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A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico  

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 
 

 

CPRM LIBERA SÉRIE 'PROVÍNCIAS MINERAIS DO BRASIL' PARA 

DOWNLOAD 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) disponibilizou ao público os 
volumes 1, 2, 3 e 4 da série “Províncias Minerais do Brasil”. De acordo com a 
entidade, o material é destinado à comunidade geocientífica, empresários do setor 
mineral e à sociedade em geral. A nova série de informes tem os resultados dos 
trabalhos do CPRM para a avaliação dos recursos minerais do país. 

Os estudos englobam o Projeto Metalogenia das Províncias Minerais do 
Brasil (MPMB), e o novo empreendimento Áreas de Relevante Interesse Mineral 
(Arim). O volume 1 da série, “Áreas de Relevante Interesse Mineral”, já havia sido 
lançado no primeiro semestre de 2016. A obra aborda as diretrizes dos projetos em 
execução nas províncias e distritos minerais selecionados, buscando menores níveis 
de incerteza e riscos aos investidores. “O trabalho propicia não somente a atração de 
investimentos privados, mas visa também a ampliação das reservas dos recursos 
minerais brasileiros”, afirma o CPRM, em nota divulgada nesta terça-feira (13). 

Os volumes 2, 3 e 4, “Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil”, 
lançados no segundo semestre deste ano, tem o objetivo de contribuir para o 
conhecimento do potencial e da vocação metalogenética das diferentes províncias 
geológicas que abrangem o território brasileiro. 

O volume 2 tem foco na área Troia-Pedra Branca, no Estado do Ceará. 
Segundo o CPRM, a área foi selecionada pois representa uma das principais 
entidades geológico-metalogenéticas da região nordeste do Brasil, onde se destacam 
zonas favoráveis para conter mineralizações de ouro, elementos do grupo da platina, 
ferro, grafita e manganês. 

O volume 3 destacou a área Sudeste do Tapajós, no Estado do Pará. A 
área foi selecionada em razão do potencial metalogenético histórico da Província 



Aurífera do Tapajós, com recursos de pelo menos 360 toneladas de ouro e produção 
histórica não-oficial que excede as 600 toneladas de ouro. De acordo com o CPRM, os 
estudos buscaram suprir a província com uma cartografia geológica em escala 
adequada. 

Por último, o volume 4 apresenta novos estudos da área Ilha Porto 
Escondido, no Estado do Mato Grosso. O CPRM diz que a área foi selecionada por 
possuir elevado potencial para hospedar depósitos de cobre e ouro, com várias lavras 
garimpeiras operando na região desde o final da década de 1980, sendo a principal 
delas a que envolve os garimpos do Juruena e Novo Astro, localizados na margem 
direita do rio Juruena, município de Nova Bandeirantes. A produção estimada na 
região é de 450.000 onças, 14 toneladas de ouro até hoje. 

Segundo o CPRM, os produtos divulgados nos quatro volumes 
compreendem relatórios com resultados parciais ou finais com respectivos mapas 
geológicos, geoquímicos, metalogenéticos e outros. A execução dos projetos esteve 
sob a responsabilidade de unidades regionais, superintendências e residências, com 
supervisão nacional das divisões e coordenação geral do Departamento de Recursos 
Minerais (Derem) e participação do Departamento de Geologia (Degeo). Os quatro 
volumes da série estão disponíveis para download neste link. As informações são do 
CPRM 
 
Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 13/09/2016 

 
 

 
 

THIS NEW TECHNOLOGY COULD BE BLOOD DIAMONDS WORST 

ENEMY 
 
Sooner than you think, you will be able to learn where a diamond really 

comes from, its measurements, grading and other key information by simply using a 
smartphone, as two companies have partnered to bring near field communication 
(NFC) — best known for enabling mobile payments — into the diamond industry. 

Thinfilm, which prints NFC tags, and Sarine Technologies, which develops 
technologies for diamonds and gemstones, said Tuesday they are working together 
to empower jewellers and consumers by increasing transparency in the diamond 
retail. 

Thinfilm will produce NFC tags that show a smartphone user the profiles 
of individual diamonds. They will be printed on paper sold with diamonds wholesale 
or eventually on tags attached to rings in stores. 

The technology could ease the work began in 2003 by the Kimberly 
Process, an international organization that oversees the diamond trade, and which 
goal is to eliminate from the market all blood diamonds—stones that fuel violent 
conflicts through their sale. 



Currently, The KP works through a so-called “system of warranties,” 
whereby every government must provide a written guarantee that their diamonds 
are not involved in funding any conflict. The 81 participating countries, which account 
for roughly 99% of the world diamond trade, also only deal with each other. 

However, the system is not exempt of fraud and fake certificates have 
been often found attached to diamonds sold in global markets. This, as the a 
Kimberley Process certificate does not apply to an individual diamond but to a group 
of rough stones which are then cut and shipped around the world. Without a tracking 
system, this is where the trail currently ends. 

 
Autor(es): Cecilia Jamasmie 
Fonte: Mining.com  
Data: 13/09/2016 

 
 

 

 

CPRM disponibiliza imagens georreferenciadas de 
projetos aerogeofísicos 

 
O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) disponibilizará para venda a 

empresas privadas imagens georreferenciadas de quatro aerolevantamentos 
geofísicos no Brasil. Os dados brutos desses e de outros aerolevantamentos são 
cedidos gratuitamente para instituições de ensino e órgãos públicos. 

Segundo nota publicada nesta terça-feira (20) no site do CPRM, nesta 
etapa, serão disponibilizadas imagens dos projetos: Brasil-Canadá (1020), Borda Sul 
da Bacia do Parnaíba (1027), Cariri Velhos (1029) e Médio Tapajós (1048). Estes 
aerolevantamentos foram adquiridos entre 1975 e 1986, possuindo linhas de voo 
espaçadas entre si de 2.000 metros e altura de voo de 150 metros. 

“Os diversos produtos derivados dos processamentos de imagens 
aerogeofísicas de magnetometria e gamaespectrometria são disponibilizados em 
formato Geotiff, com resolução de 300 dpi. Os dados brutos destes e de outros 
aerolevantamentos estão disponíveis para venda pela CPRM a entidades privadas ou 
cedidas gratuitamente para instituições de ensino e órgãos públicos”, declara o 
CPRM no site oficial. 

De acordo com o chefe da Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica 
(Diesge) do CPRM, Luiz Gustavo Rodrigues Pinto, as imagens georreferenciadas 
destes aerolevantamentos adquiridos entre as décadas de 70 e 80, e reprocessados 
na década de 90 e início de 2000, serão liberados para a sociedade tão logo estejam 
devidamente organizados e validados.Segundo Luiz Gustavo, a partir de outubro, as 
imagens georreferenciadas de cinco projetos aerogeofísicos recentemente 
concluídos também serão disponibilizadas. São eles: Oeste do Carajás (1125), Branco-
Machadinho (1127), Rio Maria (1129), Rio Curua (1130) e Rio Iriri (1131). 



Os dados geofísicos e geoquímicos, além dos mapas geológicos e outras 
informações, são disponibilizados ao público no Sistema Geobank, acessado através 
do site da CPRM. De acordo com a entidade, a ação é um dos pilares definidos pela 
do CPRM para fomentar o setor mineral brasileiro. Interessados também podem 
encaminhar um e-mail para digeof@cprm.gov.br. As informações são do CPRM. 
 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 20/09/2016 
 
 

 
 

PPI: Projetos de infraestrutura incluem eletricidade, 
mineração, petróleo e gás 

Após a primeira reunião do Programa de Parcerias para Investimentos 
(PPI), o governo federal anunciou, nesta terça-feira (13), projetos de infraestrutura 
destinados à concessão da iniciativa privada, incluindo também a área de energia e 
mineração. O programa, batizado de Projeto Crescer, foi apresentado após meses de 
debates entre o governo, agências reguladoras e representantes do mercado. A ideia 
é dar segurança jurídica e previsibilidade ao investidor, garantindo regras claras nos 
contratos de concessão. 

Em discurso a ministros na abertura do encontro, o presidente Michel 
Temer defendeu a interlocução do poder público com a iniciativa privada para induzir 
o desenvolvimento econômico, com reflexos nos empregos e na renda das famílias. 

“A reunião de hoje tem como objetivo central (…) exatamente a produção 
de empregos no País. A ideia básica desse Programa de Parcerias de Investimento 
visa, em primeiro lugar, ao crescimento econômico do País, mas, como consequência 
natural, é a abertura de empregos”, disse o presidente. 

Aos ministros, Temer lembrou que a Constituição Federal de 1988 abriu a 
oportunidade de concessões para descentralizar a administração. Caberá ao PPI, que 
é chefiado pelo secretário-executivo Moreira Franco, executar essas parcerias. 

“Fizeram-se estudos conducentes a uma abertura extraordinária para a 
iniciativa privada. Vamos, cada vez mais, ressaltar que o poder público não pode 
fazer tudo. O poder público tem que ter a presença da iniciativa privada, sempre 
como agente indutor do desenvolvimento e de empregos no País.”Participaram do 
evento o Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o secretário-executivo 
do PPI, Moreira Franco, e o Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício 
Quintela. Os presidentes do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, da Caixa 
Econômica Federal, Gilberto Occhi, e a presidente do BNDES Maria Silvia Bastos 
Marques também marcaram presença no lançamento. Confira abaixo a relação dos 
projetos na área de energia: 

§  Quarta rodada de licitações de campos marginais de petróleo e gás 
natural (campos terrestres) sob o regime de concessão 



§  Décima quarta rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo 
e gás natural sob o regime de concessão 

§  Segunda rodada de licitações sob o regime de partilha de produção 
(áreas unitizáveis) 

§  Ativos da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM) – 
Fostato de Miriri (PB/PE); Cobre, Chumbo e Zinco de Palmeirópolis (TO); Carvão de 
Candiota (RS); Cobre de Bom Jardim de Goiás (GO) 

§  Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 
§  Boa Vista Energia S.A. 
§  Companhia de Eletricidade do Acre 
§  Companhia Energética de Alagoas 
§  Companhia de Energia do Piauí 
§  Usinas hidrelétricas (São Simão, Miranda, Volta Grande, Agro-Trafo, 

Pery) 
§  Centrais Elétricas de Rondônia S.A.  

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia  
Data: 13/09/2016 
 

 
 

GEÓLOGA EXPLICA O PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE RECURSOS E 

RESERVAS NO BRASIL  
 

A geóloga Glaucia Cuchierato, consultora do Comitê da Cadeia Produtiva 
da Mineração (Comin), realizou uma palestra na Superintendência Regional de São 
Paulo (Sureg-SP) para falar sobre os instrumentos internacionais para declaração de 
recursos e reservas minerais. De acordo com ela, a participação do Brasil no Comitê 
Internacional de Normas de Declaração de Recursos Minerais (Crirsco), que ocorreu 
em 2015, era uma antiga demanda do setor. 

“O comitê brasileiro definiu as bases para adesão aos padrões 
internacionais do Crirsco, constituídas de código de ética, atribuição de certificação 
profissional e princípios técnicos do instrumento brasileiro, que deverão estar 
vigentes para os profissionais brasileiros ainda em 2016”, afirmou a geóloga, que 
estuda o tema em sua pesquisa de doutorado na Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (USP). 

Segundo Cuchierato, no início de 2015, foi criada uma força-tarefa 
composta por entidades como a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa 
Mineral (ABPM); a Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral 
Brasileira (Adimb) e o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), com o objetivo de 
que o setor mineral conseguisse uma a representação internacional junto ao Crirsco. 
O resultado do esforço foi a constituição do Comitê Brasileiro de Recursos e Reservas 
(CBRR), que posteriormente resultou na aceitação do Brasil pelo Crirsco, em 
novembro do ano passado. 



O Crirsco foi fundado em 1994, com o objetivo de fomentar o 
estabelecimento das boas práticas no setor mineral no mundo. Em 2006, foi 
divulgado pelo Crirsco o primeiro modelo de relatório, o International Reporting 
Template, com base nas melhores práticas de todos os países membros, seguindo um 
conjunto de critérios específicos e padronizados. 

Durante a palestra, a geóloga também falou sobre o contexto 
internacional para declaração de recursos e reservas minerais e o valor da 
informação. De acordo com ela, depois que aconteceram escândalos de fraude, como 
o caso da Poseidon em 1970, na Austrália, e da mineradora Bre-X, em 1996 na 
Indonésia, países com tradição em mineração e comercialização internacional de 
commodities se voltaram para a criação de Comitês Nacionais National Reporting 
Organization (NRO). 

“Esses comitês estabelecem as boas práticas para declaração das 
informações oficiais dos recursos e reservas minerais de empresas de mineração 
listadas em bolsas de valores”, disse. As informações são do Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM). 

 
Fonte: Notícias de Mineração  
Data: 09/09/2016 

 
 

 
 

Space mining absolutely viable — NASA expert 
 
While many still see space mining as science fiction, the development of a 

resources industry and manufacturing supply chain out off-Earth is both plausible and 
beneficial, according to former NASA researcher and current University of Central 
Florida professor Dr. Phil Metzger. 

In an extensive proposal released earlier this month, the academic — 
whose work at NASA included developing Lunar and Martian architecture — says that 
the main challenge for mining near-Earth celestial bodies is neither technology nor 
cost, but simply “convincing people it is realistic.” 

Metzger also argues that taking mining beyond this world would be 
beneficial for the economy, the environment, and science, adding that making it a 
reality would take up about 3% to12% of NASA’s budget each year for the next few 
decades. 

The researcher even describes a three-stage plan to achieve what he calls 
a Self-sufficient Replicating Space Industry, or SRSI, in which mainly robotic mining 
operations would extract resources that would be transformed into useful goods at 
robotic manufacturing facilities located out of this world. 

Geologists believe asteroids are packed with iron ore, nickel and precious 
metals at much higher concentrations than those found on Earth, making up a 
market valued in the trillions of dollars. 



Not only private companies are planning to mine celestial bodies. 
Governments have joined the race too — US President Barack Obama signed a law in 
November granting American citizens rights to own resources mined in space. Shortly 
after, Luxembourg inked a deal with two US space research companies, in an effort to 
become a global centre for asteroid mining. 
 
Autor(es): Cecilia Jamasmie 
Fonte: Mining.com  
Data: 14/09/2016 
 
 

 
 

Omissão do DNPM ao fiscalizar barragens contribuiu 
para a tragédia da Samarco, diz TCU 

 
O Tribunal de Contas da União (TCU) afirmou, em relatório da área 

técnica, que o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) foi “falho e 
omisso” ao fiscalizar a segurança das barragens brasileiras. Segundo o documento, a 
autarquia não garantiu a implementação, pela Samarco, dos padrões exigidos pela 
Política Nacional de Segurança de Barragens, em vigor desde 2010, contribuindo para 
o rompimento da barragem de Fundão em novembro do ano passado em Mariana 
(MG). 

Segundo a auditoria, solicitada pelo Senado Federal cinco dias após o 
rompimento da barragem de Fundão, o fracasso institucional do DNPM, 
consequência de falta de planejamento, de pessoal e de recursos financeiros, 
mantém aceso o alerta para o "risco latente e potencial de novos acidentes 
envolvendo barragens de rejeitos de mineração no país". O texto deve ser votado 
nesta quarta-feira, 21, pelos ministros. Procurado pela reportagem do jornal O 
Estado de S. Paulo, o DNPM não comentou o assunto. 

Técnicos da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo, Gás 
Natural e Mineração do TCU concluíram que o controle das documentações de 
segurança exigidas por lei das empresas, como o plano de ação de emergência, "não 
é realizado de forma sistemática e rotineira", mostrando "fragilidade e precariedade" 
do DNPM, que teria uma estrutura "deficiente". 

O relatório afirma que, nos últimos seis anos, as despesas discricionárias 
da autarquia, nas quais estão incluídas as relativas às atividades de fiscalização, estão 
em declínio progressivo. Além disso, o atual quadro de servidores equivale a apenas 
62% do ideal. O maior déficit de pessoal está justamente na superintendência de 
Minas Gerais. Para atender à demanda de trabalho da unidade, seriam necessários 
384 trabalhadores. Hoje são 79 empegados. 

Os técnicos do TCU questionam alguns critérios de classificação de risco. 
Eles afirmam que a catalogação das barragens em alto, médio ou baixo risco, como a 



de Fundão era qualificada, tem por base informações declaradas somente pelas 
mineradoras. "Sem análise crítica" dessas informações pela autarquia, os dados 
seriam pouco confiáveis. 

"Seguro alegar que o DNPM não detinha, à época do acidente, 
conhecimento acerca da situação real da barragem", diz o relatório, que critica ainda 
a falta de conhecimento especializado dos técnicos do órgão, o que impede 
avaliações mais aprofundadas das situações das barragens. Atualmente, de acordo 
com o relatório, as vistorias são simples check-list. 

Apesar de sinalizar os pontos em que a atividade do DNPM tem sido 
insatisfatória, o relatório recomenda que não se individualize condutas e 
responsabilidades pela tragédia, que deixou 19 pessoas mortas, além de causar 
danos ambientais irreversíveis ao rio Doce. "A negligência no trato com os deveres 
previstos em lei está entranhada na instituição”, declara. 

"Como resultado, verificou-se que apenas 35% das barragens classificadas 
como de alto risco foram fiscalizadas de 2012 a 2015", diz o texto, que enfatiza a falta 
de um sistema nacional de armazenamento de informações. "Dados decorrentes das 
fiscalizações permanecem regionalizados e fragmentados dentro de cada 
superintendência, prejudicando uma visão global, pelo DNPM, da situação da 
segurança de barragens de rejeitos no Brasil”, ressalta. 

Os auditores recomendam a criação de novos procedimentos de 
acompanhamento, controle e avaliação das fiscalizações realizadas em todo o país, 
como a implementação de metas e indicadores de qualidade e a padronização de 
atividades como análises e pareceres técnicos. "Caso a fiscalização não seja 
aprimorada, o controle exercido pelo departamento não contribuirá para evitar ou 
mitigar eventuais consequências de novas tragédias, como a que se viu na barragem 
de Fundão", declara o relatório. Com informações do jornal Estado de S. Paulo. 

 
Fonte: Noticias de Mineração Brasil 
Data: 21/09/201 
 
 

 
Mineradora peruana é melhor ação do mundo, com 

alta de 460% 
 
O avanço mais impressionante do mercado de ações neste ano é o de 

uma mineradora peruana pouco conhecida impulsionada pela recuperação da prata. 
A Hochschild Mining, que opera três minas no Peru e uma na Argentina, 

subiu 460 por cento em 2016, superando todas as outras empresas do índice 
Bloomberg World, formado por 5.125 ações. Os papéis caíam 5,2 por cento nas 
negociações em Londres nesta quinta-feira. 

Os preços mais elevados da prata, a produção nova de sua principal mina, 
Inmaculada, no Peru, e a desvalorização do peso argentino transformaram a ação na 
favorita dos investidores. 



A Hochschild reduziu dívidas e deverá reportar seu primeiro lucro após 
três anos de prejuízos. 

Agora a estratégia da empresa é se concentrar em encontrar novas 
reservas de prata e ouro perto das minas atuais e usar uma fatia maior de sua 
capacidade de processamento, segundo Ignacio Bustamante, CEO da Hochschild. Ele 
planeja evitar a compra de qualquer novo ativo. 

“Haverá muita pressão dos investidores para que não haja fusões e 
aquisições”, disse Bustamante. “Tem havido muita destruição de valor em termos de 
aquisições”. 
 
Futuro chato 

Trata-se de mais um exemplo de como as empresas de mineração 
redefiniram sua ambição. Após acumular bilhões de dólares em dívidas na corrida 
para satisfazer a demanda da China por commodities, muitas delas agora estão em 
sentido inverso.  

Os níveis de dívidas estão caindo porque as empresas estão reduzindo 
custos, vendendo ativos e indo atrás apenas das minas mais rentáveis.  

O CEO da Rio Tinto resumiu a história no mês passado quando disse que a 
segunda maior mineradora do mundo poderia ser “monótona” por um bom tempo. 

No entanto, para as empresas produtoras de prata o ano trouxe uma 
recuperação surpreendente. Os metais preciosos subiram com os sinais de que o 
Federal Reserve manterá as taxas de juros baixas, aumentando o apelo de 
investimentos que não geram rendimento.  

A prata subiu 37 por cento em 2016 e está a caminho do maior ganho 
anual desde 2010. 

O segundo melhor desempenho do índice Bloomberg World também é de 
uma produtora de prata. A Coeur Mining, que tem sede em Chicago, subiu 390 por 
cento neste ano. 

Para Hochschild, é provável que os ganhos da melhor ação do mundo já 
tenham ficado no passado, segundo analistas da BMO Capital Markets.  

Não existem “catalisadores significativos para o futuro, certamente não 
como a desalavancagem do balanço da empresa do início do ano”, informou o banco 
em um relatório na semana passada. 
 
Fonte: EXAME  
Data: 16/09/2016 
 
 

 

Petrobras tem quase 100 direitos minerários 
 
A Petrobras, estatal brasileira que de exploração, produção, refino e 

comercialização de petróleo e derivados, tem também participação no setor de 
mineração. A empresa herdou da extinta Petrobras Mineração (Petromisa) boa parte 



dos 96 direitos minerários que tem em seu nome. Alguns estão arrendados, como 
áreas de potássio exploradas pela Vale em Sergipe, outros são lavradas para a 
retirada de material de construção, mas a maioria não é usada. 

De acordo com a Petrobras, as 16 autorizações de pesquisa e oito 
concessões de lavra da companhia junto ao Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) referentes a sais de potássio e silvinita no Estado do Amazonas, nos 
municípios de Autazes, Borba, Itacoatiara, Silves e Nova Olinda do Norte, não são 
explorados pela empresa. 

Apesar de a Petromisa ter sido extinta em 1990, pelo menos 23 dos 
direitos para pesquisa de potássio no Amazonas são bem mais recentes, iniciados 
entre 2002 e 2005, segundo dados do DNPM. No mesmo Estado, a petrolífera tem 27 
autorizações de pesquisa, quatro requerimentos de pesquisa e três requerimentos de 
lavra. 

“A Petrobras obteve parte dessas áreas há muito tempo, quando as 
regras eram diferentes, por isso consegue manter as concessões de lavra mesmos 
sem produzir, sem arrendar ou vender”, disse uma pessoa com conhecimento do 
assunto que pediu para não ser identificada. 

No Estado de Sergipe, a Petrobras possui um acordo de arrendamento 
com a Vale desde 1992. Em abril de 2012, a companhia assinou com a mineradora 
um contrato que dá permissão para a Vale explorar cloreto de potássio na mina 
Taquari-Vassouras, até 2042. 

“Quanto aos ativos e direitos minerários de potássio no Estado de 
Sergipe, informamos que a Petrobras e a Vale assinaram em 23/04/2012 a renovação 
do contrato de arrendamento por mais trinta anos”, disse a companhia, em nota 
enviada ao Notícias de Mineração Brasil (NMB). 

Uma das regiões onde a Petrobras exerce de fato seus licenciamentos é 
no Estado do Espírito Santo. A empresa possui nos municípios de Conceição da Barra, 
São Mateus, Jaguaré, Itapemirim, Piúma, Linhares e Guarapari autorizações de 
pesquisa e licenciamento para exploração de materiais de construção. 

“Os requerimentos e licenciamentos para lavra de areia, saibro e argila no 
estado do Espírito Santo são para uso da Petrobras na construção civil, construção de 
bases e acessos aos poços e recuperação de estradas”, afirmou a companhia em 
nota. 

Porém, além do requerimento de licenciamento de argila, a Petrobras 
tem, em Conceição da Barra, requerimento de lavra para sais de bromo, iodo e 
sapropelito, mas não informou ao NMB a utilidade dessas substâncias para a 
Petrobras ou o que pretende fazer com tais direitos. 

 
Xisto 

Além dos Estados do Amazonas, Sergipe e Espírito Santo, que concentram 
a maior parte dos processos da Petrobras no DNPM, a companhia tem registrado 
junto ao órgão, autorização de pesquisa e requerimento de lavra em outros três 
Estados: Santa Catarina, requerimento de licenciamento de argila em Jaguaruana; 
Minas Gerais, requerimento de licenciamento de cascalho em João Pinheiro; e 
Paraná, onde tem autorização de pesquisa para rocha betuminosa e pirobetuminosa 
no município de São Mateus do Sul. 



No município paranaense funciona a Unidade de Industrialização do Xisto 
(SIX), da Petrobras, que, como diz o website da estatal está “sobre uma das maiores 
reservas mundiais de xisto, ou folhelho pirobetuminoso - uma rocha sedimentar, com 
conteúdo de matéria orgânica na forma de querogênio, que somente por 
aquecimento (pirólise) pode ser convertido em óleo e gás”. A unidade tem 
capacidade para produzir 5.880 toneladas de óleo combustível, nafta e outros por 
dia. 
 
Fonte: Noticias de Mineração Brasil 
Data: 15/09/2016 
 
 

 

 

GOLD THE EURO AND THE DOLLAR 
 
There are many fundamentals that drive the gold price, fear of 

Governments, fear of inflation an out of control money supply, fractured political 
systems and a central banking cartel devoid of any real understanding that what they 
do does not work never has and never will. 

Central banks and politicians are hostages to fortune they are not the 
masters of the universe and have little ability to forecast events or to control 
outcomes. That so many listen to their every word is quite shocking in view of their 
complete ineptitude note the Governor of the Bank of England threatening to raise 
rates should the UK public dare to vote against the staus quo and then when the 
pound is at thirty year lows he slashes rates instead. Can anyone take this instiution 
seriously? 

We believe that a significant part of gold’s rise at the turn of this century 
was in part due to the threat that the Euro represented to the Dollar as the global 
reserve currency, it wasn’t that long ago that everyone was singing the praises of the 
500 euro note and the dollar was going to the dogs. Whilst the Euro out performed 
the Dollar gold also rose, however since then the Euro has sunk and so has gold. 

From a macro perspective there is not a lot to be bullish about in the Euro 
area, more bailouts will A glaring structural and financial imbalance needs to be 
resolved, but politics prevents sensible measures from being taken. On the other 
hand the US looks to be in far better shape on a relative basis, the least dirty shirt in 
the laundry basket. 

Gold looks as though it is about to form a top over the coming weeks, 
having risen so far since the start of the year it is due a pullback which should last 
until the first quarter of 2017, in our opinion this should be a healthy correction with 
a great buying opportunity to come. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our patterns show a protracted topping over the next month or so with 

the possibility of a further high for the year before we decline. 
Below is our current EURUSD forecast, which shows little sign of an 

upsurge in the Euro at this stage, infact if anything it shows the possibility of much 
more weakness, we also have long term forecasts for the Dollar Index and there isn’t 
much sign of Euro strength there either. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Now there is always the possibility that gold and the Dollar could rise in 

tandem this would represent a significant event, first this would see gold rise 
extremely quickly in Dollar terms but even faster in most if not all non dollar 
currencies, the definition of the re emergence of the gold bull market from the early 
part of this century but with a significant bang. 

However for now we will stick with our macro perspective that a much 
weaker Euro and a strong Dollar reduces the need for gold to act as a safe haven, so 
as a result we believe that gold will decline along with the Euro relative to the Dollar 
for a period, but ultimately gold will begin to dominate all currencies and enter a new 
bull market precisely because this is what central bankers get when they fail to 
understand that they are not the solution but they are the problem. 



We remain long term gold bulls and our longer term forecast patterns 
give us the confidence to not worry about any decline that may come first, it would 
represent a significant buying opportunity and a bigger base for an even bigger price 
rise in the future. 

Taking patterns in nature that repeat over different time frames like 
fractals as the basis for the forecast methodology, our forecast patterns can last for 
months and years, we create a most probable long term fractal pattern and then 
continually test it and model it over multiple time frames to ensure the pattern 
remains a probable event. 
 
Autor(es): Ken Ticehurst 
Fonte: Mining.com  
Data: 12/09/2016 
 
 

 

CBPM faz novo levantamento aerogeofísico e cobre 
todo Estado da Bahia 

 
A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) concluiu a análise de 

dados e disponibilizou o resultado do levantamento aerogeofísico da área Extremo 
Oeste da Bahia, que abrange parcial ou totalmente territórios de 23 municípios da 
região. Segundo o órgão, agora o Estado tem 100% da área coberta com 
aerogeofísica regional de alta resolução. 

O levantamento feito pela CBPM, empresa de economia mista vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), cobriu uma área de 
49.293 km², o que corresponde a mais de 103 quilômetros lineares de voo. Segundo 
a companhia, foi utilizado um multisistema aerogeofísico configurado pelos métodos 
magnético e gamaespectrométrico ao longo de linhas de produção com direção leste-
oeste, espaçadas de 500 metros e com linhas de controle, com direção norte-sul, 
espaçadas de 10.000 metros. 

“Com esse programa, a Bahia tornou-se um dos estados brasileiros 
geologicamente mais bem estudado e o mais pesquisado em termos de 
aerolevantamentos geofísicos, tendo sido realizados até agora, pela CBPM, 37 
projetos, numa área total de 412 mil km², com 942 mil km lineares de voo, com um 
custo de R$ 41 milhões de reais, os quais em conjunção com os trabalhos executados 
pela CPRM, ANP e Petrobras cobrem 100% da área do território baiano com 
aerogeofísica regional de alta resolução”, declarou a CBPM, em nota divulgada para a 
imprensa nesta quarta-feira (21). 

De acordo com a CBPM, os trabalhos dão continuidade à política de 
geração e disponibilização de informações da empresa, responsável pela realização 
dos referidos levantamentos aéreos. Segundo a companhia, isso possibilita ao setor 



privado o acesso a um grande volume de informações seguras, que mostram 
oportunidades em busca da descoberta de novas jazidas minerais. 

“A CBPM está convicta de que os resultados a serem atingidos permitirão 
ampliar significativamente a participação do setor mineral na economia baiana, 
levando progresso para regiões onde outros segmentos da indústria, por certo, 
teriam grande dificuldade para implantação”, disse a CBPM. 

Além da disponibilização dos dados aerogeofísicos, a CBPM anunciou a 
redução dos preços de todos os produtos dos 37 levantamentos aerogeofísicos já 
realizados pela empresa no Estado da Bahia, com o objetivo de contribuir para a 
atração de novos investimentos na mineração. 

Empresas e instituições interessadas nos dados colhidos pela CBPM 
podem encontrar especificações, tabela de preços e os procedimentos necessários 
para a aquisição do material neste link. Com informações da CBPM. 

 

 
 
Fonte: Noticias de Mineração Brasil 
Data: 21/09/2016 
 

 
Reducing Costs without Compromising Ore Body Value 

– Part 1: Exploration 
 
Geoscientists have an important role to play in improving the bottom line 

while adding value to mining projects 
On Friday 9 September, EY published their “Top 10 Business Risks in 

Mining and Metals 2016/2017” report. The report highlighted one of the key risks to 



the industry is a lack of access to capital. Miguel Zweig, the EY Global mining and 
metals leader stated that mining companies were prioritizing cash generation and 
preservation due to reduced demand and softer commodity price outlooks. 

Productivity in mining is a major concern as the industry is coming out of 
the back-end of a boom. Explorers have shifted their focus from high growth to 
capital preservation while producers have changed their focus from “volume at all 
costs” to “cut cut cut” competing for bragging rights as to who is on the lowest tier of 
the cost curve. At the moment, cash is king for explorers, and ‘C1 costs’ are the main 
topic of discussion at Board Rooms around the globe. The industry as a whole is 
struggling with the transition from a volume business into one of high productivity, 
reduced costs, and optimizing assets from haul trucks to ore bodies. 

This two-part article will examine the role company geologists play in 
saving costs, improving a company’s bottom-line while ensuring quality and 
fundamental understanding of ore bodies are not compromised. All too often during 
times of price drops, geoscientists are made redundant as many companies view 
their roles as expendable or only required during times of growth. The result tends to 
be underutilized ore bodies, poor M&A, and high-grading of deposits to meet the 
short-term desires of analysts. This first part of the article examines how geologists in 
the exploration space can ensure projects are progressing while minimizing spend 
while the second part reviews the production side of the business. Mine and 
Resource Geologists can significantly contribute to value-add projects at low costs by 
stepping away from a short-term mindset and understanding the entire value chain. 

The fundamental question to ask is:  
Amongst the talk of restructures, layoffs and “right-sizing”, can 

geoscientists directly influence and improve a company’s capex and C1 costs without 
compromising ore body value? 

As a geoscientist, I believe that we are well placed to directly contribute 
to cost reductions and add significant value in the current environment by working 
smarter. There are commonly two ways for geoscientists to react when markets 
become stressed and companies aim to reduce spend: 1) get stressed and complain 
to co-workers, spouses, and the family pet and potentially become the passive 
victims of cost cutting; or 2) take an active role in challenging the perceived notions 
of what can be done with reduced budgets and then provide real solutions. It is the 
responsibility of geoscientists to ensure that value is not destroyed when times get 
tough and directly contribute to ‘smart’ cost cutting while not sacrificing the quality 
of Mineral Resources or increasing mining risk. 

 
Mineral exploration 

Although exploration and evaluation (E&E) activities are categorized as 
‘indirect costs’, they are viewed as capital intensive and are therefore typically 
reduced or cut altogether when commodity prices fall. E&E is the true research and 
development (R&D) of the mining game. New discoveries and extensions to existing 
Mineral Resources are only found through greenfields and brownfields work. 
Unfortunately, E&E is also akin to R&D in that they both experience budget cuts 
when the market softens and short-term pain dominates over long-term goals. 
Therefore, we cannot continue to operate under the same paradigm that worked 



during the previous boom years. Now is the time for geoscientists to be smarter and 
more creative with E&E. 

When commodity prices are down, it’s not just the producers that tighten 
the belt. Take advantage of a soft market as it is an excellent time to establish closer 
relationships, partnerships, and renegotiate agreements with contractors and 
consultants. Many mining service providers have struggled due to years of high-
capital spend to compete followed by rug being pulled out from under them. Most 
service providers are accommodating to price reductions when their options are 
limited. Drilling costs per meter, assay costs per sample, geophysical surveys, and 
other costs have reduced significantly in tandem with metals prices over the past 24 
months. From my time as a service provider, I can easily say that some work is better 
than none at all, and a company that is willing to partner, negotiate, enter into 
longer-term agreements, or find creative solutions would be well-received in today’s 
environment. That said, due to the recent increase in activity in the gold and lithium 
exploration segments, many drillers are starting to see a significant pick-up in 
business. Just as in investing, the periods of “bust” provide opportunities to those 
willing to be brave and maintain long-term focus. 

 
Be Smarter in Acquiring Data 

Exploration geologists should review current methodologies for data 
acquisition. Diamond drill core is hard to beat for gaining subsurface geological 
information, but if your budget has been dramatically slashed, there are other, less 
costly options available. Reverse circulation (RC) and air-core drilling are cheaper 
options if logging and assay are essential but core is not. Pre-collaring holes using RC 
or mud-rotary are good options if sampling overburden isn’t critical. Additionally, the 
use of downhole wedging from a parent hole when your target is deep can save total 
meters drilled by using the ‘mother hole’ approach with multiple daughter-holes 
from a single pre-collar. 

For more greenfields work, surface geochemical sampling campaigns can 
be relatively cheap and effective and we mustn’t forget about good old-fashioned 
geological field mapping. If you are fortunate enough to have surface outcrop 
exposures, company geologists should be out in the field mapping. As an industry, we 
seem to have forgotten the art of creating three-dimensional geological models 
without drilling or complicated technology. Mapping incurs minimal costs while 
allowing geologists to gain a detailed understanding of site geology. 

 
Know Your Data 

Historical data reviews can be a treasure trove of ore body knowledge, 
with costs limited to finding, validating, scanning/digitizing or simply incorporating 
the old literature, core, or data. As the industry takes a breath after a boom, 
exploration teams tend to find an abundance of hastily collected data that wasn’t 
necessarily well interrogated. Personally, I have found un-sampled core, geochemical 
data not in a database, old hand-drawn underground maps, water bore logs, thin 
sections from graduate student projects, pit mapping on Mylar, and long-forgotten 
about archived reports. I know of one instance of a core re-logging program that 
ultimately found a new large-tonnage, low-grade target based on improved 
understanding of host mineralization. All of these valuable data were incorporated 



into the overall ore body understanding, geological models, and database at the 
minimal cost of labor. It was merely a matter of
useful, performing fundamental exploratory data analysis, and transferring that data 
into value for the business.
 
Prospect Pipeline 

Revisit your prospect pipeline, interrogate the ‘tier
prospects with a more careful eye and kill off the ‘dogs’. Tier
below ‘high-priority’ projects during boom times and therefore are ignored or 
forgotten about as priorities change. However, some of these tier
still be valid and highly prospective, but may have fallen out of favor due to outdated 
reasons and continue to be unjustly discounted. Inversely, review the lowest
projects in your pipeline and decide whether retaining the exploration licenses is still 
valid. Instead of continuing to spend precious time and budget on these projects, 
consider sale, joint venture, or simply relinquish the holding to effectively increase 
your budget on the more prospective ground.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public Data 
Scour government databases. Many geological surveys, State/Provincial 

and Federal government agencies maintain regional data available for free along with 
specific information on previously held tenements. Though a lot of this information 
may not provide great detail to your specific project, it’s an underutilized resource 
that many prospects can be discovered simply through interrogating old data, or a 
new set of eyes on old information. Much of the public information is available in GIS, 
Google Earth and other easy
systems simple. 

For an example, read about innovative techniques for lithium exploration 
using open-sourced data available from local governments.
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Bring Along a Friend 
Lastly, consider partnering to share the exploration load. Bringing on a 

joint venture partner to share the budget and risks to advance projects is a great way 
to improve your position for when demand and prices rebound. This philosophy can 
help to share new ideas, challenge interpretations, and learn from the different 
backgrounds of your joint venture partners. 

I hope you’ve enjoyed this article reviewing what geoscientists can 
proactively do to contribute to the bottom-line and preserve ore body knowledge. 
Check back in a few weeks to read Part 2 of this article as we dive deeper into 
geological aspects of mine production. Don’t forget to leave a comment plus, if you 
liked this article please share it with friends on social media using the buttons below. 

 
Autor(es):  Erik Ronald 
Fonte: Australasian Institute of Mining & Metallurgy (AusIMM) Bulletin – June 2016 
Data: 09/09/2016 
 
 

 

Mineração Taboca dobra produção de nióbio e tântalo 
no Amazonas 

 
A Mineração Taboca irá aumentar a produção anual de ferroligas de 

nióbio e tântalo de 2,2 mil toneladas por ano para 4,4 mil toneladas anuais. O 
incremento na produção será possível depois da conclusão do projeto de expansão 
da unidade de Pitinga da companhia, localizada em Presidente Figueiredo (AM), que 
deve acontecer até o fim do mês de novembro. 

“O escopo do projeto tem como objetivo expandir a capacidade de 
produção de columbita (concentrado de Nióbio e Tântalo), elevando a alimentação 
da planta de flotação de 7 toneladas por hora para 17 toneladas por hora. Esta 
expansão permitirá à Mineração Taboca duplicar a sua produção de ligas, de 2.200 
toneladas para 4.400 toneladas de ferroligas de nióbio e tântalo por ano”, afirmou a 
mineradora em e-mail enviado ao Notícias de Mineração Brasil (NMB) nesta segunda-
feira (19). 

De acordo com a companhia, a unidade de Pitinga está expandindo a 
planta industrial de flotação de niobatos por meio de aplicação de uma tecnologia 
interna e pela utilização de equipamentos de diversos fornecedores, dentre eles, as 
células de flotação Outotec. A expansão da planta de flotação deve ser concluída no 
fim deste mês. 

“As obras de expansão da planta de metalurgia serão concluídas ao final 
de novembro, quando se colocará em operação um novo forno na metalurgia de 
ferroligas (Nb e Ta)”, declarou a mineradora. A tecnologia utilizada na planta 



industrial de metalurgia foi desenvolvida pela própria empresa com o apoio de 
parceiros e institutos de tecnologias no Brasil e exterior. 

“A Mineração Taboca, em linha com a estratégia de crescimento do grupo 
peruano Minsur no Brasil, do qual faz parte, estuda oportunidades para trazer 
novidades para o mercado, com base no grande potencial geológico que a mina de 
Pitinga representa”, afirmou a companhia. 
 
Mineração Taboca 

Fundada em 1969, a Mineração Taboca é pioneira na mineração e 
metalurgia do estanho no Brasil. A empresa trabalha na mineração e metalurgia de 
estanho, nióbio e tântalo a partir de sua unidade industrial de mineração e 
metalurgia (Nb e Ta), localizada em Pitinga, município de Presidente Figueiredo (AM), 
e sua unidade industrial de metalurgia de estanho em Pirapora do Bom Jesus (SP). 
 
Fonte: Noticias de Mineração Brasil 
Data: 19/09/2016 
 
 

 

Gold's bull market just starting: Analysts 
 

Gold bulls are out of the barn today and they are all about good news. 
 
According to Bloomberg, McEwen Mining CEO Robert McEwen said at a 

recent conference in Colorado Springs that the metal could trade in a range of $1,700 
an ounce to $1,900 by the end of the year.  

After three consecutive annual losses, gold prices have risen 24% this 
year. Spot gold was Wednesday 0.87% at $1,326.10 an ounce at 13:05 ET, while U.S. 
gold futures climbed 0.88% to $1,329.8 an ounce. 

McEwen attaches the uptrend to record-low global interest rates and the 
uncertainty around both the U.S. election and the stability of global currencies and 
sovereign debt. He says that investors will get so anxious that they will turn to gold as 
a store of value and an alternative asset. 

A very much expected Federal Reserve decision has traders predicting an 
interest-rate hike at only 22%. Meanwhile, McEwen even thinks bullion could reach 
$5,000 in four years. 

Similarly, Old Mutual Global Investors’ managing director of commodities 
Diego Parrilla told Bloomberg that the yellow metal is at the start of a multi-year bull 
run. On top of low-interest rates, Parrilla says investors’ nerves are also being shaken 
by what he calls a “monetary policy without limits” that has central banks printing 
lots of money.  

The Bank of Japan, for example, removed all time limits on its QE money-
creation scheme on Wednesday and vowed to push inflation above its 2.0% target. 



In this scenario, the Old Mutual Global Investors exec anticipates that 
gold will continue to perform strongly, as other asset classes lose value. 

Even though he didn’t give a specific figure, Parrilla’s forecast matches 
that of Rosland Capital’s Jeffrey Nichols. A month ago, the firm’s economic advisor 
explained to MINING.com that gold has been trading "inversely to equities – and, 
consequently, the yellow metal stands to gain much when Wall Street tumbles.” 

Nichols also foresees a boom market in the coming years, although he is a 
bit more cautious in his estimates. He says that $1,400 an ounce by the end of 2016 
would be a reasonable price. 

 
Autor(es): Valentina Ruiz Leotaud 
Fonte: Mining.com 
Data: 21/09/2016 
 
 

 

Estatais do setor nuclear querem mais parcerias 
privadas 

 
O presidente da estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB), João Carlos 

Derzi Tupinambá, defendeu na terça-feira (20) a criação de parcerias com a iniciativa 
privada para viabilizar projetos de interesse nacional no setor nuclear. Desde 2009, o 
INB tem o consórcio Santa Quitéria, firmado com a Galvani, adquirida em 2014 pela 
Yara International, para o projeto de fosfato e urânio Itataia, no Ceará. 

Tupinambá disse que novos modelos de financiamento da área estão em 
estudo e destacou a criação, pelo governo Michel Temer, do Programa de Parceria de 
Investimentos (PPI), cuja finalidade é fortalecer a relação do Estado com a iniciativa 
privada e conseguir recursos para projetos estratégicos para o país. 

Segundo o gestor, no caso da INB, o modelo de negócios do PPI pode 
viabilizar, por exemplo, empreendimentos de exploração de urânio. O estatuto da 
INB diz que a entidade pode constituir outras empresas para associar-se a 
companhias privadas, desde que tenha maioria, ou seja, 51%. 

“A gente pode começar daí. É um bom começo verificar a possibilidade de 
novos empreendimentos”, disse Tupinambá em entrevista durante o 7º Seminário 
Internacional de Energia Nuclear, que aconteceu nesta semana, no Rio de Janeiro, no 
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-RJ). 

Segundo Tupinambá, apenas 25% do território com potencial de 
exploração de urânio foram pesquisados até agora. As reservas oficiais de urânio 
conhecidas hoje no Brasil alcançam 309 mil toneladas. O Brasil ocupa a quinta 
posição mundial no ranking de reservas de urânio, mas, segundo Tupinambá, a 
quantidade é muito maior. 

“A gente tem um potencial enorme e, certamente, vamos precisar de 
recursos. É nesse sentido que a gente está buscando financiamento, parceria”, diz o 



executivo. A INB contratou a Fundação Getulio Vargas para traçar novos modelos de 
associação, com base no regramento constitucional da empresa e suas normas. 

A possibilidade de construção de duas novas usinas nucleares na Bahia e 
em Pernambuco, levantada pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra 
Coelho Filho, em evento recente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan), é um bom prognóstico para a INB, segundo Tupinambá. “Essa é a 
esperança de a INB tornar-se definitivamente independente do Tesouro.” 

O presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear (Aben), Antonio 
Teixeira, também defendeu a participação privada no setor nuclear, via parcerias 
público-privadas (PPPs), com o controle exercido pelo Estado, para viabilizar 
investimentos. Segundo ele, a Aben defende parcerias, “mas com transferência de 
tecnologia”. 

Teixeira disse que em países como Coreia e China ocorreu transferência 
de tecnologia, o que fez com que esses países sejam capazes hoje de produzir e 
vender reatores “no topo do mundo”. 

“Nós defendemos uma quantidade boa de usinas no país porque 
pensamos que se tivéssemos 5% de usinas gerando eletricidade a partir de energia 
nuclear, teríamos uma representatividade boa, que seria importante para o país. Nós 
achamos que a [geração elétrica] térmica é complementar e a usina nuclear não gera 
gases de efeito estufa”, comparou. 

Na avaliação do executivo da Aben, como o financiamento do governo é 
difícil e as usinas demoram para ser construídas no Brasil, a parceria privada seria 
oportuna para viabilizar mais empreendimentos e contribuir para a retomada do 
desenvolvimento. 
 
Nuclep 

O presidente da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A (Nuclep), Jaime 
Cardoso, destacou que a empresa, também gerida pela Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (Cnen), como o INB, precisa da parceria com o setor privado para se tornar 
um complexo industrial de grande importância para o Brasil, incluindo a construção 
de navios para a Marinha e plataformas para a Petrobras. 

Segundo ele, o desmonte do programa nuclear brasileiro provocou o 
lançamento da Nuclep ao mercado,“disputando de forma desigual”, o que gerou 
problemas como a dificuldade de acesso a crédito. As informações são da Agência 
Brasil. 

 
Fonte: Noticias de Mineração Brasil 
Data: 22/09/2016 
 
 
 
 
 
 
 



Gold: Top explored comm
 
In a recent report, S&P Global Market Intelligence reveals that despite the 

year-on-year decline in the global exploration budget in 2015, gold's US$3.94 billion 
allocation made it the top

The document states that drill
accounted for 39% of all significant gold results announced between July 1 and 
September 8, 2015 with a further 29% hosted by the Asia
was also the key contributor for gold in non
resource value. 

Asia-Pacific was also the most valuable gold region, with gold revenues of 
US$20.22 billion, followed by Africa’s US$16.12 billion.

At the same time, the Africa region had the highest in situ value for 
reported reserves and resources at primary gold projects, with values totaling 
US$1.48 trillion. The Canada

S&P Global Market Intelligence also found that Latin America accounted 
for the largest amount of planned and c
announced from the beginning of 2015 through June 30, 2016, with US$5.58 billion in 
investments. Canada-U.S. was second with US$5.0 billion, including $1 billion 
allocated by Barrick Gold Corp. to develop the Goldrush proj
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Gold: Top explored commodity 

In a recent report, S&P Global Market Intelligence reveals that despite the 
year decline in the global exploration budget in 2015, gold's US$3.94 billion 

allocation made it the top-explored commodity last year. 
The document states that drilling activity in the Canada

accounted for 39% of all significant gold results announced between July 1 and 
September 8, 2015 with a further 29% hosted by the Asia-Pacific region. The latter 
was also the key contributor for gold in non-gold primary projects in terms of 

Pacific was also the most valuable gold region, with gold revenues of 
US$20.22 billion, followed by Africa’s US$16.12 billion. 

At the same time, the Africa region had the highest in situ value for 
ves and resources at primary gold projects, with values totaling 

US$1.48 trillion. The Canada-U.S. regions reported US$1.26 trillion in reserves.
S&P Global Market Intelligence also found that Latin America accounted 

for the largest amount of planned and completed capital spending on gold 
announced from the beginning of 2015 through June 30, 2016, with US$5.58 billion in 

U.S. was second with US$5.0 billion, including $1 billion 
allocated by Barrick Gold Corp. to develop the Goldrush project in Nevada.
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