eles têm sido mais ou menos intensivos em energia por 

unidade de PIB. Este estudo é bem mais fácil do que se formos nos aventurar a 

traçar perspectivas chinesas de energia. 

 

A primeira observação é que a China tem no carvão sua maior fonte de energia 

e que, até aqui houve pouca mudança desta importância no tempo. 

 

A tabela a seguir mostra esta participação. 

 

TABELA 95 

Produção total de energia na China e sua composição 

 

Ano 
Total de 
energia 

produzida* 
% carvão %petróleo % gás 

natural 

Hidro, 
nuclear, 
eólica 

1978 627,7 70,3 23,7 2,9 3.1 

1985 855,4 72,8 20.9 2,0 4,3 

1990 1.039,2 74,2 19,0 2,0 4,8 

1995 1.290,3 75,3 16,6 1,9 6,2 

2000 12.897,7 72,0 18,1 2,8 7,2 

2005 20.587,6 76,5 12,6 3,2 7,7 

2006 22.105,6 76,7 11,9 3,5 7,9 

Fonte: elaborada a partir de China Statistical Yearbook 
*milhões de t equivalente carvão, calculado a partir do consumo de carvão 
necessário para produzir energia elétrica. 
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Os dados acima mostram a aceleração de produção e consumo de energia a 

partir do ano 2000, com todas as consequências que trouxe ao país e à pressão 

dessa demanda nos preços de bens energéticos. 

 

A figura abaixo mostra como, durante o regime comunista, essa intensidade de 

energia, medida em toneladas-equivalente de carvão se comportou entre 1952 e 

2006. 

 

Vê-se que até 1976, um pouco antes da abertura, o país teve dois grandes 

picos, nas proximidades dos anos de 1960 e 1976. Mas, no conjunto, o modelo 

econômico de então, baseado no crescimento de uma industrialização de base, 

levou a um crescimento da demanda energética por unidade de PIB. Isto é 

conhecido, pois indústrias de base, química, siderúrgicas, mineração, etc., são 

intensivas em capital e em energia. 

 

No entanto, após a mudança da ênfase de modelo de desenvolvimento, que se 

volta à produção de bens de consumo, há uma sucessiva queda do indicador 

toneladas-equivalente de carvão por unidade de PIB. Como se tratam de 

indústrias menos intensivas em energia, o fato se explica devido à adoção 

desse novo modelo. 
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FIGURA 72 

Intensidade energética da economia chinesa: 1952-2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Rosen, D.H & Trevor ,H, 2007 
 

Essa mudança de perfil de desenvolvimento pode ser observada nas duas 

figuras abaixo. Na primeira, vemos como setores intensivos em energia 

aumentam a sua participação na economia chinesa nos últimos anos. Daí 

resultou que o grande crescimento da demanda energética da China que, como 

se pode ver na figura eram imprevistas. Ali as previsões da AIE foram 

totalmente ultrapassadas pela realidade chinesa. 
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FIGURA 73 

Participação de indústrias de base na economia chinesa: 1995-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rosen, D.H & Trevor ,H, 2007 
 

Ao mesmo tempo em que houve o crescimento da indústria de base intensiva em 

energia, há uma melhoria de indicadores do uso da energia nestes setores, 

conforme a figura abaixo, onde cai o montante de energia por 1000 Yuan faturados 

pelas indústrias. 
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FIGURA 74 

Intensidade de energia por indústria na China: 1995-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Rosen, D.H & Trevor ,H, 2007 
 

Um outro aspecto é como a China vem evoluindo como demandante de energia 

em relação a outros países como EUA, Europa, Japão e China. Impressiona 

como a curva de demanda energética se acelera rapidamente após 2005, em 

comparação a outros países, exatamente quando se verifica o enorme 

crescimento de setores que demandam energia intensiva, como aço, cimento, 

vidro, etc. 
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FIGURA 75 

Demanda de energia 1971-2005: China e vários países (mte* petróleo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Rosen, D.H & Trevor ,H, 2007 
* mte: milhões de t equivalente de petróleo 
 

Tudo isto nos mostra que o elevado crescimento de setores industriais intensivos em 

energia foram os grandes direcionadores da crescente demanda energética do país. 

Isto se explica também pela figura a seguir, onde vemos que, diferentemente de 

outros países, é o setor industrial que mais consome energia na China, o que reflete 

a situação de ser o setor de maior participação no PIB. 
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FIGURA 76 

Demanda de energia por setor da economia: China e outros países (2005) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rosen, D.H & Trevor ,H, 2007 
 

Quanto às fontes primárias dessa demanda, o carvão é a fonte por excelência 

da energia chinesa, com mais de 62% do total em 2005. E não parece que vai 

deixar de ser a fonte essencial de energia do país, conforme poderá ser visto 

mais adiante pelas previsões da AIE. 
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FIGURA 77 
Demanda de Energia Primária na China 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 
 
Por outro lado, a tabela a seguir mostra como vem crescendo a demanda de 

fontes energéticas pela China, entre 1980 e 2005. Nela vemos o enorme 

crescimento da produção de eletricidade. 

 
TABELA 96 

Indicadores chave de Energia na China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 
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Se transformarmos também a tabela em número index, como fez na segunda 

parte dela para ao indicador “Demanda de Energia primária/PIB”, chegamos à 

conclusão de que o maior crescimento se dá na eletricidade, carvão e petróleo 

que têm um crescimento de demanda maior que outras fontes de energia 

primária. Temos então as variações significativas dos períodos, que reforçam a 

característica da aceleração da demanda entre 2000-2005. 

 

 

TABELA 97 

Indicadores Chave de Energia primária na China - números index 

 
 1980 1990 2000 2005 

Total de energia primária 100 144,7 185,6 288,4 

Petróleo  100 126,3 247,3 352,6 

Carvão 100 170,6 201,1 349,6 

Gás  100 106,9 197,7 353,8 

Biomassa  100 111,6 118,9 126,1 

Eletricidade TW 100 207,6 443,1 812,7 

Fonte: Elaborado a partir da tabela anterior, fonte IEA 
 

Como se pode ver, as demandas de energia em todas as fontes, exceção da 

biomassa, se aceleram rapidamente entre 2000-2005, com destaque para a 

produção de eletricidade. 

 

Quanto à distribuição regional de energia na China por províncias há muita 

desigualdade, conforme se pode ver na figura que se segue. Isto faz com que 

as províncias do leste, mais desenvolvidas e com pouca produção sejam 

deficientes, e outras, mais centrais, sejam superavitárias, o que exige o 

transporte de energia ou seus insumos até as regiões costeiras. E como há 

deficiências de linhas de transmissão de energia ante uma demanda crescente 

e que muitas vezes ultrapassou as previsões, isso gera frequentes problemas 
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de apagões, o que se agrava em épocas de grande demanda como em invernos 

rigorosos.  

FIGURA 78 

Produção e consumo de energia por província na China (2005) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 
 

 

Dentro de uma política de busca de um realismo de preços e rentabilidade de 

empresas, o governo chinês vem eliminando toda forma de subsídios,. Os que 

existiam para energia também, mesmo que momentaneamente ainda recorra e 

eles para alívio de pressões exageradas sobre inflação, em épocas de elevados 

aumentos de preço de petróleo. A figura abaixo demonstra este realismo de 

preços. 
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FIGURA 79 

Subsídios à energia na China: 1998-2005 

 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 

 

Para traçar perspectivas do consumo de energia futuro, a Agência Internacional 

de Energia viu como pressupostos básicos os indicadores de urbanização, total 

da população e a participação do setor de serviços na economia do país, que 

tomou como sendo os fatores determinantes desse consumo no futuro. 

 

 

5.1 PETRÓLEO E GÁS NA CHINA 

 

5.1 Recursos e reservas  

 

As reservas provadas de petróleo na China eram 1,2% das reservas mundiais (Oil & 

Gas Journal 18 Dec. 2006). A AIE estima as reservas em 57,3 bilhões de barris, 

conforme a tabela abaixo: 
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TABELA 98 

Reservas de petróleo da China (Fim de 2005) 

 

 Onshore Offshore On/offshore Total 

Número de campos 724 191 19 934 

Provadas e prováveis Mb 23911 4356 1168 29435 

Produção a cumulada na 

data Mb 
25523 1635 732 27890 

Fonte AIE. World Energy Outlook 2007 

Mb: milhões de barris 

 

Pelos dados, a China ainda teria em reservas quase a mesma quantidade que já 

foi produzida internamente (teria 29,4 bi contra 27,8 já produzido). Esta 

estimativa da AIE não é a mesma de outras fontes. Zhu Xun apresenta dados de 

estimativas realizadas por diferentes organismos chineses em diferentes 

épocas, e elas variam bastante. Em 1987, o Ministério de Geologia (MGMR) e 

Recursos Naturais estimou que, na China, existiriam 61,47 bilhões de toneladas 

de petróleo, e o Ministério da Indústria do Petróleo (MPI) estimava, no mesmo 

ano, 78,75 bilhões de toneladas. Também no gás, as entidades estimavam 

valores distintos: o MGMR estimava 26,8 trilhões de metros cúbicos, e o MPI 

33,3. 

 

Nos anos 90, as empresas CNPC (China National Petroleum Corporation) e 

CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) fizeram estudo conjunto. 

Nele, localizaram 319 bacias de diferentes tamanhos, e o levantamento 

abrangeu 145. Existiam 25 bacias com petróleo, 42 com óleo e gás, 78 sem 

descobertas. Estimaram 93,0 bilhões de toneladas de petróleo e 37,9 trilhões de 

pés cúbicos de gás. 

 

No entanto, a China tem pesquisado petróleo em terra e offshore, e a AIE cita 

que entre 1997 e 2006 foram descobertos 230 campos de petróleo, que 
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somaram 7,1 bilhões de barris. Se em número as descobertas são um terço de 

todas as descobertas anteriores, em termos de volume é apenas 14% do que se 

descobriu no país, anteriormente. As reservas da China estão concentradas em 

poucas bacias. Zhu Xun (2006) afirma que 82% do petróleo e 83% do gás estão 

concentrados em 13 bacias. A AIE afirma, em 2007, que as novas descobertas 

do país também se concentravam em apenas três bacias: no Golfo de Bohai, 

Junggar e Tarim. O maior foi Jidong Nampu no Golfo de Bohai, pela Petrochina 

em 2007 (2,8 bilhões de barris), a maior descoberta do país em offshore em 40 

anos. 

 

Os Estados Unidos estimavam, em estudo de 97 (USGS 2000 apud AIE 2007), 

que só restariam nove bilhões de barris a serem descobertos na China, 

incluindo as descobertas de 1995 e 1996. Se assim fosse, só restariam 

aproximadamente 4,5 bilhões de barris a serem descobertos na China.  

 

A China teria, ainda, areias petrolíferas estimadas em 31,4 bilhões de toneladas 

explotáveis, e 452 bi de recursos, e para cada 33-35 toneladas de areia seria 

possível obter 1 ton de óleo. (Zhu Xun  et al. 2006). 

 

Zhu Xun et al. (2006) apontam que só três grandes bacias teriam acima de 10 

bilhões de toneladas: Bohai, Songliao e Tarim, que somariam 42,2 bilhões de 

toneladas (45,4% do país). As maiores reservas estariam no continente, e em 

offshore apenas 20% do total (19,1 bi t). 

 

Xun (2006) apresenta tabela onde a bacia de Songliao, onde há três províncias 

petrolíferas, é a única onde há uma província classificada de supergrande, a de 

Daqing. Na bacia de Bohai há seis províncias, todas classificadas como 

grandes. No mar de Bohai, há uma outra província também classificada como 

grande. Em Tarim, com duas províncias, há uma classificada como grande, a de 

Tarima Central. Junggar também possui uma província grande. Haveria, ainda, 

grandes províncias como as de Ordos (Bacia de Shaanxi), Jilin (na de Songliao), 

Erlian na bacia de Erlian), e várias no mar como as de Xihu (na Bacia do Mar do 

Leste da China – Shangai - Zhejiang), na de Sudeste do Mar da China (na Bacia 
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da Foz do Rio Pérola - Gaingdong), na província do Mar do Sudoeste da China 

(Bacia do Golfo de Beibu - Guanxi), na do Mar do Sudoeste da China (na bacia 

de Qiongdongman-Hainan), e na província de Zhengmu (na bacia de Zengmu- 

Hainan). A figura abaixo de Zhu Xen mostra algumas destas bacias. 

 

FIGURA 80 

Localização de depósitos de petróleo-gás da China 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Zho Xun 2006 
 

 

A China ainda possui regiões pouco pesquisadas do ponto de vista de recursos 

naturais. Uma dessas regiões é a sua Zona Econômica Exclusiva, que se estende 

numa grande extensão ao longo do Mar da China, até muito próximo de alguns 

países que são produtores expressivos de petróleo, como a Indonésia. Apesar de 
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existirem demandas entre vários países sobre os limites de suas respectivas zonas 

exclusivas, a China conseguiu acordo com o Japão de exploração conjunta de áreas 

demandadas simultaneamente pelos dois países, reduzindo contencioso. Isto 

poderá ser um bom indicador para futuros contenciosos com outros vizinhos, o que 

poderá acelerar as pesquisas no Mar da China (ver mapa que se segue). No entanto 

o país está tentando incrementar a produção e a pesquisa nos mares, e para isto 

tem uma empresa petrolífera, a CNOOC que se dedica à pesquisa e produção off-

shore, e com atividades Inclusive em outros países, como Nigéria, Indonésia, etc 

 

FIGURA 81 

Mapa de Zona Econômica Exclusiva da China e regiões disputadas com países 

do Mar do Sul da China 

 

Fonte: USA: Energy Information Administration: South China Sea Territorial Issues 
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FIGURA 82 

Mapa de Zona Econômica Exclusiva da China e regiões disputadas com o 

Japão 

 

 

 

 

Fonte: China a fragile superpower.Shirk, Susan L.. Oxford University Press, 2008 
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FIGURA 83 

Infraestrutura de gás e petróleo na China 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 

 

Na figura acima vemos as áreas produtores de petróleo e gás, os oleodutos e 

gasodutos, com aqueles propostos e em execução, onde se vê ligações no Norte-

sul, e oeste-leste, que busca trazer suprimentos de várias fontes externas de 

petróleo e gás, como o gasoduto do Cazaquistão,  vários propostos a partir da 

Rússia, demonstrando uma política agressiva de buscar novas fontes de 

suprimento em países vizinhos. 

 

 

 

 
Fonte:World Energy Outlook 2007 IEA 

 

A figura acima mostra que a China está integrando, através de redes de 

gasodutos e oleodutos, todo o país, e também países vizinhos que são 

exportadores de gás/petróleo, como Casaquistão e Rússia. Mas há também 

propostas acadêmicas de ligação do oeste do país a Burma, que receberia 

petróleo vindo o Oriente Médio, e através de oleoduto chegaria à China, 

encurtando a viagem marítima em mais de 3.000 km, e evitando o estreito de 

Málaca, região infestada de piratas. 

 

 

A figura abaixo mostra que a China tem reservas menores que o México, mas 

tinha nível de produção semelhante a esse país. 
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FIGURA 84 

Reservas e produção de petróleo dos maiores produtores mundiais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Energy in China: a guide to the perplexed 2007 
 

 

5.1.2 Produção, demanda e comércio exterior de petróleo na China 

 

 

Até 1993, a China era exportadora de petróleo, mas, a partir de então, se 

transforma em importadora, e, mais recentemente, em grande importadora, a 

segunda do mundo a caminho de ser a primeira. Apesar de ser produtora, 

conforme a tabela abaixo, temos que, entre 1998 e 2007, a produção interna 

cresceu 37,5%. Podemos ver que esta produção evolui de forma lenta, mas 

ainda assim é um produtor importante, conforme a figura abaixo. 
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TABELA 99 

Produção de petróleo na China 

 

Ano Produção milhões de barris ( de 42 galões) 

1998 1.200 

1999 1.190 

2000 1.200 

2001 1.210 

2002 1210 

2003 1.240 

2004 1.260 

2005 1.350 

2006 1.400 

2007 1.650 

Fonte: USGS 

 

O consume de petróleo chinês tem na indústria o seu maior consumo, mas que 

aos poucos vai crescendo a demanda de outros setores, especialmente de 

transporte. 

 



254 

 

     

FIGURA 85 

 Demanda setorial de petróleo na China 

 

 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 

 

A importação de petróleo pela China cresceu muitíssimo, em função da 

demanda crescente do país. E aqui há diferença entre o petróleo cru importado 

e o refinado.  

 

A China importa petróleo refinado para atender a situações de falta de oferta de 

alguns produtos de petróleo refinado. E, frequentemente, temos a informação de 

que está expandindo a sua capacidade de refino, para atender à demanda 

interna e substituir os produtos refinados importados.  

 

Esta importação é hoje uma das grandes contas do comércio exterior do país, 

atingindo um valor altíssimo, bem acima de 100 bilhões de dólares. 

 

As tabelas abaixo demonstram que a importação líquida de petróleo cru cresceu 

497% entre 1998 e 2007. Já o refinado cresceu 55,4%. Além disso, as taxas 
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anuais de crescimento de petróleo refinado variam mais, de acordo com a 

conjuntura, do que o petróleo cru. 

 

TABELA 100 

Importação de petróleo pela China 

 

 Cru qtde mil t Cru Valor mil 
US$ 

Refinado qtde 
mil t 

Refinado valor 
mil US$ 

1998 27.320 3.274.537 21.740 2.405.176 

1999 36.610 4.641.236 20.820 2.697.685 

2000 70.270 14.860.657 18.050 3.657.061 

2001 60.260 11.666.450 21.450 3.769.398 

2002 69.410 12.757.344 20.340 3.798.994 

2003 91.120 19.808.734 28.240 5.861.182 

2004 122.720 33.912.468 37.880 9.248.352 

2005 126.820 47.722.927 31.430 10.434.649 

2006 145.180 66.411.303 36.380 15.551.550 

2007 163.170 79.770,911 33.800 16.436.753 

Fonte: USGS 
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TABELA 101 
Taxas de crescimento anual de importação de petróleo 

 % anual de petróleo cru % anual de petróleo 
refinado 

1998   

1999 34,00 -4,23 

2000 91,94 -13,3 

2001 -14,24 18,83 

2002 15,18 -5,17 

2003 31,27 38,83 

2004 34,67 34,13 

2005 3,34 -17,02 

2006 14,47 15,74 

2007 12,3 -7,09 

Fonte: USGS 
 

Já o somatório de importação de petróleos cru e refinado cresceu 301,4%, no 

período de 1998 a 2007. 

 
TABELA 102 

Total de importação total de petróleo cru e refinado 

 Total qtde de mil t Valor mil US$ Taxa de crescimento 
qtde anual % 

1998 49.060 5.679.713  

1999 57.430 7.338.921 17,06 

2000 88,320 18.517.718 53,78 

2001 81,710 15.435.848 -7,48 

2002 89.750 16.556.338 9,83 

2003 119.360 25.669.916 32,99 

2004 160.600 43.160.820 34,55 

2005 158.250 58.157.576 -1,46 

2006 181.560 81.962.853 14,72 

2007 196.970 96.207.664 8,48 

Fonte: USGS 
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Mas como a China também exporta petróleo cru e refinado, e no balanço geral 

vemos que a exportação de petróleo cru caiu 75,0%, mas por outro lado a 

exportação de petróleo refinado cresceu 255,7%. 

 

FIGURA 86 

Origem de petróleo importado pela China 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007 
 

 

Do gráfico acima vemos que a China tem uma diversificação de fontes de 

suprimento de petróleo, com o Oriente Médio representando 44%, a África 32%, 

Rússia 11%, América Latina 5%, e a Ásia-Pacífico e outros fornecedores de 4%. 

Essa grande presença africana deve-se a políticas chinesas de aproximação de 

suas empresas de petróleo a países africanos, inclusive com a produção de 

petróleo por empresas chinesas. 
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TABELA 103 
Exportação de petróleo pela China 

 Cru qtde mil t Cru valor mil 
US$ 

Refinado qtde 
mil t 

Refinado valor 
US$ 

1998 15.600 1.527.450 4.360 1.738.906 

1999 7.170 752.395 6.450 1.095.411 

2000 10.310 2.128.009 8.270 2.128.079 

2001 7.550 1.385.369 9.200 2.127.397 

2002 7.210 1.385.369 10.680 2.384.596 

2003 8.130 1.661.217 13.820 3.720.664 

2004 5.490 1.324.692 11.460 3.960.202 

2005 8.070 2.696.013 14.010 6.410.828 

2006 6.340 2.736.980 12.350 7.048.209 

2007 3.890 1.687.098 15.510 9.149.553 
Fonte: USGS 
 
Mas, no conjunto das exportações de petróleo cru e refinado, vemos que não 

houve um grande crescimento em quantidade. A tabela a seguir demonstra este 

fato, com variação de apenas menos 2,8%. 

 
TABELA 104 

Total de exportação de petróleo (cru e refinado) 

 Total qtde mil t Total valor mil 
US$ 

Taxa crescimento 
anual qtde % 

1998 19.960 2.266.356  

1999 13.620 1.847.806 -31,76 

2000 18.580 4.256.088 36,41 

2001 16.770 3.512.766 -9,74 

2002 17.890 3.617.085 6,67 

2003 21.950 5.381.881 22,69 

2004 16.950 5.284.894 -22,77 

2005 22.080 9.106.841 30,26 

2006 18.690 9.785.189 -15,35 

2007 19.400 10.836.651 3,79 

Fonte: USGS 
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Mas a importação líquida mostra que a China multiplicou por 12 a sua 

importação entre 1998 e 2007 (1259%). Esse valor revela a grande e 

crescente dependência do país em relação ao petróleo externo. 

 

Na importação de petróleo cru esse crescimento foi maior, e conforme se pode 

ver abaixo, a importação líquida de petróleo refinado se mantém praticamente 

estável. 

 

TABELA 105 

Balanço do comércio exterior de petróleo cru da China 

 Qtde 
importada mil t 

Qtde 
exportada mil t 

Importação 
líquida mil t 

Taxa de 
crescimento 

anual % 

1998 27.320 15.600 11.720  

1999 36.610 7.170 29.440 151,1 

2000 70.270 10.310 59.960 103,6 

2001 60.260 7.550 52.710 -12,09 

2002 69.260 7.210 62.200 18,00 

2003 91.120 8.130 82.990 33,42 

2004 122.720 5.490 117.230 41,25 

2005 126.820 8.070 118.750 1,29 

2006 145.180 6.340 138.840 16,84 

2007 163.170 3.890 159.280 14,72 

Fonte: USGS 
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TABELA 106 

Balanço do comércio exterior de petróleo refinado da China 

 
Qtde 

importada mil t 

Qtde 

exportada mil t 

Importação 

líquida mil t 

Taxa anual de 

crescimento 

1998 21.740 4.360 17.380  

1999 20.890 6.450 14.440 -16,91 

2000 18.050 8.270 9.780 -32,27 

2001 21.450 9.222 12.230 -32,27 

2002 20.340 10.680 9.660 21,01 

2003 28.240 13.820 14.420 49,27 

2004 37.880 11.460 26.420 83,32 

2005 31.430 14.010 17.420 -34,06 

2006 36.380 12.350 24.030 37,94 

2007 33.800 15.510 18.290 -23,88 

Fonte: USGS 

 

TABELA 107 
Balanço de Petróleo da China: produção, importação e exportação (milhões de 

t) 

 1990 1995 2000 2004 2005 2006 

Total 114,35 160,72 226,18 321,16 325,2 348,98 

Produção 138,30 150,05 163,0 175,87 181,35 184,76 

Importação 7,55 36,73 97,48 172,91 171,63 194,53 

Exportação 31,10 24,54 21,72 22,40 28,88 26,26 

Importação líquida -23,55 12,19 75,76 150,51 142,75 168,27 

Variação nos 
estoques 

-0,408 -1,51 -12,44 -5,21 1,28 -4,13 

Total de consumo 114,85 160,6 224,3 316,99 325,35 348,75 

% Dependência 
externa 

0 7,59 33,7 47,8 43,8 48,2 

Fonte: Elaborado a partir do China Statistical Yearbook 
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A tabela acima mostra o quadro preocupante da China em relação ao petróleo. De 

exportador no início da década de 90 ela se transforma em grande importador, com 

volumes crescentes e uma dependência que se aproxima da metade de seu 

consumo. Isso fez com que se voltasse para fontes de suprimento em vários países, 

com destaque para africanos como Nigéria, Angola, Sudão, e países vizinhos. 

 

O crescimento dessa dependência fez com que o país se voltasse a diversificar 

suprimentos, com oleodutos e gasodutos de países vizinhos, como se vê na figura 

sobre infra-estrutura do setor, e de buscar penetração na África, etc. 

 

E, para gartantir esse suprimento, empresas chinesas partiram para outros países 

para produzir petróleo, inclusive adquirindo pequenas empresas. A tabela a seguir 

mostra esta produção: 

 

TABELA 108 

Produção de petróleo de empresas chinesas no exterior 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: World Energy Outlook 2007 . IEA 
 

Essa tabela mostra-nos que as empresas chinesas começaram a sua 

internacionalização, com destaque para a CNPC (PetroChina). 
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5.1.3 Conclusões 

 

 

Podemos concluir que: 

 

a) A China cada vez mais depende e dependerá de petróleo importado. 

b) Apesar de exportador crescente de petróleo refinado, o país ainda é 

importador líquido de refinados, mas poderá, a depender de sua expansão de 

refino, inverter esse quadro. Como o país vem perseguindo exportar produtos 

minerais refinados, através de gestão eficiente de taxas de importação e de 

exportação que privilegiam o suprimento interno de matérias-primas e 

exportação de produtos acabados, este fato poderá vir a se concretizar. 

c) O país reorganizou suas empresas de petróleo e gás, e vem incentivando 

uma ativa participação dessas empresas em produção e empreendimentos no 

exterior. 

d) Através da CNOOC, incentiva a participação de empresas estrangeiras na 

prospecção e produção de petróleo off-shore. 

e) O petróleo poderá ser uma área de parcerias com empresas chinesas no 

futuro, como aconteceu em empreendimentos de gasoduto ligando o nordeste 

ao Espírito Santo, e mais recentemente no financiamento a empreendimento 

do pré-sal com a Petrobrás. 

f) Por sua dimensão de demanda, de importadora, de capacidade financeira e 

decisão de ter uma presença no exterior como produtora/financiadora de 

produção e prospecção, a China terá cada vez mais uma participação 

destacada no mercado internacional de petróleo. 

 

 

5.1.4 GÁS 

 

5.1.4.1 Recursos e reservas 

 

A participação do gás na matriz energética chinesa ainda é muito pequena. A 

sua pequena produção vem aumentando, quase triplicando em dez anos, e sua 
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comercialização também. Em parte se deve às reservas de gás, de pouca 

expressão, que, na maioria, está localizada em terra. 

 

FIGURA 87 

Maiores países com reservas de gás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: World Oil Outlook, 2008, OPEC 
 

Como não se encontra ente os 10 maiores países com reservas de gás, a China 

vai buscar gás em outros países. 
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TABELA 109 

Reservas de gás natural na China em 2005 

 
Fonte: IEA World Energy Outlook 2007 

 

Esta perspectiva de reservas não se apresenta de forma otimista. A seguir, as 

recentes descobertas, conforme figura que se segue. 
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FIGURA 88 

Descobertas de gás na China 1997-2006 

 
Fonte: IEA, World Energy Outlook 2007 

 

 

5.1.4.2 Produção, estruturas, perspectivas 

 

 

A produção de gás também evolui de forma lenta. 
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TABELA 110 

Produção e comercialização de gás natural na China 

 Produção bi ft c Comercialização bi ft c % comercializado 

1998 23 18 78,2 

1999 25 20 80,0 

2000 27 22 81,4 

2001 30 24 80,0 

2002 33 26 78,8 

2003 35 28 80,0 

2004 41 34 82,9 

2005 50 42 84,0 

2006 59 51 86,4 

2007 62 52 83,8 
Fonte: USGS 
 

Com o crescimento de produção e novos gasodutos, inclusive trazendo gás do 

exterior, e importação de GLN, o montante dessa participação voltou a crescer 

na matriz energética, mas ainda é pequeno, passando para apenas 3,5% em 

2007. 

 

Para isso, o país dispõe inclusive de muitas usinas de regaseificação em portos, 

onde o gás liquefeito importado é regaseificado. 
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TABELA 111 

LNG Regasification Terminals in China 

 
Fonte: World Energy Outlook 2007.IEA 

 

Mas, apesar desse crescimento, a China é um dos países com pouca 

participação na demanda mundial de gás, sendo o 10º. No entanto, a sua 

participação deverá crescer, conforme demanda prevista pela AIE na figura 

abaixo. 
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Quanto às perspectivas futuras de produção de gás na China temos a figura que 

a produção crescerá até 2015-2018, com queda posterior.  

 
FIGURA 89 

Previsões de demanda e produção de gás na China até 2030 cenário de 
referência IEA) 

 
Fonte: IEA, Wolrd Energy Outlook 2007 

 
FIGURA 90 

Taxa anual de crescimento de demanda de carvão e gás 2006-2030 

 
Fonte: World Oil Outlook 2008. OPEC 
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Da tabela acima, da OPEC, vemos que eles estimam que a demanda de gás na 

China crescerá mais que a de carvão (1% contra 2,4%).O percentual estimado pela 

OPEC para crescimento da demanda de carvão é muito diferente da IEA, que estima 

em 5,5% e 3,2% a.a. para o carvão entre os períodos de 2005-2015 e de gás 10% 

a.a e 6,4% a.a nestes períodos. (Comparação com tabela “Demanda futura de 

energia primária dentro de 1 cenário de referência IEA”). Esses dados mostram a 

grande dificuldade de previsões futuras de longo prazo, que variam muito conforme 

as fontes, cenários, etc. 

 

 

5.1.5 Cenários e demandas futuras de energia na China 

 

 

Muito mais difícil é prever as perspectivas da energia chinesa. Isso porque, 

apesar de vários estudos, entre eles o World Energy Outlook, da IEA é um dos 

mais completos estudos sobre o futuro da demanda energética chinesa e do 

World Oil Outlook 2008. Entendemos que o passado não necessariamente se 

reproduzirá no futuro, especialmente por políticas de busca de energias 

renováveis quer pela comunidade internacional, como a CEE, com sua meta de 

redução de emissões em 20% de gases, ou pela ascensão de um presidente 

americano não vinculado a interesses petrolíferos, como Barack Obama.  

 

Também a China está tentado desenvolver novas políticas tecnológicas que 

poderão ter impactos expressivos na demanda de produtos minerais energéticos 

do país. 

 

No caso do estudo a IEA, ele traça cenários alternativos, onde se prevê a 

perspectiva chinesa do setor. Para nosso caso, interessa-nos, principalmente, o 

impacto da demanda futura da China em bens minerais como o petróleo, gás, 

carvão e urânio. 

 

Como abaixo se prevê maior urbanização, crescimento do setor de serviços e 

um pequeno crescimento populacional. 
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TABELA 112 

Pressupostos básicos do consumo futuro de energia na China (1990-2030) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 
 

 

Pelo cenário de referência, podemos ver na tabela e na figura abaixo, que os 

maiores incrementos de demanda dar-se-ão em energia renovável, mas cuja 

presença ainda será pequena no total da demanda energética chinesa, em gás 

e energia nuclear, e, em menor grau, hidráulica, petróleo e carvão. Entretanto 

pelas medidas que vêm sendo adotadas pela China em várias áreas, como 

projetos de eólicas e solar, tudo parece indicar que as fontes renováveis talvez 

cresçam mais do que previsões anteriores. Nesta perspectiva a China adotou 

internamente recentes medidas de incentivo a mudança de matriz energética no 

campo, incentivando a adoção de uso de energia solar através de 

fotoeletricidade, mas também desafiou países industrializados a doarem 1% do 

PIB a países pobres em desenvolvimento para mudarem seu perfil energético 

para fontes renováveis. Esse desafio foi apenas aceito pela Alemanha. 

Entendemos que essa iniciativa está relacionada ao fortalecimento da indústria 

chinesa voltada para energia renovável, que contará, assim, com grandes 

recursos (que hoje seriam da ordem 43 bilhões de dólares) para sua expansão, 

ao mesmo tempo em que faz política externa e de modernização tecnológica e 

ambiental. 
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FIGURA 91 

Installed Capacity of Wind Power in China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Renewable Energy in China.National Renewable Laboratory. 
Wwwnrel.gov/docs/fy04osti/35789.pdf 
 

E, segundo o mesmo laboratório americano, a China teria um potencial de 

235Gw (a 10 metros de altitude) de energia eólica no continente, o que daria a 

23-29% de fator capacidade daria de 506-632 Twh e aproximadamente o triplo 

deste valor na costa abaixo a China possui bom potencial de energia eólica. 

Artigo mais recente já fala que a China programa 30Gw de energia eólica em 

2020 (www.forbes.com/feeds/ap/2009/01/12/ap5908610.html), já 50% acima da 

projeção do N.R.L. 
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TABELA 113 

Demanda futura de energia primária dentro de um cenário de referência da IEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: IEA 
 

Além disso há a decisão governamental chinesa de acelerar a redução de 

emissões que leva a um aumento de investimentos em energia limpa (China to 

intensify pollution reduction. Disponível em: www.chinadaily.com. Acesso em 20 

jan. 2009), quando pretende investir para reduzir 1,9 milhões de t de dióxido de 

enxofre, e 1,2 milhões de t de dióxido de carbono em 2009, e aumentar o 

tratamento de esgoto em 10 milhões de t.  
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FIGURA 92 

China: demanda de energia primária no cenário de referência da IEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: World Energy Outlook 2007.IEA 
 

Se a indústria chinesa foi a determinante da demanda energética até aqui, o 

perfil traçado pela IEA é de que principalmente outros setores, como transporte 

e residência venham a ter maior participação na demanda futura, seguindo 

padrões mais clássicos de crescimento de economias menos industriais e mais 

urbanas e de serviços. 

 

Pela figura acima, vemos o incremento de demanda de energia, e que o 

petróleo e gás, entre outros, terão um incremento ainda maior. 

 



274 

 

     

FIGURA 93 

Consumo final de energia por setor na China até 2030 seguindo cenário de 

referência da IEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 
 

O setor de transporte, em especial, mereceu maior destaque no estudo. Previa-

se que a China tivesse um estupendo crescimento de venda de automóveis dos 

atuais 7 milhões/ano (2008) para 30 milhões em 2030. Isso levaria a uma 

demanda crescente de petróleo para uso pelos automóveis e também para 

caminhões.  
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FIGURA 94 

Demanda futura de energia pelo setor de transporte e por modo no modelo 

de referência da IEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 
 

 

Este crescimento deverá ocorrer em virtude de grande aumento de vendas de 

veículos no país, conforme figura que se segue. 

 
FIGURA 95 

Previsão de venda de carros na China pela IEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 
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O setor automobilístico será uma das determinantes do futuro da demanda da 

energia chinesa. O estudo da IEA compara o desempenho da frota de veículos e 

prevê que o desempenho de veículos da União Européia deverá ultrapassar o 

do Japão (hoje a melhor) e onde se pode ver que a frota chinesa vem 

melhorando seu desempenho. 

 

FIGURA 96 

Comparação internacional do desempenho energético da frota de veículos 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 

 

 

Convém lembrar que, nas previsões de produção futuras, cescem as previsões de 

produção de petróleo por via não convencional (carboquímica, areias, etc), como na 

figura a seguir. 
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FIGURA 97 

 Projeção de  produção de petróleo na China até 2030, segundo a IEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte; IEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte; World Energy Outlook . IEA 2007. 
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FIGURA 98 

 Oferta prevista de petróleo para quadro de referência (m.b/dia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: World Oil Outlook Opec, 2008 
 

 

Este fenômeno do crescimento de produção de petróleo por vias não 

convencionais não deverá ocorrer só na China, mas, segundo a OPEC, esse 

tipo de suprimento crescerá até 2030, atingindo mais de 30 m.b/dia, ou quase 

25% do total de demanda, conforme figura a seguir. 
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FIGURA 99 
Suprimento de petróleo previsão até 2030 

 
 
 
 
 
 
Fonte: World Oil Outlook 2008. OPEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: World Oil Outolook 2008. OPEC 
Quanto à demanda e produção de petróleo na China, a IEA vê grande crescimento 

da importação, conforme a figura a seguir. 

 
FIGURA 100 

Previsão de demanda e oferta de  Petróleo na China. IEA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 
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Já a produção demanda de gás se comportaria segundo a figura que se segue, 

segundo a IEA. 

 

 

FIGURA 101 

Previsão de produção e demanda de gás na China. IEA 

 

Fonte: World Energy Outlook 2007. IEA 

 

 

5.1.5.1 Conclusões sobre as perspectivas de petróleo e gás na China 

 

Não há uma única projeção sobre estes bens na China. As da IEA mostram 

diferenças em relação às da OPEC. Pelas projeções da IEA, no cenário de 

referência temos: 
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TABELA 114 

Previsão de produção e demanda da China pela IEA 

 2015 2030 

Produção petróleo 4,04 m.b/dia 3,45 m.b/dia 

Demanda Petróleo 12 m.b/dia 16 m.b./dia 

Produção de gás 102,7 b.m.c. 110,8 b.m.c. 

Demanda de gás 140 b.c.m. 240 b.c.m 

 

Já a OPEC tem previsões distintas, e com mais prespectiva de produção interna e 

menor demanda: 

 

TABELA 115 

Previsão de produção e demanda da China pela OPEC 

 2015 2030 

Produção  petróleo 4,3 m.b/dia 4,8 m.b/dia 

Demanda petróleo 10,3 m.b/dia 15,4 m.b/dia 

Produção de gás n.d. n.d. 

Demanda de gás n.d. n.d. 

 

 

5.2 CARVÃO 

 

 

5.2.1 Introdução  

 

O carvão é o mais importante bem mineral da China. Isto se deve à sua grande 

disseminação no território chinês, como se pode ver no mapa abaixo, à sua 

grande produção, e à grande participação na matriz energética chinesa. No 

primeiro caso o carvão está presente em mais de 63% dos municípios 

(condados) chineses, mesmo que esteja mais concentrado em certas 

províncias. Presente em quase todas as províncias, com exceção da 

Municipalidade de Shangai e da Região Especial de Hong Kong (Zhu Xen 2006). 

No segundo continua importante, mesmo que venha perdendo participação 
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percentual na matriz energética, atingindo 69, 2% em 2007, o que já vem sendo 

perseguido como objetivo desde planos quinquenais de 1996-2000 (Thomson 

2003, pág 167). Já a produção teve uma redução no fim dos anos 90, mas 

retorna com toda força nos últimos anos, conforme é possível verificar na tabela 

abaixo. 

              

TABELA 116 

Produção chinesa de carvão 

Ano Produção total: milhões ton 

1949 32,4 

1980 620 

1990 1.079 

1995 1.366 

1996 1.374 

1997 1.325 

1998 1.232 

1999 1043 

2000 890 (1171 World Coal Institute) 

2001 1.294 

2002 1.326 

2003 1.502 

2004 1.956 

2005 2.226 

2006 2.482 

2007 2.550 

Fontes: 1990-96 Mineral facts of China. 1997-1999  
Thomson (2003); 2000-2006 World Coal Institute; 2007 USGS 

 

 

5.2.2 Características da indústria de carvão da China 

 

A indústria de carvão chinesa tem algumas características como: o grande 

número de minas, resultado de ampla disseminação do carvão pelo país, que 
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resulta numa média baixa de produção por minas e em muitos problemas; a 

presença de empresas estatais que forma deficitária, mas que cada vez mais 

são lucrativas, e algumas com ações em bolsas diversas, com uma grande 

mudança no gerenciamento de suas empresas carboníferas; e um setor em 

reestruturação, com criação de empresas maiores, e médias, que sejam 

capazes de introduzir tecnologias modernas. 

 

 

Grande número de minas 

 

 

A disseminação e as consequências em termos de segurança, escala produtiva, 

tecnologia e problemas sociais. 

 

Por sua elevada disseminação, que origina a possibilidade de existência de 

pequenas minas disseminadas em quase todo o território, a indústria do carvão 

tem um grande número de pequenas minas em atividade. Essas minas têm 

características de serem minas locais, que atendem a mercados locais, que 

geram empregos rurais, com baixíssima capacidade técnica (muitas vezes 

empregando mão-de-obra ociosa no campo, e que encontra na atividade mineral 

uma boa fonte de renda, mas sem nenhuma qualificação técnica), que atuam na 

ilegalidade, que têm alto grau de acidentes, e quase nenhuma tecnologia. 

 

Minas desse tipo geram riqueza para comunidades rurais, atendem a 

necessidades de emprego e de renda destas comunidades, mas geram 

inúmeros problemas, como: 

 

a) baixo rendimento e recuperação dos jazimentos; 

b) geram muitos resíduos e passivo ambiental; 

c) criam problemas de poluição disseminada em todo o território, como 

assoreamento de rios, etc; 

d) geram alto impacto em saúde e problemas de seguridade; 
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e) problemas de conflitos com autoridades centrais quando do fechamento 

dessas minas. 

 

No entanto, mesmo assim, o governo central tem tido como objetivo o 

fechamento de pequenas minas. Só na província de Shanxi, o governo central 

fechou 1.500 minas em 1987 por questões de segurança. Em 1993 teriam sido 

fechadas 13.000 minas ilegais, mas tinham sido identificadas que metade das 

90.000 minas locais não possuíam licença. (Thomson, 2003, p. 152). Isso dá a 

dimensão dos problemas governamentais para controle da produção de carvão 

em pequenas minas. Em 1999, o governo anunciou que 33.000 minas pequenas 

foram fechadas. (Ibid, p. 169), e, em 2000, mais 18.900 teriam sido fechadas. 

Esses fatos levaram a decréscimo da produção chinesa que volta a patamares 

de 1985. 

 

É evidente que o fechamento de minas locais, e mesmo de minas 

antieconômicas, exigiu a reconversão de empregos, gerou resistências, 

protestos, etc. Mas a reconversão se deu também por busca de produtividade e 

rentabilidade de minas estatais que foram obrigadas a serem lucrativas, o que 

forçou a redução do número de empregados, maior automação, etc. (Thomson, 

2003). Mas grandes resistências aconteceram em locais onde não havia opção 

econômica de emprego, onde o carvão era a maior fonte de renda, e sem 

alternativa econômica à população. (Ibid. 169). A aposentadoria de muitos e a 

reconversão de outro grande número de trabalhadores. 

 

O número máximo de minas de carvão teria sido, em 1995, com 85.000 minas, e 

em 2005 este número teria caído para 26.000. (China’s coal production meets 

domestic demand - China Daily, 14 mar. 2008). Essa redução foi também fruto 

do fechamento de 11.200 minas em 2006-2007. Mesmo assim, a produção de 

2007 teria ultrapassado 2,5 bilhões de toneladas. 

 

As minas pequenas e ilegais, quase sempre têm a proteção de autoridades de 

vilas, e são lucrativas, especialmente no inverno, quando a necessidade faz 

aumentar o preço do carvão. Além disso, como houve uma política de 
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descentralização, autoridades provinciais, depois de grandes apagões de 2003 

e 2004 permitiram a construção de centrais elétricas a carvão ilegais, isto é, não 

autorizadas pelo governo central, o que mostra quão complexa tem sido para o 

governo central controlar o crescimento do país, que cresce a taxas acima do 

desejado pelo governo. Recentemente, artigo no The Wall Street Journal, de 

Shai Oster (27 dez. 2007), mostra a construção ilegal de usinas na Mongólia 

Interior, província chinesa rica em carvão, de usina termoelétrica de 362 milhões 

de dólares em Xinfeng, que só foi descoberta por Pequim após grave acidente 

na construção, com seis mortes. E que mesmo advertida pelo poder central, e 

com autocrítica de suas autoridades provinciais, ela continua e espera obter 

uma autorização retroativa das autoridades centrais. Ações desse tipo têm 

permitido que a província seja a que mais cresce no país, oferecendo atrativos 

para indústrias intensivas em energia, e cresceu 22,5% em 2005 (dobro da taxa 

do país), e 19,4% em 2004. 

 

As minas pequenas são responsáveis por apenas um terço da produção do 

país, mas respondem pela maioria dos acidentes com morte em minas, que, 

mesmo tendo caído de 5.938 para 4.326 em 2007 (Wall Street Journal, Ibid.), 

ainda é altíssimo. No entanto, o fechamento dessas minas, a decisão de não 

legalizar minas que produzam menos de 300.000 t/ano, e outras decisões 

poderão reduzir esta trágica marca. 

 

 

5.2.3 A geologia do carvão chinês e reservas 

 

 

Em 1986, a China, através de sua Comissão Nacional de Reservas Minerais 

promulgou os “Padrões de Exploração Geológica de Recursos de Carvão” (The 

Standard of Geological Exploration of Coal Resources). Com esses padrões, o 

país definiu até que profundidade poderiam ser estabelecidas as reservas de 

uma mina carbonífera, em função de sua capacidade de produção. Também a 

classificação de seus carvões, que já existia em lei de 1958, foi reafirmada na 

mesma legislação, abrangendo, desde os linhitos, até o antracito. 
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É interessante ver a profundidade em que são consideradas reservas de 

carvões. Para uma produção média anual em poços de 450.000 t/ano ou 

maiores, só poderiam ser consideradas jazidas de até 1.000 m de profundidade, 

para até 300.000 t/ano apenas até 600 m de profundidade,  e de 1200 m de 

profundidade para minas antigas. No entanto, o país permite que reservas 

inferidas sejam consideradas até 2.000 m de profundidade. (Zhu Xun 2006). 

 

Vários estudos governamentais estimam que as reservas inferidas da China 

atingiriam um montante de 4.550 bilhões de toneladas (dados de 1992, do China 

Bureau of Coal-field Geology. Zhu Xun 2006). 

 

Em 1997, o então Ministério da Geologia e dos Recursos Minerais apresentava 

uma reserva acumulada de 1.033 bilhões de toneladas, sendo que 252,5 eram 

reservas medidas.  

 

Em termos de reservas mundiais, a China estaria em terceiro lugar no mundo, 

atrás da Rússia e dos Estados Unidos. 

 

 

Eras geológicas e o carvão chinês 

 

 

A China apresenta carvões de diferentes eras geológicas, como Carbonífero, 

Triássico, Jurássico, Cretáceo e Terciário, do que seriam no Carbonífero 

Anterior, Carbonífero-Permiano, Permiano, Triássico Posterior, Jurássico Médio- 

Anterior, Cretáceo Anterior e Terciário. (Ibid.).  

 

Apesar de disseminado, o carvão se concentra em 11 províncias, especialmente 

em Xinjiang e Mongólia Interior, cada qual com mais de 1 trilhão de toneladas 

(Ibid.), e também em Shanxi, Shaanxi, Ningxia, Gansu, Ghizou, Hebei, Henan, 

Anhui e Sahndong, cada qual com mais de 100 bilhões de toneladas estimadas. 

Essas províncias teriam 95% do carvão do país. 
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As sete camadas estratigráficas de carvão do país tem algumas características: 

 

1- Camada do Carbonífero Anterior 

É de uma formação chamada de Ceshui, e se localiza mais no sul da China, 

especialmente nas províncias de Anhui (centro e sul), Gaungdong (norte e 

oeste), Hunan (centro). 

 

      2- Camada do Carbonífero-Permiano 

Localiza-se no norte da China, forma de sedimentos contínuos, na Plataforma 

Norte do país. Abrange várias formações. 

 

3- Camada do Permiano 

Abrange várias regiões da China, mas, no sul, tem o nome genérico de 

Formação Longtan, de baixo valor econômico, mas com camadas muito 

diversificadas. Formações dessa época estão presentes em províncias como 

Fujian (sudoeste), Guangdong (leste e centro), Zhegiang e Jiangxi (oeste, 

centro), Ghizou, Yunan. 

 

4- Camada do Triássico Posterior 

Mais comum no sudoeste e sudeste da China. É muito distribuído na Bacia de 

Sichuan com a Formação Xujihe, com camadas de 500-600 m de carvão. 

 

5- Jurássico Médio-Anterior 

É a era com maior formação de carvão na China, e está concentrada no 

nordeste do país, incluindo a Bacia de Ordos (Formação Fuxian, com camadas 

espessas de carvão vapor, Formação Yan na que se compara à Formação 

Datong no norte de Shanxi e da Formação Yima no oeste de Henan). Está 

presente em Xinjiang (com formação de até 800 m de espessura de carvão). 

 

6- Camada do Cretáceo Anterior 

Localizam-se, principalmente, em três províncias do nordeste da China e leste 

da Mongólia Interior, com camadas de médio e pequena espessura. Em 
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Liaoning (oeste) tem camadas de 10 a 80 m de espessura. Mas em outras 

formações o carvão pode ter espessuras de 1-10m. 

 

7- Terciário 

Localiza-se em duas regiões da China do norte e nordeste, em Liaoning e 

Yunan. Atinge diferentes espessuras, que vão de 4,4 a 223m (Formação 

Xialong, com média de 139m) a de 40-100m (Formação Zhatong). 

 

 

5.2.3.1 Características das províncias carboníferas (Fonte: Zhu Xun, 2006) 

 

 

1- Província do Carbonífero Anterior no Sul da China 

Bom carvão na camada situada na Formação Ceshui, nas áreas de Xinhua, 

Lianyuan e Shaoyang na região central de Hunan.  

 

2- Província do Carbonífero Permiano do Norte da China 

Cobre toda a área de Pequim, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shandong e Henan e 

parte ou maior parte de Shaanxi, Gansu, Ningxia, Liaoning, Jilin, Mongólia 

Interior, Jiangsu e Anhui, abrangendo uma área de 1,2 milhões de quilômetros 

qudrados. É a província mais importante da China. Devido aos movimentos de 

plataformas ela é mais superficial ao sul, e mais profunda ao norte. Camadas 

mais espessas de carvão se situam mais ao norte, e outras de menor interesse 

econômico no centro por condições hidrogeológicas e por estar intercalado de 

camadas de calcário. 

 

3- Província do Permiano no Sul da China 

Como a plataforma base do Yangtsé é estável no oeste, as camadas de carvão 

nessa região são horizontais, enquanto que, no sul da China, é o contrário. Há 

bons carvões formados em Ghuizou, no leste de Yunann e sul de Sichuan. Na 

parte leste, há formações no sul e centro de Hunan a na depressão Pingle de 

Jiangxi. 
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4- Província do Triássico Posterior do Sul da China 

“Na era Mezóica as diferenças entre o leste e o oeste da China se tornaram 

maiores e foi impossível formar camadas de carvão unificadas” (Zhu Xun, 2006). 

As camadas de carvão são, então, espessas no nordeste da Bacia de Sichuan, 

mas estreitas no leste. Há carvões mineráveis em várias formações do mesmo 

tipo como: Xiaokuanggzi, Xujiahe ambas no nordeste da bacia, e no leste com 

da mesma formação Xujiahe. No sudoeste, a Bacia de Chuxiong, e no norte a 

área de Dukou-Baoding é uma importante área da província, com camadas 

espessas. No norte de Fujian, há carvões em Dakeng de Zhangping e também 

na Formação Jiaokeng em Fujian. Um ramo oeste aparece no norte de 

Guangdong e sul e leste de Hunan, onde continua para nordeste em Wuyuan ao 

longo da depressão Pingle. 

 
5- Província do Jurássico Médio Anterior no Noroeste da China 

Depósitos sedimentares do Jurássico Médio Anterior distribuem-se também no 

norte da China, especialmente no noroeste e em menor grau no norte. Este foi o 

período mais importante de acumulação de carvão e a província responde por 

reservas totais de 65% e medida de 40% do país. Seu grande potencial se deve 

à pouca profundidade do carvão. Erdos, Jungar, Tuha Turpan Hami, Yiiming e 

Bacia de Tarim são grandes depósitos (os cinco maiores em 1997), com 80% 

dos recursos carboníferos do período geológico no país. Há várias formações 

como Yangchan, Fuxian, Yanàn e Zhiluo, mas na área de Erdos a formação 

Yan’an tem área de 200.000 quilômetros quadrados, principalmente nas partes 

norte, oeste e sul da bacia. Ali se destacam as áreas de minas de Shenmu, 

Dongsheng, Lingwu, Dingbian, Huangling, Binxian e Huating. 

 
Na área da bacia de Jungar, há 130.000 quilömetros do Grupo Shuixigou, que 

são desta época do Jurássico Médio e do Anterior. A melhor área dessa bacia 

situa-se na sua margem sul, com uma extensão de 550 km de Usu, no oeste, 

até Jimsar no leste. Ali há 50-60 camadas mineráveis com espessura de 70 a 

240 m com reservas significativas. 

 



290 

 

     

6- Província do Cretáceo Anterior no Nordeste da China 

São bacias muito isoladas, sendo que três estão situadas no nordeste do país e 

uma na Mongólia Interior. Seguir falhas na direção Sul-Norte desde Da 

Hingghan Range a Yilan-Yitong, em três cinturões. O do oeste, mais largo, 

localiza-se na Mongólia Interior, sub-dividido em dois setores: norte e sul. O 

norte na Bacia de Hailar, com 30 bacias menores, do Grupo Jalainur, com 

formações de carvão superior e baixo, no sudoeste, e superior no nordeste. As 

bacias de Jailanur, Yimim e Dayan representam este setor. No setor sul há a 

Bacia de Erlian com 118 bacias de tamanhos distintos. Têm carvões superiores 

em vários locais e inferiores no leste. Ali se encontram as bacias de Holinhe, 

Bayanhua, Shenli e Bayanblulag, Da Hingan Range e Yilan-Yitong no centro. 

 
No setor norte, a Bacia de Songliao composta de 31 bacias menores nas 

formações Shahai e Fuxin. No sul, a Bacia de Chifeng-Tiefa, sendo famosas os 

setores de Fuxin, Tiefa, Yuanbaoshan e Pingzhuang. No cinturão leste, as 

bacias de Wandashan Hercynides e Nadanhada.  

 
7- Província de carvão terciário 

São duas as bacias do Peleogenio. Na subprovíncia nortena falha de Tanlu, no 

leste na falha de Fushun-Mixan, onde há as bacias de Fushun, Meihe, Dunhua e 

Hulin. No oeste na falha de Yilan-Yitong, com corpos de Yitong, Shulan, 

Wuchang. Na subprovíncia sul há as bacias de Guangxi, com a Bacia Baise, 

localizada no sudoeste da falha de Youjiang. Outras duas subprovíncias do 

Neogene, no oeste e leste. No oeste as subprovíncias de Sichuan e Yunnan, 

com mais de 150 bacias de carvão, sendo famosa a de Xialongtan. No leste, a 

de Taiwan, com camadas estreitas e profundidades de até 5.000 m. 

 
 
5.2.3.2 Distribuição do carvão chinês 

 

A maioria do carvão chinês está situada em províncias ou regiões autônomas 

pouco desenvolvidas como Shanxi, Mongólia Interior, Shaanxi, Xinjiang, Ghizou 

e Nigxia, que tinham, em 1997, 82,8% do carvão do país. As províncias e 

municipalidades costeiras, que consomem mais energia, possuem pouco 
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carvão: 5,3%. Isso demonstra a necessidade de transporte de carvão para 

regiões costeiras, ou, no caso de energia produzida junto às minas, o seu 

transporte para a costa. Este transporte é um dos desafios do país, que está 

investindo pesadamente em ferrovias, inclusive para atender a esta 

necessidade de transportar grandes volumes de carvão, do oeste e interior, para 

a costa leste. 

 
Outro desafio é que as áreas do oeste e norte da China, onde se localizam os 

carvões, são regiões de pouca presença de água. As 17 províncias, 

municipalidades e regiões autônomas do norte da China têm apenas 21,4% dos 

recursos hídricos do país, e a oeste das Montanhas Taihang, a água fica ainda 

mais escassa. A água necessária para lavar e concentrar carvões é algo 

escasso, o que dificulta a produção e uma melhor qualidade dos produtos. Isto 

agrava problemas ambientais. 

 
FIGURA 102 

Localização de carvão na China 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zho Xun 2006 
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A qualidade dos carvões chineses 

 

 A qualidade dos carvões chineses é de teor alto para carvões que se destinam 

a produzir energia, mas o percentual de antracito é considerado insuficiente 

pelo país. Deste modo, carvões coqueificáveis não são abundantes. 

 

Os carvões betuminosos representavam 42,5% das reservas. Eles possuem 

baixo percentual de cinzas, boa lavabilidade e baixo enxofre. Nas minas 

maiores, as cinzas eram 10,85%, enxofre 0,75%, as cinzas do carvão 

coqueificável eram de 10,1% e enxofre de 0,87%. 

 

O carvão de Datong possui cinza de 5-10%, enxofre abaixo de 0,7%, sendo 

parte dele gaseificado. As reservas de antracito eram, em 1997, 11,5% do total, 

sendo mais presente em Guizhou e Shanxi. Na formação Shanxi, o carvão tem 

cinza e enxofre baixos. Já em Guizhou, o enxofre é elevado. 

 

Um resumo de uma tabela de Zhu Xun (2006) mostra a situação de carvões 

chineses: 

 

Tipo Coqueificável 
Total * 

Não 
coqueificável 

Total* 

Não 
classificados 

Total* 
Total* 

Reservas 254,6 736,1 16,9  

% 25,4 72,9 1,7 100 

• Unidade: bilhões de t 

 

 

A profundidade dos carvões chineses 

 

 

Os carvões chineses são profundos, e raramente são extraídos a céu aberto. Só 

13 distritos eram a céu aberto (1997), com apenas 41,2 bilhões de toneladas 
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(4,1% da reserva nacional). Há reservas de linhito que podem ser extraídas a 

céu aberto. 

 

- Associações paragenéticas de carvões 

Como a geologia chinesa é complexa, com grande tectonismo e formações de 

carvões em épocas distintas, há grandes associações de mineralizações junto a 

minas de carvão. A maior delas é de caulim, que está associado a carvões de 

todas as épocas, especialmente no carbonífero Permiano do norte da China. 

Ocorre em: Datong, Yangquan e Jiexiu (Shanxi); Tangshan (Hebei); Pubai 

(Shaanxi); Jungar (Mongólia Interior); Jiaozuo (Henan); Huainan e Huabei 

(Anhui), e também em Guangdong e Xinjiang (reservas de caulim associados de 

1.670 bilhões de toneladas, podendo chegar a 5.529 bilhões de toneladas). Há 

xistos betuminos que poderiam chegar a 2.013 bilhões de toneladas. 

 

Outro mineral associado é a bentonita, que, dos 31 depósitos, 25 são 

associados ao carvão (880 milhões de toneladas). A diatomácea associada a 

carvões atinge 2,3 bilhões de toneladas. Há areias betuminosas, que poderiam 

chagar a 727 bilhões de toneladas. Enxofre, com 240 ocorrências de pirita 

associadas ao carvão, e 33,9% da reserva total do país nesta condição (33,9% 

de 3,4 bilhões de toneladas).   

 

A reserva de gipsita associada a carvões atingiria 11,5 bi t. 

 

 

5.2.4 Etapas históricas recentes do setor carbonífero e o Estado 

 

 

O setor carbonífero chinês passou por diferentes situações em função de como 

o estado chinês organizou a sua economia. Se em Thomson temos uma 

descrição detalhada dessa evolução ao longo dos diversos planos quinquenais, 

optamos por outros autores que veem três grandes períodos econômicos. 

Segundo eles há três modos de atuação e cobranças do estado em relação ao 
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desempenho do setor e presença de empresas não-estatais no setor 

carbonífero. (Shen e Andrews-Speed 2001). 

 

A - Período entre 1949-1978 

 

A primeira vai da chegada ao poder do regime comunista, em 1949 até 1978. Na 

área energética, o país buscava a auto-suficiência, aliás como em tudo, pois 

sofreu um boicote dos Estados Unidos e de países ocidentais de 1950 a 1972, 

além de divergências com a então União Soviética, após breve período de boas 

relações nos primeiros anos da década de 50. 

 

Nessa época, em seus planos quinquenais, o planejamento centralizado, levou 

a um monopólio de empresas estatais, com grande controle do Estado. O 

sistema de produção era hierarquizado, com um Ministério do Carvão. Havia 

níveis de empresas, com minas de carvão estatais, minas de propriedade de 

governos locais, e minas de propriedade de vilas e cidades, sendo estas 

geralmente pequenas. 

 

 O plano era o guia de produção, e não se levavam em conta questões de 

mercado, economicidade e outros parâmetros de mercado, com rígido controle 

estatal. Como a responsabilidade do desenvolvimento era dividido e 

hierarquizado em cinco níveis (central, provincial, condados-municípios, cidades 

e povoados), e como a prioridade era a industrialização de base, que se voltava 

à reativação da economia devastada pelas guerras, internas e Segunda Guerra 

Mundial. No primeiro plano quinquenal, de 1952-57, a indústria do carvão se 

expandiu para atender às necessidades da industrialização com auto-suficiência 

energética. 

 

No entanto, durante o chamado período do “Grande passo para adiante”, que se 

iniciou em 1958 para acelerar o desenvolvimento, a produção de minas 

pequenas se reduziu. Fecharam-se as pequenas minas, e algumas grandes 

minas de empresas estatais tiveram problemas de descontinuidade de produção 

por fatores diversos, incluindo problemas oriundos de conflitos com a União 
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Soviética, que fornecera anteriormente equipamentos. Posteriormente, essa 

produção se normalizou e se expandiu. 

 

Também durante a Revolução Cultural, a produção de carvão acompanhou o 

decréscimo geral de produção econômica, o que criou problemas de energia, 

entre 1966 e 1967. 

 

 

B - Período de transição: 1978-1992 

 

A introdução de mecanismos de mercado e uma política de descentralização em 

1978 pelo governo chinês afetou toda a economia, e também a estrutura de 

produção de carvão, mesmo que ao planejamento ainda tenha um papel 

importante na indústria carbonífera. 

 

Com transformações diversas que ocorriam no campo, que liberavam 

trabalhadores de suas tarefas, resultado do crescimento da produtividade 

agrícola, e com a riqueza por ela produzida nas áreas rurais, parte da mão de 

obra se desloca para a produção de carvão em pequenas minas de vilas, que 

ganham importância, passando de 113,6 milhões de toneladas, e 18,3% da 

produção do país em 1980, para 283,2 milhões e 32,5% em 1985. Essa 

presença crescente das pequenas minas de povoados, quase sempre de 

propriedade comunal, não se sujeitavam a controle e supervisão do Estado, até 

pela falta de uma legislação que regulasse esta crescente presença comunal. 

Surgem, então, diferentes tipos de minas, com níveis técnicos diferenciados, e 

as pequenas minas se revelam um grande problema em termos de acidentes, 

condições de trabalho, ambientais, etc. 

 

 

C - O período pós-1992 

 

Em 1992 uma viagem de Deng Xiaoping ao sul da China marca o lançamento de 

uma nova fase econômica, com a aceleração das mudanças que aceleram a 
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introdução de reformas pro-mercado. Essas reformas vão também atingir o setor 

do carvão, com liberação de preços, mas insistindo no princípio de desenvolver 

minas grandes, médias e pequenas. Com preços determinados pelo mercado, 

as minas não estatais, privadas e comunais, crescem, mas agravam problemas 

de sustentabilidade ambiental, com poluição de água, ar, deposição de rejeitos, 

desperdício de recursos e má explotação de jazidas, etc. 

 

Cresce então, simultaneamente, a produção de minas não estatais, e dos 

problemas ambientais e sociais oriundos desse crescimento, o que leva o 

governo a começar a política de fechamento de minas ilegais. 

 

Essa política de fechamento de minas pequenas é vista como falha por muitos 

motivos, mas talvez, principalmente, porque essas minas recebem o apoio de 

autoridades locais, que se contrapõem às medidas do governo central, por 

verem vantagens em renda, emprego e prestígio entre seus governados. 

 

 

5.2.5 Produção de carvão e estrutura produtiva 

 

 

A produção de carvão na China caracterizou-se, no regime comunista, como um 

grande crescimento, como se pode ver na tabela abaixo. Nela também 

verificamos que, após o rompimento de relações entre China e a antiga União 

Soviética, o setor entrou numa grande crise, da qual vai demorar a se recuperar, 

com consequências graves para o país. 

 

Depois da abertura do regime em 1978, a produção de carvão continuou a 

crescer, mas, após o ano 2000, esse crescimento se acelerou. 
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TABELA 117 

Produção de carvão na China 1998-2007 

 Antracito Betuminos

o 

Linhito Total 

1998 229,0 960,0 50,8 1.239,0 

1999 182,0 822,0 45,6 1.049,6 

2000 176,0 781,0 42,0 999,0 

2001 190,0 965,0 47,8 1.202,8 

2002 250,0 1.110,0 53,0 1.413,0 

2003 304,0 1.360,0 63,0 1.727,0 

2004 464,0 1.450,0 80,0 1.994,0 

2005 487,0 1.670,0 98,0 2.225,0 

2006 510,0 1.700,0 110,0 2.320,0 

2007 530,0 1.900,0 120,0 2.550,0 

Fonte: USGS 

 

Da tabela acima, vemos que o antracito cresceu 131,4% entre 1998 e 2007; em 

97,9% os betuminosos, 136,2 % em linhito, e, no total, 105,8%. 

 

A produção de empresas é caracterizada em três grandes tipos: estatais, 

empresas estatais, mas pertencentes a governos locais, empresas de 

propriedade coletiva da cidade e vilas. Mas cresce a participação de joint-

ventures, inclusive com empresas estrangeiras (Sydney Mining Company 

Announces Coal Investment in Inner Mongólia, China. Disponível em: 

http://www.trademinster.gov.au/releaes/2008/sc_067html 22 August 2008. 

Acesso 9 jan. 2009).Thomson apresenta dados mais discriminados, ampliando o 

tipo de empresas. Para estatais as divide em de gestão central (CMA Central 

Management Administration) e local (LS), e local não estatal, sob jurisdição de 

vilas e cidades. 

 

O USGS apresenta algumas empresas chinesas produtoras de carvão em 2006 

e suas capacidades de produção. Nela, vemos governos provinciais e a 

Shenhua como grandes produtores de carvão na China. Vê-se que os governos 
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das províncias são grandes produtores, cuja função maior da produção é 

garantir suprimento para produção de eletricidade na província. 

 
TABELA 118 

Maiores produtores de carvão na China (2006) 
Empresa/órgão Localização Capacidade anual 

milhões t 
Governo da Província de 
Hebei Hebei 70 

Governo Província de 
Heilongjiang Heilongjiang 100 

Governo Província de Henan Henan 100 
Governo Província de 
Liaoning Liaoning 70 

Governo Mongólia Interior Mongólia Interior 90 
Governo Província Shandong Shandong 60 
Governo Província Shanxi Shanxi 400 
Governo Província de 
Sichuan Sichuan 80 

Shenhua Coal Corp. Ningxia, Mongólia 
Interior e Shaanxi 150 

Fonte: USGS 
FIGURA 103 

Localização de maiores minerações de carvão na China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Zho Xun, 2006 
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5.2.6 Comércio exterior 

 

 

A China foi um grande exportador de carvão. No entanto, seu consumo 

crescente, e até restrições governamentais, reduziram esta exportação. Assim, 

o país que era grande exportador deverá passar a importador líquido. 

 

 

TABELA 119 

Comércio exterior de carvão da China 

Ano Export. milhão 
t 

Export milhão 
US$ 

Import milhão 
t 

Import mil US$ 

1998 32,29 1.067.788 1,58 68.454 

1999 37,41 1.083.747 1,67 60.858 

2000 55,05 1.459.452 2,12 68.598 

2001 90,12 2.666.388 2,49 87.502 

2002 83,54 2.562.007 10,81 328.460 

2003 93,88 2.750.324 10,76 364.304 

2004 86,66 3.811.241 18,61 886.723 

2005 71.68 4.272.138 26,17 1.383.686 

2006 63,23 3.672.114 38,25 1.618.809 

2007 53,17 3.295.498 51,02 2.421.605 
Fonte: USGS 
 

Apesar de ter sido um grande exportador de coque, a China vem 

desencorajando esse comércio, e a tabela abaixo mostra como esta redução foi 

rápida a partir de taxação de exportações de coque. (China’s coal exports seen 

falling after tax hike. Disponível 

em:http://uk.reuters.com/articlePrint?articleID=UKSHA5694320080818. Acesso 

em 10 out. 2008). 
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TABELA 120 

Exportação de coque pela China 

 Qtde mil t Valor mil US$ 

1998 11.460 789.390 

1999 9.970 551.217 

2000 15.200 1.459.452 

2001 13.890 928.240 

2002 13.570 957.500 

2003 14.720 1.672.361 

2004 15.010 3.948.769 

2005 12.760 2.340,584 

2006 14.500 2.007.667 

2007 1.530 3.053.963 

         Fonte: USGS 

Tudo parece indicar que o país será em breve um grande importador de carvão 

mineral. Isso faz com que empresas chinesas se interessem por investir em 

carvão mineral no exterior, como na Austrália, Indonésia e outros países mais 

próximos. 

 

 

5.2.7 Políticas governamentais 

 

 

A China, durante muito tempo, manteve controle de preços de bens minerais, 

inclusive do carvão. Nesse caso, pela presença de empresas provinciais e de 

interesses de desenvolvimento dessas economias, o carvão, que é fonte básica 

de produção de energia elétrica, tem políticas voltadas a evitar incremento do 

preço de energia elétrica. Mas da figura abaixo vê-se que, apesar de mais 

estáveis por serem gerenciados, eles tendem a acompanhar o mercado asiático, 

mas tinham defasagem em relação a este, sendo mais barato. 
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FIGURA 104 

Comparação de preços de carvão da China com mercado internacional 

 
Fonte: World Energy Outlook 2007 

 

Por outro lado, o governo chinês em 2006, através da NDRC, criou 13 regiões 

carboníferas no país de produção em larga escala, com 40 bases produtivas e 

reservas de mais de 700 bilhões de t carvão, 75% das reservas nacionais, que 

terão desenvolvimento de setores de energia, carboquímica e metalurgia. 

Nestas regiões se produzia do 49% carvão chinês em 2005. As primeiras bases 

são em Shaanxi, Mongólia Interior e Shanxi. (Fonte: Coal Demand/Suply and 

Coal Policy in China. Dr. Xiao Xinjian. Center for Energy Economics& 

Development Strategy. Energy Research Institute. National Development and 

Reform Comission, China. Tokyo, Jan 25, 2008). 
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As bases são: Shendong, Norte Shanxi, Leste Shanxi, Leste da Mongólia 

Interior, Yun-Gui (Yunnan-Guizhou), He’ Nan, Oeste Shandong, Centro Shanxi, 

Huanglong, Centro Hebei, Leste NIngxia, Norte Sahanxi. Essas bases têm 98 

áreas produtoras de carvão. 

 
O que se pretende com estas áreas são: 

 
Crescimento de produção preferencial nelas como a meta abaixo: 

TABELA 121 
Metas das 13 bases produtivas de carvão na China (bihões t) 

 2005 2010 2020 

Produção total do país 2,0 2,6 3,0 

13 bases de carvão 1,0 1,5 2,0 

Porcentagem das 3 bases 

no total do país 
49,9 57,7 66,7 

Fonte: Xinjian, 2008 

FIGURA 105 
Localização das 13 bases de produção carbonífera na China 

 
 

Fonte: Xinjian, 2008. 
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Outra política governamental tem sido a de relativo incremento de preços de 

carvão, estímulo a melhorias de competitividade do setor, atração de parcerias 

com empresas estrangeiras, a busca de melhoria tecnológica e fechamento de 

minas pequenas e anti-econômicas ou com grande risco ambiental.  

 

Há também o desestímulo à exportação de coque e de carvão, com taxação a 

exportações; a busca de maior eficiência energética e economia de energia; 

desenvolvimento de produção de produtos combustíveis a partir de 

carboquímica; cooperação energética com vários países na área de carvão (de 

carboquímica a questões de controle ambiental no setor de energia, etc), 

desenvolvimento de energias renováveis e limpas, desenvovimento de 

tecnologia limpa de carvão, desenvolvimento de energia nuclear. 

 

Assim pretende-se, em 2010, que: 

 

a) a energia nuclear atinja 40 milhões de Kw, através da construção de 18 

milhões de Kw; 

b) a energia hidroelétrica atinja 190 milhões de Kw; 

c) bioenergia: 5,5 milhões de Kw; 

d) eólicas: 5,0 milhões de Kw; 

e) energia solar: 0,3 milhões de Kw. 

 

Já em 2020: 

 

a) a energia hidroelétrica deverá atingir 300 milhões de Kw; 

b) bioenergia 30 milhões de Kw; 

c) eólicas 30 milhões de Kw; 

d) solar 1,8 milhões de Kw. 

 

(Fontes: “The mid-long term development plan of nuclear power” NDRC Nov 
2,2007.; China’s Energy Policy. Information Office of the State Council of the 
People’s Republic of China. December 2007). 
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5.2.8 Perspectivas futuras do carvão na China 

 

 

A demanda de carvão chinesa tem, na energia elétrica, a sua grande cliente, e 

cujo crescimento força o aumento de produção carbonífera. Assim, a Agência 

Internacional de Energia, em estudos de 2007 (World Energy Outlook 2007), 

teve a Índia e China como seus objetos. Nele, não se vê muita mudança de 

panorama de demanda de carvão dentro do que denominaram de Cenário de 

Referência. Nesse cenário temos: 

 

TABELA 122 

Demanda de energia primária na China: Cenário de Referência AIE; Mtoe* 

  
1990 

 
2005 

 
2015 

 
2030 

% 
2005 

% 
2015 

% 
2030 

% 
Crec 

anual.
2005-
2015 

% 
cresc. 
2001-
2030 

Total 
energia. 
primária 

874 1742 2851 3819 100 100 100 5,1 3,2 

Carvão 534 1094 1869 2399 66 66 63 5,5 3,2 

Petróleo 116 327 543 808 19 19 21 5,2 3,7 

Gas 13 42 109 199 2 4 5 10,0 6,4 

Nuclear 0 14 32 67 1 1 2 8,8 6,5 

Hidro 11 34 62 86 2 2 2 6,1 3,8 

Biomassa 200 227 225 227 13 8 6 -0,1 0,0 

Outras 
renováveis 0 3 12 33 0 0 1 14,4 9,9 

Fonte World Energy Outlook 2007 
• Milhões de toneladas equivalente de petróleo 
 

Aqui, vemos que o carvão continuaria como a fonte de energia essencial da 

China, mesmo que outras crescessem de participação, como gás, nuclear e, em 

menor grau, o petróleo. Mas como a unidade acima é de toneladas equivalentes 

de petróleo, a produção de carvão necessária para atingir esta demanda é 

maior que esses números. 
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FIGURA 106 

Projeção de comércio exterior de carvão da China até 2030, segundo a IEA 

 
Fonte: IEA, World Oil Outlok 2007 

 

Por esse gráfico, vimos que a previsão da IEA, de que a China passaria a ser 

importadora líquida de carvão antes de 2010, está se concretizando na prática. 

 

Assim, se em 2006, a produção de carvão atinge 2,4 bilhões de toneladas, ela 

deverá atingir, segundo a IEA, atingir valores de 3,88 bilhões de toneladas em 

2015, e de 5,11 bilhões em 2030. Essa demanda está dentro de um modelo 

chamado de insustentável. (Cálculo do autor, pois o estudo apresenta dados em 

milhões de toneladas de carvão equivalente, e como apresenta dados da tabela 

acima em milhões de toneladas equivalentes de petróleo, preferimos tomar 

como toneladas de carvão total). Ao usar duas unidades distintas – ora 

equivalente de petróleo, ora de carvão – o estudo pode confundir um leitor 

desavisado). Esse modelo insustentável mostra que a China precisaria 
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implementar uma capacidade instalada de energia de 1312 MW, que é maior 

que a capacidade instalada hoje nos Estados Unidos, até 2030. 

 

Mas o mesmo estudo apresenta um outro cenário alternativo, onde políticas 

voltadas à sustentabilidade deveriam ser implementadas, bem como reforçadas 

algumas políticas já existentes. Esse cenário levaria à redução de demanda de 

carvão sobre a previsão do cenário de referência, num total de 23%, e, em 

petróleo, a redução seria de 3,2 milhões de barris/dia, sobre a previsão para 

2030. Nesse cenário alternativo, pensa-se que o governo deveria reestruturar a 

economia chinesa para fora de indústrias intensivas em energia, diversificar 

fontes de energia, e melhorar a eficiência energética no país. Algumas dessas 

políticas já fazem parte do Plano Quinquenal vigente, o 11º, que prevê uma 

redução de 20% de energia por unidade de PIB. 

 

Neste cenário alternativo temos: 

 
TABELA 123 

Demanda de energia primária na China num cenário alternativo AIE Mtoe* 
 

2005 2015 2030 
Crec. % 

2005-2030 

Diferenças 

de cenários 

até 2030. 

Mtoe 

Diferenças 

entre 

cenários 

até 2030 % 

Carvão 1094 1743 1842 2,1 -556 -23,2 

Petróleo 327 518 653 2,8 -155 -19,2 

Gás 42 126 225 6,9 25 12,6 

Nuclear 14 44 120 9,0 53 79,4 

Hidro 34 75 109 4,8 23 26,4 

Biomassa e 

lixo 
227 223 255 0,5 28 12,4 

Outras 

renováveis 
3 14 52 11,9 19 57,4 

Total 1742 2743 3256 2,5 -563 -14,7 

Fonte: AIE. World Energy Outlook 
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Não temos dúvidas de que o governo central da China está tentando 

implementar algo que se aproxime de um modelo mais sustentável de energia. 

Para isto tem realizado ações como: 

 

a) acordo com a França de implementação de centrais nucleares; 

 

b) instalação de gaseificação de carvão no oeste do país que poderá fornecer 

gás de melhor qualidade ambiental para outras regiões, pois os resíduos 

indesejáveis de carvão serão aproveitados; 

 

c) busca rapidamente novas fontes de gás, seja na Rússia, através de acordo, 

ou em países vizinhos que possuem reservas; 

 

d) notícias mostram que a China crescerá mais em produção interna de gás do 

que em petróleo e outras fontes de energia; 

 

e) o país possui programas de eficiência energética e tem buscado apoio em 

vários institutos e centros internacionais de renome nessa atividade, de modo a 

agilizar a formação de mão-de-obra. 

 

No entanto, outros aspectos deixam dúvidas sobre o sucesso de uma política 

governamental central, a começar pelo reduzido controle que ele possui sobre 

províncias e localidades, cuja ação gera situações como as descritas 

anteriormente sobre termoelétricas e minas clandestinas. 

 

 

5.2.9 Consolidação do setor carbonífero na China 

 

 

Muitas notícias recentes dão conta da disposição do governo chinês de 

consolidar o setor do carvão através de fusões e aquisições de empresas. Esse 

processo resultaria em: 
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a) seis a oito grandes empresas, com produção acima de cem milhões de 

toneladas de carvão; 

 

b) oito a dez empresas médias, com produção acima de dez milhões de 

toneladas (Disponível em: http://chinamining.org/News/2008-01-

07/11.996.72414d85522.html. Acesso em 07 mar. 2008). 

 

Essa consolidação deve-se à legislação setorial de 2007, e o plano da NDRC 

(Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma) é de que essas empresas 

sejam capazes de produzir mais da metade do carvão do país em 2010, que 

seria de 2,6 bilhões de toneladas. O objetivo seria o de melhorar a competência 

da indústria carbonífera, que em 2006 produziu 2,4 bilhões de toneladas com 

80.000 empresas produtoras. 

 

Mas a China já possui algumas grandes empresas de carvão, como a Shenhua, 

cujo grupo produziu mais de 203 milhões de toneladas em 2006, e que é a 

maior do país. 

 

O segundo maior grupo produtor de carvão é o Carvão Nacional da China, que 

produziu 90,6 milhões de toneladas em 2006. 

 

Mas as empresas de carvão não se prendem a ser meras produtoras do mesmo. 

Hoje, as empresas do setor são grandes grupos que estão em vários negócios, 

como geração e transmissão de eletricidade, ferrovias, portos, produção de 

outros bens minerais associados ou não ao carvão, metalurgia, e deverão 

continuar se diversificando. 

 

Grupos como o Huaibei, o nono produtor de carvão da China, da província de 

Anhui, já possuem atividades muito diversas, como geração elétrica, materiais 

de construção, máquinas, agricultura, turismo, indústria farmacêutica, ferrovia, 

produzindo 11 milhões de toneladas de carvão. Isto dá uma dimensão das 

demais empresas, entre a Shenhua, a maior, e a nona. Seu plano é de chegar a 

35 milhões de toneladas e entrar na carboquímica, entre outros. (Disponível em: 
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http://english.mofcom.gov.cn/article/subjects/ccs/lannud/200802/2008020540011

23.html. Acesso em 13 mar. 2008). 

 

 

5.2.10 O futuro da carboquímica chinesa: produção de gás, diesel, 

gasolina, etc. 

 

A China, dentro de um arranjo comum ao setor, tem desenvolvido, há muito, 

equipamentos para o setor de mineração, siderurgia e outros. Quase sempre 

setores que teriam rápido crescimento também levaram ao desenvolvimento de 

uma indústria de equipamentos, com ênfase nos anos pós-reforma. 

 

Quase sempre esse arranjo tecnológico envolve o papel coordenador do 

governo central, com vários ministérios, universidade e centros de pesquisa, 

empresas produtoras e de equipamentos. 

 

No setor carbonífero não foi diferente. Muitas empresas produtoras de carvão 

também se tornaram empresas diversificadas, incluindo às vezes, produção de 

equipamentos. Assim, quando da busca de melhoria de carvões, através de 

lavagem, esse fato ocorreu, mas também recentemente com o objetivo de que a 

carboquímica servisse de alavancagem para o futuro do abastecimento de 

combustíveis. E, para isso, o país tem desenvolvido um ambicioso projeto, que 

abrangeu desenvolvimento tecnológico para esse objetivo. 

 

Tendo 13% das reservas de carvão do mundo, mas muito menor participação 

nas reservas petrolíferas e de gás, e com um parque automotivo que fez do país 

um grande produtor de veículos, atualmente mais de sete milhões de 

carros/ano, e projetando-se dezoito milhões/ano até 2030.. Isto fez da China o 

segundo importador de petróleo, e em breve superando os Estados Unidos 

como o primeiro importador, a China buscou desenvolver várias políticas 

vislumbrando este futuro, o que incluiu a carboquímica. 
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Um projeto tecnológico denominado Programa 863, para pesquisas avançadas 

com carvão, para gaseificação de carvão, transformando-os em um complexo de 

hidrocarbonetos ricos em hidrogênio, e produzindo um gás sintético chamado de 

“syngas”. As usinas termoelétricas queimam esse gás sintético e limpo. Por 

outro lado, esse gás pode, sob forma de catalizador e em condições adequadas, 

formar hidrocarbonetos como gasolina e diesel. Esse método é uma das 

possibilidades de obtenção de óleo sintético. 

 

A produção de combustíveis líquidos a partir do carvão está em andamento. O 

grupo Shenhua desenvolve um ambicioso projeto, que tem a meta de atingir até 

30 milhões de toneladas de óleo sintético até 2020, sendo até cinco milhões 

iniciais. Isto possibilitaria substituir mais de 10% de importações de petróleo. 

 

A empresa investe na região de carvões de Shenfu-Dongsheng, com trinta mil 

quilômetros quadrados, parte na Mongólia interior e parte em Shaanxi, com 

reservas de 223,6 bilhões de toneladas, na região de Erdos, num montante 

inicial de 1,5 bilhões de dólares na instalação inicial.  

 

Produzir combustíveis líquidos a partir de carvão não é novidade. Isto foi feito 

pela Alemanha, na época de Hitler, que não dispunha de fontes de petróleo, e 

tem, na África do Sul, um atual país produtor, com o método Fisher Hans-

Tropsch (do início dos anos 1920, que usa o cobalto como catalisador). A 

submissão da África do Sul a um boicote devido ao “apartheid”, levou-o a essa 

opção. Mas, no caso da China, este método de gaseificação tem sido usado há 

décadas para produção de gás para fertilizantes e metanol. 

 

Mas a Shenhua optou por um método de Frederich Bergius, mais tardia (anos 

30), e menos conhecido. O método foi usado pelos nazistas, mas depois 

abandonado. Ele é uma liquefação direta, porque não precisa de produzir o 

“Syngas” para depois fazer a liquefação. Nele, o carvão blendado é submetido a 

hidrogênio e calor de 450 graus Celsius, tendo o ferro como catalisador. O que 

quebre a cadeia de hidrocarbonetos, transformando-as em menores para 

liquefação. 
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Este método tem vantagens: é mais rentável em termos de óleo produzido por 

tonelada de carvão, e, no caso chinês, as pesquisas do Instituto Chinês de 

Pesquisa em Carvão é mais rentável que o método tradicional de Fisher-

Tropsch (55-56% da energia no método chinês é capturada no óleo, contra 45% 

no Fisher-Tropsch). Mas o método da liquefação direta é mais complicado, pois 

precisa de instalações separadas de produção e de calor e de hidrogênio, e 

reciclagem de óleo, de hidrogênio, e lama de carvão. 

 

Em 2008, a produção da instalação inicial era de 20.000 barris de óleo sintético 

por dia. O projeto recebeu críticas ocidentais, por seu custo e difíceis problemas 

tecnológicos. Mas tinha, no governo, e na empresa estatal Shenhua, uma forte 

decisão estratégica de implementação. A prórpia empresa negociou com a Shell 

e Sasol outras instalações de liquefação de carvão no norte da China. 

 

Outros grupos também planejam instalações de gaseificação de carvão, como o 

Yukong, com o método Fisher-Tropsch.  

 

Uma restrição à proliferação dessas instalações de gaseificação e de liquefação 

de carvão é o consumo de água por tonelada de óleo produzido. No método 

chinês de liquefação direta, da Shenhua, o consumo seria de dez toneladas de 

água por tonelada de óleo. No tradicional, de gaseificação via “syngas”, é ainda 

maior.  
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CAPÍTULO 6 

A CHINA E A CRISE DO SISTEMA FINANCEIRO AMERICANO E 

INTERNACIONAL 

 

 

Falar da crise e perspectivas da crise é um desafio. Organismos como o FMI, o 

Banco Mundial, OECD e OIT têm tentado monitorar e prever possíveis 

desdobramentos. No entanto, muitas vezes têm revisto projeções. Assim, a OIT, 

inicialmente, previu 20 milhões de desempregados no mundo, e, posteriormente, 

elevou para 52 milhões. O FMI falou que a crise custaria três trilhões de dólares 

no mundo. Hoje, só os Estados Unidos devem gastar isto ou mais, e há quem 

fale em 15 trilhões o custo global. Só no valor das ações que se desvalorizaram, 

este valor foi ultrapassado. Enfim, o tamanho, a profundidade da crise e sua 

abrangência surpreenderam o mundo. 

 

Mas, a pedido, vamos nos utilizar de dados recentes do Banco Mundial, do FMI 

e do que a imprensa chinesa divulga sobre o atual China Development Forum 

2009, realizado em Pequim entre 21-23 de março de 2009, pela NDRC, com a 

presença de grandes nomes da economia chinesa e mundial (Stiglitz, etc.). 

 

Se o sistema financeiro americano dava sinais desde há alguns anos de que 

apresentava problemas, foi só em julho-agosto e, em maior grau, em setembro 

de 2008 que se aprofundou a crise financeira americana. Essa crise se 

transmitiu em ondas setoriais, geográficas, tendo atingido rapidamente a China 

por seus vínculos com os Estados Unidos. 

 

Esses laços entre a economia chinesa e americana ocorrem no comércio 

exterior, no investimento externo direto e nas aplicações de recursos de 

reservas monetárias internacionais chinesas no tesouro americano, que 

ultrapassam hoje os 700 bilhões de dólares. 
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Quando do “estouro” da crise americana, o governo chinês se defrontava com 

desafios internos da aceleração inflacionária, que atingia o patamar de 8% e 

ameaçava passar a dois dígitos. Essas pressões inflacionárias vinham de uma 

economia superaquecida, do aumento de preços de commodities em geral e 

minerais em particular (petróleo e gás, metais, aço, etc.). Desaquecer a 

economia e reduzir a inflação interna era o desafio de então. 

 

Para enfrentar a inflação, o governo adotava políticas clássicas de elevação de 

juros, restrições a créditos, aumento de compulsório de bancos, tentativas de 

gestão de alguns preços, subsídio à energia para evitar elevação de preços, 

desoneração de impostos, etc. 

 

Com um crescimento muito acelerado em 2007 que atingiu 13% a.a após a 

revisão (China’s leding boffin defends revision of 2007 GDP figures. Disponível 

em: http://news.xinhuanet.com/english/2009-01/02/content_10704884htm. 

Acesso em 17 mar. 2009); a realização dos Jogos Olímpicos em Pequim, cujo 

investimento foi de 40 bilhões de dólares em infraestrutura, instalações e outros 

na municipalidade de Pequim, a crise trouxe o efeito imediato da desaceleração 

inflacionária, devido à queda de preços de commodities. 

 

Ao efeito do fim das obras dos Jogos Olímpicos e da paralisação de muitas 

indústrias na municipalidade de Pequim por quase 30 dias, veio se somar o 

surgimento do efeito econômico da crise americana, o que resultou numa 

desaceleração rápida da economia chinesa. 

 

Apesar de menos afetada do que outros países, a China viu seu crescimento 

despencar para a previsão atual do Banco Mundial de 12,7% em 2007 (este é o 

número revisado do crescimento do GDP para o Banco Mundial), 10,2% em 

2008 (Think tank: GDP to grow by 10,2%, CPI 4,4% ChinaDaily. Disponível em: 

http:chinadaily.com.cn/china/2008-01/11/content 6388599.htm.  Acesso em 20 

mar. 2009) para 6,5% em 2009. Já o governo chinês espera crescimento, em 

2009, entre 7-8%. Se esse fato ocorrer, o país finalmente estaria atingindo a 

meta da década de crescer 8% a.a, que permitiria crescer a renda por habitante 
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desejada (dobrar até 2020, que será atingida muito antes) sem gerar 

desequilíbrios exagerados oriundos de um crescimento econômico exagerado. 

 

Segundo o Banco Mundial (Quartely Update - World Bank Office- Beijing March 

18, 2009. Disponível em: www.worldbank.org/china. Acesso em 20 mar. 2009, a 

crise afetou a China em vários aspectos, como: 

 

- redução da taxa de crescimento do país devido a menores exportações, menor 

investimento no setor não estatal, menor investimento direto externo. Isto 

significa menor crescimento do emprego, menor migração interna, pressões de 

redução de preços, que ocorre até nos imóveis, redirecionamento de 

exportações para o mercado interno e aceleração da substituição de 

importações; 

 

- a crise afetou menos as províncias do interior do país do que as marítimas 

(Inland provinces less affected by crisis Chinadaily. Disponível em: http:// 

www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-03/23/content 7604525.htm. Acesso em 

23 mar. 2009); 

 

- aceleração de ações governamentais visando a melhorias de condições de 

vida; estímulo ao mercado interno, educação, seguridade social, etc.; 
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FIGURA 107 

Crise e desaceleração econômica na China, países e blocos econômicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: World Bank 2009 

 

 

- houve queda das exportações chinesas para os Estados Unidos e Europa, com 

queda geral de 21% nos dois primeiros meses de 2009; 

 

- apesar da queda das exportações, houve melhora de importações em fevereiro 

de 2009. A queda dos preços de commodities afetou o volume de recursos das 

trocas internacionais, e refletiu mais nas importações. Houve queda do 

superávit externo de 40 bilhões de dólares nos últimos três meses anteriores, 

para um total de 4,8 bilhões em fevereiro de 2009; 
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FIGURA 108 

Volume de exportações e importações da China 

 

 

Fonte: Banco Mundial, 2009 

 

 

 

TABELA 124 

Variação recente na balança comercial da China 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial, 2009 

 

- estímulos econômicos foram executados de forma rápida no fim de 2008, com 

despesas fiscais crescendo já em novembro de 2008. A boa situação fiscal da 

China permitiu um pequeno déficit com essas despesas; 
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- relaxamento da política monetária: aumento de empréstimos de 4% do PIB nos 

dois primeiros meses de 2009, com crescimento de 24,2% do total do crédito. 

No crédito de curto prazo, o crescimento foi de 40%, para fazer frente à redução 

de crédito mundial para exportações, etc. Cresceu crédito para projetos de 

infraestrutura. Houve redução de taxas de juros, redução de valores mínimos de 

prestações de casa própria. 

 

FIGURA 109 

Evolução do crédito recente na China 

 

Fonte: World Bank, 2009 

 

- crescimento de investimento governamental e redução do investimento não 

governamental (setor de mercado). 
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FIGURA 110 

Investimentos na China por setor 

 

Fonte: World Bank, 2009 

 

- aceleração do investimento governamental em setores de transporte, água, 

conservação ambiental, saúde, educação, pesquisa científica, utilidades, 

segurança social, cultura esporte; 

 

- redução de estoques de empresas, incluindo o de matérias primas (o que 

afetou o mercado de minério de ferro brasileiro); 
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FIGURA 111 

Redução de estoques nas empresas chinesas 

 

Fonte: World Bank, 2009 

 

 

- desaceleração do consumo e da confiança do consumidor; 

 

FIGURA 112 

Confiança do consumidor chinês e vendas dos maiores varejistas 

 

Fonte: World Bank, 2009 
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- a desaceleração dos preços tece efeitos diferentes na população urbana e 

rural. Na urbana, a deflação de preços elevou a renda em 10,5% no último 

trimestre de 2008. Na rural, a queda da renda oriunda de produtos agrícolas 

elevou o desemprego rural; 

 

- fraca demanda de trabalho pressiona o mercado de trabalho. Desemprego 

urbano passou de 4% para 4,2% no último trimestre de 2008. Não contam 

trabalhadores migrantes ilegais. Estima-se que 20 milhões de migrantes 

temporários tenham perdido o emprego (15% do total); 

 

- redução da inflação; 

 

FIGURA 113 

Queda de preços e de matérias-primas na China 

 

Fonte: World Bank, 2009 (PPI preços de fábrica) 

 

- queda de rentabilidade de empresas. 
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FIGURA 114 

Queda de preços e rentabilidade de empresas na China 

 

Fonte: World Bank, 2009 

 

 

6.1 PERSPECTIVAS PARA A CHINA NA ATUAL CRISE: DESAFIOS 

 

 

O Banco Mundial vê vários desafios à China neste momento, alguns em função 

de novas legislações e políticas traçadas já antes da crise. Também alguns 

palestrantes do China Delopment Forum 2009 apresentaram visões sobre a 

crise e a China, relatados na imprensa chinesa.  

 

Destacamos: 

 

- a China crescerá menos em 2009/2010 devido a menor investimento não 

estatal, exportações menores e menor investimento direto externo – IDE; 

 

- a China não deverá sofrer abalos em seu sistema financeiro, avaliado como 

sólido e não afetado pela crise financeira americana e internacional; 
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- há divergências sobre possíveis taxas de crescimento do país. A figura abaixo 

mostra as faixas de previsões do crescimento do PIB chinês; 

- haverá investimento e melhorias de qualidade de vida, inclusive ambiental 

(China’s economic stimulus plans benefit environment. Disponível em: 

http://chinadaily.com.cn/2009-03/10/content_75650006.htm. Acesso em 17 mar. 

2009); 

 

FIGURA 115 

Previsões de crescimento da economia chinesa 2009 

 
Fonte: World Bank, 2009 

 

- a China continuará utilizando a política monetária e a fiscal para promover 

estímulo econômico; 

 

- é esperado maior crescimento da China que a de seus grandes parceiros 

comerciais. Este fato levará a China a maior crescimento das importações 

chinesas do que das suas exportações. Esse fato é significativo para o Brasil 

e o setor mineral brasileiro, em especial do minério de ferro. Como 

conseqüência deverá ocorrer um menor superávit comercial chinês; 
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- o investimento governamental crescerá em 2009 e será chave para a retomada 

do crescimento econômico acelerado. O investimento direto externo deverá 

diminuir, pois nos 2 primeiros meses de 2009 caiu 26%; 

 

TABELA 125 

Investimento em 2009 na China 

 

Fonte: World Bank, 2009 

 

- a queda de preços de imóveis e de juro reduzirá o valor de prestações de 

residências e isto poderá favorecer o setor. O governo volta-se para estimular a 

construção; 

 

- o consumo privado se desacelerará, mas se manterá em nível elevado. Vários 

fatores contribuirão e afetarão este consumo. Aumento de pensões em 10% 

entre 2009-2010. Confiança do consumidor desestimula consumo e aumento 

real de renda urbana por salários e emprego será baixa. A inflação baixa, 

inferior a 5% a.a , manterá o poder aquisitivo. Juros baixos estimulam 

tomadores de empréstimo. Banco Mundial prevê crescimento do emprego 

inferior a 3% (taxa de 2008) e a renda terá crescimento inferior a 4-5% (taxa de 

2008); 

 

- o consumo rural será afetado pelo aumento de 13-16% de preços mínimos de 

grãos que governo paga por eles. Mas outros preços serão afetados por preços 

internacionais; 
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- a China crescerá 6,5% em 2009, mas o governo será o responsável por 4,9% 

do crescimento do país; 

 

- redução de preços reduzirá a inflação e a rentabilidade de empresas chinesas. 

Quanto aos desafios, há em várias áreas: 

 

- o maior deles é o efeito da desaceleração econômica no emprego (China’s 

employment situation ‘grave’: minister. Disponível em: 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2009npc/2009-03/10/content 7561971.htm. 

Acesso em 19 mar. 2009); 

 

- criar ações e políticas que deem respostas ao problema do desemprego. Elas 

vão desde treinamento e reciclagem de trabalhadores a aspectos de 

seguridade, educação, saúde; 

 

- investimento de 4 trilhões de yuans prevê que 1,18 trilhões virão do governo 

central, e, o restante, de bancos e de governos provinciais/ regionais e locais. 

Podem ocorrer problemas de não adesão e outros, e o total de investimento 

previsto não ser realmente atingido; 

 

- o pacote tem pouco estímulo ao consumo segundo o Banco Mundial; 

 

- o plano de reforma do sistema de saúde, que receberá 850 bilhões de yuans 

(0,8% do PIB de 2009), é um desafio. A Lei de Seguridade Social prevê direitos 

de cidadania a todos, abrangendo populações urbanas e rurais, com 

atendimento médico, doenças de trabalho, questões de apoio ao 

desempregado, etc. Essa lei trará impactos diversos; 

 

- o programa de 4 trilhões de yuans prevê investimentos conforme segue: 
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TABELA 126 

Investimento do programa de estímulo da China 

 

 
Fonte: World Bank, 2009 

 

- programa de subsídio ao consumo de populações rurais (de 13 a 30% do 

valor) abrangendo produtos como TV, computadores, celulares, máquinas de 

lavar, aquecedores elétricos, ar-condicionado, micro-ondas, motocicletas. 

Nestes subsídios o governo central entra com 80% e os governos locais com 

20%. Este programa terá efeitos no consumo de vários insumos, como aço, 

plásticos, etc. Como o Brasil tem no minério de ferro o maior bem mineral 

exportado para a China, este é um programa que tem efeitos diretamente 

positivos para o Brasil; 

 

- descontos de impostos como VAT e redução de impostos sobre exportação de 

alguns produtos como os de aço, fertilizantes, etc. Isto afetará a arrecadação; 

 

- melhorias da eficiência energética; 

 

- a redução de receitas de governos locais causadas por desaceleração e 

desonerações fiscais. Mas déficit fiscal não parece ameaçar. (Wen: China’s 

fiscal deficit within control. Disponível em: www.chinadaily.com.cn. Acesso em 

19 mar. 2009); 
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- o país parece disposto a dar mais estímulos econômicos, se for necessário. 

(Wen: More stimulus push if necessary. Disponível em: 

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009npc/2009-

03/14/content_7578993.htm. Acesso em 18 mar. 2009); 

 

- deflação é risco (queda de preços de commodities e outros). Mas governo 

chinês tem instrumentos para evitá-la, inclusive com criação de taxas de 

incorporação de custos ambientais aos produtos; 

 

- não parece haver risco com reservas internacionais do país. Elas são grandes; 

 

- taxa de câmbio não deve sofrer abalos, pois o país tem superávit comercial; 

 

- não há risco de não monitoração do sistema bancário, que deve continuar. 

Mas setor não deve ser forçado a um nível de empréstimo além da prudência, 

como já se revelou na crise americana; 

 

- a China não parece tentada a políticas de proteção e fechamento de mercado, 

mas, ao menos no discurso, defende a cooperação e flexibilidade nas 

negociações internacionais para enfrentar a crise internacional (Vice premier 

underscores growth target, int’l co-op. Disponível em:  

http://chinadaily;com;cn/bizchina/2009-03/22/content 7604412.htm. Acesso em 

22 mar. 2009). 

 

 

6.2 CONCLUSÕES E OBSERVAÇÕES FINAIS: A DIFÍCIL TAREFA DE 

PREVISÃO NUM CONTEXTO DE ALTÍSSIMA INCERTEZA 

 

 

O presente trabalho tinha com uma de suas tarefas previsões sobre o comércio 

mineral Brasil-China. Com o peso do minério de ferro nesse comércio, o assumimos 

como o bem mineral chave para previsões, em decorrência de sua importância e 

crescimento nos últimos anos. Contou, para essa decisão, as perspectivas de que o 
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minério de ferro chinês tem limites no tempo para expansão de produção, e até de 

continuidade de suprimento, conforme visto no item “minério de ferro” deste trabalho. 

 

A premissa de um trabalho de previsões é de que não acontecerão grandes 

transtornos na economia, de modo a que seja possível prever tendências a partir de 

modelos econométricos, que utilizam as variáveis identificadas como relevantes para 

as demandas dos bens e serviços, e que se mostraram coerentes para explicar a 

realidade. 

 

Para a nossa reflexão, um termo nos ajuda a pensar a caracterizar o momento 

econômico. 

 

Previsões num momento não “ergodic” 

 

O grande problema desse momento é que ele é um tempo não ”ergodic”. Ergodic é 

um adjetivo que, no inglês, nos permite melhor caracterizar este momento 

econômico. Ele foi muito usado por Keynes para definir o momento histórico como o 

da crise dos anos 29 e seguintes. Segundo o Webster Third New Dictionary, há duas 

definições para ele: 

 

1- “of or relative to a process in which every sequence or sizeable sample is 

the same statiscally and therefore equally representative of the whole 

2- involving or relating to the probability that any state will occur”. 

 

No português, a definição de sua correspondente, o adjetivo “ergódica”, foi tomado 

de forma restrita e não tem o sentido amplo do inglês: “Qualquer hipótese que 

permita provar a coincidência entre e média de uma variável de um sistema 

termodinâmico fechado tomada sobre o tempo e a média da mesma variável 

calculada no espaço de fase” (Novo Dicionário Aurélio). 

 

Para o nosso objetivo, a definição inglesa atende perfeitamente. Utilizando-a, 

poderíamos caracteriar estes tempos de crise como não “ergodic”, isto é, um tempo 

no qual as séries históricas de dados não se reproduzem, por terem uma 
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descontinuidade em função das conseqüências da crise financeira americana no 

restante do mundo. 

 

Neste momento econômico, a premissa de que todo estudo baseado em séries 

históricas de que elas tenham continuidade e representem um todo, não é mais 

verdadeira. Os parâmetros econômicos sofreram vertiginosa e rápida mudança em 

função da crise financeira americana, e de sua influência e contaminação da 

economia mundial. 

 

Desse modo, consideramos que as simulações presentes no estudo deixaram de ser 

verdadeiras em função dessa nova realidade. 

 

 Mesmo assim, os governos, organismos mundiais e entidades diversas (Banco 

Mundial, FMI, OECD, OIT, etc.) têm feito um permanente monitoramento, de modo a 

auxiliar governos, empresas e instituições a enfrentarem e tentarem entender o 

momento econômico. Ainda assim, esses estudos são de curtíssimo prazo, e estão 

sendo permanentemente refeitos, alguns deles com boletins mensais ou trimestrais 

de análise e possíveis tendências. 

 

Não somos diferentes de qualquer instituição, e com muito menos recursos e 

experiência acumulada do que estes grandes organismos, temos que reconhecer 

que as várias previsões feitas baseavam-se em modelo de economia com maior 

estabilidade, sem o grau de incerteza presente neste momento, o que nos permitia 

usarmos séries “ergodics”. Isto fez com que as simulações perdessem muito de sua 

validade e aderência a uma possível realidade futura. 

 

No entanto, podemos utilizar alguns levantamentos recentes de organismos 

públicos, internacionais, de experts. Alguns deles, sobre a China, estão vindo a 

público com o China Development Fórum 2009, e outros são diretrizes de maior 

longo prazo, como os parâmetros de políticas de aço para o período 2005-2010, da 

NDRC, cuja implementação vem sendo realizada gradualmente, como já 

observamos no item “aço”. 
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A partir desses estudos, informes e discussões, e até de simples opiniões de 

especialistas, poderíamos dizer que a China poderá ter algumas mudanças 

previsíveis, no curto prazo, como: 

 

- redução de produção de aço para 460 milhões de t em 2009, ou menos 

8% do que em 2008, cuja produção foi de 502 milhões de t (China to cap steel 

output at 460m tons in 2009); 

 

- redução de exportações de aço em 80% (Expert: China’s steel exports 

may contract 80%); 

 

- somamos as duas informações acima, de redução de 40 milhões de t 

de aço e que a exportação de aço e seus produtos terá uma redução de 80%. 

Como em 2007 essa exportação foi de 55 milhões de t, uma redução dessa 

ordem significa algo em torno de 40 milhões de t. Esse valor é o montante 

estimado para a redução da produção chinesa de 2009. Logo, eles não 

estimam (ou não desejam) uma queda do consumo interno de aço, mas das 

exportações de aço; 

 

- o país planeja reduzir a capacidade de 25 milhões de t de aço em 2009, 

de um total de 72 milhões de t até 2011. Este fato se deve ao plano da NDRC 

para 2010, que ao que parece não será atingido até esta data; 

 

- consolidar cinco grandes grupos produtores de aço do país, que 

devem atingir 45% da capacidade instalada. Como a capacidade instalada é da 

ordem de 500 milhões de t (já deduzidos os fechamentos) isto significará 

empresas de porte médio de 40-50 milhões de t/ano de aço; 

 

- a redução de capacidade de produção de aço aumentará a 

produtividade setorial e a rentabilidade das empresas, eliminado empresas 

ineficientes, com melhorias também em outros aspectos como na questão 

ambiental; 
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- a localização regional das instalações de aço deve ter 40% de 

capacidade na costa. 

 

Dessas observações, podemos nos perguntar: 

 

O que a redução da capacidade de produção de aço na China poderá afetar o Brasil 

como fornecedor de minério de ferro? 

 

Inicialmente, convém destacar que as grandes empresas produtoras de aço na 

China são aquelas que possuem contratos de fornecimento de empresas 

estrangeiras, enquanto empresas menores recorrem mais a fornecedores locais e 

em menor grau ao mercado spot. A redução da demanda de pequenas empresas 

poderá significar pouco para grandes mineradoras estrangeiras.  

 

Por outro lado, as previsões de crescimento chinês não são unanimidade. No China 

Development Forum 2009, Stiglitz discordou das previsões chinesas, vendo-as como 

“muito otimistas”, e que a China deveria crescer entre 5-6,5%, e não os 6,5% do 

Banco Mundial, ou até 8% segundo os chineses (Nobel Laureate: Forecast growth 

for Chinese Economy still real). 

 

Além disso, a siderurgia chinesa vê a sua vantagem de preços cair (Steelmakers feel 

the price pinch), com preços próximos aos dos internacionais. A China teve 12-13% 

do mercado (2007-2008) e passou a deter apenas 2 a 3%, com exportação de 

apenas de 1,5 milhões de t em fevereiro de 2009. 

 

No curto prazo, a crise internacional terá reflexos também nos preços do minério de 

ferro, o que será visto após as negociações entre as grandes exportadoras e seus 

clientes. Os chineses desejam que eles retroajam a níveis de 2007. Isto significaria 

uma redução média de 44% sobre os níveis atuais (Iron Ore Should Fall Below 2007 

Levels) China Says (Updated 1) , ou entre 40-50% segundo o presidente da Anshan. 

 

O referido preço de 2007 teria um impacto grande nas receitas brasileiras de minério 

de ferro. Some-se a este efeito o da redução da atividade siderúrgica em geral, e, no 
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caso específico da chinesa, pode levar a uma redução na quantidade importada. 

Como não há necessidade de uma melhor produtividade de fornos chineses e a 

queda de preços do aço, esses fatores trabalham por maior utilização de minérios de 

menor qualidade e menores preços. 

 

Teríamos então o somatório destes efeitos no minério de ferro: 

 

a) efeito quantidade produzida de aço, que estimam os chineses será 40 

milhões de t menor; 

b) efeito substituição de minérios de melhor qualidade e preços maiores, por 

outros de pior qualidade e preços menores; 

c) efeito preço, caso ocorra a redução de preços de minérios no nível 

desejado pelos chineses (e também por outros importadores). 

 

O segundo efeito é de difícil avaliação, pois também depende do estímulo preço à 

substituição, isto é se os preços caem, há desestímulo à substituição por minérios 

mais baratos e de menor qualidade. 

 

Assim se a China mantiver a atual relação entre participação de países no 

suprimento de minério de ferro, e a atual taxa de suprimento de minério de ferro 

interno (52,32% em 2007), teríamos números um pouco menores que os daquele 

ano, quando a China produziu 469 milhões de t de gusa e 489 milhões de t., e 

importou 383 milhões de t de minério de ferro. No entanto, o custo de minério de 

ferro vendido à China comportou-se, em 2007, conforme tabela “Importação de 

minério de ferro pela China por origem (dados de 2007)”. Nela, os minérios do Brasil 

chegaram a 96,89 dólares por t (p.     ). Na tabela do USGS, temos os preços de 

alguns minérios de ferro vendidos à China em 2007/2008. 
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TABELA 127 

Preços de contratos de minérios de ferro e pelotas vendidos à Ásia e Europa 

 
Fonte: USGS. Minerals Yearbook  China (Advanced Release) 2007 .February 2009. 

 

Atenção: a unidade utilizada é cents de dólar por 1% de ferro contido (tonelada base 

seca). 

 

Na tabela citada anteriormente, por origem, o Brasil foi responsável por 98 milhões 

de t, num total importado de 383.6692 milhões de t, 25,54%, cerca de uma média de 

25% do importado. 

 

Mantidas as condições de 25% de suprimento brasileiro, teríamos algo para 2009 da 

ordem de 90 milhões de t exportadas para a China. E, relação a preços qualquer 

conclusão sobre patamares, seria temeroso, pois as grandes exportadoras possuem 

um grande poder, mesmo que fragilizadas pelo momento de baixa demanda. 

 

Caso a demanda chinesa fosse atendida, com queda de 44%, esse valor voltaria 

aos patamares de 2007. 

 

As ferramentas econométricas utilizadas para a realização das simulações foram os 

programas Eviews® e Stata®, baseando-se em dados e tendências econômicas 

chinesas. Primeiramente, verificaram-se as variáveis econômicas que influenciaram 



333 

 

     

as demandas de minério de ferro e de aço; posteriormente verificou-se a criação de 

modelos e a adesão da realidade a esses modelos a partir dessas variáveis. 

 

O modelo foi o de tendência linear com observações do período de 1986 a 2007. As 

duas variáveis dependentes escolhidas foram: 1) total de exportações brasileiras de 

minério de ferro – aglomerados e não aglomerados – para a China (TT_1E2); e 2) 

produção de aço da China (PR_ACO_CH).  

 

No item “1” foram escolhidas como variáveis explicativas: a) importação de minério 

de ferro da China (IMP_MF_CH); b) Produção de minério de ferro da China 

(PR_MF_CH); c) Produção de minério de ferro do Brasil (PR_MF_BR); d) Produto 

Interno Bruto da China (PIB_CH); e) Investimento Direto Estrangeiro da China 

(IDE_CH); f) Renda per capita Urbana da China (YPC_UR); e g) Produção de Aço 

da China (PR_ACO_CH).   

 

No item “2”, as variáveis explicativas foram: a) importação chinesa de ferro fundido, 

ferro e aço – provenientes do Brasil (IMP_BR3); b) Produção de minério de ferro da 

China (PR_MF_CH); c) total de importação chinesa de minério de ferro aglomerado 

e não aglomerado – proveniente do Brasil (TT_1E2); d) Produto Interno Bruto da 

China (PIB_CH); e) Investimento Direto Estrangeiro da China (IDE_CH); e Variação 

percentual da renda per capita urbana da China (YPC_UR). 

 

Para a construção de cenários da primeira variável dependente – total de 

exportações brasileiras de minério de ferro – aglomerados e não aglomerados – 

para a China (TT_1E2) – as séries históricas foram submetidas à media de 

crescimento de quatro períodos.  O primeiro, seguindo a média do período entre os 

anos 1986 e 2000, período em que a variável mostrava-se relativamente constante e 

com baixa relevância. O segundo cenário, baseou-se na média do período entre os 

anos de 1986 e 2007, englobando todas as variações do período. O terceiro, seguiu 

a média entre os anos de 2001 e 2004, período este em que a variável apresenta 

seu primeiro pico de crescimento, explicado pela aceleração da economia com o 

objetivo de recuperar a produção perdida no período da crise asiática ocorrida no 

final da década de 1990. O quarto e último cenário seguiu a média de crescimento 
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entre os anos de 2005 e 2007, quando as exportações de minério de ferro para a 

China atingiram seu melhor desempenho em toda a história. 

 

Os resultados dessas simulações sugeriram que: a) se a China cumprir seu objetivo 

de desaceleração; b) o governo reduzir os investimento em setores chaves para a 

economia mineral; e c) sua economia volte ao patamar de crescimento do período 

entre 1986 e 2000, quando a maioria das variáveis explicativas como a Variação 

percentual da renda per capita urbana da China (YPC_UR), a importação de minério 

de ferro da China (IMP_MF_CH), Produção de minério de ferro da China 

(PR_MF_CH) e a Produção de Aço da China (PR_ACO_CH) apresentaram as 

menores taxas de crescimento dos diferentes cenários. Ainda assim, a previsão para 

as exportações brasileiras de minério de ferro para a China teriam uma redução 

gradual, saindo dos 105,03 milhões de toneladas exportados em 2007 para 101,14 

em 2008, 100,11 milhões de toneladas em 2009 e 96,40 milhões de toneladas em 

2010. 

 

O impasse que nos é apresentado nesta simulação é que o total das exportações 

brasileiras de minério de ferro para a China, disponível no ALICEWEB do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDCI), para o ano de 2008, teve 

uma redução brusca, atingindo já os 96,36 milhões de toneladas neste ano. Isso 

mostra que as previsões para os próximos anos tendem a ficar abaixo do previsto no 

cenário I, e que as medidas de desaceleração da economia e do setor mineral serão 

muito mais efetivas e no curto prazo. 

 

Também simulamos mais dois cenários para a mesma variável dependente. 

Submetemos as variáveis explicativas à média de crescimento do período entre os 

anos de 1986 e 2007, com a diferença de que a variável  do Produto Interno Bruto 

da China (PIB_CH) foi submetida a uma redução gradual de 0,61250% e  0,86250% 

ao ano, atingindo, em 2015, os 7% e 5%, respectivamente. 
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FIGURA 116 

Cenários para as exportações brasileiras de Minério de Ferro para a China 

(2008-2015) A 

( Para média de crescimento das variáveis de acordo com a média entre 1995 e 

2004 - redução do PIB em 0,61250% aa, atingindo os 7% em 2015, isto é, uma 

desaceleração econômica chinesa de menor porte) 

Cenários para as exportações Brasileiras de Minério de Ferro 
para a China (2008-2015)
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Fonte:Elaboração própria, Koller Morales,2009. 

 

FIGURA 117 

Cenários para as exportações brasileiras de Minério de Ferro para a China 

(2008-2015) B 

( Para média de crescimento das variáveis de acordo com a média entre 1995 e 

2004 - redução do PIB em 0,86250% aa, atingindo os 5% em 2015. Maior 

desaceleração econômica chinesa) 
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Fonte: Elaboração própria, Koller Morales 2009. 
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Na construção dos cenários da segunda variável dependente – produção de aço da 

China (PR_ACO_CH) – as séries históricas foram submetidas à media de 

crescimento de cinco períodos.  O primeiro, seguindo a média do período entre os 

anos 1986 e 1994, período em que a variável mostrou-se relativamente constante e 

com baixa relevância. O segundo cenário baseou-se na média do período entre os 

anos de 1995 e 2000, quando a produção de aço da China ultrapassou os 100 

milhões de toneladas por ano. O terceiro seguiu a média entre os anos de 1986 e 

2007, englobando todas as variações do período analisado. No quarto cenário, 

admitiu-se que as variáveis seguissem a média de crescimento entre os anos de 

2001 e 2004, com o mesmo comportamento da simulação anterior em que 

apresenta seu primeiro pico de crescimento, explicado pela aceleração da economia 

com o objetivo de recuperar a produção perdida no período da crise asiática ocorrida 

no final da década de 1990. O quinto e último cenário seguiu a média de 

crescimento entre os anos de 2005 e 2007, quando a produção de aço da China 

atingiu seu melhor desempenho, quando produziu 482 milhões de toneladas de aço. 

 

Ao construirmos os cenários dessas simulações, quatro dos cinco resultados 

mostraram-se totalmente insustentáveis mesmo para um país como a China, que 

tem apresentado taxas de crescimento sem precedentes, em todos os setores da 

economia.  

 

Nesse caso, a previsão que mais se aproximou da possível realidade foi a 

encontrada na simulação do segundo cenário, em que as variáveis retornam à 

média de crescimento do período entre os anos de 1995 e 2000. Nessa previsão, a 

variação do Produto Interno Bruto da China (PIB_CH), do Investimento Direto 

Estrangeiro da China (IDE_CH), da Variação percentual da renda per capita urbana 

da China (YPC_UR), da Produção de minério de ferro da China (PR_MF_CH) e do 

total de importação chinesa de minério de ferro aglomerado e não aglomerado – 

proveniente do Brasil (TT_1E2), ou seja, cinco das seis variáveis explicativas (exceto 

a importação chinesa de ferro fundido, ferro e aço – provenientes do Brasil 

(IMP_BR3)) apresentaram as menores taxas de crescimento dos diferentes 

cenários. 
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Nesse cenário, a previsão para a produção de aço da China teria uma redução 

brusca, e passaria para 357,76 milhões de toneladas em 2008, aumentando para 

403,57 em 2009 e em 2010, aumentando para 457,82 milhões de toneladas. O 

resultado final (2010) aproximaria do objetivo da China para 2009, o que parece 

possível, já que ao invés de reduzir a produção em 2008, teve um incremento de 20 

milhões de toneladas, passando dos 482 milhões de toneladas produzidos em 2007 

para 502 milhões de toneladas em 2008. 

 

Da mesma forma como a simulação da primeira variável dependente, simulamos 

para esta segunda mais dois cenários. Submetemos as variáveis explicativas à 

média de crescimento do período entre os anos de 1995 e 2000, com a diferença de 

que, a variável  do Produto Interno Bruto da China (PIB_CH) foi submetida a uma 

redução gradual de 0,61250% e  0,86250% ao ano, atingindo em 2015 os 7% e 5%, 

respectivamente. 

 

FIGURA 118 

Cenário para a produção de aço da China (2008-2015) A 

(Média de crescimento das variáveis de acordo com a média entre 1995 e 2004 

- redução do PIB em 0,61250% aa, atingindo os 7% em 2015. Menor 

desaceleração econômica chinesa) 
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Fonte: Elaboração própria, Koller Morales 2009. 
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FIGURA 119 

Cenário para a produção de aço da China (2008-2015) B 

(Média de crescimento das variáveis de acordo com a média entre 1995 e 2004 

- redução do PIB em 0,86250% aa, atingindo os 5% em 2015. Desaceleração 

econômica maior) 
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Fonte: Elaboração própria, Koller Morales 2009. 

 

 

No conjunto do estudo, cabem algumas palavras sobre as perspectivas em relação a 

este país. Conforme visto em 3.1, a China baseou a evolução de sua reforma 

política e econômica em conceitos inéditos, ortodoxos em termos de evitar choques 

políticos e econômicos, mas heterodoxos em termos de buscar soluções que não 

estão baseadas em experiências anteriores.  

 

Na visão de Joseph Stiglitz1, ao se defrontar com a crise financeira asiática de 

1997/98, a China foi o único país que seguiu alguns ensinamentos da escola 

americana, adotando características de uma economia keynesiana. A doutrina 

keynesiana aponta que, no momento em que as empresas tendem a investir menos, 

inicia-se todo um processo de retração econômica que abre portas para o 

estabelecimento de uma crise. Para que essa situação seja evitada, o 

                                                

1 Dados disponíveis em http://www.thomascrampton.com/china/stiglitz-china-is-doing-the-right-thing/. 
Acesso em março 2009. 
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keynesianismo defende a necessidade do Estado em buscar formas para conter o 

desequilíbrio da economia. Entre outras medidas, os governos deveriam aplicar 

grandes remessas de capital na realização de investimentos que aquecessem a 

economia de modo geral. Paralelamente, era de fundamental importância que o 

governo também concedesse linhas de crédito ao baixo custo, garantindo a 

realização de investimentos do setor privado. Promovendo tais medidas de 

incentivo, os níveis de emprego aumentariam e, consequentemente, garantiriam que 

o mercado consumidor fornecesse sustentação real a toda essa aplicação de 

recursos. Dessa maneira, o pensamento proposto por Keynes transformava 

radicalmente o papel do Estado frente à economia. 

 

Ainda segundo Stiglitz, a China está fazendo as coisas certas frente ao cenário de 

crise que surge. Há três anos que o governo se empenha em tornar-se menos 

dependente das exportações, aumentar o consumo, a poupança interna e o 

investimento. Agora, graças a esta crise, o governo terá um impulso extra para a 

reestruturação da economia, tornando-se menos dependente da exportação. 

Também se espera que o forte crescimento dos últimos anos seja reduzido, o que 

certamente terá consequências globais. A economia chinesa é tão instigante que 

ocorrem divergências nas previsões de crescimento. No China Development Forum 

2009, Stiglitz discordou das previsões chinesas, vendo-as como “muito otimistas”, e 

que a China deveria crescer entre 5-6,5%, e não os 6,5% do Banco Mundial, ou até 

8% segundo os chineses. Consequentemente, a demanda e o preço da commodity, 

que é impulsionado pela forte procura da China, tendem a reduzir. 

 

A China tem desempenhado um papel muito importante em termos de alavancar a 

economia de diversos países em desenvolvimento. O que podemos esperar é que, 

caso haja alguma ameaça em relação à sua estabilidade econômica, certamente ela 

concentrará seus esforços para resolver seus próprios problemas de modo a manter 

sua economia em funcionamento. Em relação ao países em desenvolvimento que 

são dependentes de commodity para compor sua balança comercial, o impacto de 

uma turbulência econômica mundial será ainda maior, pois os preços tendem a cair 

e seus fluxos serão ainda mais baixos.  
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Oportunidades só no comércio exterior? 

 

De todo, a estratégia chinesa destaca-se, a partir de 2001, a política de “zou chuqu” 

(go out), do Politburo, que instruiu suas empresas estatais a procuraren fontes de 

abastecimento de recursos naturais de longo prazo no exterior, na qual têm se 

destacado os países mais próximos e vizinhos, a Austrália e outros não vizinhos 

mas situados nos oceanos Pacífico (inclusive da América do Sul como Peru e 

Equador) e Índico, e de modo também especial a África. Países latino-americanos 

como a Venzuela, por sua condição de exportadora de petróleo, tem sido 

beneficiada com essa estratégia chinesa.  

 

O Brasil, por vários motivos, inclusive de maior distância geográfica da China, tem 

recebido poucas iniciativas dentro desta estratégia chinesa. Há algumas iniciativas 

onde se destaca o recente empréstimo à Petrobrás para o pré-sal, a ser pago com 

petróleo, que se insere nessa política de busca de fontes de abastecimento de 

recursos de longo prazo. 

 

É grande o assédio chinês aos recursos de seus vizinhos, onde é parceira de 

desenvolvimento de gás, petróleo, e outros. Vemos a atual onda de tentativas de 

aquisições de empresas australianas ou de participação de capital votante nessas 

empresas. É mais do que claro que a China é, sem dúvida, uma grande candidata a 

ser a maior potência econômica mundial em poucas décadas, e que continuará a 

demandar recursos minerais em grande quantidade. A pergunta que fica é: por que 

ainda não temos sido alvos tão grandes de sua ação de “zuo chuqu”? Há várias 

respostas possíveis: a da distância e preferência por investimentos mais próximos e 

de menor custo de transporte; a de que temos grandes empresas minerais (na 

realidade duas), e a China ainda tem poucas empresas grandes capazes de se 

associarem com as nossas; ou de que, após o esgotamento de oportunidades mais 

próximas, deveremos, então, sermos alvo de busca de parcerias, aquisições e 

projetos chineses. Alguns relatos de pessoas, de empresas brasileiras, que vivem 

em Pequim falam que uma das razões é a pequena presença brasileira, inclusive de 

empresas e serviços de governo com preocupação de aumento de comércio e de 

busca de negócios com os chineses. 
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Como são possuidores de grandes recursos financeiros, de alta demanda e de um 

fundo soberano de bom porte, a China poderia ser um dos alavancadores do 

desenvolvimento mineral brasileiro, como, de certo modo, foi o Japão no passado 

em áreas como alumínio, aço, minério de ferro. Mas esse é um processo que exigirá 

um grande caminho. E será um desafio às empresas brasileiras e a entidades de 

governo, onde o desconhecimento sobre a China, sua cultura de negócios, sua visão 

de planejamento e de longo prazo nem sempre se adequa aos métodos e cultura 

que temos desenvolvido ao longo do tempo. De certo modo, é isso que tentamos 

fazer ao estudarmos a China, sua economia mineral, sua relação com o Brasil, sua 

cultura, disseminando-a entre alunos graduandos, pós-graduandos, profissionais, 

professores, etc. 
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ANEXO 1 

 

TABELA 

Cotação dólar x yuan ( 1 UDS$=) 

Ano Yuan Real 

2007 7,6058 1,9461 

2006 7,9723 2,1738 

2005 8,1936 2,4352 

2004 8,2768 2,9262 

2003 8,2772 3,0750 

2002 8,2770 2,9213 

2001 8,2770 2,3527 

2000 8,2784 1,8301 

1999 8,2783 1,8207 

1998 8,3008 1,1605 

1997 8,3193 1,0779 

1996 8,3389 1,0051 

1995 8,3700 0,9162 

                Fonte: Federal Reserve Statistical Release 2008 
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ANEXO 2 

DISSERTAÇÃO DE DENISE KOLLER MORALES – 

PPGEM/E.M./UFOP – CAPÍTULOS 4 E 5 

 

4. O COMÉRCIO BRASIL-CHINA DE MINÉRIO DE FERRO 

 

Seguindo a mesma tendência do cenário internacional, a China vem 

ocupando um papel progressivamente importante também nas relações 

comerciais com o Brasil. Sua participação em nossos fluxos de comércio, 

focando o minério de ferro, vem impulsionando as exportações e alavancando a 

produção.  

O minério de ferro foi o objeto central desta pesquisa pela sua 

importância na pauta de exportações brasileiras para a China. A Figura 4.1 nos 

apresenta a participação do minério de ferro aglomerado e não-aglomerado no 

total de exportações em termos de valores (US$ FOB). Em 1991, ele chegou a 

representar 43,11% (US$ 88,03 milhões) do total de US$ 204,19 milhões. 

Depois de 1991 até 1998, manteve-se na média de 20%. Em 1999 teve novo 

pico quando atingiu os 35,67% (US$ 241,17 milhões) do total de US$ 676,14 

milhões de exportações totais para a China. Entre 2000 e 2005 voltou a média 

de participação de 20%. Já em 2006, o minério de ferro foi responsável por 

31,29% (US$ 2.629,46 milhões) do total de US$ 8.402,37 milhões, e em 2007 

equipara-se ao ano de 1991 com 34,52% (US$ 3.710,29 milhões) do total de 

US$ 10.748,81 milhões exportados para a China. 
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Figura 4.1 – Exportações brasileiras para a China (US$ FOB) – 

participação do Minério de Ferro Aglomerado e Não Aglomerado 

Exportações brasileiras para a China (US$ FOB) - 
Participação do Minério de Ferro Aglomerado e Não 
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Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em ALICEWEB. 

 

Por esta expressiva participação de um único produto na pauta de 

exportação para este país, o objetivo deste capítulo é avaliar o crescimento da 

participação brasileira nas importações de minério de ferro e o desenvolvimento 

da indústria do aço na China.  

 

 

4.1 O MINÉRIO DE FERRO 

 

 

O minério de ferro da indústria siderúrgica da China é proveniente de 

duas fontes, resultantes da produção interna e do minério importado, 

principalmente da Austrália, Brasil e Índia. Conforme Figura 4.2, a produção 

interna tem se submetido a uma variação positiva desde 1986, quando registrou 

149,45 milhões de toneladas, passando para 250 em 1996 e para 600 milhões 

de toneladas em 2007, equivalente a uma média de crescimento anual de 

7,48%. Em 2002, essa produção foi 40% para as empresas que 

simultaneamente estão envolvidas na extração do minério de ferro e 

processamento metalúrgico. Já a importação de minério de ferro teve um 

desempenho ainda melhor. Em 1986, a importação era de 13,23 milhões de 

toneladas, passando a 39,79 em 1996 e para 347,42 milhões de toneladas em 
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2007, equivalente a uma média de crescimento anual de 17,80%. Parte do 

crescimento da importação, na última década, está ligado à política de redução 

de impostos sobre recursos de minério de ferro. A redução fiscal estava em 

consonância com a política governamental de promover operações integradas 

de aço e ferro, o equilíbrio da carga fiscal e o incentivo à concorrência 

(CROSSETI, 2005). 

Nenhum outro país teve tamanho desempenho como a China, o que 

equivale dizer que, no curto prazo, a procura chinesa por minério de ferro 

importado ou produzido internamente é um fator determinante nas perspectivas 

para o mercado mundial de minério de ferro.  

 

Figura 4.2 – Proporção de Produção e Importação de Minério de 

Ferro da China (1986- 2007) 

Proporção de Produção e Importação de Minério de 
Ferro da China (1986-2007)
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    Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS/IISI. 

 

Uma das explicações para que a taxa de produção de minério de ferro 

chinesa não tenha acompanhado a taxa de importação é o fato de que o minério 

chinês possui um baixo teor de ferro, geralmente de 30%. Este teor é do minério 

na mina, depois de submetido ao tratamento alcança até 65%, incluindo ainda o 

fato de que o tratamento é dificultado por conter diversos outros tipos de 

minerais, na maioria dos casos minérios magnéticos, seu tratamento encarece 

em muito a mineração. Esse valor é inferior se comparado com o minério 

importado, que possui cerca de 60% de teor de Fe. Devido a esta diferença de 

teor, em várias minas chinesas foram instalados concentradores para o minério, 

fazendo com que esta porcentagem aumentasse. Desse modo, o minério de 
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magnetita que possuía teor de 30-33% de ferro passa para 64%, e o 

concentrado de hematita com aproximadamente o mesmo baixo teor, passa a 

aproximadamente 62% de ferro. Esta melhora do teor permitiu que o minério da 

produção interna passasse a ser utilizado em alto-fornos. No entanto, a China 

continuará importando minério de ferro uma vez que o custo da concentração 

dos minérios nacionais é maior que importar minério com teor de 60% de ferro 

(HOGAN, 1999). 

Com uma produção de 250 milhões de toneladas de minério de ferro em 

1996, a China se tornou o maior produtor mundial de minério de ferro, 

representando 24,51% das 1.020 milhões de toneladas produzidas 

mundialmente naquele ano. O Brasil produziu, em 1996, 180 milhões de 

toneladas de minério de ferro, equivalente a 17,65% da produção mundial. Já 

em 2007, a China produziu 600 milhões de toneladas e o Brasil 360 milhões de 

toneladas, representando 31,58% e 18,95%, respectivamente, do total mundial 

que atingiu 1.900 milhões de toneladas (Figura 4.3). Neste sentido, podemos 

observar que proporcionalmente, a participação da China no total mundial 

praticamente dobrou na última década, enquanto a participação percentual do 

Brasil permaneceu praticamente constante. Esse dado é surpreendente, pois o 

Brasil voltou grande parte de seus investimentos para o setor de minério de 

ferro, e até o momento acompanhou o crescimento da produção mundial, 

mantendo a participação percentual.  

 

Figura 4.3 - Principais Produtores Mundiais de Minério de Ferro 

(1990- 2007) 
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Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS/IISI. 
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4.1.1 O Comércio Brasil-China de Minério de Ferro 

 

 

O desenvolvimento econômico da China tem afetado de forma positiva o 

desenvolvimento mineral brasileiro principalmente no que se refere aos insumos 

da siderurgia, além de reforçar a complementaridade entre as duas economias 

nessa área, pois a China exportou carvão e importou minério de ferro. Como 

Brasil é carente de carvão, mas altamente competitivo em minério de ferro, este 

intercâmbio possibilitou ganhos em termos de logística. Em particular, foi 

possível transportar o minério de ferro para a China e, em parte, trazer de volta 

o carvão, utilizando a mesma embarcação. 

A China, desde os anos 1990, tem representado uma parcela relevante 

na participação nas importações brasileiras de carvão ou combustível mineral 

(coque/hulhas). Em termos de valores, cotados em US$ FOB, em 1990 essa 

importação representava pouco mais de 13% do total das importações 

brasileiras (145,31 mil toneladas). Esse valor atingiu seu máximo no ano de 

2004, quando passou a responder por quase 53% (1,046 milhões de toneladas) 

do total importado pelo Brasil. Em 2007, contudo, houve redução de sua 

participação para 35,43% (1,017 milhões de toneladas) (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 - Importação brasileira de Coque/hulhas por destino - 

participação % da China e demais países (1989- 2007) 
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Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em ALICEWEB. 
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Por outro lado, o Brasil é o maior exportador mundial de minério de ferro, 

possuindo reservas abundantes e de excelente qualidade, com teor médio de 

64% contra um teor médio de 30-33% da China. 

A China é atualmente o principal importador de minério de ferro do Brasil. 

A Figura 4.5 mostra a evolução de sua participação no total das exportações 

brasileiras de minério de ferro aglomerados e não aglomerados2. Em 1989, a 

China representava menos de 2% (2,36 milhões de toneladas) do total das 

exportações brasileiras destes produtos (118,31 milhões de toneladas). Em 

2000 passou a representar 9,63% ou 15,11 milhões de toneladas de um total de 

156,89 milhões de toneladas exportadas. Já em 2007, a China foi destino de 

38,98% (105,03 milhões de toneladas) de um total de 269,45 milhões de 

toneladas de minério de ferro aglomerado e não aglomerado exportados pelo 

Brasil. 

 

Figura 4.5 - Exportações Brasileiras de Minério de Ferro – Aglomerados 

e não Aglomerados - por destino (1989- 2007) 
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Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em ALICEWEB. 

 

Neste trabalho, optou-se por analisar os itens 2601.11.00 (Minério de 

Ferro Não Aglomerado) e 2601.1200 (Minério de Ferro Aglomerado), 

cadastrados na pauta de exportações do sistema Aliceweb do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), do código geral 26 

                                                

2 Item 2601.11.00 e 2601.12.00 da pauta de exportação 26 - Minérios, Escórias e Cinzas. Disponível 
em: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/. Acesso em jun. 2008. 
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(Minério, Escórias e Cinzas). Isto se deve ao fato destes dois itens equivalerem 

na maioria dos anos, a pouco menos de 100% do total de exportações 

registrado no código geral 26 (Minério, Escórias e Cinzas), tanto em termos de 

valor quanto em quantidade. 

A China aumentou sua participação nos destinos das exportações 

brasileiras de minério de ferro, bem como no total das importações brasileiras. 

Conforme Figura 4.6, a China importou, em 1989, 13,68 milhões de toneladas 

de minério de ferro, dos quais 2,36 milhões foram provenientes do Brasil, 

equivalendo, portanto a 17,24% do total. No ano de 2001, as importações 

chinesas de minério de ferro foram de 83,73 milhões de toneladas, e destes, 

28,05 milhões de toneladas ou 33,5% do total vieram do Brasil. Este foi o ano 

de melhor participação do Brasil. Em 2007, a China importou 347,42 milhões de 

toneladas de minério de ferro e o Brasil participou com 30,23% deste total, 

equivalendo a 105,03 milhões de toneladas. 

 

Figura 4.6 - Importação Chinesa de Minério de Ferro e participação 

brasileira (1986- 2007) 
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Fontes: Elaborada pela autora através de dados obtidos em ALICEWEB/ 

USGS. 

 

 

4.1.2 Projetos para ampliação da produção brasileira de minério de ferro 

 

O Brasil é atualmente o país com a maior taxa de crescimento na 

indústria de mineração na América Latina e é o setor que prevê maior volume 
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de investimentos até 2012 – em torno de US$ 48 bilhões. O minério de ferro, é 

uma das áreas de maior atratividade, e os projetos prevêem uma ampliação na 

sua produção para 450 milhões de toneladas até 2012. Só um destes projetos, 

localizado no Estado do Pará, tem previsão para uma capacidade produtiva de 

90 milhões de toneladas por ano, com investimento planejado de US$ 10,094 

bilhões, para ser concluído no primeiro trimestre de 2012. Outros projetos 

também estão sendo desenvolvidos. Um destes, no quadrilátero ferrífero (SE de 

Minas Gerais), terá uma capacidade de produção de 24 milhões de toneladas 

por ano, com investimento de US$ 2,2 bilhões e com conclusão prevista para o 

segundo semestre de 2011. Além destes, outros menores estão planejados, 

com investimentos em torno de US$ 10 bilhões.3 

 

 

4.2 A INDÚSTRIA DE AÇO NA CHINA 

 

 

Após a reforma de 1979, o acelerado crescimento econômico da China 

gerou necessidades para a produção de grandes volumes de aço para 

satisfazer a criação e expansão de unidades industriais e de infra-estrutura. 

Além disto, a acelerada urbanização provocou uma forte expansão imobiliária 

que pressionou ainda mais o crescimento da produção deste bem, tornando a 

China o maior consumidor e produtor de aço, em termos globais. 

A produção de aço chinesa, em 1986, era de apenas 52,2 milhões de 

toneladas. Conforme a Figura 4.7, em meados da década de 1990 a China 

praticamente duplicou este número passando a produziu 108 milhões de 

toneladas em 1997. No ano de 2003, sua produção foi de 220 milhões de 

toneladas, sendo o único país com produção acima de 200 milhões de 

toneladas ao ano, e em 2007 alcançou 482 milhões. Este desempenho equivale 

a um aumento aproximado de 830% num período de duas décadas. A produção 

brasileira no cenário mundial, ainda é pouco representativa. Em 1991, o Brasil 

                                                

3
 Dados disponíveis em: www.brasilmineral.com.br. Acesso em jun. de 2008. 
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produzia pouco mais de 22 milhões de toneladas e os dados de 2007 apontam 

que atingiu os 33 milhões. Para termos de comparação, a produção mundial de 

aço foi de 1.320 milhões de toneladas. 

 

Figura 4.7 - Crescimento da Produção Mundial de Aço – elaborado 

pela autora 
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Fontes: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS/IISI. 

 

Um dos fatores que contribuiu para o crescimento da produção de aço 

chinesa em patamares tão elevados foi a entrada em operação de novas plantas 

projetadas nos últimos anos. As principais indústrias que também contribuíram 

para essa demanda foram as automotivas, de construção naval e de estradas, 

mineração, maquinários, entre muitas outras. Outro fator, conforme já 

mencionado, para esse crescimento foram as altas taxas de investimento, 

sobretudo o estatal, em infra-estrutura e imobiliário, principalmente em cidades 

que tiveram um rápido crescimento demográfico, como é o caso de Shangai, 

Shandong, Xiamem e Guangzhou. Entre 1995 e 2000, o investimento em ativo 

fixo do setor siderúrgico foi de US$ 5 bilhões/ano. Já no período entre 2001 a 

2003, foi investido US$ 10 bilhões/ano e em 2004, US$ 12 bilhões. O ritmo de 

expansão dos investimentos após 2001 esteve associado ao rápido crescimento 

da demanda interna e ao aumento dos investimentos diretos estrangeiros, 

decorrentes da entrada da China na OMC (CROSSETI, 2005).  
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4.2.1 A indústria da construção 

 

 

Em 1998, o governo chinês anunciou que a disponibilização de casas 

gratuitas não seria mais possível e os habitantes foram encorajados a comprar 

suas próprias casas. Com uma população de mais de 200 milhões de pessoas 

vivendo nas cidades, as famílias urbanas ou tinham que adquirir suas próprias 

casas ou alugar uma. Só em Pequim, 420.000 casas do governo foram vendidas 

para a população. Este fato gerou um efeito dramático na construção de casas 

privadas, o que aumentou significativamente o consumo de aço, que continuou 

aumentando nos anos seguintes. 

Além disso, 1,2 trilhão de dólares foi investido em infra-estrutura, na 

construção de estradas, auto-estradas, pontes e plantas de energia. Esses 

investimentos estimularam a economia e a indústria provedora de materiais. A 

construção de estradas e auto-estradas estimulou o consumo de carros, 

inclusive nas áreas rurais onde este tipo de consumo não era típico. A partir de 

1998, foram investidos mais de 60 bilhões de dólares em construção de auto-

estradas e foi planejada a construção de mais 32.000 quilômetros de estradas 

para serem construídos até 2018.  

As plantas de geração de energia, hidrelétricas etc. progressivamente 

estão substituindo as termelétricas à base de carvão. Esse programa de 

investimento em infra-estrutura foi particularmente importante para a indústria 

do aço, pois aumentou significativamente seu consumo. Indiretamente, a 

compra de casas próprias estimulou a indústria do aço, e a demanda de aço 

também decorreu do crescimento do consumo de geladeiras, máquinas de lavar, 

aquecedores, ar condicionados etc. (HOGAN, 1999). 

 

 

4.2.2 O Consumo Aparente de Aço e o Consumo Aparente per capita. 

 

 

O consumo aparente de aço na China passou de 114,72 em 1997 para 

384,32 milhões de toneladas em 2006, um crescimento médio anual do período 
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de 14,56% ao ano, muito superior à taxa mundial de 3,33%. Para termos de 

comparação, o Brasil registrou um consumo aparente de 17,00 milhões de 

toneladas em 1997, mas seu crescimento médio anual não passou de 2,52%, 

tendo inclusive alguns anos de queda, o que fez com que, em 2006, o consumo 

aparente fosse de 20,59 milhões de toneladas.  

O nível de consumo de aço depende de ciclos econômicos e o consumo 

per capita é considerado um indicador de desenvolvimento dos países. Na 

China, o consumo per capita de aço acompanhou a tendência do crescimento 

do consumo aparente total (Figura 4.8). Do período de 1997 à 2006, o 

crescimento médio anual per capita foi de 13,82% ao ano, também muito 

superior à média mundial do mesmo período que foi de 3,98%. Em 2006, o 

consumo aparente per capita da China foi de 291 quilogramas, 3,14 vezes maior 

que o de 1997, quando foi de 97,70 quilogramas, mas ainda abaixo dos padrões 

internacionais. Para se ter uma idéia, em 2004, a Coréia possuía um consumo 

per capita de aço de 995 kg por habitante, o Japão, 575 kg, a Alemanha, 408 kg 

e os EUA, 338 kg. Se considerarmos as disparidades regionais da China - 

Shangai, Beijing e Tianjin consomem em torno de 600 kg por habitante -, é 

possível prever maior incorporação de população ao consumo, com o 

conseqüente aumento no consumo de residências, aparelhos eletroeletrônicos e 

veículos (USGS, vários anos; CROSSETI, 2005).  O Brasil, assim como a China, 

seguiu a sua própria tendência de consumo aparente total, passando de 102,10 

kg por habitante em 1997 para 108,8 kg em 2006, uma taxa média de 

crescimento de inexpressivos 1,07% ao ano (Figura 4.9). 

 



369 

 

     

Figura 4.8 - Consumo Aparente de Aço – China, Mundo e Brasil 

(1997-2006) 
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Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS 

 

 

Figura 4.9 - Consumo Aparente per capita de Aço – China, Mundo e 

Brasil (1997-2006) 
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Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS. 

 

 

4.2.3 A China como importadora e exportadora de produtos siderúrgicos 

 

 

Como conseqüência do elevado consumo, as importações chinesas de 

aço cresceram significativamente. No segmento da siderurgia, a China é o maior 
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importador mundial de laminados frios e de aços especiais, embora também 

seja a maior produtora mundial destes produtos. Na Figura 4.10 podemos 

observar que a participação da China no total de importações mundiais de aços 

acabados e semi-acabados teve uma média de crescimento anual de 7,63%, 

atingindo seu pico em 2003, quando foi responsável pela importação de 12,99% 

de todas as importações mundiais. Após esse resultado, em 2004 a China 

voltou a importar praticamente a mesma quantidade de 2002, e em 2006, foi 

registrada sua menor participação, 4,65%. No caso do Brasil, as importações 

são extremamente baixas. No período de 1997 a 2006, sua maior participação 

foi registrada em 2006, quando ficou em 0,47%. 

 

Figura 4.10 - Participação da China e do Brasil no Total de 

Importações Mundiais de Aços Acabados e Semi-acabados (1997-

2006) 
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Fontes: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS/IISI. 

 

 

Os principais produtos importados pela China no setor siderúrgico são as 

barras e vergalhões, tubos sem costura, seções e perfis e laminados e planos.  
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Tabela 4.1 - Importação Chinesa dos principais laminados e aços especiais 

– milhões de toneladas 

Ano 

Barras e 

Vergalhões 

(A) 

Tubos sem 

costura (B) 

Seções e 

Perfis (C) 

Laminados e 

planos (D) 

Total 

E=(A+B+C+ 

D) 

1995 4,68 0,92 0,53 7,43 13,56 

1996 4,51 0,52 0,35 10,44 15,82 

1999 1,54 0,62 0,25 12,20 14,61 

2000 0,65 0,66 0,19 14,10 15,60 

2003 1,22 1,13 0,86 33,25 36,46 

2005 1,09 1,09 0,64 22,43 25,25 

2006 1,12 0,97 0,35 15,53 17,97 
 

Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS/IISI. 

 

Conforme dados publicados no Anuário Estatístico do setor metalúrgico 

brasileiro4, o Brasil só teve a China como destino principal de suas exportações 

de aço em 2003, quando exportou 2,42 milhões de toneladas de produtos 

siderúrgicos em geral para aquele país, incluindo poucos dos itens citados na 

Tabela 4.1. Em 2004, a quantidade exportada caiu para 0,99 milhões de 

toneladas e em 2005 para 0,89. Em 2006, a China já não constava entre os oito 

principais destinos das exportações de produtos siderúrgicos do Brasil. Levando 

em consideração que o total de importações chinesa de aços acabados e semi-

acabados em 2003 foi de 39,18 milhões de toneladas e em 2004 de 30,13 

milhões, a participação do Brasil nestes dois anos foi de 6,18% e 3,29%, 

respectivamente.  Os principais destinos das exportações brasileiras para este 

segmento são os Estados Unidos, a Argentina, o México e a Coréia do Sul, em 

ordem decrescente. 

No setor de produtos siderúrgicos brasileiros, optou-se em analisar 

especificamente o item cadastrado na pauta de exportações do sistema 

Aliceweb do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), código geral 72 (Ferro Fundido, Ferro e Aço).  Este item engloba, entre 

                                                

4 Publicação anual do Ministério de Minas e Energia. 
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outros produtos, o ferro-nióbio, que vem apresentando alta taxa de valorização. 

Na Figura 4.11 é apresentado o percentual de valorização do ferro-nióbio e da 

pauta geral 72. Em 1990, o quilograma do ferro-nióbio teve um aumento de 

6,31%, enquanto a pauta geral 72 teve uma redução de 11,89%. A pauta geral 

72 sofreu duas fortes reduções em 1999 (-21,32%) e em 2001 (-17,20%), em 

2004 teve seu pico de valorização quando atingiu os 38,17% mas logo retraiu e 

voltou aos 7.64% em 2006 e 23,45% em 2007. Já o ferro-nióbio não sofreu 

alterações bruscas até 2005, tendo leves variações, positivas e negativas. Já no 

ano de 2006 teve sua maior valorização até então analisada e em 2007 atingiu a 

maior variação, atingindo os 61,59%. 

 

Figura 4.11 - Variação de preços do Ferro-Nióbio e do total da Pauta 

de exportação nº 72 (ferro fundido, ferro e aço (1989-2007)) 
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Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em ALICEWEB. 

 

Outro fator pelo qual se decidiu utilizar os dados da pauta geral 72 é por 

esta incluir praticamente todos os itens de aços acabados e semi-acabados 

exportados pelo Brasil. A Tabela 4.2, mostra a proporção: 
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Tabela 4.2 - Participação de Aços Acabados e Semi-acabados sobre o total do 

Item 72 da pauta de exportações brasileiras. 

   Total de export. brasil. aços Total do Item 72 da pauta Participação 

 acabados e semi-acabados de exportações brasileiras (A/B) 

 (A) (ferro, ferro fundido e aço) (B) 

 

Ano (milhões de toneladas) (milhões de toneladas) (%) 

2003 2,42 2,46 98,37% 

2004 0,99 1,18 83,90% 

2005 0,89 1,01 88,12% 

Fontes: Elaborada pela autora através de dados obtidos em Anuário Estatístico do 
setor metalúrgico brasileiro, Publicação anual do Ministério de Minas e Energia, 
vários anos, e ALICEWEB. 

 

Confirmando os dados supracitados de destino das exportações 

brasileiras e participação nas importações chinesas de produtos siderúrgicos, a 

Figura 4.12 abaixo mostra que a China teve somente dois picos de participação. 

Em 1993 a participação da China na importação de aços brasileiros foi de 

15,32%, enquanto em 2003 esse percentual foi de 14,09%. No restante do 

período manteve uma participação média de 2,52%, o que comprova que este 

mercado ainda é pouco explorado.  

 
Figura 4.12 – Participação da China nas exportações brasileiras de 

Ferro Fundido, Ferro e Aço (item 72 da pauta de exportações) – (1989-

2007) 
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Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em ALICEWEB. 
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Analisando a participação da China no total das exportações mundiais 

nesse segmento (Figura 4.13), é possível compreender o motivo pelo qual ela 

tem impulsionado de forma tão abrangente o mercado de matérias-primas para 

a elaboração do aço. Sua participação no cenário mundial foi de apenas 3,41% 

em 1997, mas com uma taxa média de crescimento anual de 4,43%. Uma 

década depois essa participação já representava 12,6% do total das 

exportações mundiais de aços acabados e semi-acabados. O Brasil 

permaneceu por toda esta década com uma participação média de 3,44%.  

 

Figura 4.13 – Participação da China e Brasil no Total de 

Exportações Mundiais de Aços Acabados e Semi-acabados (1997-

2006) – elaborado pela autora 
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Fontes: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS/IISI. 

 

 

Com o desempenho interno da siderurgia chinesa, em 2005 a mesma se 

tornou exportadora líquida de aços acabados e semi-acabados (Figura 4.14), o 

que confirma a tendência de exportações de produtos processados por este 

país.  
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Figura 4.14 – Balança chinesa para total de Exportações e 

Importações de Aços Acabados e Semi-acabados (1997-2006) 
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Fontes: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS/IISI. 

 

 

4.2.4 Projetos para ampliação da produção brasileira de aço 

 

 

No Brasil, um levantamento apresentado pelo Instituto Brasileiro de 

Siderurgia (IBS), mostrou que os projetos para ampliação das plantas 

siderúrgicas foram estimados em US$ 31,4 bilhões até o ano de 2015, esses 

valores serão aplicados na modernização, expansão e principalmente na criação 

de novas instalações de produção. Estes investimentos serão feitos com a 

finalidade de aumentar a capacidade instalada na indústria siderúrgica brasileira 

para aproximadamente 66 milhões de toneladas por ano, comparados aos 33 

milhões de toneladas atuais. 

Para o período de 2007-2012 é previsto um investimento de US$ 17,2 

milhões e incremento de 15 milhões de toneladas de aço, pelos produtores 

membros do IBS, e US$ 5,8 bilhões e 6,8 milhões de toneladas, pelos 

produtores não membros do IBS. Os projetos de ampliação no período de 2009-

2015 prevêem investimentos de US$ 8,4 bilhões. Ao implementar estes últimos 
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projetos (2009-2015), é previsto um aumento de 11,5 milhões de toneladas de 

aço ao ano. No total estes projetos abrangem 33 milhões de toneladas.5 

 

 

4.2.5 Projetos para ampliação da produção chinesa de aço 

 

 

Em 2006, o Conselho de Estado da China, a Comissão Nacional de 

Desenvolvimento e Reforma (CNDR) e outras agências governamentais 

publicaram novas políticas e diretrizes para o desenvolvimento do setor do aço 

até 2010. O Governo delegou aos produtores de aço e ferro a tarefa de resolver 

três grandes problemas. 

a) Eliminar a capacidade ociosa e obsoleta da produção, substituindo 

as atuais instalações por equipamentos mais avançados. Os objetivos a serem 

atingidos com esta medida são a redução no consumo de energia, menor 

emissão de poluentes e menor consumo de água. A Província de Hubei foi a 

principal produtora de aço da China no ano de 2006. A CNDR ordenou ao 

governo provincial de Hubei que limitasse a capacidade de produção de aço na 

província porque a sua quota de participação na produção nacional de aço 

aumentou para 21,2% em 2005, saindo de 13% em 2001. Nesta província, a 

maioria dos projetos siderúrgicos foram investidos na expansão das plantas já 

existentes por parte de investidores privados, os quais utilizavam equipamentos 

obsoletos e pequenos fornos. 

A produção de aço da China depende em grande parte da produção 

interna de minério de ferro, porém em parte, a produção interna não pode 

satisfazer a procura, fazendo com que a China dependa de importações de 

minério de ferro para preencher esta lacuna. Devido à crescente demanda da 

China por minério de ferro, a produção interna de minério de ferro também 

aumentou, porém, outro fator que também aumentou foi o custo na produção do 

minério devido ao baixo teor. A produção de aço da China em 2005 foi de 349 

                                                

5 Dados disponíveis em: www.brasilmineral.com.br. Acesso em jun. de 2008 



377 

 

     

milhões de toneladas e foi projetada uma produção de 500 milhões de toneladas 

para 2010. Objetivo este que praticamente foi atingido já em 2007, quando 

atingiu 482 milhões de toneladas e em 2008, de 502 milhões de toneladas. A 

meta agora é reduzir a dependência chinesa de minério de ferro importado. 

Por causa do estrangulamento no transporte, o minério de ferro produzido 

no norte ou oeste do país não podia ser fornecido aos consumidores do sul ou 

leste. A construção de estradas de ferro está sendo desenvolvida. O Ministério 

das Ferrovias publicou, em 2006, a intenção da China em acrescentar 17.000 

quilômetros de novas linhas para o sistema já existente. No desenvolvimento da 

rede ferroviária incluiu o desenvolvimento de um sistema de transporte rápido 

de passageiros e a duplicação da capacidade de transporte de carga. A 

expansão da rede de transporte expandirá também a procura de aço. 

b) Criação de empresas trans-regionais. Na década de 1990, com a 

aprovação do Governo Central, a China conduziu as políticas de produção de 

ferro e aço.  A Baoshan Iron and Steel Group Corp (Baogang), maior empresa 

consolidada da área de Shangai, com o apoio de políticas do Governo trans-

regional, assinou um acordo de aquisição da Bayi Iron and Steel Co. da Região 

Autônoma de Xinjiang. Baogang adquiriu uma participação de 69,61%, o 

Governo trans-regional de Xinjiang tinha uma quota de 15%. Com a assistência 

técnica e financeira da Baogang, a Bavi poderia concentrar seus esforços no 

desenvolvimento da extração de minério de ferro na região de Xinjiang. 

Exemplo desta intenção de criar empresas nacionais, e não só regionais, 

a Baogang e a Handan Iron and Steel General Work (Hangang) assinaram um 

acordo de joint-venture (50%-50%) para a construção de um complexo 

siderúrgico com capacidade para produzir 4,6 milhões de toneladas por ano, na 

Província de Hebei. De acordo com o plano de desenvolvimento, o novo 

complexo teria dois alto-fornos com capacidade de 3200 metros cúbicos, um 

forno coque, máquinas de sinterização e dois conversores para produção de 

produtos siderúrgicos com capacidade para 200 toneladas, produtos estes que o 

país tem baixa oferta. A construção dos dois alto-fornos está programada para 

ser concluída até o final de 2008. 

c) Redução das exportações de produtos siderúrgicos semi-acabados. 

O complexo siderúrgico para fabricação de laminados a quente e a frio está 
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programado para entrar em operação até 2010. De acordo com a Baogang, o 

plano para a capacidade do complexo é aumentar a produção para 50 milhões 

de toneladas em 2012, de cerca de 30 milhões de toneladas em 2006. A 

Baogang montou uma aliança estratégica com o Grupo Baogang da Região 

Autônoma da Mongólia. O Grupo Baogang tem previsto a construção de uma 

nova fábrica de aço com capacidade de produção de 5 milhões de toneladas ao 

ano, só aguardando a aprovação do projeto pelo Governo Central.  

A Shagang Group Co. Ltd., uma empresa siderúrgica de propriedade 

privada de Jiangsu, planeja expandir sua capacidade de produção de aço bruto 

de 15 milhões de toneladas em 2006 para 25 milhões de toneladas até o ano de 

2010. Em 2006, a Shagang adquiriu a quota de 64,4% da Huaiyin Steel Co., 

empresa pública situada em Jiangsu. Através desta aquisição é prevista a 

construção de uma fábrica de aço com capacidade de produzir 5 milhões de 

toneladas nos próximos 5 anos. 

Todos os projetos siderúrgicos em expansão são submetidos à aprovação 

governamental principalmente no que se refere ao impacto ambiental provocado 

por esta expansão e a preferência é dada às empresas produtoras de produtos 

finais.6  

 

Podemos observar que o comércio mineral Brasil-China apresentou um 

forte crescimento a partir de 2000. Este crescimento se deu  principalmente 

pelas exportações brasileiras de minério de ferro, considerado bem de baixo 

valor agregado. Por outro lado, a China tem focado grande parte de seus 

investidos na indústria de aço com o intuito de suprir as necessidades de suas 

indústrias de construções, atingir sua política de autosuficiencia e exportar bens 

mais sofisticados tecnologicamente. 

 

 

                                                

6 Dados disponíveis em: www.usgs.gov. Acesso em ago. de 2008. 
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5. PERSPECTIVAS PARA O COMÉRCIO DE MINÉRIO DE FERRO BRASIL-

CHINA 

 

O desenvolvimento comercial e o crescimento econômico da China 

transformou este país numa grande potência econômica. Entretanto, se o 

dinamismo desta economia tem ajudado a elevar suas taxas de crescimento, 

qual seria o impacto de uma desaceleração no crescimento sobre o comércio de 

minério de ferro e aço com o Brasil? Esta pergunta é oportuna, uma vez que o 

governo da China está prevendo sérios esforços para reduzir o crescimento em 

vários setores chave de sua economia, incluindo o de aço, onde excessivos 

investimentos têm causado aceleração nas importações de matérias-primas, no 

caso do minério de ferro e seus derivados, incluindo o proveniente do Brasil.  

Um dos motivos pelo qual o governo chinês prevê esta desaceleração é o 

fato de que países em desenvolvimento, como a China, não poderão apresentar 

somente alto índice de crescimento econômico, mas adicionar a questão 

ambiental no novo modelo de desenvolvimento. Sob forte pressão das 

fundações de desenvolvimento sustentável, o consumo de energia é um dos 

fatores de maior relevância, exigindo que países emergentes controlem o 

consumo de energia. Não obstante, não só o consumo de energia na China 

causa impactos sobre o meio ambiente, mas também toda sua demanda por 

matéria-prima.7 

O objetivo deste capítulo é compilar os dados dos capítulos anteriores e 

traçar correlações entre os mesmos. Demonstrar quais os impactos que a 

variação destes dados, acompanhando o crescimento em diversos períodos, 

possam causar sobre a importação de minério de ferro provenientes do Brasil e 

a produção de aço da China. Para isto, foram usadas ferramentas 

econométricas para a contemplação de cenários em horizonte até 2010. 

 

                                                

7 Dados disponíveis em www.fbds.org.br. Acesso em fev. 2009. 
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5.1 COMO A POLÍTICA DE DESACELERAÇÃO DA CHINA AFETARÁ AS 

IMPORTAÇÕES DE MINÉRIO DE FERRO PROVENIENTES DO BRASIL 

 

Levando em consideração que as relações comerciais é que dominam as 

relações econômicas entre a China e o Brasil, é através deste meio que 

poderemos verificar os possíveis impactos de uma desaceleração na economia 

da China, isto é, na redução da procura das importações de matérias-primas 

provenientes do Brasil. O boom da China tem contribuído para que o Brasil 

aumente a sua presença no mercado mundial de minério de ferro e seus 

derivados. A extensão destes efeitos também depende tanto das características 

comerciais do Brasil e de sua relação comercial com a China, quanto da 

natureza da desaceleração da China. Atualmente, a China vem elaborando 

medidas de redução na importação de matérias primas, as quais destinam-se os 

investimentos em ativos destinados a determinadas indústrias, entre elas, a do 

aço. Apesar destas medidas, o consumo não é só susceptível às medidas 

governamentais, pois seu aumento também está diretamente relacionado com o 

aumento da renda urbana. Portanto, o impacto que a desaceleração da China 

poderá causar, será contido em alguns setores.  

 

 

5.1.2 Importações chinesas de minério de ferro e seus derivados, 

provenientes do Brasil 

 

A China tem se apresentado como o principal importador de minério de 

ferro do Brasil, principalmente na década atual. No total de minério de ferro 

aglomerado e não aglomerado, as exportações brasileiras, em 2007, 

ultrapassaram os 100 milhões de toneladas (Figura 5.1). Os valores disponíveis 

para consulta no ALICEWEB do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC) iniciam-se no ano de 1989. Para análise da série a 

partir de 1986, foram estimados valores para os anos de 1986, 1987 e 1988, 

reduzindo em 10% (dez por cento) para cada ano, sobre o valor de 1989. Estes 

valores foram baseados na taxa média de crescimento das exportações de 

minério de ferro para a China nos anos de 1989, 1990 e 1991.  
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Figura 5.1 – Total de exportações de minério de ferro 

aglomerado e não aglomerado para a China (1986-2007) 
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Fonte: Elaborado pela autora através de dados obtidos em ALICEWEB. 

 

 

 

 

5.1.2.1 Definição do modelo para estimativas das importações chinesas de 

minério de ferro provenientes do Brasil 

 

 

O período para o qual foi possível reunir dados para elaboração do 

modelo econométrico  foi o de 1986 a 2007. Os dados são anuais e por este 

motivo, são considerados como uma série curta para análise  

Inicialmente ajustamos um modelo de tendência linear com a introdução 

de três termos de tendência:  

 

Tend1 De 1986 até 2007 

Tend2 De 2000 até 2007 

Tend3 De 2004 até 2007 

  

O modelo ajustado pode ser observado na Figura 5.2 abaixo.  
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Figura 5.2 – Ajuste da Curva de exportações brasileiras de 

minério de ferro para a China. 
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Fonte: Elaborado pela autora no programa Eviews® através de dados 

obtidos no ALICEWEB. 

 

Apesar de a equação ter sido estimada com poucas observações, o 

ajuste foi quase perfeito e os resíduos são aparentemente estacionários8 

(apesar de na análise visual parecerem heterocedásticos - o que não causaria 

viés).  

Como resultado do modelo, com a variável dependente TT (total de 

exportações brasileiras de minério de ferro – aglomerados e não aglomerados – 

para a China), amostra de 1986 a 2007, 22 variáveis incluídas, chegamos aos 

seguintes  coeficientes: 

 

                                                

8 O número de observações não é suficiente para um teste confiável de raiz unitária. 
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Variável dependente: TT 

 

Coeficientes Valor t-estatístico 

Constante 0.460305 0.367868 

Tend1 0.814871 5.273230 

Tend2 6.634639 12.42597 

Tend3 10.19010 8.043083 

R2 ajustado 0.992243  

 

As equações para cálculo de previsão do modelo de tendência, ou seja, 

considerando constante o comportamento de toda economia, ficam assim 

definidas: 

 

Previsão 2008: 0,460305 + 22Tend1 + 8Tend2 + 4Tend3 

Previsão 2009: 0,460305 + 23Tend1 + 9Tend2 + 5Tend3 

Previsão 2010: 0,460305 + 24Tend1 + 10Tend2 + 6Tend3 

 

Aplicando a equação de tendência linear acima demonstrada, as 

previsões para as exportações brasileiras de minério de ferro – aglomerado e 

não aglomerado – para a China, são demonstradas na Figura 5.3. O valor total 

exportado para a China em 2007 foi de 105,03 milhões de toneladas, prevendo 

passar para 117,93 em 2008, 135,02 milhões de toneladas em 2009 e 152,10 

milhões de toneladas em 2010. 
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Figura 5.3 – Previsão de exportações Brasileiras de Minério de 

Ferro para a China (2008 a 2010) com uma equação de tendência 

linear 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O cenário completo das exportações brasileiras de minério de ferro para a 

China pode ser verificado na Figura 5.4: 

  

Figura 5.4 – Previsão de exportações Brasileiras de Minério de Ferro para a 

China (2008 a 2010) utilizando uma equação de tendências  lineares. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.1.2.2 – Modelo Econométrico 

 

 

Ao iniciarmos a elaboração do modelo econométrico, o primeiro passo foi 

verificar a correlação entre a variável dependente com as possíveis variáveis 

explicativas que fazem parte do modelo. Na tabela abaixo podemos verificar que 

as variáveis escolhidas são altamente correlacionadas, exceto pelas variáveis 

do PIB e do crescimento do PIB per capita. 9 A conclusão a que se chega é de 

que estas variáveis não são altamente correlacionadas neste período pois seu 

crescimento é constante há um longo período, não influenciando assim o 

período analisado. 

 

 TT 

TT 1 

IMP_MF_CH 0.99127505 

PR_MF_CH 0.93513883 

PR_MF_BR 0.96479019 

PIB_CH 0.21351539 

IDE_CH 0.83402231 

YPC_UR 0.93646814 

G_PIBPC 0.24129115 

PR_ACO_CH 0.99230283 

 

Como resultado do modelo econométrico, com a variável dependente TT 

(total de exportações brasileiras de minério de ferro – aglomerados e não 

aglomerados – para a China)10, amostra de 1986 a 2007, 22 variáveis incluídas, 

chegamos aos seguintes coeficientes: 

 

                                                

9 Para esclarecer as variáveis analisadas, verificar anexo I. 
10 Ibid. 
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Coeficientes Valor 

Constante (C) -21.35512 

   IDE_CH -0.385686 

IMP_MF_CH 0.036356 

PIB_CH 0.482605 

PR_ACO_CH 0.162499 

PR_MF_BR 0.069639 

PR_MF_CH -0.028082 

YPC_UR 0.003522 

 

A alta correlação entre as variáveis explicativas faz com que o modelo 

seja muito multicolinear. Entretanto, a multicolinearidade não viola nenhuma 

hipótese dos Mínimos Quadrados Ordinários.. Embora a multicolinearidade não 

permita a avaliação da significância de variáveis específicas (a condição ceteris 

paribus não se verifica). O modelo multicolinear é apropriado para fazer 

previsões, o que é o objetivo nesse caso.  

A equação para cálculo de previsão do modelo econométrico, ou seja, 

considerando alterações nas observações das variáreis relacionadas 11, fica 

assim definida: 

 

                                                

11 Para esclarecer as variáveis analisadas, verificar anexo I. 
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Previsão para 2007: 

 

Coeficientes Valor 

Constante (C) -21.35512 

  IDE_CH2006 -0.385686 

IMP_MF_CH2006 0.036356 

PIB_CH2006 0.482605 

PR_ACO_CH2006 0.162499 

PR_MF_BR2006 0.069639 

PR_MF_CH2006 -0.028082 

YPC_UR2006 0.003522 

 

O ajuste do modelo econométrico é demonstrado na Figura 5.5. O valor 

previsto pelo modelo para 2007 foi de 100,24 milhões de toneladas, próximo aos 

105,02 milhões de toneladas de minério de ferro – aglomerados e não 

aglomerados exportados para a China neste mesmo ano, suficiente para incluir 

este valor nos parâmetros necessários para aceitação do modelo.  

  

Figura 5.5 – Ajuste do Modelo econométrico para exportações 

brasileiras de minério de ferro – aglomerados e não aglomerados 

para a China 
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Fonte: Elaborado pela autora no programa Eviews®. 
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5.1.3 Previsão de importações chinesas de minério de ferro e seus derivados, 

provenientes do Brasil, com diferentes cenários 

 

 

Para quantificar o potencial impacto de uma alteração nos indicadores da 

China sobre as exportações brasileiras de minério de ferro para este país, 

utilizamos o modelo de simulação da equação supra descrita. São usados, para 

avaliar este fluxo comercial, dados de PIB, IDE, Crescimento da Renda per 

capita, Importação e Produção total de Minério de Ferro, Produção total de Aço, 

da China, e Produção total de minério de ferro do Brasil, todos sob diferentes 

cenários.  

Os dados da China, quando comparados com os de outras economias em 

desenvolvimento, revelam que as taxas de fatores econômicos como o PIB, o IDE e 

o Crescimento da Renda per capita tem sido significativamente mais elevadas, 

potencializando assim taxas de crescimento mais altas. A análise sobre o papel dos 

influxos de IDE considera a existência de fatores cruciais para estimular a entrada 

destes fluxos, como a presença de vantagens competitivas específicas (propriedade 

de empresas multinacionais) e vantagens específicas de instalação (locação) no 

país recebedor dos investimentos, e por fim a presença de vantagens comerciais. 

Tais números indicam uma significativa vantagem para a China, motivados pelas 

altas taxas de crescimento econômico verificados no período analisado. Por este 

motivo, partimos do pressuposto de que a combinação destas variáveis com as 

variáveis de Importação e Produção total de Minério de Ferro, Produção total de 

Aço, da China, e Produção total de minério de ferro do Brasil seria possível entender 

o comportamento das mesmas em cenários para 2010 (VIEIRA, 2006). 

Foi estabelecida uma base, em que todas as variáveis são submetidas a 

alterações sob a média de diferentes períodos de crescimento, a partir de 1986 a 

2007. Sob esta base, quatro cenários alternativos para 2008 a 2010 são 

considerados. Conforme Tabela 5.1, no cenário I, admitiu-se que todas as variáveis 

seguissem a sua média de crescimento do período equivalente a 1986 a 2000, no 

cenário II, a média de crescimento do período de 1986 a 2007, no cenário III, a 

média de crescimento do período de 2001 a 2004 e, no cenário IV, admitiu-se a 

média de crescimento do período mais recente, entre 2005 a 2007. 
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Tabela 5.1 – Média de crescimento das variáveis em diferentes períodos12 

Cenários g_pib_ch g_ide_ch g_ypc_ur g_pr_mf_ch g_imp_mf_ch g_pr_aco_ch g_pr_mf_br 

I - 
_

X : 
86a00 9,61 29,05 6,06 3,18 11,99 6,58 2,16 

II - 
_

X : 
86a07 9,80 23,30 7,35 7,28 17,00 11,19 4,54 

III - 
_

X : 
01a04 9,38 10,60 9,65 8,75 31,51 21,00 2,16 

IV - 
_

X : 
05a07 11,30 11,45 10,73 25,84 22,73 21,13 19,62 

_

X : média do período 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

5.1.3.1 Efeitos sobre as exportações Brasileiras de Minério de Ferro para a 

China 

 

 

Conforme Anexo II, a primeira alternativa de cenário analisada resultou da 

simulação do ajuste das variáveis à média de crescimento do período de 1986 a 

2000, em que o PIB reduziria dos atuais 11,9% para 9,61%, ou seja, 2,29 pontos 

percentuais, o IDE  cresceria 29,05% dos 18,99% registrados em 2007, a renda per 

capita urbana reduziria para 6,06% contra os 12,20% de 2007, a produção de 

minério de ferro aumentaria para 3,18% contra os 2,04% de 2007, a importação total 

de minério de ferro passaria de 17,38% de 2007 para 11,99%, a produção total de 

aço de 15,04% em 2007 para 6,58%. Todas essas variáveis referem-se à China. A 

taxa de crescimento da produção de minério de ferro do Brasil cairia para 2,16% 

contra os 13,21% registrados em 2007. Os resultados sugerem que essa simulação 

teria um impacto moderado sobre a exportação brasileira de minério de ferro para a 

China. O total de exportação cairia para 96,40 milhões de toneladas até 2010, 8,22% 

do total de 105,03 milhões de toneladas exportados para a China em 2007 (Figura 

5.6). 

                                                

12 Para esclarecer as variáveis analisadas, verificar anexo I.  
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A segunda alternativa de cenário analisada resultou da simulação do ajuste 

das variáveis à média de crescimento do período de 1986 a 2007, em que o PIB 

reduziria dos atuais 11,9% para 9,80%, ou seja, 2,10 pontos percentuais, o IDE 

venha a crescer 23,30% dos 18,99% registrados em 2007, o crescimento da renda 

per capita urbana reduziria para 7,35% contra os 12,20% de 2007, a produção de 

minério de ferro aumentaria para 7,28% contra os 2,04% de 2007, a importação total 

de minério de ferro passaria de 17,38% de 2007 para 17,00%, a produção total de 

aço de 15,04% em 2007 para 11,19%. Variáveis estas referentes à China. E a taxa 

de crescimento da produção de minério de ferro do Brasil cairia para 4,54% contra 

os 13,21% registrados em 2007. Os resultados sugerem que essa simulação teria 

incremento moderado sobre a exportação brasileira de minério de ferro para a 

China. O total de exportação passaria para 122,29 milhões de toneladas até 2010, 

16,43% sobre o total de 105,03 milhões de toneladas exportados para a China em 

2007 (Figura 5.6). 

A terceira alternativa de cenário analisada resultou da simulação do ajuste 

das variáveis à média de crescimento do período de 2001 a 2004, em que o PIB 

reduziria dos atuais 11,9% para 9,38%, ou seja, 2,52 pontos percentuais, o IDE 

venha a diminuir seu crescimento para 10,60% dos 18,99% registrados em 2007, o 

crescimento da renda per capita urbana reduziria para 9,65% contra os 12,20% de 

2007, a produção de minério de ferro aumentaria para 8,75% contra os 2,04% de 

2007, a importação total de minério de ferro passaria de 17,38% de 2007 para 

31,51%, a produção total de aço de 15,04% em 2007 para 21,00%. Variáveis estas 

referentes à China. E a taxa de crescimento da produção de minério de ferro do 

Brasil cairia para 2,16% contra os 13,21% registrados em 2007. Os resultados 

sugerem que essa simulação teria um forte incremento sobre a exportação brasileira 

de minério de ferro para a China. O total de exportação passaria para 179,58 

milhões de toneladas até 2010, 70,98% sobre o total de 105,03 milhões de 

toneladas exportados para a China em 2007 (Figura 5.6). 

A quarta e última alternativa de cenário analisada resultou da simulação do 

ajuste das variáveis à média de crescimento do período de 2005 a 2007, em que o 

PIB teria uma redução moderada, dos atuais 11,9% para 11,30%, ou seja, 0,60 

pontos percentuais, o IDE venha a diminuir seu crescimento para 11,45% dos 

18,99% registrados em 2007, a renda per capita urbana reduziria para 10,73% 
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contra os 12,20% de 2007, a produção de minério de ferro, se acompanhar o 

aumento deste período, aumentaria 25,84% contra os 2,04% de 2007, a importação 

total de minério de ferro passaria de 17,38% de 2007 para 22,73%, a produção total 

de aço de 15,04% em 2007 para 21,13%. Variáveis estas referentes à China. E a 

taxa de crescimento da produção de minério de ferro do Brasil aumentaria para 

19,62% contra os 13,21% registrados em 2007. Os resultados sugerem que essa 

simulação teria um forte incremento sobre a exportação brasileira de minério de ferro 

para a China, mas muito próximo ao valor estimado no terceiro cenário. O total de 

exportação passaria para 180,24 milhões de toneladas até 2010, 71,61% sobre o 

total de 105,03 milhões de toneladas exportados para a China em 2007 (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6 – Cenários de Exportações Brasileiras de Minério de Ferro para a 

China (2008 a 2010) 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

5.2.1 Produção chinesa de aço. 

 

 

A produção de aço da China tem apresentado um percentual de 

desenvolvimento que supera qualquer expectativa, principalmente após o ano 

de 2000, quando foi registrada uma produção de 127 milhões de toneladas, 

praticamente quadruplicando até o ano de 2007, quando produziu 482 milhões 
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de toneladas (Figura 5.7). Esta produção, conforme visto no capítulo anterior, já 

tornou o país exportador líquido desse segmento e o desbalanceamento interno 

tende a ser resolvido por meio de comércio inter-regional, sobretudo do Norte e 

do Nordeste para o Leste, diminuindo as necessidades de importação dessa 

região.  

 

Figura 5.7 – Produção de aço da China (1986-2007) 
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Fonte: Elaborada pela autora através de dados obtidos em USGS. 

 

 

5.2.1.1 Definição do modelo para estimativas da produção de aço da China 

 

 

O modelo de estimativas reuniu dados no período de 1986 a 2007.  Os 

dados também são anuais, compondo uma série curta, mas possível para 

análise. 

O modelo de tendência linear foi ajustado com a introdução de três 

termos de tendência: 

 

Tend1 De 1986 até 2007 

Tend2 De 2000 até 2007 

Tend3 De 2004 até 2007 
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Assim, o modelo ajustado pode ser observado na Figura 5.8 abaixo. 

 

Figura 5.8 – Ajuste da Curva de Produção de Aço da China 
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Fonte: Elaborada pela autora no programa Eviews ®. 

 

Assim como o modelo anterior, este também foi elaborado com poucas 

variáveis, não possuindo observações suficientes para um teste confiável de 

raiz unitária. Mas também podemos verificar que a série temporal é não-

estacionária pelo resíduo do modelo não ser constante, não ferindo os 

pressupostos básicos para o teste de raiz unitária. O ajuste do modelo é quase 

perfeito. 

Como resultado do modelo, com a variável dependente pr_aco_ch 

(produção de aço da China) amostra de 1986 a 2007, 22 variáveis incluídas, 

chegamos aos seguintes coeficientes: 

 

Variável dependente: pr_aco_ch (produção de aço da China) 

 

Coeficientes Valor t-estatístico 

Constante 49.18 16.60 

Tend1 5.17 14.92 

Tend2 30.73 19.69 

Tend3 38.52 11.28 

R2 ajustado 0.997  
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As equações para cálculo de previsão do modelo de tendência, ou seja, 

considerando constante o comportamento de toda economia, ficaram assim 

definidas: 

Previsão 2008: 49,18 + 22 Tend1 + 8 Tend2 + 4 Tend3 

Previsão 2009: 49,18 + 23 Tend1 + 9 Tend2 + 5 Tend3 

Previsão 2008: 49,18 + 24 Tend1 + 10 Tend2 + 6 Tend3 

 

Aplicando a equação de tendência linear acima, as previsões para a 

produção de aço da China são demonstradas na Figura 5.9. O valor total da 

produção de aço em 2007 foi de 482 milhões de toneladas, prevendo aumentar 

para 562,88 em 2008, para 637,30 em 2009 e 711,73 milhões de toneladas em 

2010. 

 

Figura 5.9 – Previsão para Produção de Aço na China (2007-2010) 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O cenário total da produção de aço da China pode ser verificado na 

Figura 5.10 abaixo: 
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Figura 5.10 – Previsão para Produção de Aço da China (2008-2010) 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

5.2.1.2 – Modelo Econométrico 

 

 

Seguindo os mesmos procedimentos do modelo econométrico anterior, o 

primeiro passo para a elaboração do mesmo foi verificar a correlação entre  a 

variável dependente, neste caso a produção de aço da China, com as possíveis 

variáveis explicativas que fazem parte do modelo. Na tabela abaixo podemos 

verificar que as variáveis escolhidas13 são altamente correlacionadas, exceto 

pela variável do PIB_CH (Taxa de crescimento do PIB da China). 

 

                                                

13 Para esclarecer as variáveis analisadas, verificar anexo I. 

 



396 

 

     

 

 PR_ACO_CH 

PR_ACO_CH 1 

IMP_BR3 0,15 

PR_MF_CH 0,96 

TT_1E2 0,99 

PIB_CH 0,23 

IDE_CH 0,85 

YPC_UR 0,94 

 

Como resultado do modelo econométrico, com a variável dependente 

PR_ACO_CH (Produção de aço da China), amostra de 1986 a 2007, 22 

variáveis incluídas, chegamos aos seguintes coeficientes14: 

 

Variável Dependente: PR_ACO_CH (Produção de aço da China) 

 

Coeficientes Valor t-estatístico 

Constante -3.991674 -0.202992 

IMP_BR3 10.36263 1.790053 

PR_MF_CH 0.299236 4.208063 

TT_1E2 2.545075 4.328695 

PIB_CH -0.381584 -0.328807 

IDE_CH -0.031347 -0.044136 

YPC_UR 0.003922 0.519726 

R2 ajustado 0.991810  

 

A equação para cálculo de previsão do modelo econométrico, ou seja, 

considerando alterações nas observações das variáveis relacionadas 15, fica 

assim definida: 

 

                                                

14 Ibid. 
15 Para esclarecer as variáveis analisadas, verificar anexo I. 
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              Previsão para 2007:  

 

Coeficientes Valor 

Constante -3.991674 

IMP_BR32006 10.36263 

PR_MF_CH2006 0.299236 

TT_1E22006 2.545075 

PIB_CH2006 -0.381584 

IDE_CH2006 -0.031347 

YPC_UR2006 0.003922 

 

O ajuste do modelo econométrico é demonstrado na Figura 5.11 a seguir. 

O valor previsto pelo modelo para 2007 foi de 494,03 milhões de toneladas, 

próximo aos 482 milhões de toneladas de aço produzidos pela China neste ano, 

suficiente para incluir este valor nos parâmetros necessários para aceitação do 

modelo. 

 

 

Figura 5.11 – Ajuste do Modelo Econométrico para a produção de aço 

da China 
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Fonte: Elaborado pela autora no programa Eviews®. 
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5.2.2 Previsão para a produção de aço chinês com diferentes cenários 

 

 

Para verificar o potencial impacto de alterações em alguns indicadores 

econômicos e de produção sobre a produção chinesa de aço, utilizamos o 

modelo de simulação da equação acima demonstrada. São usados, para avaliar 

esta produção, dados do PIB, IDE, Crescimento da Renda per capita, produção 

total de minério de ferro, da China, importação de minério de ferro (TT_1e2) e 

de ferro fundido, ferro e aço (IMP_BR3) provenientes do Brasil, sob diferentes 

cenários. 

Foi estabelecido que todas as variáveis são submetidas a alterações sob 

a média de diferentes períodos de crescimento, a partir de 1986 até 2007. Sob 

este foco, cinco cenários alternativos para 2008 a 2010 são considerados. 

Conforme Tabela 5.5, no cenário I, admitiu-se que as variáveis seguissem a 

média de crescimento do período entre 1986 a 1994, no cenário II, a média de 

crescimento do período entre 1995 e 2000, no cenário III, a média de 

crescimento do período entre 1986 a 2007, no cenário IV, a média de 

crescimento do período entre 2001 e 2004, e, finalmente no cenário V, admitiu-

se a média de crescimento do período mais recente, entre 2005 e 2007. 

 
Tabela 5.5 – Média de crescimento das variáveis em diferentes períodos16 

Cenários g_pib_ch g_ide_ch g_ypc_ur g_pr_mf_ch g_imp_br3 g_tt_1e2 

I - 
_

X : 86 a 94 10.01 46.10 6.36 5.92 37.94 18.86 

II - 
_

X : 95 a 00 9,00 3.49 5.61 0.94 32.72 14.09 

III - 
_

X : 86 a 07 9,80 23,30 7,35 7,28 46,89 22,24 

IV - 
_

X : 01 a 04 9,38 10,60 9,65 8,75 118,13 39,01 

V - 
_

X : 05 a 07 11,30 11,45 10,73 25,84 7,10 26,30 

_

X : média do período 

Fonte: Elaborada pela autora. 

                                                

16 Para esclarecer as variáveis analisadas, verificar anexo I. 
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5.2.2.1 Efeitos sobre a produção de aço da China 

 

 

Conforme Anexo III, a primeira alternativa de cenário analisada resultou 

da simulação do ajuste das variáveis à média de crescimento do período de 

1986 a 1994, em que o PIB reduziria dos atuais 11,9% para 10,01%, ou seja, 

1,89 pontos percentuais, o IDE venha a crescer 46,10% dos 18,99% registrados 

em 2007, a renda per capita urbana reduziria para 6,36% contra os 12,20% de 

2007, a produção total de minério de ferro da China aumentaria para 5,92% 

contra os 2,04% de 2007. Todas essas variáveis referem-se à China. E a 

exportação brasileira para a China de ferro fundido, ferro e aço reduziria para 

37,94% sobre os 116,89% registrados em 2007, a exportação brasileira para a 

China de minério de ferro aglomerado e não aglomerado passaria de 29,16% de 

2007 para 18,86%. Os resultados sugerem que essa simulação teria um impacto 

relativamente forte sobre a produção de aço da China, levando em consideração 

que a taxa média de crescimento a partir de 2001 girou em torno de 20% . O 

total da produção aumentaria para 720,29 milhões de toneladas até 2010, 

49,44% do total de 482 milhões de toneladas produzidos pela China em 2007 

(Figura 5.12). 

A segunda alternativa de cenário analisada resultou da simulação do 

ajuste das variáveis à média de crescimento do período de 1995 a 2000, em que 

o PIB reduziria dos atuais 11,9% para 9,00%, ou seja, 2,90 pontos percentuais, 

o IDE venha a reduzir seu crescimento para 3,49% dos 18,99% registrados em 

2007, a renda per capita urbana reduziria para 5,61% contra os 12,20% de 

2007, a produção total de minério de ferro da China reduziria para 0,94% contra 

os 2,04% de 2007. Todas essas variáveis referentes à China. E a exportação 

brasileira para a China de ferro fundido, ferro e aço reduziria para 32,72% sobre 

os 116,89% registrados em 2007, a exportação brasileira para a China de 

minério de ferro aglomerado e não aglomerado passaria de 29,16% de 2007 

para 14,09%. Os resultados sugerem que essa simulação teria um impacto 

moderadamente negativo sobre a produção de aço da China. O total da 

produção reduziria para 457,82 milhões de toneladas até 2010, 5,282% do total 

de 482 milhões de toneladas produzidos pela China em 2007 (Figura 5.12). 
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A terceira alternativa de cenário analisada resultou da simulação do 

ajuste das variáveis à média de crescimento do período de 1986 a 2007, em que 

o PIB reduziria dos atuais 11,9% para 9,80%, ou seja, 2,10 pontos percentuais, 

o IDE aumentaria seu crescimento para 23,30% dos 18,99% registrados em 

2007, a renda per capita urbana reduziria para 7,35% contra os 12,20% de 

2007, a produção total de minério de ferro da China aumentaria para 7,28% 

contra os 2,04% de 2007. Todas essas variáveis referentes à China. A 

exportação brasileira para a China de ferro fundido, ferro e aço reduziria para 

46,89% sobre os 116,89% registrados em 2007, e a exportação brasileira para a 

China de minério de ferro aglomerado e não aglomerado passaria de 29,16% de 

2007 para 22,24%. Os resultados sugerem que essa simulação teria um impacto 

relativamente forte sobre a produção de aço da China, muito próximo aos 

valores da primeira alternativa. O total da produção aumentaria para 775,41 

milhões de toneladas até 2010, 60,87% do total de 482 milhões de toneladas 

produzidos pela China em 2007 (Figura 5.12). 

O quarto cenário analisado resultou da simulação do ajuste das variáveis 

à média de crescimento do período de 2001 a 2004, em que o PIB reduziria dos 

atuais 11,9% para 9,38%, ou seja, 2,52 pontos percentuais, o IDE reduziria seu 

crescimento para 10,60% dos 18,99% registrados em 2007, a renda per capita 

urbana reduziria para 9,65% contra os 12,20% de 2007, a produção total de 

minério de ferro da China aumentaria para 8,75% contra os 2,04% de 2007. 

Todas essas variáveis referentes à China. A exportação brasileira para a China 

de ferro fundido, ferro e aço aumentaria para 118,13% sobre os 116,89% 

registrados em 2007, e a exportação brasileira para a China de minério de ferro 

aglomerado e não aglomerado passaria de 29,16% de 2007 para 39,01%. Os 

resultados sugerem que essa simulação teria um forte impacto sobre a 

produção de aço da China. O total da produção aumentaria para 961,09 milhões 

de toneladas até 2010, 99,40% do total de 482 milhões de toneladas produzidos 

pela China em 2007. Este cenário sugere que a produção de aço da China 

praticamente duplique em três anos (Figura 5.12). 

O quinto e último cenário analisado resultou da simulação do ajuste das 

variáveis à média de crescimento dos últimos anos, período entre 2005 a 2007, 

em que o PIB reduziria dos atuais 11,9% para 11,30%, ou seja, 0,60 pontos 
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percentuais, o IDE reduziria seu crescimento para 11,45% dos 18,99% 

registrados em 2007, a renda per capita urbana reduziria para 10,73% contra os 

12,20% de 2007, a produção total de minério de ferro da China aumentaria para 

25,84% contra os 2,04% de 2007. Todas essas variáveis referentes à China. A 

exportação brasileira para a China de ferro fundido, ferro e aço reduziria para 

7,10% sobre os 116,89% registrados em 2007, e a exportação brasileira para a 

China de minério de ferro aglomerado e não aglomerado passaria de 29,16% de 

2007 para 26,30%. Os resultados sugerem que essa simulação teria o maior 

impacto dentre os cenários analisados. O total da produção chinesa de aço da 

China aumentaria para 1010,84 milhões de toneladas até 2010, 109,72% do 

total de 482 milhões de toneladas produzidos pela China em 2007. Este cenário 

sugere que a produção de aço da China mais que duplique em três anos, se 

acompanhasse a tendência do crescimento das variáveis nos últimos três anos 

(Figura 5.12). 

 

Figura 5.12 – Cenários para a Produção de Aço da China (2008-2010) 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A análise dos resultados obtidos neste capítulo está sumarizada no 

próximo capítulo de conclusão. 
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ANEXO 3 

MAPA GEOLÓGICO DA CHINA 

 

 

 

Fonte: China Geological Survey 
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ANEXO 4 

MAPA POLÍTICO DA CHINA. 

 

 

 

 

Fonte: www.paulnoll.com 
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ANEXO 5 
DEPÓSITOS DE MINÉRIO DE FERRO DA CHINA 

 

Fonte: Elaborado segundo dados do Geological Survey of Japan (2007). 

 

PROVÍNCIA MINA/DEPÓSITO COMMODITY TIPO RESERVA/ TEORES
Anhui Tongshan/Xuanzhou Cu, Fe, S Skn 105.6Kt Cu at 0.709% Cu, 5.42Mt iron ore at 35% Fe
Anhui Wangchang Fe Skn/Lnt 19.8Mt at 36.0% Fe, 128.4Kt py ore, 5.4Mt gyp
Anhui Xulou Fe Skn/Mas 29.7Mt  at 48-63% Fe with 4.1Kt Co
Anhui Qianchang Fe, Cu, Au Skn/Mas 46.1Mt  at >45% Fe  with 21Kt Cu, 13.2t Au
Anhui Yeshan Fe, B Skn/Mas 16.44Mt iron ore with 794Kt B ore
Anhui Huoqiu Fe Vol-Sed/Lyr 1040Mt at 39.0-62.7% Fe
Anhui Nanshan Fe Skn-Hyd/Vn-Dis 70Mtiron ore with  57Kt V2O5, 3,28Mt FeS2
Anhui Taocum Fe Skn-Hyd/Lnt 220Mt at 22.33% Fe
Anhui Aoshan Fe, P, V Skn-Hyd/Mas 1,80Mt iron ore with 380Kt  V2O5, 2.1Mt py ore, 4.2Mt P2O5
Anhui Baixiangshan Fe, V, Co Hyd-Rpl/Lyr 150Mt at 39.43% Fe with 310Kt V2O5, 7.38Kt Co
Anhui Gushan Fe Vol-Sed/Lyr 128Mt at 43.73% Fe
Anhui Jinlong Fe, V, Co Skn-Hyd/Lnt 72.86Mt at 36% Fe with 1.36Mt py ore, 6.7Kt Co, 30.8Kt V2O5
Anhui Longqiao Fe, Cu Skn-Hyd/Mas 104Mt  at 44.0% Fe with 90Kt Cu at 0.09% Cu, 7.96Mt py ore
Anhui Hejiadaling/Zhongshan Hyd-Rpl/Lnt 19.1Mt at 53.98% Fe
Anhui Changlongshan Fe Skn-Hyd/Lyr 34.4Mt at 45.31% Fe
Anhui Luohe Fe, Gp Skn-Hyd 476Mt at 36.32% Fe with 0.897Mt V2O5, 18Kt Cu, 41Mt Gyp
Anhui Dabaozhuang Fe, Cu, Gp Hyd/Lyr 17.8Mt iron ore at 45.96% Fe with 84.3Mt py ore, 48.4Mt gyp , 87.86% CaSO4
Fujian Jianai Fe, Pb, Zn 4.35Mt iron ore with 120Kt Pb, 150Kt Zn
Fujian Yindingge Fe 18.0Mt
Fujian Guashan Fe Skn/Lnt 12.4Mt at 31.3% Fe
Fujian Yangshan Fe Skn/Lnt 50.6Mt at 42.8% Fe
Fujian Pantian Fe Skn/Lnt 29.3Mt at 50.48% Fe
Fujian Luoyang Fe Skn/Lnt 28.9Mt at 48.57% Fe, 3% S, 0.47% Zn
Fujian Makeng Fe, Mo Skn/Lnt 479Mt iron ore at 34.3-38.4% Fe with 82.9Kt Mo
Gansu Langwashan Fe Skn-Hyd/Lnt 14.3Mt at 39.6% Fe
Gansu Shuangjingzi Fe, Zn Skn/Lnt 3.85Mt iron ore with 20Kt Zn
Gansu Hongshan Fe Sed/Bed 10.3Mt at 32.58% Fe
Gansu Anbei Fe Skn/Lnt 2.42Mt at 49.1% Fe
Gansu M-739 Fe Hyd/Mas 1.7Mt at 47.1% Fe
Gansu Sidaogou Fe Sed/Bed 14.59Mt at 29.86% Fe
Gansu Liugouxia Fe Sed/Bed 42.8Mt at 38.6% Fe
Gansu Jintieshan Fe Sed/Bed 542Mt at 37.86% Fe
Gansu Dongdoshan Fe Sed/Lnt 28Mt at 31.75% Fe
Gansu Chenjiamiao Fe, Cu Vol-Sed 29Mt at 32.45% Fe, 0.73% Cu
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Continuação do Anexo 5: Depósitos de minério de ferro da China 

 

Gansu Dangduo Fe Sed/Bed 5.3Mt at 33% Fe
Gansu Heila Fe Sed/Lnt 53.2Mt at 34.56% Fe
Gansu Yaoquan Pb, Zn, Mn, Fe Sed/Lnt 11.74Mt iron ore, 230Kt PbZn at 0.86% Pb, 0.95% Zn, 37.82% FeMn
Guangdong Jianshan Fe Skn/Irg-Mas 22.16Mt at 50.1% Fe, 0.376% WO3, 0.102% Mo, 0.109% Sn
Guangdong Tongluotang Fe Sed/Bed 15.2Mt at 22.17% Fe, 0.0132% Co
Guangdong Tieshanzhang Fe, Sn Skn/Lnt 21.0Mt at 55.1% Fe, 0.216% Sn
Guangdong Chencun Fe Hyd-Rpl/Irg 11Mt
Guangdong Tengtie Fe, Sn Skn/Lnt 0.51Mt at 42.5% Fe, 0.19% Cu, 0.202% Sn
Guangdong Dading Fe, Sn, Zn Skn/Irg-Mas 110Mt  at 45.02% Fe with 80Kt Sn at 0.126% Sn, 200Kt Zn at 0.292% Zn
Guangdong Baxiang Fe Str/Bed 20.0Mt at 42.6% Fe
Guangdong Lishan Fe, Sn, Pb Skn/Mas 20Mt at 51.67% Fe, 0.278% Sn, 3.34% Pb
Guangdong Baoshanzhang Fe, Cu Skn/Irg-Mas 80.7Mt at 34.19% Fe
Guangdong Fucheng Fe, Cu Skn/Irg 30.0Mt at 37.1-46.5% Fe, with 60Kt Cu at 0.45-1.27% Cu
Guangdong Xialan Ti, Fe, V Wth-Res 13Mt at 26.35% Fe, 6.6% TiO2, 0.265% V2O5
Guangxi Laochating Fe Sed/Bed 8.86Mt at 44.02% Fe
Guangxi Haiyang Fe Sed/Bed 53.1Mt at 29.3-37.3% Fe
Guangxi Daxu Fe Sed/Bed 10.15Mt at 34.46% Fe
Guangxi Huaiqun Fe Wth-Res 5.1Mt at 57.38% Fe
Guangxi Tunqiu Fe Sed/Bed 54Mt at 44.49% Fe
Guangxi Panlong Fe, Mn Sed-Wth/Lnt 13.8Mt at 25-30% Fe, 3-6% Mn
Guangxi Laituan Fe Sed/Lnt 17.7Mt at 33.84% Fe
Guangxi Quxiang Fe Sed/Bed 23.2Mt at 34.70% Fe
Guizhou Xiaohebian Fe Sed/Bed 132Mt at 32-37% Fe (hem ore), 26-30% Fe (sid ore)
Guizhou Caiyuanzi Fe Hyd/Lyr-Vn 37.4Mt at 35.9% Fe
Guizhou Tiekuangshan Fe Hyd-Rpl 13.9Mt (gth ore) at 53.70% Fe, 9.1Mt (sid ore), at 36.6% Fe
Guizhou Lushan Fe Sed/Bed 117Mt at 42-57% Fe
Guizhou Guanyinshan Fe Hyd/Ffill 21Mt at 30.7-39.1% Fe (sid ore), 46.9-52.8% Fe (gth ore)
Hebei (cont. Beijing) Shouwangfen Cu, Mo, Fe Skn 1.16% Cu, 0.238% Mo, 33.15% Fe
Hebei (cont. Beijing) Zhoutaizi Fe Vol-Sed/Bed 33.51Mt at 33.15% Fe
Hebei (cont. Beijing) Jinbeizhuang Fe Vol-Sed/Bed 117.9Mt at 32.77% Fe
Hebei (cont. Beijing) Longyan Fe Sed/Bed 321.35Mt at 37-46% Fe
Hebei (cont. Beijing) Maquanzi Fe Vol-Sed/Bed 13.1Mt at 26.7% Fe
Hebei (cont. Beijing) Anlingxigou Fe Vol-Sed/Bed 7.3Mt at 27.6% Fe
Hebei (cont. Beijing) Sihetang Fe Vol-Sed/Bed-Lnt 46.5Mt at 30.3-33.5% Fe
Hebei (cont. Beijing) Huangcaoliang Fe Sed/Bed 19.48Mt at 47.69% Fe
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Continuação do Anexo 5: Depósitos de minério de ferro da China 

 

Hebei (cont. Beijing) Tanglanggou Fe Vol-Sed/Bed 5.18Mt at 27.01% Fe
Hebei (cont. Beijing) Shanshenmiao Fe Vol-Sed/Bed 23.1Mt at 30.3-33.5% Fe
Hebei (cont. Beijing) Fengjiayu Fe Vol-Sed/Bed-Lnt 70.7Mt at 30.3-33.5% Fe
Hebei (cont. Beijing) Shipaogou Fe Vol-Sed/Bed 29.03Mt at 30.3-33.5% Fe
Hebei (cont. Beijing) Fangmayu Fe Vol-Sed/Bed 14.73Mt
Hebei (cont. Beijing) Baihejian Fe Vol-Sed/Bed 15.6Mt
Hebei (cont. Beijing) Sihai Fe, Mn Sed/Bed 13.7Mt at 29.36% Fe, 2.86% Mn
Hebei (cont. Beijing) Donggezhuang-Yanlao Fe Vol-Sed/Bed 29.2Mt at 30.08% Fe
Hebei (cont. Beijing) Xiaocao Fe Vol-Sed/Bed 11.94Mt
Hebei (cont. Beijing) Bingmaying Fe Vol-Sed/Bed 41.58Mt at 29.89% Fe
Hebei (cont. Beijing) Xinzhuang Fe Vol-Sed/Bed 38.04Mt at 26.7% Fe
Hebei (cont. Beijing) Gudaogou-Loutaizi Fe Vol-Sed/Bed 39.44Mt at 29-32% Fe
Hebei (cont. Beijing) Dacao Fe Vol-Sed/Bed 59.3Mt at 26.92% Fe
Hebei (cont. Beijing) Sangyuan Fe Vol-Sed/Bed 55.5Mt at 30.51% Fe
Hebei (cont. Beijing) Mayukou Fe Sed/Bed 37.27Mt at 37.41% Fe
Hebei (cont. Beijing) Lutou Fe Vol-Sed/Bed 11.81Mt at 28.99% Fe
Hebei (cont. Beijing) Banjieyu Fe Vol-Sed/Bed 11.4Mt at 27.10% Fe
Hebei (cont. Beijing) Dongzigou Fe Vol-Sed/Bed 56.02Mt at 33.48% Fe
Hebei (cont. Beijing) Dayan Fe Vol-Sed/Bed 18.8Mt at 27.10% Fe
Hebei (cont. Beijing) Huogezhuang Fe Vol-Sed/Bed 41.5Mt at 26.75% Fe
Hebei (cont. Beijing) Shuiyu Fe Vol-Sed/Bed 29.43Mt at 25.5% Fe
Hebei (cont. Beijing) Shachang Fe Vol-Sed/Bed 115Mt at 31.79% Fe
Hebei (cont. Beijing) Shijiazhuang Fe Vol-Sed/Bed 13.69Mt at 30.69% Fe
Hebei (cont. Beijing) Caijiawa Fe Vol-Sed/Bed 30.25Mt at 26.44% Fe
Hebei (cont. Beijing) Miaogou Fe Vol-Sed/Bed 57.47Mt at 29.30% Fe
Hebei (cont. Beijing) Longwan Fe Vol-Sed/Bed 77.86Mt at 30.7% Fe
Hebei (cont. Beijing) Sanyizhuang Fe, Zn Skn/Mas 10.14Mt iron ore, 9.65Mt Zn ore, 1.85Mt Mo ore at 38.15% Fe, 3.68% Zn, 0.09% Mo
Hebei (cont. Beijing) Shirengou Fe Sed/Bed-Lnt 254.46Mt  at 31.21% Fe
Hebei (cont. Beijing) Xixiakou Fe Vol-Sed/Bed-Lnt 28.02Mt at 31.32% Fe
Hebei (cont. Beijing) Qian'an Area Fe Vol-Sed/Bed 1.60Bt at 20-31% Fe
Hebei (cont. Beijing) Bangchuishan-Mopanshan Fe Vol-Sed/Bed-Lnt 87.41Mt at 33.98% Fe
Hebei (cont. Beijing) Zhaodianzi Fe Vol-Sed/Bed 35.35Mt at 30%�± Fe
Hebei (cont. Beijing) Mancheng Fe Vol-Sed/Bed 816Mt at 34.49% Fe
Hebei (cont. Beijing) Sijiayin Fe Vol-Sed/Bed 2.36Bt at 30.52% Fe
Hebei (cont. Beijing) Yucheng Fe, Cu, Zn, W, B Skn/Mas 38.50Mt iron ore, 1909t Cu, 46.9Kt Zn, 1213t W, 1360t B ore at 39.20% Fe, 0.81% Cu, 1.75%  
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Continuação do Anexo 5: Depósitos de minério de ferro da China 

 

Hebei (cont. Beijing) Zhijiazhuang Fe Skn 48.38Mt at 34.67% Fe
Hebei (cont. Beijing) Xiakou Fe Mgm/Mas 14.89Mt at 31% Fe
Hebei (cont. Beijing) Fenghuangshan Fe Skn/Mas 14.07Mt at 43.27% Fe
Hebei (cont. Beijing) Hanxin Fe Skn/Mas 878.52Mt
Hebei (cont. Beijing) Beishuiyu Ti, Fe Mgm/Lyr 10.84Mt at 18.19% Fe, 0.31% V2O5, 4.73% TiO2
Hebei (cont. Beijing) Luoguozigou P, Fe Mgm/Dis 211.5Mt at 5.02% P2O5, 3.21Mt iron ore
Hebei (cont. Beijing) Maying P, Fe Mgm/Irg-Mas 10.35Mt P-iron ore at 7% P2O5
Hebei (cont. Beijing) Zhaobin'gou P, Fe Sed/Lnt 88.98Mt phosphate ore at 4.25% P2O5; 88.98Mt iron ore at 15.19% Fe
Hebei (cont. Beijing) Daxilin Fe Skn 5.37Mt at 48.4% Fe
Hebei (cont. Beijing) Erguxishan Fe, Cu, Pb, Zn Skn 14.5Mt iron ore, 390Kt Zn, 18Kt Cu, 130Kt Pb at 34.11% Fe, 3.98% Zn, 0.66% Cu, 3.37% Pb
Hebei (cont. Beijing) Mengjiagang Fe Sed/Bed 15.23Mt at 32.18% Fe, 1.11% S, 0.30% P
Hebei (cont. Beijing) Shuangyashan Fe Sed/Bed 80.72Mt at 30.98% Fe
Hebei (cont. Beijing) Sujiaweizi Fe Skn 3.014Mt iron ore, 51Kt Zn, 1.3Kt Mo at 38.61% Fe
Hebei (cont. Beijing) Shifa Iron-Zinc Fe, Zn Skn 2.02Mt at 37.19% Fe, 1.77% Zn, 7.83% S
Hebei (cont. Beijing) Linhai Fe Skn 7.22Mt at 38.45% Fe, 0.14% S
Hebei (cont. Beijing) Jingbo Fe Hyd-Rpl 29.06Mt at 27.15% Fe
Henan Anlin Fe Skn/Mas 56.7Mt at 41% Fe
Henan Tieshanhe Fe Hyd-Rpl 5.6Mt at 42.28% Fe
Henan Xinkou Fe Vol-Sed/Bed-Lnt 22.2Mt at 32.91% Fe
Henan Daimeizhai Fe Sed/Bed >20.0Mt at 46.47% Fe
Henan Xuchang Fe Vol-Sed/Bed 204.6Mt at 30% Fe
Henan Babaoshan Fe, Cu Skn/Mas-Lnt 22.8Mt at 42.12% Fe, 0.61-0.67% Cu
Henan Quli Fe, Zn, Cu Skn/Mas 27.9Mt at 32.68% Fe, 2.02% Zn, 0.50% Cu
Henan Ximalou Fe Mgm-Hyd/Lnt 13.9Mt at 20.87% Fe
Henan Dawangzhuang Fe Skn/Irg 9.02Mt at 40.10% Fe
Henan Wugang Fe, P, Ti, V Mgm/Lyr 96.4Mt at 34.77% Fe, 1.825% P, 1.04% TiO2, 0.15% V2O5
Henan Jingshansi Fe Sed/Bed 184.3Mt at 25.81% Fe
Henan Tongbai-Qinyang Fe Skn/Mas 4Mt at 55% Fe
Hubei Tonglushan Cu, Fe Skn/Mas 56.8Mt iron ore, 1.12Mt Cu, 68.98t Au at 27.9-54.1% Fe, 0.49-8.08% Cu
Hubei Jiguanzui Cu, Au, Fe Skn/Mas 184.9Kt Cu, 28.14t Au, 2.05Mt Fe at 1.76% Cu, 4.3g/t Au, 42.68% Fe
Hubei Shitouzui Cu, Fe Skn/Mas 26.3Mt iron ore, 333.1Kt Cu at 32.82% Fe, 1.27% Cu
Hubei Huoshaoping Fe Sed/Bed-Lnt 512Mt at 20.44% Fe, high in P
Hubei Chengchao Fe Skn 201.8Mt iron ore, 9.8Kt Co at 45.05% Fe, 0.013% Co
Hubei Longjiaoba Fe Sed/Bed 131.7Mt at 30.58-53.29% Fe, high in P
Hubei Guandian Fe Sed/Bed 388Mt at 45.11% Fe, high in P  
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Hubei Daye Fe, Cu, Co Skn/Mas 160.7Mt iron ore, 676Kt Cu, 31.5Kt Co at 52.13% Fe, 0.57% Cu, 0.024% Co
Hubei Jinshandian Fe Skn/Mas 128.1Mt iron ore at 36.7-44.8% Fe
Hubei Huangmei Fe Sed/Bed-Lnt 40.4Mt iron ore at 30.8-36.5% Fe
Hubei Lingxiang Fe Hyd-Rpl 48.7Mt iron ore at 40.69-54.17% Fe
Hubei Daguangshan Fe, Co Skn/Lnt 18.8Mt iron ore, 4.24Kt Co at 41.5-56.8% Fe, 0.006-0.18% Co
Hunan Taiqingshan Fe Sed/Bed 18.69Mt at 26.8-29.1% Fe
Hunan Yangjiafang Fe 44.25Mt at 38.96% Fe
Hunan Xingguan Fe Sed/Bed 10.5Mt at 38.29% Fe
Hunan Maidiping Fe Sed/Bed 13.52Mt at 39.02% Fe
Hunan XiaoXigu Fe Sed/Bed 31.5Mt at 44.20% Fe
Hunan Woyunjie Fe Sed/Bed-Lnt 9.75Mt at 41.04% Fe
Hunan Limixi Fe Sed/Bed 16.05Mt at 42.98% Fe
Hunan Xijie Fe Sed/Lnt 3.8Mt at 37.7% Fe
Hunan Yujiaju Fe Sed/Bed 18.29Mt at 32.77% Fe
Hunan Taozixi Fe Sed/Bed 11.22Mt at 36.12% Fe
Hunan Binlangping Fe Sed/Bed 18.9Mt at 35.91% Fe
Hunan Chahuamiao Fe Sed/Bed 20.6Mt
Hunan Zaobo Fe Sed/Bed 5.2Mt at 31-35% Fe
Hunan Qingshui Fe Sed/Bed 25.6Mt at 39.89% Fe
Hunan Lushui Fe Sed/Bed 17.5Mt at 47.9% Fe
Hunan Qidong Fe Sed/Bed 366Mt at 29.73% Fe
Hunan Leilongli Fe Sed/Bed 13.95Mt at 38.01% Fe
Hunan Paiqian Fe Sed/Bed 44.57Mt at 35.86% Fe
Hunan Daping Fe Sed/Bed 131Mt at 48% Fe
Inner Mongolia Lizishan Fe Skn/Mas-Lnt 4.41Mt iron ore at 49.4-55.5% Fe
Inner Mongolia Qoblum Fe, Zn Skn/Lnt 18.88Mt iron ore, 348.6Kt Zn at 36.3% Fe
Inner Mongolia Huanggang Fe, Sn, W Skn 89Mt iron ore, 290.3Kt Sn, 104.6Kt Zn, 52.9Kt WO3 at 39.17% Fe
Inner Mongolia Ondor Sum Fe Vol-Sed/Lnt 74.4Mt iron ore at 28.27-45.46% Fe
Inner Mongolia Heiyingshan Fe Vol-Sed/Lnt 14.2Mt iron ore at 54.54% Fe
Inner Mongolia Har Obo Fe Vol-Sed/Lnt 21.24Mt iron ore at 36.04% Fe
Inner Mongolia Goyohoi Fe Sed/Lnt 22.02Mt iron ore at 33.56% Fe
Inner Mongolia Sanhemin Fe Sed/Bed 165Mt iron ore at 34.82% Fe
Inner Mongolia Shujigou Fe Sed/Lnt 67.97Mt
Inner Mongolia Dongwufenzi Fe Sed/Bed 27.84Mt
Inner Mongolia Gongyiming Fe Sed/Lnt 21.02Mt iron ore at 38.20 % Fe  
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Inner Mongolia Debseg Fe Sed/Bed 17.57Mt iron ore at 26.58% Fe
Inner Mongolia Gaxun Tal Fe Skn/Lnt 18.14Mt iron ore at 48.18% Fe
Inner Mongolia Baiyan Obo REE, Fe, Nb Crb/Lnt 1459Mt iron ore at 33.85% Fe(East), 33.57% Fe(West), 0.8-8.18% RE2O3, 0.051-0.153% Nb2O5
Jiangsu Jiangliyuan-Weilaojia Fe Skn/Lnt 15.89Mt iron ore at 42-51% Fe
Jiangsu Liguo Fe Skn/Lnt 51.5Mt iron ore, 30Kt Cu
Jiangsu Yenshan Fe, B Skn/Lnt 3.25Mt iron ore, 3.3Kt Cu, 150Kt B ore at 46.8% Fe, 0.19% Cu, 5-7% B2O3
Jiangsu Wanghao Fe Skn/Mas 13.7Mt at 35.42% Fe
Jiangsu Weigang Fe Skn/Irg 4.7Mt at 34.9-48.5% Fe
Jiangsu Meishan Fe Vol-Hyd/Lnt 310Mt at 25.69% Fe
Jiangsu Qilinshan Fe Skn/Lnt 15.1Mt at 42.02% Fe
Jiangsu Fenghuangshan Fe Hyd/Lyr-Vn 29.2Mt at 43.77% Fe
Jiangxi Tiekeng Fe Skn/Mas 36.6Mt at 38.7% Fe
Jiangxi Xinyu Fe Sed/Bed 830Mt at 27.8% Fe
Jiangxi Shanzhuling Fe Sed/Bed 6.7Mt at 52% Fe
Jiangxi Zhuling'ao Fe Sed/Bed 11.6Mt at 25-60% Fe
Jiangxi Wushishan Fe Sed/Bed 23.3Mt at 51.7% Fe
Jilin Tadong Fe Sed/Bed 137Mt at 25.24% Fe
Jilin Laoniuguo Fe Sed/Bed 173Mt at 31.49% Fe
Jilin Banshiguo Fe Sed/Bed 127Mt at 33.96% Fe
Jilin Dalizi Fe, Mn Sed 38Mt at 40-60% Fe
Jilin Luannitang Fe Sed 7.28Mt at 46-32% Fe, 2.34% S
Jilin Qidaogou Fe Sed/Bed 3.94Mt
Liaoning Yuanjiagou Fe Vol-Sed/Bed 2.65Mt at 33.73% Fe
Liaoning Baoguo Fe Vol-Sed/Bed 64.93Mt at 33.78% Fe
Liaoning Wangmazigou Fe Sed/Bed 2.56Mt at 29.72% Fe
Liaoning Xiaolaihe Fe Sed/Bed 36.58Mt at 37.07% Fe
Liaoning Aoniu Fe Sed/Bed 21.45Mt at 32.87% Fe
Liaoning Waitoushan Fe Vol-Sed/Bed 242.43Mt at 31.05-31.68% Fe
Liaoning Yanlongshan Fe Vol-Sed/Bed 14.35Mt at 29.86% Fe
Liaoning Maerling Fe Vol-Sed/Bed 34.36Mt at 30.30% Fe
Liaoning Mianhuapuzi Fe Vol-Sed/Bed 30.24Mt at 35.06% Fe
Liaoning Hongqipuzi Fe Vol-Sed/Bed 11.27Mt at 30.93% Fe
Liaoning Dawanggou Fe Vol-Sed/Bed 11.34Mt at 30.26% Fe
Liaoning Lishugou Fe Vol-Sed/Bed 26.92Mt at 35.81% Fe
Liaoning Pandaogou Fe Vol-Sed/Bed 12.45Mt at 30.22% Fe  
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Liaoning Anshan Qidashan Fe Vol-Sed/Bed 308.12Mt at 28.79-31.79% Fe
Liaoning Huanxiling Fe Vol-Sed/Bed 38.18Mt at 28.46% Fe
Liaoning Daheyan Fe Vol-Sed/Bed 5.22Mt at 35.04% Fe
Liaoning Beitai Fe Vol-Sed/Bed 99.94Mt at 33.59% Fe
Liaoning Mengjiapuzi Fe Vol-Sed/Bed 43.68Mt at 26.26% Fe
Liaoning Jiajiapuzi Fe Vol-Sed/Bed 112.08Mt at 26.09% Fe
Liaoning Gounchanglin No.2 Fe Vol-Sed/Bed 580.96Mt at 31.28-34.79% Fe
Liaoning Gongchanglin Laogonchanglin Fe Vol-Sed/Bed 363.67Mt at 31.28-34.79% Fe
Liaoning Anshan Hongqi Fe Vol-Sed/Bed 613.38Mt at 30.46% Fe
Liaoning Nanfen Fe Vol-Sed/Bed 1015.3Mt at 31.82% Fe
Liaoning Anshan Xidabei-Zhangjiawan Fe Vol-Sed/Bed 323.52Mt at 31.41-33.97% Fe
Liaoning Gongchanglin No.1 Fe Vol-Sed/Bed 322.92Mt at 31.28-34.79% Fe
Liaoning Gongchanglin No.3 Fe Vol-Sed/Bed 3.17Mt at 31.28-34.79% Fe
Liaoning Xianshan Fe Vol-Sed/Bed 827.86Mt at 34.22% Fe
Liaoning Anshan Guanmenshan Fe Vol-Sed/Bed 266.68Mt at 29.06% Fe
Liaoning Anshan Lizishan Fe Vol-Sed/Bed 77.28Mt at 30.06% Fe
Liaoning Anshan Yanqianshan Fe Vol-Sed/Bed 273.98Mt at 29.75% Fe
Liaoning Anshan Gushouyu Fe Vol-Sed/Bed 33.38Mt at 26.98% Fe
Liaoning Dong Anshan Fe Vol-Sed/Bed 743.28Mt at 32.46% Fe
Liaoning Anshan Heishilizi Fe Vol-Sed/Bed 87.18Mt at 26.73% Fe
Liaoning Anshan Dagushan Fe Vol-Sed/Bed 360.85Mt at 33.76% Fe
Liaoning Anshan Xiaolinzi Fe Vol-Sed/Bed 34.85Mt at 32.27% Fe
Liaoning Tuolongzhai Fe Vol-Sed/Bed 3.03Mt at 31.50% Fe
Liaoning Yezhugou Fe Sed/Bed 46.92Mt at 30.27% Fe
Liaoning Daankou Fe 13.76Mt at 28.26% Fe
Liaoning Guodishan Fe Vol-Sed/Bed 10.60Mt at 32.65% Fe
Liaoning Laobian Fe Vol-Sed/Bed 29.48Mt at 32.65% Fe
Liaoning Fanjiagou Fe 5.89Mt at 33.81% Fe
Liaoning Wudaoling B, Fe Vol-Sed/Str 386Kt B2O3, 3.87Mt iron ore at 10.13% B2O3, 31.24% Fe
Qinghai Xiaoshalong Fe Vol-Sed 15.5Mt at 36.8% Fe
Qinghai Haisi Fe Skn/Lnt 5.3Mt at 29.58-52.26% Fe
Qinghai Baishiya Fe Skn/Vn 12.6Mt iron ore, 1.56Mt PbZn ore at 28-55% Fe and 7.25% PbZn
Qinghai Hongshuihe Fe Sed/Bed 43Mt at 35% Fe, 39% SiO2, 0.38% P, 0.83% S
Qinghai Qingshuihe Fe Sed/Bed 34.98Mt at 34.3-37.7% Fe, 0.58-1.57% S, 0.41-0.58% P
Qinghai Zhaokalong Fe Sed/Bed 10.5Mt iron ore, 133Kt PbZn at 31.8-47.1% Fe  
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Shaanxi Yangshanzhuang Fe Hyd/Vn 30.1Mt iron ore at 20.37-21.79% Fe
Shaanxi Mulonggou Fe Skn/Mas 12.9Mt iron ore at 30.41% Fe
Shaanxi Daxigou Fe Sed/Bed 302Mt iron ore at 28.01% Fe
Shaanxi Yudongzi Fe Vol-Sed/Lnt 150Mt iron ore at 31.64% Fe
Shaanxi Bijigou Fe, Ti, V 42.8Mt iron ore, 210Kt TiO2  at 22-38% Fe, 3.5-8.5% TiO2
Shaanxi Tongchang (Yangjiaba) Fe Hyd/Lnt 75Mt iron ore at 34.94% Fe
Shandong Maling Fe Vol-Sed/Lnt 29.2Mt at 31.51% Fe
Shandong Jinling Fe Skn/Lnt 166Mt ore, 160.3Kt Cu, 23.1Kt Co at >51% Fe, 0.05-0.51% Cu, 0.01-0.23% Co
Shandong Ji'nan Fe Skn/Lnt 58.7Mt ore, 2.9Kt Co at 54.03% Fe
Shandong Zihe Fe Hyd-Rpl 220Mt ore at 30.05-45.52% Fe
Shandong Laiwu Fe, Cu Skn 500Mt ore, 276.1Kt Cu, 24.4Kt Co at 47% Fe
Shandong Hanwang Fe Sed/Bed 163Mt at 29.58% Fe
Shandong Wenshang-Dongping Fe Sed/Bed 763Mt at 24.59% Fe
Shandong Cangyi Fe Sed/Bed 326Mt at 27.8-32.8% Fe
Shanxi Tainashui Au, Fe Skn-Hyd/Prp 3.26t Au at 7.45g/t Au, 0.94Mt Fe at 34.17% Fe, 1.13Mt Py ore
Shanxi Heishanzhuang Fe Vol-Sed/Bed 75Mt at 31.53% Fe
Shanxi Banyu Fe Vol-Sed/Bed 64Mt at 30.16% Fe
Shanxi Shanyangping Fe Vol-Sed/Bed 296Mt at 30.31% Fe
Shanxi Zhaochun Fe Vol-Sed/Bed 117Mt at 30-32% Fe
Shanxi Baizhiyan Fe Vol-Sed/Bed 48Mt at 34.53% Fe
Shanxi Baiyuli Fe Vol-Sed/Bed 134Mt at 31.02% Fe
Shanxi Damingyan Fe Vol-Sed/Bed 98Mt at 29.33% Fe
Shanxi Bata Fe Vol-Sed/Bed 49Mt at 28.48% Fe
Shanxi Shanpeng Fe Vol-Sed/Bed 18Mt at 32.21% Fe
Shanxi Zhangxianpu Fe Vol-Sed/Bed 26Mt  at 28.22% Fe
Shanxi Zhangqiang-Linghu Fe Vol-Sed/Bed 7Mt at 25.7% Fe
Shanxi Yuanjiachun Fe Vol-Sed/Bed 895Mt at 33.79% Fe
Shanxi Niangou-Ningjiawan/Yuanjiac Fe Vol-Sed/Bed 74Mt at 27-37% Fe
Shanxi Hugushan Fe Vol-Sed/Bed 177Mt at 33% Fe
Shanxi Jianshan Fe Vol-Sed/Bed 146Mt at 34.45% Fe
Shanxi Huyanshan Fe Skn/Mas 25Mt at 40%�±Fe
Shanxi Guyi Fe 30Mt
Shanxi Xiaozai Fe Vol-Sed/Bed 45Mt at 35.5% Fe
Shanxi Xi'anli Fe Skn/Lnt 16Mt at 40-46% Fe
Shanxi Dawang Fe Skn 25Mt Fe, 185Mt Gyp ore at 42.9% Fe, 70-80% CaSO4  
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Shanxi Banshan Fe Skn/Mas 39Mt at 40.7% Fe
Shanxi Zhangjiapo Fe Skn/Mas 12Mt at 42-39% Fe
Shanxi Beishanjiao Fe Skn/Lnt 15.23Mt at 38-44% Fe
Shanxi Shangchun Mn, Fe 4.7Mt at 24.4% Fe, 13.5% Mn
Sichuan Liziya Fe Skn/Mas 21.09Mt at 38% Fe
Sichuan Qijiang Fe Sed/Bed 33.58Mt at 30-40% Fe
Sichuan Dadingshan Fe Sed/Lnt 15.16Mt at 51.1% Fe
Sichuan Tiekuangshan Fe Sed/Lnt 6.87Mt at 50.32% Fe
Sichuan Taihe Fe, Ti, V Mgm/Lyr 1.78Bt iron ore, 99Mt TiO2, 2.09Mt V2O5 at 25-30% Fe
Sichuan Liangzi Fe Hyd-Rpl 39.78Mt at 50% Fe
Sichuan Huatan Fe Sed/Bed 73.85Mt at 45.85% Fe
Sichuan Baima Fe, Ti, V Mgm/Lyr 1.19Bt iron ore, 47.5Mt TiO2, 2.94Mt V2O5 at 30.9% Fe, 7.0% TiO2, 0.30% V2O5
Sichuan Panzhihua Fe, Ti, V Mgm/Lyr 1.08Bt iron ore, 126Mt TiO2, 3.19Mt V2O5 at 30.6% Fe, 13.83% TiO2, 0.4% V2O5
Sichuan Hongge Fe, Ti, V Mgm/Lyr 2.67Bt iron ore, 300Mt TiO2, 6.47Mt V2O5 at 31.2% Fe, 11.9% TiO2, 0.26% V2O5
Sichuan Manyin'gou Fe Sed/Bed 54.62Mt at 42.2% Fe
Sichuan Fengshanying Fe Sed/Lnt 32.4Mt at 27.68% Fe
Tibet Jiaduoling Fe Skn/Irg 95.7Mt at 23-58% Fe
Xinjiang Baishanquan Fe Vol-Sed/Lnt 44Mt at 31.35% Fe
Xinjiang Tianhu Fe Sed/Bed 104Mt at 41.97% Fe
Xinjiang Weiya Fe, Ti, V Mgm/Lnt 10.8Mt iron ore, 809Kt TiO2, 2.3Kt V2O5 at 21-33% Fe, 8.6-13.5% TiO2, 0.14-0.24% V2O5
Yunnan Jiangpo Fe 18.2Mt at 39.37% Fe
Yunnan Chugeza Fe Sed/Lnt 139Mt at 35.4-48.7% Fe
Yunnan Baozipu Fe Sed/Bed 51Mt at 33% Fe
Yunnan Yinachang Fe, Cu Sed/Bed 6.8Mt iron ore, 68.2Kt Cu, 12.7Kt REE, 1.3Kt Nb2O5
Yunnan Etouchang Fe, Cu Vol-Sed/Lnt 17.4Mt iron ore, 7.9Kt Cu at 47.5% Fe
Yunnan Yuzidian Fe Sed/Bed 242Mt iron ore, low grade
Yunnan Wangjiatan Fe Hyd/Ffill 11.2Mt iron ore, 17.9Kt Cu at 39%Fe
Yunnan Bajie Fe Sed/Bed 27Mt at 31-37% Fe
Yunnan Shangchang-Baimalong Fe Hyd/Vn 10.5Mt at 36-49% Fe
Yunnan Tada-Daliulong Fe Hyd/Vn 25Mt iron ore at 47% Fe
Yunnan Huanian Fe Sed/Lnt 51.8Mt at 35.67% Fe
Yunnan Dahongshan Fe, Cu Vol-Sed/Bed 458Mt iron ore, 1.35Mt Cu, 12t Au at 25-50% Fe, 0.60-0.52% Cu
Yunnan Lukuishan Fe Wth-Res 45.8Mt iron ore
Yunnan Huimin Fe Vol-Sed/Lnt 1.1Bt iron ore at 25-50% Fe
Yunnan Xinshan Fe, Cu, Pb, Zn Sed-Hyd/Lnt 67.8Mt iron ore, 51Kt Cu, 26Kt Pb, 72Kt Zn at 38-48% Fe, 0.25% Cu, 5.2% PbZn
Yunnan Damenglong Fe Vol-Sed/Lnt 120Mt, low grade
Zhejiang Xianlingbu Fe, Mo, Cu, W Skn/Lnt 10.7Mt iron ore, 4.7Kt Mo, 10.8Kt Cu at 36.47% Fe, 0.184% Mo, 0.39% Cu
Zhejiang Lizhu Fe, Zn, Mo Skn/Bed 74.9Mt iron ore, 60Kt Zn, 5Kt Mo at 31% Fe, 1.58% Zn, 0.131% Mo
Zhejiang Tongshan Fe, Sn, Cu, W Skn/Mas 2.96Mt iron ore, 1.9Kt Sn, 3.9Kt Cu, 1.55Kt WO3 at 32.8% Fe, 0.38% Sn, 0.79% Cu, 0.59% WO3  
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ANEXO 6 

LEIS DOS RECURSOS MINERAIS DA CHINA 

 
(This Law was first passed at the 15th session of the Standing Committee of the 6th national People’s 

Congress on 19 March, 1996,and was amended at the 21st Session of the Standing Committee of the 

8th National People’s Congress on 29 August, 1996.) TABLE OF CONTENTS Chapter 1 general 

Provisions Chapter 2 Registration for Mineral Exploration and Examining and Approving Mineral 

Mining Chapter 3 Mineral exploration Chapter 4 Mining Mineral resources Chapter 5 Collectively-

owned Mining Enterprises and Mining Individuals Chapter 6 Legal Liability Chapter 7 Supplementary 

Provisions 

Chapter 1 General Provisions 

Article 1 This law is Formulated in accordance with the Constitution of the People’s Republic of china, 

with a view to developing the mining industry, to promoting the exploration, development, utilization 

and protection of mineral resources and to ensuring the present and long-term requirements of the 

socialist modernization. 

Article 2 This law must be observed in exploring and mining mineral resources within the territory of 

the People’s Republic of China and the marine areas under its jurisdiction. 

Article 3 Mineral resources shall be owned by the State. The State’s ownership of mineral resources 

shall be exercised by the State Council. The State’s ownership of mineral resources, either near the 

earth’s surface or underground, shall not change with the alteration of ownership of the land or right to 

use the land which the mineral resources are attached to. The State shall safeguard the rational 

development and utilization of mineral resources. Seizing or damaging mineral resources by any 

means and by any organization or individual shall be prohibited. People’s governments at all levels 

must make serious efforts to protect mineral resources. Anyone who wishes to explore or to mine 

mineral resources shall apply for and obtain upon approval, in accordance with law, the respective 

exploration and mining rights, and shall carry out the registration procedures, with the exception of 

exploring within the designated mining area, conducted by the mining enterprise which has already 

applied for and obtained mining rights in accordance with law, for the purpose of its own production. 

The State shall protect the lawful exploration rights and mining rights from disturbance and protect the 

order of production and other work in the mining and exploration areas from interference and 

disruption. Anyone who wishes to conduct exploration and mining of mineral resources shall meet the 

specified conditions of qualification. 

Article 4 The State shall protect the lawful rights and interests of mining enterprises established in 

accordance with law to mine mineral resources. The state-owned mining enterprises shall be the 

principal force in mining mineral resources. The State shall guarantee the consolidation and 

development of state-owned mineral economy. 

Article 5 The State shall adopt the system that exploration and mining rights are to be obtained with 

compensation, however, the State may also decide to reduce or grant exemption to the compensation 
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for acquiring exploration and mining rights in consideration of specific situation. Detailed measures 

and implementation procedures shall be formulated by the State council. Anyone who mines mineral 

resources must pay resource tax and mineral resource compensation of relevant provision of the 

State. 

Article 6 Exploration and mining rights shall not be transferred except under the following situation: (1) 

The exploration licensees have the right to carry out specified exploration activities within the 

designated exploration area and have the privileged priority to obtain the mining right to the mineral 

resources in the exploration area. The exploration licensees, after completion of stipulated minimum 

exploration expenditure and subject to approval in accordance with law, may transfer the exploration 

rights to others. (2) A mining enterprise that has already obtained mining rights but needs to change 

the ownership of such mining rights under the circumstances of being merged or split, or entering 

equity joint ventures or cooperative joint ventures with others ,or selling its enterprise assets , or under 

other situation that will lead to the alteration of the enterprise’s property ownership , the mining 

enterprise may transfer its mining rights to others , subject to approval in accordance with law. The 

detailed measures and implementation procedures concerning the provisions in the preceding 

paragraph shall be stipulated by the State Council. Profiteering by speculating exploration and mining 

right is prohibited. 

Article 7 With regard to the exploration and development of mineral resources, the State shall practise 

the policy of unified planning , rational distribution , comprehensive exploration , rational mining and 

comprehensive utilization. 

Article 8 The State shall encourage scientific and technological research on the exploration and 

development of mineral resources , promote advanced technology and raise the scientific and 

technological level of mineral exploration and development. 

Article 9 Any organization or individual that has made remarkable achievement in the exploration , 

development and protection of mineral resources and in scientific and technological research shall be 

rewarded by the people’s governments at various levels. 

Article 10 In mining mineral resources in nationalities’ autonomous areas, the State shall give due 

consideration to he interests of those areas and make arrangements favorable to the areas’ economic 

development and to the production and livelihood of the local minority nationalities. The autonomous 

government organization of the nationalities’ autonomous areas shall , in accordance with legal 

provisions and the unified national plan , have priority to develop and utilize those mineral resources 

that may be developed by local entities. 

Article 11 The department in charge of geology and mineral resources under the State council shall be 

responsible for supervising and administering the exploration and mining of mineral resources 

throughout the country . Other relevant departments in charge under the State Council shall assist the 

department in charge of geology and mineral resources under the State Council in supervising and 

administering the exploration and mining of mineral resources. The departments in charge of geology 

and mineral resources under the people’s governments of the provinces , autonomous regions and 

municipalities directly under the central government shall be in charge of supervising and 
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administering the exploration and mining of mineral resources within their respective administrative 

areas. Other relevant departments in charge under the people’s government of the provinces, 

autonomous regions and municipalities directly under the central government shall assist the 

departments in charge of geology and mineral resources at the same level in supervising and 

administering the exploration and mining of mineral resources. 

Chapter 2 Registration for Mineral Exploration and Examining and Approving Mineral Mining Article 12 

The State shall adopt a unified block registration system for mineral resources exploration. The 

department in charge of geology and mineral resources under the State Council shall be responsible 

for the registration work regarding exploration of mineral resources. The State Council may authorize 

other relevant departments in charge to handle the registration work regarding exploration of those 

specified minerals. The management measures for registering mineral exploration through block 

system shall be formulated by the State Council. 

Article 13 The mineral reserves approving agency under the State Council or mineral reserves 

approving agencies of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the central 

government shall be responsible for examining and approving the prospecting reports to be used for 

the purpose of mining construction designing and shall, within the prescribed time limit, give official 

replies to the units tat submitted the reports. Unless it is approved ,a prospecting report may not be 

used as the basis for the purpose of mining construction designing. 

Article 14 Archives of mineral exploration results and statistic data of reserves of various minerals shall 

be subject to unified management ,and shall be collected or compiled for submission to the competent 

authorities in accordance with the stipulations by the State Council. 

Article 15 The establishment of a mining enterprise must be in compliance with the relevant conditions 

of qualification specified by the State, and the approving authority shall examine its application as to 

the limits of its mining area, mining design or plan of mining, production technique and safety and 

environmental protection measures in accordance with law and relevant state provisions. 

Article 16 Mining for the following mineral resources shall be approved by the department in charge of 

geology and mineral resources under the State Council, the mining licenses for such mining shall also 

be issued by the same department. (1)those mineral resources within state planned mining area or 

within those mining areas which are of great value to the national economy; (2)those mineral 

resources, not within the above-mentioned areas, but the mineable reserves of which are evaluated as 

large and plus in scale; (3)specified minerals for which protective mining policy is prescribed by the 

State; (4)those mineral resources in the neighboring sea or other marine areas under China’s 

jurisdiction; and (5)those mineral resources the State Council otherwise specifies. Mining for specified 

minerals as oil, gas, radioactive, etc. May be examined and approved by other relevant departments in 

charge authorized by the State Council, the mining licenses for such mining may be issued by the 

same departments. Mining for minerals that are beyond the prescription of the first and second 

paragraph of this article and whose reserves are evaluated as medium in scale shall be examined and 

approved by the departments in charge of geology and mineral resources under the people’s 

governments of the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the central 
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government . The relevant mining license shall also be insured by the same departments . The 

management measures governing mining of mineral resources that are beyond the prescription of the 

first, second and third paragraph of this article shall be formulated by the Standing Committee of the 

people’s Congress of Provinces, Autonomous Regions and Municipalities directly under the central 

government. Whereas the mining has been examined and approved and the relevant mining licenses 

are issued in compliance with the prescription of the third and fourth paragraph of this article, the 

departments in charge of geology and mineral resources under the people’s governments of the 

provinces, autonomous regions and municipalities directly under the central government shall collect 

information regarding such approval and issuance and submit the information to the department in 

charge of geology and mineral resources under the State Council for record and filing. The 

categorization standards of large and medium scale mineral reserves shall be formulated by the 

mineral reserves approving agency under the State Council. 

Article 17 Mining areas which are to be mined under the state plan, those which are of great value to 

the national economy and specified minerals for which protective mining policy is prescribed by the 

State, shall be mined by the State in a planned way. No unit or individual may be permitted to mine 

them without getting approval from the relevant departments under the State Council. 

Article 18 After being defined in accordance with law, the limits for the state planned mining areas, the 

limits for mining areas that are of great value to the national economy, and the limits for a mining 

enterprise’s mining areas shall be reported by the relevant departments in charge of defining the limits 

to the relevant people’s government at or above the county level so as to inform such governments to 

make a public announcement. Any change in the mining area of a mining enterprise must be reported 

to and approved by the original approving authority, and a new mining license must be obtained from 

the department that issued the original mining license. 

Article 19 The local people’s governments at all levels shall adopt proper measures to maintain the 

order in the mining areas of State-owned mining enterprises and other mining enterprises within their 

respective administrative areas. No unit or individual may enter and carry out mining activities in the 

mining area of a mining enterprises that have already acquired the mining right for such areas. 

Article 20 Unless approved by the relevant departments in charge authorized by the State Council, no 

one may mine mineral resources in the following places: (1) within demarcated areas of harbors, 

airports and national defence projects or installation; (2)Within a certain distance from important 

industrial districts, large-scale water conservancy works or municipal engineering installations of cities 

and towns; (3)Within certain limits on both sides of railways and important highways; (4)within certain 

limits on both sides of important rivers and embankment; (5)natural reserves and important scenic 

spots designated by the State, major sites of immovable historical relics and places of historical 

interest and scenic that are under state protection; and (6)other areas where mineral mining is 

prohibited by the State. 

Article 21 If a mine is to be closed down, a report must be prepared with information about the mining 

operations, hidden dangers, land reclamation and utilization, and environmental protection, and an 

application for approval must be filed in accordance with the relevant state provisions. 
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Article 22 If, in the course of mineral exploration or mining, rare geological phenomena or ancient 

cultural remains of key scientific and cultural value are discovered, such phenomena and remains 

shall be protected and reported immediately to the relevant departments. 

Chapter 3 Mineral Exploration Article 23 Regional geological surveys shall be carried out in 

accordance with the unified state plan. Reports on regional geological surveys and the appended 

maps and other data shall be examined and accepted according to state regulations and then 

provided to relevant departments for use. 

Article 24 In conducting a general survey of mineral resources, while surveying for major minerals, a 

preliminary comprehensive assessment shall be made of the minerogenetic conditions involving all 

paragenetic or associated minerals and of the economic perspective of those minerals in the area 

being surveyed. 

Article 25 In prospecting for mineral deposits, a comprehensive assessment of the paragenetic and 

associated minerals of commercial value within the mining area must be made and their reserves 

calculated. Any prospecting report without such comprehensive assessment shall not be approved. 

However, an exception shall be made of those mineral deposits for which the planning department 

under the State Council has made other stipulations. 

Article 26 In conducting general surveys and prospecting for specified fragile nonmetallic minerals, 

fluid minerals, combustible, explosive and soluble minerals and minerals containing radioactive 

elements, methods prescribed by the relevant departments under the people’s governments at or 

above the provincial level must be used, and necessary technical installations and safety measures 

must be applied. 

Article 27 The original geological records, maps, and other data of mineral exploration, rock cores, test 

samples specimens of other material objects, and various exploration marks shall be protected and 

preserved in accordance with the relevant provisions. 

Article 28 Prospecting reports on mineral deposits and other valuable exploration data shall be 

provided for use with compensation in accordance with the provisions made by the Stae Council. 

Chapter 4 Mining Mineral Resources Article 29 In mining mineral resources, a mining enterprise must 

adopt rational mining sequence and methods and proper ore-dressing technique. The recovery rate 

and impoverishment rate in mining and recovery rate in ore-dressing of a mining enterprise shall meet 

the design requirements. 

Article 30 While mining major minerals, its paragenetic and associated minerals of commercial value 

shall be comprehensively mined and utilized in accordance with a unified plan, so as to avoid waste. 

Effective protective measures shall be adopted to avoid loss and damage to ores that that cannot be 

mined in a comprehensive way or that must be mined simultaneously but cannot be comprehensively 

utilized for the time being, and to tailings containing useful components. 

Article 31 In mining mineral resources, it is essential to abide by the state provisions for the issues 

regarding labour, safety and hygiene and have the necessary conditions to ensure safety in 

production. 
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Article 32 In mining mineral resources, it is essential to observe the legal provisions on environmental 

protection to prevent pollution of the environment. In mining mineral resources, attention shall be paid 

to using land economically. In case cultivated land, grassland or forest land is damaged owing to 

mining, the relevant mining enterprise shall take measures to utilize the lands affected, such as by 

reclamation, tree and grass planting, as appropriate to the local conditions. Anyone who, in mining 

mineral deposits, causes losses to the production and livelihood of other persons shall be liable to 

making compensation and adopt necessary remedial measures. 

Article 33 Before the construction of railways, factories, reservoirs, oil pipelines, transmission lines and 

various large structures or architectural complexes, the units responsible for the construction must 

obtain information from departments in charge of geology and mineral resources under the people’s 

governments of provinces, autonomous regions, or municipalities directly under the central 

government where the units are located, about the distribution and mining of mineral resources in the 

areas where the construction projects are to be built. Those projects shall not be constructed over 

important mineral deposits unless approved by relevant departments authorized by the State Council. 

Article 34 As prescribed by the State Council, mineral products to be purchased exclusively by 

designated units may not be purchased by any other units or individuals; excavators of such minerals 

shall not sell their products to non-designated units. 

Chapter 5 Collectively-owned Mining Enterprises and Mining Individuals Article 35 The State shall 

adopt a policy to offer vigorous support, rational planning and correct guidance and carry out enforced 

administration to collectively-owned mining enterprises and mining individuals. It shall encourage 

collectively-owned mining enterprises to mine resources within the areas designated by the State, and 

permit individuals to mine scattered and dispersed mineral deposits, as well as sand, stone and clay 

usable only as common building materials, and small amounts of minerals for their own use in daily 

life. Minerals that are suitable for mining enterprises to mine due to the relevant scale of reserves, 

specified minerals for which protective mining policy is prescribed by the State, and other minerals for 

which individual mining is prohibited by the State shall not be mined by individuals. The state shall 

direct and help collectively-owned mining enterprises and mining individuals to raise unceasingly their 

technical level, and to increase the mineral resources utilization rate and economic efficiency. 

Departments in charge of geology and mineral resources, geological units and state-owned mining 

enterprises shall, on the principles of vigorous support and mutual benefit, provide geological data and 

technical service with compensation to collectively-owned mining enterprises and mining individuals. 

Article 36 Existing collectively-owned mining enterprises located within the mining area of a mining 

enterprises which is established with the approval of the State Council or relevant departments in 

charge under the State Council, shall be closed down or conduct mining in other designed areas. The 

unit that undertakes to open the mine shall give rational compensation to the said collectively-owned 

mining enterprises and make appropriate arrangements for the involved masses’ livelihood. According 

to its overall arrangement, the state-owned mining enterprise may also enter into joint operation with 

the said collectively-owned mining enterprises. 
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Article 37 Collectively-owned mining enterprises and mining individuals engaged in mining shall raise 

their technical level and increase the mineral resource recovery rate. Abusive or wasteful mining which 

is destructive to mineral resources shall be prohibited. Collectively-owned mining enterprise and 

mining individuals must survey and draw maps showing the correlation between surface and 

underground workings. 

Article 38 People’s governments at and above the county level shall direct and help collectively-owned 

mining enterprises and mining individuals engaged in mining to carry out technological reform, to 

improve business management and to ensure safety in production. 

Chapter 6 Legal Liability Article 39 Anyone who, in violation of the provisions set forth in this law, 

mines without a mining license , enters without authorization into a state planned mining area, mines 

in mining areas which are of great value to the development of the national economy or mines 

specified minerals for which protective mining policy is prescribed by the state shall be ordered to stop 

the excavation, compensate for the losses caused, have his extracted mineral products and unlawful 

proceeds confiscated, and may be fined concurrently. If the party refuses to stop mining and thus 

causes damage to the mineral resources, the persons directly responsible shall be investigated for 

criminal responsibility in accordance with the provisions of Article 156 of the Criminal Law. Units and 

individuals who enter and mine in the mining areas of state-owned mining enterprises and other 

mining enterprises established by others in accordance with law shall be penalized in accordance with 

the provisions set forth in the preceding paragraph. 

Article 40 Anyone who mines beyond the approved limits of his mining area shall be ordered to return 

to his own area and compensate for the losses caused, shall have the mineral products extracted 

outside his area and his unlawful proceeds confiscated, and may be fined concurrently. If the offender 

refuses to return to his own mining area and causes damage to the mineral resources, his mining 

license shall be revoked and the persons directly responsible shall be gated for criminal responsibility 

in accordance with the provisions of Article 156 of the Criminal Law. 

Article 41 Anyone who steals or seizes mineral products or other property of mining enterprises or 

exploration units, damages mining or exploration facilities, or disrupts order in production and other 

work in mining areas or in areas of exploration operation shall be investigated for criminal 

responsibility in accordance with relevant provisions of the Criminal Law; if the circumstances are 

obviously minor, the offender shall be punished in accordance with relevant provisions of the Penalty 

regulations Regarding Public Security administration. 

Article 42 Anyone who purchases or sells, leases or transfers mineral resources by other means shall 

have his unlawful proceeds confiscated and be fined. Anyone who, in violation of the provisions set 

forth in Article 6 of this law, profiteers by speculating exploration or mining right shall have his 

exploration or mining license revoked, unlawful proceeds confiscated and be fined concurrently. 

Article 43 Anyone who, in violation of the provisions of this Law, purchases or sells mineral products 

which are to be purchased exclusively by the State shall have such products and his unlawful 

proceeds confiscated and may be fined concurrently. If the circumstances are serious, criminal 
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responsibility shall be investigated in accordance with the provisions of Articles 117 and 118 of the 

Criminal Law. 

Article 44 Anyone who, in violation of the provisions of this Law, mines mineral resources in a 

destructive way shall be fined and may have his mining license revoked; those directly responsible for 

causing heavy damages to mineral resources shall be investigated for criminal liability in accordance 

with the provisions of Article 156 of the Criminal Law. 

Article 45 The administrative penalties prescribed in Article 39 ,40 and 42 of this Law shall be decided 

by the department in charge of geology and mineral resources under the people’s governments at or 

above the county level in accordance with the authority limits stipulated by department in charge of 

geology and mineral resources under the State Council. The administrative penalties prescribed in 

Article 43 shall be decided by the administrative departments for industry and commerce under the 

people’s governments at or above the county level. The administrative penalties prescribed in Article 

44 shall be decided by departments in charge of geology and mineral resources under the people’s 

governments of the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the central 

government. The penalty of revoking the exploration or mining licenses shall be decided by the 

department that originally issued such licenses. Whereas relevant departments fail to make 

administrative penalties that should have been made in accordance with the provisions of Articles 39, 

40, 42, and 44, the department in charge of geology and mineral resources under the people’s 

government at higher levels has the authority to order a correction of such failure, or make the 

relevant administrative penalties itself. 

Article 46 A party who refuses to accept the decision on administrative penalties may, in accordance 

with law, apply for an administration reconsideration or file a suit to the people’s court directly. If the 

party neither applies for an administration reconsideration or files a suit, nor complies with the decision 

on penalties within the time limit, the agency that made the decision shall request the people’s court to 

compel execution of the decision. 

Article 47 Those government personnel in charge of supervising and administering exploration and 

mining of mineral resources or other government personnel who act illegally and abuse their power for 

personal gains, neglect their duties, and approve exploration and mining of mineral resources or issue 

exploration and mining licenses in violation of this law, or make no effect to stop illegal mining 

activities and punish illegal miners thus constitute a crime shall be investigated for criminal 

responsibility ; if their acts do not constitute crimes, administrative penalties shall be given. The 

department in charge of geology and mineral resources under the people’s governments at higher 

levels are entitled to revoke the exploration and mining licenses illegally issued. 

Article 48 Anyone who, by means of violence and threat, hinders the government personnel 

responsible for supervising and administering exploration and mining of mineral resources from 

exercising their duties according to law shall be investigated for criminal responsibility in accordance 

with provisions of Article 156 of the Criminal Law. Anyone who, not by means of violence and threat, 

refuses or impedes the government personnel responsible for supervising and administering 

exploration and mining of mineral resources from exercising their duties according to law shall be 
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punished in accordance with relevant provisions of the penalty Regulations regarding Public Security 

Administration. 

Article 49 Disputes over the limits of mining areas between mining enterprises shall be settled by the 

parties involved through consultation; if no agreement is reached through consultation, the relevant 

local people’s government at or above the county level shall handle the case on the basis of the limits 

that have been verified and fixed according to law. Disputes over the limits of mining areas that 

straddle provinces, autonomous regions, or municipalities directly under the central government shall 

be settled by the people’s governments of the relevant provinces, autonomous regions or 

municipalities directly under the central government through consultation. If no agreement is reached 

through consultation, the disputes shall be settled by the State Council. 

Chapter 7 Supplementary Provisions Article 50 Whereas there are stipulations prescribed in other 

laws or administrative regulations governing foreign investment in exploration and mining of mineral 

resources, such stipulations shall apply. 

Article 51 Before this Law goes into effect, anyone who mined mineral resources without going 

through approval procedures, having the mining area delimited and obtaining a mining license shall 

complete the formalities in accordance with relevant provisions of this Law. 

Article 52 Rules for the implementation of this law shall be formulated by the State Council. 

Article 53 This Law shall go into effect as of 1 October, 1986. 

 

 

REGULATIONS FOR TRANSFERRING EXPLORATION RIGHTS AND MINING RIGHTS 

  

Article 1 These Regulations are formulated in accordance with the Mineral Resources Law of the 

People’s Republic of China, in an effort to strengthen the administration of the transfer of exploration 

rights and mining rights, safeguard the lawful rights and interests of the exploration licensees and 

concessioners and promote the wise development of the mining industry. 

Article 2 These Regulations shall be observed in the transfer of exploration and mining rights that have 

been obtained in accordance with law within the territory of the people’s Republic of China and other 

sea areas under its jurisdiction. 

Article 3 Exploration rights and mining rights shall not be transferred except under the following 

circumstances, subject to approval in accordance with law: 1) The exploration licensee has the right to 

carry out exploration activities within the designated exploration areas and has the privileged priority to 

obtain the mining rights to the mineral resources in this exploration area. The exploration licensee may 

transfer the exploration rights to others upon meeting the minimum exploration expenditure 

requirements. 2) A mining enterprise has already obtained the mining rights but needs to change the 

ownership of these mining rights for a variety of reasons: a) the enterprise has been merged or split b) 

the enterprise enters into equity joint ventures or cooperative joint ventures with others; c) the 

enterprise sells its enterprise assets; or d) other situations that will lead to the alteration of enterprise 

property ownership. 
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Article 4 The transfer of exploration rights and mining rights shall be examined and approved by the 

department in charge of geology and mineral resources under the people’s government of provinces, 

autonomous regions and municipalities directly under the central Government. The department in 

charge of geology and mineral resources under the State Council shall be responsible for the 

examination and approval of the transfer of the exploration rights and mining rights that have been 

examined, approved and licensed by the department itself. The transfer of exploration rights and 

mining rights beyond the prescription of the second paragraph of this Article shall be examined and 

approved by the department in charge of geology and mineral resources under the people’s 

government of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central 

Government. 

Article 5 Any exploration licensee who wishes to transfer the exploration rights shall meet the following 

requirements: 1) 2years or more have passed since the date of issue of the exploration license, or the 

mineral resources already located are worthy of further exploration or mining; 2)the minimum 

exploration expenditure requirements have been met; 3)the licensee has undisputed ownership of the 

exploration rights; 4)the exploration fee and any reimbursement fee for exploration right have been 

paid in accordance with the provisions of the State; and 5)other requirements otherwise specified by 

the department in charge of geology and mineral resources under the state Council. 

Article 6 any mining concessioner who wishes to transfer mining rights shall meet the following 

requirements: 1)one year or more have passed since the mining enterprise began mining; 2)the 

mining concessioner has undisputed ownership of the mining rights; 3)the mining fee and any 

reimbursement fee for mining right, the mineral resources compensation and resource tax have been 

paid in accordance with relevant provisions of the State; and 4)other requirements specified by the 

department in charge of geology and mineral resources under the state Council. Any State-owned 

mining enterprise shall get consent from the department in charge of that mining enterprise prior to the 

application for transferring the mining rights. 

Article 7 the assignee of the transfer of exploration rights and mining rights shall meet the relevant 

requirements provided in regulations for Registering to explore for Mineral resources Using the Block 

System and Regulations for Registering to Mine mineral Resources. 

Article 8 The exploration licensee or mining concessioner shall present the following materials to the 

licensing authorities when applying to transfer exploration rights or mining rights: 1)an application for 

transfer; 2�a transfer contract signed by the transferor and assignee; 3)documents of proof showing 

the qualifications of the assignee 4)documents of proof showing that the requirements provided in 

Articles 5 and 6 of these Regulations have been met by the transferor; 5)a report detailing the status 

of the exploration an /or mining projects: and 6)the relevant materials otherwise specified by the 

examining and approving agency. If a state-owned enterprise wishes to transfer exploration rights 

and/or mining rights, the approval documents issued by the relevant departments shall be presented 

to the licensing authorities. 

Article 9 Any exploration rights and mining rights developed by the State, at the State’s expense shall 

be appraised before they are transferred. The appraisal work concerning the transfer of exploration 
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right and mining right shall be conducted by the organizations designated by the department in charge 

of geology and mineral resources under the State Council, jointly with the department in charge of 

State-owned assets under the state Council. The result of appraisal shall be confirmed by the 

department in charge of geology and mineral resources under the state Council. 

Article 10 if anyone applies to transfer exploration rights or mining rights, the examining and approving 

agency shall deny or approve the transfer within 40 days from receipt of the application for transfer, 

and notify the transfer applicant and the potential assignee of the decision. The transferor and the 

assignee shall , within 60 days from receipt of an approval notice, modify the registration with the 

licensing authorities that originally issued the corresponding licenses. The assignee shall pay the 

relevant fees in compliance with the provisions of the state, and obtain the exploration license or 

mining license before becoming the exploration licensee or mining concessioner. If a transfer is 

approved, the transfer contract shall take effect on the date of approval. If the transfer is denied, the 

examining and approving agency shall give an explanation. 

Article 11 after approving the transfer of the exploration rights or mining rights, the examining and 

approving agency shall immediately inform the licensing authorities that originally issued the 

respective licenses. 

Article 12 The rights and obligations of the exploration licensees and mining concessioners shall be 

transferred to the assignee upon the transfer of the exploration rights and the mining rights. 

Article 13 When exploration rights or mining rights are transferred, the assignee shall assume 

whatever time remains on the original licenses. 

Article 14 If any exploration licensee or mining concessioner transfers their respective rights without 

approval of the relevant examining and approval agency, the licensing authorities shall confiscate the 

illegal proceeds and impose a fine of up to 100,000 RMB yuan. If the circumstances are serious, the 

exploration license or mining license shall be revoked by the department that originally issued the 

license. 

Article 15 Anyone who, in violation of the provisions of Item 2 of Article 3 of these Regulations, 

transfers the mining rights without authorization by means of contracting, etc. Shall be ordered to 

correct the illegal transfer by the department responsible for geology and mineral resources under the 

people’s government at or above the county level in accordance with the limits of authorities 

prescribed by the department in charge of geology and mineral resources under the State Council. 

The illegal gains shall be confiscated and a fine of up to 100,000 RMB yuan shall be imposed. If the 

case is serious, the mining license shall be revoked by the department that originally issued the 

license. 

Article 16 Personnel employed by an examining and approving agency who act illegally and abuse 

their power for personal gain or neglect their duties shall be investigated. If the case constitutes a 

crime, they shall be held for criminal responsibilities according to law. If the case does not constitute a 

crime, the personnel concerned shall be given administrative penalties. 
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Article 17 The actual form for the application for transfer of exploration rights and mining rights shall be 

formulated exclusively by the department in charge of geology and mineral resources under the State 

Council. 

Article 18 These Regulations shall take effect as of the date of promulgation. 

 

 

REGULATIONS FOR REGISTERING TO MINE MINERAL RESOURCES 

 

  

Article 1 These regulations are formulated , in accordance with the Mineral Resources Law of the 

People’s Republic of China, in an effort to strengthen the administration of mineral mining, safeguard 

the lawful rights and interests of concessioner, maintain the mining order, and promote the wise 

development of the mining industry. 

Article 2 these regulations shall be observed in mining mineral resources within the territory of the 

people’s republic of China and other sea areas under its jurisdiction. 

Article 3 prior to mining mineral resources, each mining project shall be examined, approved, 

registered and licensed by the department in charge of geology and mineral resources under the State 

Council. This includes: (1)those mineral resources within state-planned mining areas or within mining 

areas that of great value to the national economy; (2)those mineral resources in the territorial sea or 

other marine areas under China’s jurisdiction; (3)mining by foreign investment for mineral resources; 

and (4)those mineral resources in the Appendix attached to those regulations. Mining projects for 

petroleum and /or gas shall be examined and approved by the organization designated by the State 

Council, and then registered and licensed by the department in charge of geology and mineral 

resources under the State Council. Prior to mining mineral resources, certain mining projects shall be 

examined, approved, registered and licensed by the department in charge of geology and mineral 

resources under the people’s government of provinces, autonomous regions and municipalities 

directly under the Central Government. This includes: (1)mining for mineral resources that beyond the 

prescription of the first and second paragraphs of this Article and whose mineral reserves is of medium 

and plus scale; (2)mining for certain mineral resources for which the examination, approval and 

registration are conducted by the department in charge of geology and mineral resources under the 

people’s government of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central 

Government. The power of examination and approval mentioned above is authorized by the 

department in charge geology and mineral resources under the State Council. Mining projects that are 

beyond the prescription of the first, second and third paragraphs of this Article shall be examined, 

approved, registered and licensed by the department in charge of geology and mineral resources 

under the people’s government at or above the county level in accordance with the provisions 

formulated by the standing committee of the people’s congress of provinces, autonomous regions and 

municipalities directly under the Central Government. If the mining areas straddle two or more 

administrative areas at or above the county level, mining for minerals within these areas shall be 
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examined, approved, registered and licensed by the licensing authorities in common at next higher 

administrative level for areas concerned. Immediately upon the issuance of the mining licenses, the 

department responsible for geology and mineral resources under the people’s government at or above 

the county level, shall file with the department responsible for geology and mineral resources under 

the people’s government at the next higher level. 

Article 4 Prior to submitting the application for mining rights, the mining-rights applicant shall apply for 

demarcation of mining areas by the licensing authorities. This demarcation shall be based on an 

approved Geological Exploration Report containing mineral reserves information. If there is a need to 

establish a mining enterprise or to apply to set up a project, the relevant procedures shall be carried 

out in accordance with the relevant provisions of the State based on the mining area demarcated. 

Article 5 In applying for mining license, the mining-rights applicant shall present following materials to 

the licensing authorities: (1) an application form for registration and a drawing or map showing the 

mining areas; (2) documents of proof showing the qualifications of the mining-rights applicant; (3) a 

development plan and a utilization proposal for the mineral resources in the demarcating area; (4) 

approval documents from the relevant departments, when establishing certain mining enterprises that 

are governed by law; (5) assessment report of the impact of mineral mining on environment; and 

(6)materials otherwise specified by the department in charge of geology and mineral resources under 

the State Council. When applying for mining mineral resources within a state-planned mining area or 

within those mining areas which are of great value to the national economy or mining specified 

minerals for which the protective mining policy is prescribed by the State, the applicant shall present, 

in addition, the approval documents issued by the relevant departments under the State Council. If 

applying for mining petroleum and /or gas, the applicant shall present, in addition, the document of the 

State Council approving the establishment of a petroleum company or the document of the State 

Council permitting the petroleum and /or gas mining, and the Mining Enterprise Legal Person 

Certificate of the mining enterprise. 

Article 6 The licensing authorities shall , within 40 days from the receipt of an application for 

registration, grant or deny the application and notify mining-rights applicant of the decision. If it is 

necessary for the concessioner to amend or to add to the materials provided in Article 5 of this 

Regulations, the licensing authorities shall notify the mining-rights applicant and the materials shall be 

amended within a prescribed time limit. If the mining registration is approved, the mining rights 

applicant shall , within 30 days from the receipt of the notice, pay the mining-rights use fee (heretofore 

referred to as the mining fee) in compliance with the provisions of article 9 of this Regulations. If 

anyone applies for mining-rights in areas containing mineral deposits discovered by the State, at the 

State’s expense, the applicant shall pay a mining fee in accordance with the provisions of Article 9 of 

these Regulations. They shall also pay a reimbursement fee for mining right based on the State’s prior 

investment , in accordance with the provisions of article 10 of these Regulations. In addition, the 

applicant shall carry out the mining registration procedures and obtain the mining license before 

becoming the concessioner. If the mining registration is not approved, the licensing authorities shall 

give an explanation to mining-rights applicant. 
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Article 7 The length of time for valid mining license shall be decided in accordance with the magnitude 

of the mining project. If the scope of project is large or plus, the mining license is valid for up to 30 

years; for a project medium is scope, up to 20 years; for a project small in scope, up to 10 years. If 

there is a need to extend the time limit, the concessioner shall, within 30 days prior to the expiration of 

mining license, carry out the procedures regarding the extension of the registration with the licensing 

authorities. If the concessioner fails to carry out these procedures within the designated time limit, the 

relevant mining licenses shall be automatically terminated. 

Article 8 after issuing the mining license, the licensing authorities shall notify the relevant people’s 

government at the county level where the mining area is located. The relevant people’s government at 

the county level shall ,within 90 days from the receipt of the notice, give public notice of the newly 

licensed mining area or the installation of land markers at the request of the concessioner. 

Article 9 The State shall adopt a unified system in which the mining-rights shall be paid for by the 

mining concessioner with a mining fee. The mining fee shall be collected on a yearly basis based on 

the size of the mining area. The standard of collection is 1000 RMB yuan per square kilometer per 

year. 

Article 10 If anyone applies for mining-rights to the mineral deposits already discovered by the State, 

at the State’s expense, the mining-rights applicant shall pay, in addition to the mining fee, a 

reimbursement fee for mining right which has been appraised and confirmed. The reimbursement fee 

for mining right may be paid in full or in installment, in compliance with the State provisions. The 

reimbursement fee for mining right shall be appraised by the organizations designated by the 

department in charge of geology and mineral resources under the State Council, jointly with the 

department in charge of state-owned assets under the State Council. The result of appraisal shall be 

confirmed by the department in charge of geology and mineral resources under the State Council. 

Article 11 The mining fee and the reimbursement fee for mining right shall be collected by the licensing 

authorities and delivered to the state budget administration. The detailed specifications for managing 

the use of the funds mentioned above shall be formulated by the department in charge of geology and 

mineral resources under the State Council, jointly with the department in charge of finance under the 

State Council and the department in charge of planning under the state council. 

Article 12 Under one of the following circumstances, the mining fee and reimbursement fee for mining 

right may be reduced or exempted: 1) mining mineral resources in frontier and poor areas; 2) mining 

mineral resources that are urgently needed by the State; 3) a force majeure such as natural disaster, 

etc., causes a severe loss or the suspension of production of the mining enterprise; or 4) other 

situations jointly specified by the department in charge of geology and mineral resources under the 

State Council and the department in charge of finance under the State Council. If a project falls within 

these guidelines, the mining concessioner may apply for a reduction or exemption of the fees. Such 

applications shall be examined and approved by the licensing authorities in accordance with the 

provisions governing reductions and exemptions of the mining fee and reimbursement fee for mining 

right, as formulated by the department in charge of geology and mineral resources under the State 

Council, jointly with the department in charge of finance under the State Council. 
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Article 13 The mining rights may also be obtained through public bidding. The licensing authorities 

may select the mining areas for bid, make public invitation for bids, establish and announce bidding 

requirements and establish the deadlines for bids, in accordance with the limits of authorities 

stipulated in Article 3 of these Regulations. However, mining areas open for bid by foreign investors 

shall be determined by the department in charge of geology and mineral resources under the State 

Council. The licensing authorities shall organize the evaluation of bids and select the best offer. The 

successful bidder shall pay the relevant fees in compliance with the provisions of these Regulations, 

carry out the registration procedures and obtain the mining license before becoming the concessioner, 

whereupon the concessioner shall fulfill the obligation stipulated in the bid documents. 

Article 14 The licensing authorities shall conduct the supervision and investigation of issues regarding 

rational development and utilization of mineral resources, environmental protection and other 

obligations that shall be fulfilled within the corresponding administrative areas in accordance with law. 

The concessioner shall report any relevant circumstance truthfully and submit an annual report. 

Article 15 Under any of the following situations, the concessioner shall apply for the modification of 

registration with the licensing authorities within the valid term of mining license: 1) a change in the 

mining area; 2) a change in the key minerals to be mined; 3) a change in the mode of mining; 4) a 

change in the name of the mining enterprise; 5) a transfer of the mining rights upon approval in 

accordance with law. 

Article 16 If a mine is suspended or closed down within the term of a valid mining license or upon the 

expiration of a mining license, the concessioner shall apply for cancellation of the mining license with 

licensing authorities that originally issued such mining license within 30 days prior to the decision to 

suspend or close down a mine. 

Article 17 Any unit or individual who mines without a mining license, mines without authorization in a 

state-planned mining area, mines without authorization in a mining area that is of great value to the 

national economy, mines without authorization specified minerals for which protective mining policy is 

prescribed by the State, or mines beyond the approved limits of mining areas, shall be published by 

the licensing authorities in accordance with the relevant laws and administrative regulation. 

Article 18 Anyone who, in violation of these Regulations, does not submit an annual report, refuses to 

accept official supervision and examination, or employs deception or trickery, shall be ordered to stop 

the illegal activities, warned, and may be fined concurrently up to 50000 RMB yuan by the department 

responsible for geology and mineral resources under the people’s government at or above the county 

level in accordance with the limits of authorities prescribed by the department in charge of geology 

and mineral resources under the State Council. If the circumstances are serious, the mining license 

shall be revoked by the department that originally issued the license. 

Article 19 anyone who damages or moves without authorization any land markers or posts 

demarcating the limits of a mining area shall be ordered to return it to the original status within a time 

limit prescribed by the department responsible for geology and mineral resources under the people’s 

government at or above the county level in accordance with the limits of authorities prescribed by the 
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department in charge of geology and mineral resources under the State Council. If the circumstances 

are serious, a fine of up to 30000 RMB yuan shall be imposed. 

Article 20 Anyone who prints a mining license without authorization, counterfeits a mining license, 

infringes in any way upon any existing mining license shall be in violation of the provisions of these 

Regulations. Any illegal proceeds shall be confiscated and concurrent fine up to 100000 RMB yuan 

may be imposed by the department responsible for geology and mineral resources under the people’s 

government at or above the county level in accordance with the limits of authorities prescribed by the 

department in charge of geology and mineral resources under the State Council. If the case 

constitutes a crime, the personnel concerned shall be investigated for criminal responsibility according 

to law. 

Article 21 Any concessioner who violates the provisions set forth in these Regulations by failing to pay 

the required fees at the required time shall be ordered by the licensing authorities to pay an overdue 

fine, in addition to the amount due. The overdue fine shall be paid within a prescribed time limit and 

shall be calculated at 0.2% per day on the amount in arrears, counting from the date on which the 

payment becomes overdue. If the fees required have not been paid within the prescribed time limit, 

the mining license shall be revoked by the department that originally issued the license. 

Article 22 Any concessioner who violates the provisions set forth in these Regulations by failing to 

comply with the procedures for modifying and /or canceling a registration shall be ordered by licensing 

authorities to comply with these procedures within a prescribed time limit. If the procedures have not 

been completed within the prescribed time limit, the mining license shall be revoked by the department 

that originally issued the license. 

Article 23 Any concessioner who violates the provisions set forth in these Regulations by mining 

petroleum and /or gas shall be given administrative penalties by the department in charge of geology 

and mineral resources under the State Council in accordance with the relevant stipulations. 

Article 24 If a mining license is revoked, the responsible concessioner shall not re-apply for these or 

any other mining rights for 2 years from the date on which the mining license was revoked. 

Article 25 Any personnel with licensing authorities who act illegally or abuse their power for personal 

gains, or neglect their duties shall be investigated. If the behavior constitutes a crime, the personnel 

concerned shall be investigated for criminal responsibility according to law. If the behavior does not 

constitute a crime, the personnel concerned shall be given administrative penalties. 

Article 26 Mining license shall be printed exclusively by the department in charge of geology and 

mineral resources under the State Council. The form of the application for registration, the application 

to modify a registration, and the application for termination a registration shall be exclusively 

formulated by the department in charge of geology and mineral resources under the State Council. 

Article 27 Every concessioner shall pay a registration fee in compliance with the provisions. The 

standard for collecting these fees and the specifications for managing the use of these fees shall be 

determined by the department in charge of price under the State Council, jointly with the department in 

charge of geology and mineral resources under the State Council and department in charge of finance 

under the State Council. 
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Article 28 These Regulations shall be applied to any foreign investor mining mineral resources. If there 

are special stipulations prescribed in other laws or administrative regulations governing foreign 

investment in mining mineral resources, such stipulations shall be given priority. 

Article 29 if a Chinese mining concessioner wishes to included a foreign investor in a mineral 

resources mining project, the Chinese partner shall be responsible for submitting the materials that 

describe the cooperative effort, such as the size of mining area, and the minerals involved, as well as 

proposals for development and utilization of the proposed cooperative project, the original licensing 

authorities shall review the proposed cooperative project, make any restriction or suggestions and 

authorize the cooperative agreement, before any contract between the cooperating parties shall be 

deemed valid. After the agreement has been validated, the Chinese partner shall put the agreement 

on file with the original licensing authorities. 

Article 30 any mining license that was obtained before the implementation of these Regulations shall 

be replaced by the new mining license as exclusively organized by the department in charge of 

geology and mineral resources under the State Council. The mining enterprise existed before the 

implementation of these Regulations shall start to pay the mining fee as from the date of promulgation 

of these Regulations. However, the concessioner may apply for a reduction or exemption of this fee in 

accordance with these Regulations. 

Article 31 the licensing authorities shall give public notice of any mining license that has been issued 

or abolished. 

Article 32 The mining areas mentioned in these Regulations refer to a three dimensional space 

including the land surface area where the mineral resources can be mined, the vertical distribution of 

an above-ground or underground pit engineering installation, or the surface area to be removed by 

open stripping, as demarcated by the licensing authorities in accordance with law. The mode of mining 

mentioned in these Regulations refers to either underground mining or open mining. 

Article 33 The revision of the Appendix attached to these Regulations shall be submitted to the State 

Council by the department in charge of geology and mineral resources under the State Council. After 

the approval of the revised appendix is granted by the state Council, the department in charge of 

geology and mineral resources under the State Council shall be responsible for giving public notice 

regarding the revision. 

Article 34 These Regulations shall be implemented from the date of promulgation and shall replace 

the following publications, as of that date (1) Interim measures for administration of mining registration 

for mining enterprises owned by the whole people issued by the state Council on 29 April, 1987, and 

(2) Decision of the State Council regarding the Revision of the interim measures for administration of 

the mining registration for the Mining enterprises owned by the Whole People, issued by the State 

Council on 22 November, 1990. 

 

 

REGULATION FOR REGISTERING TO EXPLORE FOR MINERAL RESOURCES USING THE 
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Article 1 These Regulations are formulated, in accordance with the Mineral resources Law of the 

people’s Republic of China, in an effort to strengthen the administration of mineral resources 

exploration, safeguard the lawful rights and interests of exploration licensees, maintain the exploration 

order, and promote the wise development of the mining industry.  

Article 2 These Regulations shall be observed in exploring for mineral resources within the territory of 

People’s Republic of China and other sea areas under its jurisdiction.  

Article 3 In determining the mineral resources areas for exploration, the State shall adopt a Unified 

Block Registration System, based on a grid pattern in which the basic unit block is longitude 1’X 

latitude 1’. The largest area to be explored for each exploration project is as follows: 1)10 basic unit 

blocks for mineral water; 2)40basic unit blocks for metal, non-metal, and radio-active mineral; 3)200 

basic unit blocks for geo-thermal resources, coal, and vapor mineral; and 4) 2500 basic unit blocks for 

petroleum and gas.  

Article 4 Prior to exploring for mineral resources, each exploration project shall be examined, 

approved, registered, and licensed by the department in charge of geology and mineral resources 

under the State Council. This includes: 1)Those mineral resources that straddle two or more 

administrative areas of different provinces, autonomous regions and municipalities directly under the 

Central Government; 2) Those mineral resources in the territorial sea or other marine areas under 

China’s jurisdiction; 3) Those mineral resources explored for by foreign investment; and 4) Those 

mineral resources listed in the Appendix attached to these Regulations. Each project exploring 

petroleum and /or gas shall be examined and approved by the organization designed by the State 

Council, and registered and licensed by the department in charge of geology and mineral resources 

under the State Council. Prior to exploring for mineral resources, each exploration project shall be 

examined, approved, registered, and licensed by the department under the people’s government of 

provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government. The 

exploration license shall be recorded with the department in charge of geology and mineral resources 

under the State Council within 10 days, starting from the date of issuance of such license. This 

includes: 1)the mineral resources beyond the prescriptions of paragraphs 1 and 2 of this Article; 2)the 

mineral resources for which the examination and approval is authorized by the department in charge 

of geology and mineral resources under the State Council. The examination and approval shall be 

conducted by the department in charge of geology and mineral resources under the people’s 

government of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central 

Government.  

Article 5 The exploration investor shall be the exploration rights applicant. If the investor is the State, 

the exploration unit entrusted by the State shall be the exploration rights applicant.  

Article 6 In applying for exploration rights, the applicant shall present the following materials to the 

licensing authorities: 1) an application form for registration and a drawing or map showing the scope of 

the blocks for which the applicant is applying; 2) a copy of a certificate validating the qualifications of 



 

     

431

the exploration unit; 3) an exploration working plan and an exploration contract or documents of proof 

indicating that the exploration unit and project are entrusted by the State; 4) an implementation 

proposal for the exploration and relevant appendix; 5) documents of proof showing the source of the 

funds for the exploration project; and 6) materials otherwise specified by the department in charge of 

geology and mineral resources under the State Council. If applying for a license to explore for 

petroleum and /or gas, the applicant shall also present the document of the State Council approving 

the establishment of a petroleum company or the document permitting the exploration for petroleum 

and /or gas, and a Legal person Certificate of the exploration unit.  

Article 7 In order to receive a license for on-going exploration and operation of petroleum and /or gas, 

the applicant shall present the following materials to the licensing authorities: 1) an application form for 

registration and d drawing or map showing the mining area for on-going exploration and operation; 2) 

a project proposal approved by the department in charge of planning under the State Council; 3) 

materials of proof showing the necessity of on-going exploration and operation; 4) a mineral reserves 

report used for the purpose of on-going exploration and operation and approved by the mineral 

reserves approving agency under the State Council, and 5) a utilization plan for on-going exploration 

and operation.  

Article 8 The licensing authorities shall consider each application on a first come ,first serve basis, and 

either grant or deny the application within 40 days of receipt. Each applicant shall be notified as to the 

decision. If these is an application for exploration for petroleum and /or gas, the licensing authorities 

shall also make public announcement with regard to the application or make application available for 

public inquiring. The licensing authorities shall give priority to any exploration project listed in the first 

category of the National geological Exploration Plan. The detailed stipulations shall be formulated by 

the department in charge of geology and mineral resources under the State Council. If it is necessary 

for the exploration-rights applicant to amend or to add to the materials provided in Article 6 of these 

Regulations, the licensing authorities shall notify the exploration-rights applicant that they shall amend 

or add to the materials within the prescribed time limit. If the exploration project is approved, the 

exploration-rights applicant shall, within 30 days from the date of the receipt of the notice, pay a fee for 

the use of the exploration rights (hereafter referred to as the exploration fee) in accordance with the 

provisions of Article 12 of these Regulations. If the Central Government has already invested in the 

designated exploration area, the applicant shall be assessed a reimbursement fee for exploration right 

to be paid in accordance with the provisions of Article 13 of these Regulation. Upon approval, the 

applicant is obligated to complete the exploration registration procedures and obtain the exploration 

license before becoming an exploration licensee. If the exploration project is not approved, the 

licensing authorities shall give an exploration to the applicant at the time of notification.  

Article 9 No unit or individual may enter into or carry out exploration or mining activities in areas 

already licensed to other exploration or mining projects in accordance with law. If a dispute occurs 

between exploration licensees and mining concessioners, concerning the rights to exploration or 

mining areas, such a dispute shall be settled through consultation by the parties involved. If the 
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consultation fails, such a dispute shall be adjudicated by the licensing authorities of the higher level 

concerned.  

Article 10 generally an exploration license is valid for no more than 3 years. However, the exploration 

license for petroleum and /or gas is valid for up 7 years. If these is a need to extend the time for 

exploration, within 30 days prior to the expiration of the exploration license, the exploration licensee 

shall file for an extension of the license with the licensing authorities. Extension of the exploration 

license shall not exceed two years each time. If an exploration licensee fails to apply for an extension 

within the designated time limit, the exploration license shall be forfeited. Typically, a mining license 

for on-going exploration and operation for petroleum and/or gas is valid for no more than 15 years. 

Once the mineral reserves have been verified, the potential concessioner is obligated to apply for the 

actual mining license. Article 11 within 10 days from the issuance of the exploration license, the 

licensing authorities shall notify the department responsible for geology and mineral resources under 

the people’s government at the county level where the proposed exploration project is located. The 

following information shall be conveyed: 1)the name of the newly registered and licensed exploration 

project; 2)the name of the exploration licensee; 3)the scope of the blocks; and 4)verification of the 

exploration license. The licensing authorities shall periodically give public notice announcing the newly 

licensed exploration areas.  

Article 12 The State shall adopt a unified system in which the exploration rights shall be paid for by the 

licensee with an exploration fee. These exploration fee shall be calculated and paid on an annual 

basis. The standard for the exploration fee is applicable to all licensees and reads as follows: __100 

RMB yuan per square kilometer per year for the first three years; __100 RMB yuan per square 

kilometer shall be added per year starting from the fourth year. However, the highest amount shall not 

exceed 500 RBM yuan per square kilometer per year.  

Article 13 If anyone applies for exploration rights to any blocks containing mineral deposits discovered 

by the State, at the State’s expense, the applicant shall pay a reimbursement fee for exploration right 

based on the State’s prior investment, in addition to the exploration fee. The reimbursement fee for 

exploration right may be paid in full or in installments in compliance with the state provisions. The 

reimbursement fee for exploration right will be based on costs incurred by the State as appraised by 

the organizations designated by the department of geology and mineral resources under the State 

Council, jointly with the department in charge of state-owned assets under the State Council. The 

results of the appraisal shall be confirmed by the department in charge of geology and mineral 

resources under the State Council.  

Article 14 The exploration fee and the reimbursement fee for exploration right shall be collected by the 

licensing authorities and delivered to the State budget administration. The detailed specifications for 

managing the funds mentioned above shall be formulated by the department in charge of geology and 

mineral resources under the State Council, jointly with the department in charge of finance under the 

State Council and the department in charge of planning under the State Council. 

Article 15 Under following circumstances, the exploration fee or reimbursement fee for exploration 

right may be reduced or exempted: 1)minerals whose exploration is encouraged by the State; 2)areas 
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where exploration is encouraged by the State; 3)other situations jointly specified by the department in 

charge of geology and mineral resources under the State Council and the department in charge of 

finance under the State Council. If a project falls within these guideline , the licensee may apply for a 

reduction or exemption of their exploration fee and /or reimbursement fee for exploration right. Such 

applications shall be examined and approved by the licensing authorities in accordance with the 

provisions governing reductions and exemptions of the exploration fee and reimbursement fee for 

exploration right, as formulated by the State Council, jointly with the department in charge of finance 

under the State Council.  

Article 16 Exploration rights may also be obtained through public bidding. The licensing authorities 

may select bidding blocks, make public invitation for bids, establish and announce the bidding 

requirements and establish deadlines for the bids, in accordance with the limits of authorities 

stipulated in Article 4 of these Regulations. However, the bidding blocks available to foreign investors 

shall be determined by the department in charge of geology and mineral resources under the State 

Council. The licensing authorities shall organize the evaluation of bids and select the best offer. Upon 

acceptance of a bid, the successful bidder shall pay the exploration fee and reimbursement fee for 

exploration right in compliance with the provisions of Articles 12 and 13 of these Regulations, 

complete the registration procedures, and obtain the exploration license before becoming the 

exploration licensee, whereupon they shall fulfill the obligations stipulated in the bid documents.  

Article 17 The exploration licensee shall , from the date of issue of the exploration license, meet a 

minimum expenditure for exploration according to the following schedule: 1)2000 RMB yuan per 

square kilometer for the first year of exploration; 2)5000 RMB yuan per square kilometer for the 

second year of exploration; and 3)10000 RMB yuan per square kilometer each year thereafter, starting 

with the third year of exploration. If the exploration licensee’s expenditure for any given year exceeds 

the minimum stipulated for that year, the surplus may be applied to the expenditure for the following 

year. If the exploration work is interrupted due to force majeure such as natural disaster or other 

unforeseen circumstances, the exploration licensee may submit a report requesting that the minimum 

expenditure be prorated accordingly. This report shall be submitted to the licensing authorities within 

30 days from the date on which the exploration work is resumed. The licensing authorities shall give 

official and written reply to the exploration licensee within 30 days of receipt of the application report.  

Article 18 The exploration licensee shall begin work within 6 months of the date of issue of the 

exploration license. When starting the exploration work, the exploration licensee shall repot to the 

department responsible for geology and mineral resources under the people’s government at the 

county level where the exploration project is located. They shall also notify the licensing authorities as 

to the details of the commencement of their work.  

Article 19 Within the term of a valid exploration license, an exploration licensee may apply for 

permission to mine mineral deposits only of complex type which the State has permitted the 

exploration licensee to mine . After approval is granted by the licensing authorities, the registration 

procedures shall be completed.  
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Article 20 If the exploration licensee needs to conduct experimental mining while exploring for fluid 

minerals such as petroleum and /or gas, an application for experimental mining shall be presented to 

the licensing authorities by the exploration licensee. The experimental mining may be conducted for 1 

year upon approval. If there is a need to extend the time of experimental mining, an actual mining 

license shall be obtained.  

Article 21 After locating a deposit worth developing, the exploration licensee may, within the term of a 

valid exploration license, discontinue the expenditure for exploration and be relieved of the obligation 

to meet a minimum expenditure requirement upon approval by the licensing authorities. At this point, 

the exploration licensee may apply to reserve the exploration rights to the ore bodies worth 

developing. This shall be done within 30 days prior to the above rules under the following situations: 1) 

the need to defer the present development of the deposit found is in the public interest; 2) the present 

technical support is not available. This reservation period shall not exceed 2 years. If there is a need 

to exceed this period of reservation, the applicant may apply 2 times for an extension; each extension 

shall not exceed 2 years. During this period when the minimum exploration requirements have been 

discontinued and rights to the ore bodies have been reserved, the licensee shall continue to pay the 

exploration fee according to the provisions of these Regulations. The exploration license shall 

terminate at the close of the reservation period.  

Article 22 Within the term of a valid exploration license, an exploration licensee shall apply to modify 

the registration with the licensing authorities for the following reasons: 1)to enlarge or reduce the 

scope of exploration blocks; 2)to alter the target of exploration; 3)to transfer the exploration rights 

approved in accordance with law; or 4)to change the name and /or address of an exploration licensee.  

Article 23 even if the registration for the exploration rights is extended or modified, the exploration fee 

and the minimum expenditure requirement shall continue as originally set forth.  

Article 24 The following situations require further attention from the exploration licensee: 1)the 

licensee fails to renew the registration or fails to apply to reserve the exploration rights; 2)the licensee 

applies for mining rights; 3)the licensee rescinds the exploration project for some reason. If the 

licensee falls into any of the above categories within the period of a valid license, he shall submit to 

the licensing authorities a report on the completion or termination of the exploration project. Forms for 

reporting the input of capital and relevant documents of proof shall be submitted to the licensing 

authorities. After the input of capital has been verified by the licensing authorities, the procedures for 

terminating the exploration license shall be carried out. If the original holder of a terminated license 

wishes to reapply to explore for the same block, he shall wait for 90 days before he is entitled to 

reapply.  

Article 25 If the licensing authorities need to investigate the progress of the exploration or any issues 

concerning the input of exploration capital, the exploration licensee shall report swiftly and accurately 

with relevant materials. Concealing relevant information or making false declarations shall constitute a 

violation of these Regulations. The investigation shall not be refused. At the request of the exploration 

licensee, the licensing authorities shall keep confidential any materials or information deemed 
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sensitive by the exploration licensee, including material submitted for the registration application as 

well as materials concerning exploration results and the financial report.  

Article 26 If anyone violates the provisions set forth in these Regulations, conducts any exploration 

without first obtaining an exploration license , or conducts exploration beyond the approved limits of 

the exploration blocks, the department responsible for geology and mineral resources under the 

people’s government at or above the county level shall be responsible for ordering the concerned 

parties to stop the illegal activities ,giving warning and may concurrently imposing a fine of up to 

100000 RMB yuan.  

Article 27 Anyone who violates the provisions set forth in these Regulations by conducting, without 

approval, any on-going exploration and operation for petroleum and /or gas, mining mineral resources 

of the complex type, or experimental mining of any mineral resources, shall be ordered to stop the 

illegal activities; the illegal gains shall be confiscated, and a concurrent fine of up to 100000 RMB yuan 

may be imposed. These matters shall be handled by the department responsible for geology and 

mineral resources under the people’s government at or above the county level in accordance with the 

limits of authorities prescribed by the department in charge of geology and mineral resources under 

the State Council.  

Article 28 Anyone who prints exploration license without authorization, counterfeits exploration license, 

or infringes in any way upon any existing exploration licenses shall be in violation of the provisions of 

these Regulations. Any illegal gains shall be confiscated and a concurrent fine of up to 100000 RMB 

yuan may be imposed by the department responsible for geology and mineral resources under the 

people’s government at or above the county level. If the case constitutes a crime, the personnel 

concerned shall be investigated for criminal responsibility according to law. Article 29 the following 

behaviors shall constitute violation of the provisions of these Regulations: 1)neglecting to put on 

record or report any circumstances relevant to these Regulations, refusing to accept official 

examination or supervision, or employing deception or trickery; 2)failing to meet the minimum 

exploration expenditure requirement; or 3)fails to begin construction on the exploration project within 6 

months from the date of issue of the exploration license or halting the work-in-progress for 6 

consecutive months without valid reason. These violations shall be ordered to be corrected within a 

prescribed time limit by the department responsible for geology and mineral resources under the 

people’s government at or above the county level in accordance with the limits of authorities 

prescribed by the department in charge of geology and mineral resources under the State Council. If 

the parties concerned fail to make the necessary corrections within the prescribed time limit, a fine of 

up to 50000 RMB yuan shall be imposed. Should the licensee become obstreperous, the exploration 

license shall be revoked by the department that originally issued the license.  

Article 30 Any exploration licensee who violates the provisions set forth in these Regulations by failing 

to comply with the procedures for modifying and/or canceling the registration shall be ordered by the 

licensing authorities to comply with these procedures within a prescribed time limit. If the procedures 

have not been completed within the prescribed time limit, the exploration license shall be revoked by 

the department that originally issued the license.  
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Article 31 Any licensee who violates the provisions set forth in these Regulations by failing to pay the 

required fees at the required time shall be ordered by the licensing authorities to pay an overdue fine, 

in addition to the amount due. The overdue fine shall be paid within a prescribed time limit and shall 

be calculated at 0.2% per day on the amount in arrears, counting from the date on which the fee 

becomes overdue. If the fees required have not been paid within the prescribed time limit, the 

exploration license shall be revoked by the department that originally issued the license.  

Article 32 Any licensee who violates the provisions set forth in these Regulations by exploring for 

petroleum and /or gas shall be given administrative penalty by the department in charge of geology 

and mineral resources under the State Council in accordance with the relevant stipulations.  

Article 33 If an exploration license is revoked, the responsible exploration licensee shall not re-apply 

for these or any other exploration rights for 6 months from the date on which the exploration license 

was revoked.  

Article 34 Any personnel with licensing authorities who act illegally, or abuse the power for personal 

gains, or neglect their duties shall be investigated. If the behavior constitutes a crime, they shall be 

held for criminal responsibility according to law. If the case does not constitute a crime, the personnel 

concerned shall be given administrative penalties. Article 35 Exploration licenses shall be printed 

exclusively by the department in charge of geology and mineral resources under the State Council. 

The form of the application for registration, the application to modify a registration, the application for 

terminating a registration shall be exclusively formulated by the department in charge of geology and 

mineral resources under the State Council.  

Article 36 Every licensee shall pay a registration fee in compliance with provisions. The standard for 

collecting these fees and specifications for managing the use of these fees shall be determined by the 

department in charge of price under the State Council, jointly with the department in charge of geology 

and mineral resources under the State Council and the department in charge of finance under the 

State Council.  

Article 37 These Regulations shall be applied to any foreign investment in exploring for mineral 

resources. If there are special stipulations prescribed in other laws or administrative regulations 

governing foreign investment in exploring for mineral resources, such stipulations shall be given 

priority.  

Article 38 If a Chinese exploration licensee wishes to include a foreign investor in a mineral resources 

exploration project, the Chinese partner shall be responsible for submitting the materials that describe 

the cooperative effort, such as the scope of the exploration block, the minerals involved, etc. The 

original licensing authorities shall review the proposed cooperative project, make any restrictions or 

suggestions and authorize the cooperative agreement, before any contract between the cooperating 

parties shall be deemed valid. After the agreement has been validated, the Chinese partner shall put 

the agreement on file with the original licensing authorities.  

Article 39 Any exploration license obtained before the implementation of these Regulations shall be 

replaced by the new exploration license as exclusively organized by the department in charge of 
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geology and mineral resources under the State Council. The exploration fee and the minimum 

exploration expenditure shall be rolled back to the first year, and calculated and collected accordingly.  

Article 40 Anyone who conducts a regional geological survey, a regional mineral geological survey , or 

a regional geological survey involving hydro-geology, engineering geology or environmental geology 

shall notify the licensing authorities as to their whereabouts and nature of their activities. This 

information shall be kept on file.  

Article 41 The revision of the Appendix attached to these Regulations shall be submitted to the State 

Council by the department in charge of geology and mineral resources under the State Council. After 

the approval of the revised Appendix is granted by the state Council, the department in charge of 

geology and mineral resources under the State Council shall be responsible for giving public notice 

regarding the revision.  

Article 42 These Regulations shall be implemented from the date of promulgation and shall replace 

the following publications, as of that date: the Interim measures on registration for Mineral Exploration 

promulgated by the State Council on April 29, 1987 and the Interim Measures on Registration for the 

Exploration and Mining of Petroleum and gas approved by the State Council on 16 December, 1987 

and promulgated by the ministry of Petroleum Industry on the same date. Appendix: The List of 

Minerals That fall under the jurisdiction of the Department in Charge of Geology and Mineral 

Resources Under the State Council 1.coal 2.petroleum 3.oil shale 4.natural gas 5.carbon dioxide 

6.coal-bed methane 7.geothermal resources 8.radioactive minerals 9.gold 10.silver 11.platinum 

12.manganese 13.chromium 14.cobalt 15.iron 16.copper 17.lead 18.zinc 19.bauxite 20.nickel 

21.tungsten 22.tin 23.antimony 24.molybdenum 25.rare earth 26.phosphate 27.potash 28.sulfur 

29.strontium 30.diamond 31.niobium 32.tantalum 33.asbestos 34.mineral water 

 

 

 

 



 

     

438

ANEXO 7 

GLOSSÁRIO DE TERMOS GEOLÓGICOS 

 

Fonte: Sgarbi (2007) 

 

Arco de ilha: Faixa ou cinturão encurvado, onde despontam ilhas vulcânicas 

(arco magmático), e que se forma acima de uma zona de subducção intra-

oceânica. A natureza intermediária a ácida de parte do magmatismo 

acrecionário que ocorre no arco de ilha junto com sequências vulcano-

sedimentares, de densidade menor do que os basaltos e gabros da crosta 

oceânica toleítica, garante a sua flutuabilidade, à semelhança de massas 

continentais, fazendo com que tenda a apresentar relevos positivos (ilhas) sobre 

o mar. 

 

Cisalhamento: Deformação característica de zonas submetidas a alto stress, o 

que leva à ruptura das rochas, originando minerais e feições texturais e 

estruturais características.  

 

Cráton: Porção da litosfera continental estável, praticamente atectônica por 

mais de 200 milhões de anos, caracterizada por grande espessura litosférica, 

tectônica essencialmente epirogênica e uma crosta, em grande parte, composta 

por rochas graníticas.  

 

Greenstone belt: Cinturão de rochas verdes comuns em áreas arqueanas, 

representado por sequências vulcano-sedimentares, com rochas de composição 

diversa, intercaladas em terrenos granito-gnáissicos.  Representam, em grande 

parte, restos de crosta oceânica. 

 

Rift: Estrutura correspondente a um vale ou depressão alongada (rift valley) 

formada em continentes e desenvolvida por tectônica extensional sobre um 

centro térmico quente. Os rifts podem originar fissuras que vão formar os limites 

entre duas placas divergentes, ou podem ocorrer em uma junção tríplice entre 
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três placas, formando ângulos aproximados de 120 graus entre si. Apresentam-

se na forma de calha, margeada por falhas normais, onde se acumulam, 

inicialmente, sedimentos continentais associados a rochas magmáticas 

alcalinas.  

 

Sinclinal: Uma dobra côncava para cima, onde o núcleo contém os estratos 

litológicos mais novos. 
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ANEXO 8 

RELAÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS ÀS TAXAS DE 

EXPORTAÇÃO DA CHINA 

  

Products Subject to Export Duty 

PRODUCTS SUBJECT TO EXPORT DUTY  

   

NO  HS NO  DESCRIPTION OF PRODUCTS  

EXPORT 

DUTY RATE 

(%)  

1  03019210  Live eels fry  20.0  

2  05061000  Ossein and bones treated with acid  40.0  

3  05069010  Powder and waste of bones  40.0  

4  05069090  Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not 

cut to shape), treated with acid or degelatinized, excl. Ossein and 

bones treated with acid  

40.0  

5  26070000  Lead ores & concentrates  30.0  

6  26080000  Zinc ores & concentrates  30.0  

7  26090000  Tin ores & concentrates  50.0  

8  26110000  Tungsten ores & concentrates  20.0  

9  26159000  Niobium, tantalum & vanadium ores & concentrates          30.0  

10  26171010  Crude antimony  20.0  

11  28047010  Yellow phosphorus (white phosphorus)  20.0  

12  28047090  Phosphorus, nes  20.0  

13  28269000  Fluorosilicates and fluoroaluminates and complex fluorine salts, nes  30.0  

14  29022000  Benzene  40.0  

15  41031010  Slabs of goats, fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise 

preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared, 

whether or not dehaired or split  

20.0  

16  72011000  Non-alloy pig iron containing by weigh<0.5% of phosphorus in pigs, 

blocks or other primary forms  

20.0  

17  72012000  Non-alloy pig iron containing by weight >0.5% of phosphorus in 

pigs, blocks or other primary forms  

20.0  
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NO  HS NO  DESCRIPTION OF PRODUCTS  

EXPORT 

DUTY RATE 

(%)  

18  72015000  Alloy pig iron and spiegeleisen, in pigs, blocks or other primary 

forms  

20.0  

19  72021100  Ferro-manganese, containing by weight more than 2% of carbon  20.0  

20  72021900  Ferro-manganese, nes  20.0  

21  72022100  Ferro-silicon, containing by weight more than 55% of silicon  25.0  

22  72022900  Ferro-silicon, nes  25.0  

23  72023000  Ferro-silico-manganese  20.0  

24  72024100  Ferro-chromium containing by weight more than 4% of carbon  40.0  

25  72024900  Ferro-chromium, nes  40.0  

26  72041000  Waste & scrap, of cast iron  40.0  

27  72042100  Waste & scrap, of stainless steel  40.0  

28  72042900  Waste & scrap of alloy steel, other than stainless steel  40.0  

29  72043000  Waste & scrap, of tinned iron or steel  40.0  

30  72044100  Ferrous waste & scrap, nes, from turnings, shavings, chips, milling 

waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in 

bundles  

40.0  

31  72044900  Ferrous waste & scrap of iron or steel, nes  40.0  

32  72045000  Remelting scrap ingots of iron or steel  40.0  

33  74020000  Copper unrefined; copper anodes for electrolytic refining  30.0  

34  74031100  Cathodes & sections of cathodes, of refined copper, unwrought  30.0  

35  74031200  Wire bars, of refined copper, unwrought  30.0  

36  74031300  Billets, of refined copper, unwrought  30.0  

37  74031900  Refined copper, unwrought, nes  30.0  

38  74032100  Copper-zinc base alloys (brass), unwrought  30.0  

39  74032200  Copper -tin base alloys (bronze), unwrought  30.0  

40  74032300  Copper - nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc base 

alloys (silver), unwrought  

30.0  

41  74032900  Copper alloys, unwrought (other than master alloys of heading 74.05)  30.0  

42  74040000  Waste & scrap, of copper or copper alloys  30.0  

43  74071000  Bars, rods & profiles of refined copper  30.0  

44  74072100  Bars, rods & profiles, of copper-zinc base alloys  30.0  

45  74072200  Bars, rods & profiles, of copper - nickel base alloys or copper-nickel-

zinc base alloys  

30.0  

46  74072900  Bars, rods & profiles, of copper alloy nes  30.0  
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NO  HS NO  DESCRIPTION OF PRODUCTS  

EXPORT 

DUTY RATE 

(%)  

47  74081100  Wire of refined copper, of which the maximum cross-sectional  

dimension >6mm  

30.0  

48  74081900  Wire of refined copper, of which the maximum cross-sectional 

dimension ≤6mm  

30.0  

49  74082100  Wire of copper-zinc base alloys  30.0  

50  74082200  Wire of copper - nickel base alloys or copper-nickel-zinc base alloy  30.0  

51  74082900  Wire, of copper alloy nes  30.0  

52  74091100  Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of refined copper, in coil  30.0  

53  74091900  Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of refined copper, not in coil  30.0  

54  74092100  Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper-zinc base alloys, 

in coil  

30.0  

55  74092900  Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper-zinc base alloys, 

not in coil  

30.0  

56  74093100  Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper-tin base alloys, in 

coil  

30.0  

57  74093900  Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper-tin base alloys, 

not in coil  

30.0  

58  74094000  Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper - nickel base 

alloys or copper-nickel-zinc base alloy  

30.0  

59  74099000  Plate, sheet & strip, thickness >0.15mm, of copper alloy nes  30.0  

60  75021000  Unwrought nickel, not alloyed  40.0  

61  75022000  Unwrought nickel alloys  40.0  

62  75089010  Electroplating anodes of nickel  40.0  

63  76011000  Unwrought aluminium, not alloyed  30.0  

64  76012000  Unwrought aluminium alloys  30.0  

65  76020000  Aluminium waste & scrap  30.0  

66  76041000  Bars, rods & profiles of aluminium, not alloyed  20.0  

67  76042100  Hollow profiles of aluminium alloys  20.0  

68  76042900  Bars, rods & profiles (excl. hollow profiles), of aluminium alloys  20.0  

69  76051100  Wire of aluminium ,not alloyed, with the maximum cross-sectional 

dimension >7mm  

20.0  

70  76051900  Wire of aluminium, not alloyed, with the maximum cross-sectional 

dimension ≤7mm  

20.0  

71  76052100  Wire of aluminium alloys, with the maximum cross sectional 20.0  
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NO  HS NO  DESCRIPTION OF PRODUCTS  

EXPORT 

DUTY RATE 

(%)  

dimension >7mm  

72  76052900  Wire of aluminium alloys, with the maximum cross sectional 

dimension ≤7mm  

20.0  

73  76061120  Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of aluminium, not 

alloyed, 0.30mm ≤ thickness ≤0.36mm  

20.0  

74  76061190  Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of aluminium, not 

alloyed, 0.30mm > thickness >0.2mm  

20.0  

75  76061220  Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of aluminium 

alloys, 0.2mm<thickness <0.28mm  

20.0  

76  76061230  Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of aluminium 

alloys, 0.28mm ≤ thickness ≤0.35mm  

20.0  

77  76061240  Plates & sheets & strip, rectangular (incl. square), of aluminium 

alloys, 0.35mm<thickness  

20.0  

78  76069100  Plates & sheets & strip, of aluminium, not alloyed, thickness 

>0.2mm, nes  

20.0  

79  76069200  Plates & sheets & strip, of aluminium alloys, thickness >0.2mm, nes  20.0  

80  79011100  Unwrought zinc, not alloyed, containing by weight ≥99.99% of zinc  20.0  

81  79011200  Unwrought zinc, not alloyed, containing by weight<99.99% of zinc  20.0  

82  79012000  Unwrought zinc alloys  20.0  

83  81100020  Antimony unwrought  20.0  

84  81100030  Antimony waste and scrap; Antimony powders  20.0  

  Note:  

 China confirmed that the tariff levels included in this Annex are maximum 

levels which will not be exceeded. China confirmed furthermore that it would 

not increase the presently applied rates, except under exceptional 

circumstances. If such circumstances occurred, China would consult with 

affected members prior to increasing applied tariffs with a view to finding a 

mutually acceptable solution. 

 
Fonte: UCLA Center for East Asian Studies. Disponível em: 

www.international.ucla.edu/eas/GWC/exportduty;htm. Acesso em 5 jan. 2009. 
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ANEXO 9 

MAPA DE PRINCIPAIS MINAS E INSTALAÇÕES DE AÇO DA CHINA 

 
 

 


