
 

 

 

 

21 de Dezembro de 2016 
O conteúdo das matérias é de inteira responsabilidade dos meios de origem 

 

 

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

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 

 

 

DESONERAÇÃO DE IMPOSTOS DO POTÁSSIO É DESTAQUE DO 

PARLAMENTO AMAZÔNICO 
 

Amazônia possui grandes reservas de argilominerais como cloreto de potássio, gás natural (para 

extrair o nitrogênio) e fósforo, que precisam ser viabilizados, comercialmente 

Um dos principais pontos debatidos no Parlamento Amazônico é a exploração 
de agro minerais, como o cloreto de potássio, que a Amazônia possui uma imensa reserva 
a cerca de 1.000 metros de profundidade nos Estados do Amazonas e Pará. O potássio, um 
dos compostos do NPK, é um mineral de extrema importância para o fortalecimento do 
agronegócio, mas o brasil importa quase sua totalidade. 

“A reserva conhecida, prospectada pela Petrobras e pela empresa Potássio do 
Brasil é imensa e dá para ser explorada por dezenas de anos. O Brasil só precisa criar 
condições para viabilizar sua exploração. Um dos problemas apontado pela Potássio do 
Brasil são os impostos sobre o potássio extraído no Brasil, que segundo seus dirigentes são 
maiores que o impacto cobrado sobre o produto importado. Faz-se necessário uma 
desoneração que torne essa exploração mais atrativa às mineradoras. A exploração de 
potássio no Amazonas é uma saída para a economia do Estado que hoje depende da Zona 
Franca de Manaus”, disse  



Atualmente, o projeto da Potássio do Brasil de extração e comercialização de 
cloreto de potássio no município amazonense de Autazes está em fase de estudos, mas a 
reserva prospectada aponta viabilidade comercial dos negócios. Além do cloreto de 
potássio, a reserva também possui grandes camadas de sulfeto de potássio, encontrado em 
volumes expressivos na região de Itacoatiara (AM), mineral mais nobre, portanto cerca de 
30% mais valioso do que o Cloreto de Potássio. 

“As descobertas confirmam o potencial geológico da Bacia do Amazonas por 
incluir reservas do mesmo porte das canadenses e russas”, explica o presidente do 
Parlamento Amazônico, Sinésio Campos. As jazidas descobertas até agora pela empresa 
estão situadas em profundidades que variam de 680 a 1.000 metros e apresentam teores 
médios de 33 a 40% de cloreto de potássio. No depósito de Autazes, as reservas geológicas 
já são superiores a 600 milhões de toneladas.  

Na região de Novo Remanso, às margens do Rio Amazonas, o potássio foi 
encontrado a 766 metros de profundidade em uma camada com 4,87 metros de espessura 
e teor de potássio de 20%. A mineralização em Itacoatiara contém sulfatos em proporção 
significativa, o que valoriza ainda mais a importância da descoberta. 

A mineradora não descarta a possibilidade de as jazidas de Autazes e Novo 
Remanso serem uma única jazida gigante, haja vista que a distância entre os furos 
mineralizados é de apenas 16 quilômetros. 

A Potássio do Brasil trabalha com meta de produção anual mínima de 2 
(milhões) de toneladas de cloreto de potássio e mil toneladas de cloreto de sódio (sal de 
cozinha). A demanda de potássio prevista para essa época é da ordem de 6 a 8 milhões de 
toneladas por ano e, desta forma, toda a produção deverá ser destinada ao mercado 
interno. 

“Nós ficamos felizes com esse sucesso que o projeto da Potássio do Brasil vem 
alcançando. No caso da extração de sais em Autazes, trata-se de um grande projeto, que, 
hoje, já fomenta a economia de vários municípios e, quando em atividade, ampliará a oferta 
de emprego e a oportunidade de negócios no Amazonas, como também irá contribuir para 
a competitividade do agronegócio nacional”, explica o deputado Sinésio Campos. 

Segundo o parlamentar, essa mineração no Amazonas fortalecerá a produção 
brasileira de alimentos, destinada não só para o nosso País, mas também para mundo. O 
potássio mais barato também contribuirá para o fortalecimento da balança comercial 
brasileira, haja vista que praticamente todo o Potássio no Brasil é importado. “São volumes 
expressivos de importação, que poderão ser substituídos pela produção amazonense, visto 
que o Estado possui reserva estimada de 1,1 bilhão de toneladas desse mineral. Portanto, 
trata-se de um grande projeto não só para o Amazonas, mas também para o Amazônia e 
Brasil”, garante Sinésio. 

 
Compensação de impactos 

Para analises dos órgãos competentes, o Estudo e Relatório de Impactos 
ambientais (EIA/Rima) da empresa abordou os aspectos de qualidade do ar, produção de 
ruídos, relevo, recursos hídricos, fauna, flora ambientes aquáticos, patrimônio 
arqueológico, educação e saúde, infraestrutura básica, geração de emprego e renda, 
comunidades tradicionais e povos indígenas. 



Para contrapor-se aos impactos detectados sobre esses setores, o EIA/Rima 
propõe 26 programas de mitigação, monitoramento e compensações estatais, tais como 
controle para emissões atmosféricas, qualidade do ar, controle de ruídos, gestão do uso da 
água e da qualidade das águas, gestão de resíduos sólidos, aproveitamento dos recursos 
florestais suprimidos, resgate e reintrodução da flora, manejo de fauna, combate a incêndio 
floresta, prevenção contra atropelamento de fauna e controle de insetos vetores, 
recuperação de áreas degradadas e estação de tratamento de esgoto. 

O diretor da Potássio do Brasil, José Fanton, explicou que quanto ao receio de 
contaminação dos lençóis freáticos da região, foram feitas sondagens e desenvolvidas 
tecnologias para isolar a área da mina e não contaminar as águas, até mesmo porque o local 
da mina precisa estar seco ou a mina fica inviabilizada.  

 
NPK brasileiro 

Sinésio explica que a grande produção de Potássio viabiliza outros projetos 
industriais, que também devem ser trabalhados paralelamente, como a produção do NPK. 
Segundo ele, a Amazônia possui todos os elementos do composto. O Amazonas possui o 
potássio e o gás natural para extração de Nitrogênio e outros Estados como o Pará e 
Tocantins possuem o Fósforo. Com isso podemos criar uma grande indústria e ter um 
produto de maior valor agregado e de extrema necessidade à produção de alimentos”, 
frisou.  

A reserva de potássio conhecida na Amazônia está localizada entre 800 e 1400 
metros no subsolo dos municípios amazonenses de Nova Olinda do Norte, Autazes, 
Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Urucará e Maués, seguindo em 
direção do Oeste paraense. A reserva de potássio é o resto de um grande marque evaporou 
e solidificou há milhares de anos. 

 
Projeto de Autazes 

De acordo com a Potássio do Brasil, o projeto mineral contempla uma mina 
subterrânea, localizada a 800 metros de profundidade, com dois acessos na superfície. Um 
acesso destinado à instalação de um elevador para a entrada de todo o sistema operacional 
e o outro para a saída da produção. Da mina, a produção segue para a planta industrial de 
beneficiamento do minério e um porto para escoamento da produção. 
 

Fonte: Revista Parlamento Amazônico 

Data: Edição Dezembro 2016 

 

 

 

 



 

COPPER PRODUCERS FEEL THE TRUMP BUMP 
 
Copper prices, which have been in steady decline since 2011, thanks to China’s 

slowing economic growth, have been on a tear lately, lifting both the stock prices for B.C. 
copper mining companies and the hopes of developers with new copper projects in the 
pipeline. 

A 30% increase in copper prices between October 24 and November 28 has 
been dubbed the “Trump rally” on the assumption the price rise had something to do with 
U.S. president-elect Donald Trump’s promise to go on an infrastructure spending binge that 
would boost demand for basic materials and metals. 

Companies with operating copper mines, like Teck Resources and Imperial 
Metals, experienced nice bumps in their stock prices. 

Even the beleaguered Taseko Mines, which has been locked in a vicious battle 
with First Nations and senior governments over its New Prosperity copper mine, saw its 
stock rise to $0.92 from $0.56 per share between October 24 and November 28. 

Other B.C. companies with new copper projects in development, like Northern 
Dynasty Minerals, which is trying to develop the massive Pebble copper mine in Alaska, also 
experienced healthy stock bumps. The company’s stock price nearly doubled between 
November 3 and December 2. 

Analysts point out copper prices were on the rise even before Trump was 
elected, and might simply be riding a temporary wave of enthusiasm that will die down once 
reality sets in. 

“It’s not supply and demand driven,” said Joe Mazumdar, an analyst for 
Exploration Insights. “It’s more about people thinking that Trump’s potentially going to do 
a lot of spending on infrastructure.” 

An unexpected rally in copper and decline in gold started in late October. Per-
pound copper prices jumped to US$2.74 on November 28 from US$2.10 on October 24. 

Scotiabank commodities analyst Rory Johnston expects prices will settle back to 
around US$2.20 per pound once the post-election enthusiasm wears off. 

Whether copper’s price rise is artificial or not, companies trying to raise the 
profile of new copper mine proposals are happy to ride the sudden wave of enthusiasm. 

“Certainly Trump being elected helped – it fanned the flames,” said Paul West-
Sells, CEO of Vancouver’s Western Copper and Gold, which is trying to develop a $2.5 billion 
copper-gold project just across the B.C. border in the Yukon. 

The Casino mine is one of a number of large, capital-intensive copper-gold 
projects. Another is Northern Dynasty’s US$4.7 billion Pebble copper mine in Alaska. 

With proven reserves of nine million ounces of gold and 4.5 billion pounds of 
copper, the Casino mine is one of the world’s largest undeveloped copper projects. When 



inferred resources are included, its total reserves would be 18 million ounces of gold and 
10 billion pounds of copper, according to the company. 

If it can be built, it would be the largest mine in the Yukon and its biggest 
employer, employing 1,000 people during construction and 600 miners over the life of the 
mine. 

The project has the support of the Yukon government, which has applied for 
federal infrastructure to help the company with the $100 million worth of road building that 
would need to be done, according to West-Sells. 

The biggest problem the company needed to solve was getting power. The 
Yukon grid isn’t capable of powering up such a large operation. 

Western Gold and Copper has solved the problem by partnering with another 
mining company to have a new $200 million liquefied natural gas (LNG) plant built in Fort 
Nelson. The LNG will be shipped by truck to the mine sites to provide LNG-generated power. 

Western Copper and Gold has already spent $100 million bringing the Casino 
mine to the permitting stage. West-Sells said permitting will still take about three years to 
complete. 

West-Sells plays up the Casino project’s economics and points to a recent 
Goldman Sachs report on copper projects that put it in top spot in terms of its internal rate 
of return. 

But as that report points out, the Casino project is only one of 85 copper projects 
proposed around the world. It may face the same challenge as the KSM copper-gold project 
in northeastern B.C.: finding a major to buy the project or partner up. 

Many of those majors are still smarting from massive write-downs after 
investing billions in previous large projects with marginal grades during the last major 
commodities cycle. Since then, they have tended to focus on lower-cost, high-grade 
projects and expansions of existing mines. 

“These projects aren’t great grade,” Mazumdar said. “That’s why they haven’t 
been bought.” He added that their best chance of getting financed is to find a Chinese 
investor, since China consumes 45% of the world’s copper and needs a secure supply. 

Shayne Nyquvest, executive vice-president of Mackie Research Capital Corp., 
said he thinks the best prospects are for expansion projects, like the Imperial Metals 
Huckleberry mine near Houston, B.C. But he is more optimistic than Mazumdar when it 
comes to some of the mega-mine proposals, like Casino and Pebble. 

“I think, no question, some will get built because it’s all based on supply and 
demand,” Nyquvest said. 

West-Sells thinks the timing is good because no new major copper mine has 
been built since 2011. It typically takes a decade to bring a mine from discovery to 
production, so he said projects like his – which are about three years from production – 
have good prospects to get acquired. 

“You’re going to see these next three years where there’s this lag,” he said. 
“There are going to be almost no new copper mines coming online. There’s a general 
consensus that, by the time we hit 2020, 2021, you’re going to need significant new supply, 
and it’s just not in the pipeline.” 



“The general view remains that supply is decreasing and demand is increasing,” 
Goldman Sachs states in its recent report. “It [copper] is one of the few commodities where 
consensus is forecasting a price recovery.” However, Goldman Sachs also warns that as new 
mines get built, the prospect of another oversupply increases. 

“A wall of new copper supply will come online over the next five years, adding 
to the global surplus and weighing on already deflated prices.” 
 
Fonte: Mining.com 
Autor: Nelson Bennett 
Data: 13/12/2016 
 

 
 

GOVERNO FEDERAL LIBERA R$ 430 MI PARA RETOMADA DA 

TRANSNORDESTINA 
 
O Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, afirmou ontem (13) que o governo 
federal vai liberar R$ 430 milhões para a retomada imediata da Transnordestina. A 
ferrovia, que possui 1.728 quilômetros e liga os Estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, 
poderá ser usada para o escoamento minérios e produtos agrícolas, como no caso do 
projeto de minério de ferro, como o Planalto Piauí, da Brasil Exploração Mineral (Bemisa). 
 

Do total, R$ 300 milhões virão do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), 
ligado ao Ministério da Integração Nacional, e os R$ 130 milhões restantes da Valec 
Engenharia, Construções e Ferrovias, ligada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil. 

Segundo Barbalho, a primeira parte do valor a ser liberado pelo Finor será de 
R$ 152,7 milhões e permitirá a retomada das obras. Outros R$ 150 milhões estão 
condicionados à comprovação da execução dos serviços durante o ano que vem. Já os R$ 
130 milhões da Valec estão previstos para investimentos também no ano que vem. 

A Transnordestina Logística, empresa da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
que é responsável pelas obras da ferrovia, se comprometeu a apresentar em 50 dias um 
plano de trabalho sobre a aplicação dos recursos e as metas para dar impulso à execução 
dos serviços em 2017, disse o ministério em comunicado. 

A ferrovia já recebeu aproximadamente R$ 6,3 bilhões, dos quais cerca de R$ 
3,4 bilhões são referentes a financiamentos federais, disse o ministério. De acordo com 
previsão orçamentária inicial do governo, ainda faltam R$ 5 bilhões para a conclusão da 
obra. 

Os recursos dos Fundos de Investimentos do Nordeste e da Amazônia (Finam) 
são oriundos de parcela do Imposto de Renda de empresas que optam por deduzir em favor 



desses instrumentos, como forma de incentivo para aplicação em projetos considerados 
prioritários ao desenvolvimento socioeconômico das duas regiões. Com informações do 
Portal Brasil. 
 
Projeto Planalto Piauí 

De acordo com o website da Bemisa, o projeto Planalto Piauí tem mais de 1 
bilhão de toneladas de minério de ferro magnético certificadas. A produção anual do 
projeto será de 15 milhões de toneladas de pellet feed fine de qualidade premium. 

No que diz respeito à logística, o projeto está localizado a 6 quilômetros da 
Transnordestina. A ferrovia conectará o empreendimento aos portos de Suape, ao lado da 
cidade do Recife, no Estado de Pernambuco; e de Pecém, próximo à cidade de Fortaleza, no 
Ceará, ambos capazes de operar navios capesize. O Planalto Piauí foi registrado pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como usuário dependente do serviço de 
transporte ferroviário prestado pela Transnordestina, o que garante o transporte do 
minério de ferro do projeto pela ferrovia. 
 
Fonte: Notícias de Mineral 
Data: 14/12/2016 
 

 
 

THERE IS NO BETTER SECTOR TO BE THAN URANIUM — NEXGEN 
 

Last week the spot price of uranium closed at USD $18/lb. If you are a contrarian 
resource investor, there is no better place to be than in the uranium sector right now. 
Market participants have not seen prices this low since September 2004. Just like today, the 
outlook was bleak in late 2004 when prices were sub-USD $20/lb but investors who were 
buying reaped mega profits as prices soared to USD $137/lb by mid-2007. 

According to Bloomberg, Cameco Corporation short interest is at an all-time 
high while shares have diverged and are up nearly 35% from their 52-week low, certainly 
something worth paying attention too. 

Another uranium company investor is closely following right now is NexGen 
Energy which has 100% ownership of the Arrow deposit, the Athabasca Basin’s largest high 
grade exploration and development stage project. Arrow hosts an Inferred mineral resource 
estimate of 3.48Mt containing 201.9Mlbs U308 grading 2.63% U308 which was based on 
approximately 60,000 m of drilling up until the end of 2015.  Since then, NexGen has drilled 
an additional approximate 73,000 m and it remains open in all directions and at depth. 

I was fortunate to sit down with Leigh Curyer, Chief Executive Officer of Nexgen 
Energy to talk about the macro uranium market and provide an update for shareholders. 
 



AN: As of late, there has been a focus on above ground inventory which has been blamed 
for the continuous decreasing spot price. What is your interpretation of how the supply 
and demand fundamentals will drive the price of uranium in the next 2-3 years? 

 
LC: There is a little known fact that the above ground inventory levels are 

currently lower than what they were in 2007 when the price of uranium was over USD 
$135/lb. Additionally, a significant portion of the present day above ground inventory is 
held in China for domestic nuclear reactor use and is not expected to ever leave that 
continent. So to suggest that the market is oversupplied at present with uranium due to the 
price you just have to look back to 2007 when above ground inventory levels were higher 
when the price was substantially higher. 

Secondly, we currently have a situation where Kazakhstan, a major uranium 
producing country, quadrupled production from 2011 to 2016. As Kazakhstan has 
maintained that level of production, trying to produce a pound of uranium at the given cost 
structure has now become exponentially more difficult as they deplete higher grade 
reserves.  Additionally, they have recently come out publicly and stated they want to 
‘manage inventories’.  What this means is they are happy with their market share and now 
want to optimize their margins which is likely to mean less pounds on the market at low 
prices. 

Thirdly, right now the spot price is under USD$20/lb, but very thinly traded. 
Over 90% of trades within the year are contract-based which is outside of the spot price 
market. Very marginal volumes will trade at less than USD $20/lb on the spot market. As a 
result, you see utilities that recently signed a USD $43/lb contract for a project in Spain. This 
illustrates the fact that the utilities don’t have confidence in their ability to procure an 
endless supply of uranium at less than USD $20/lb. Also, I doubt there is a uranium mine on 
the globe that could generate a profit at USD $20/lb uranium. 

Considering all of the above I believe the downward trend in prices will bust. As 
to when this will be, this is tough to judge, but I believe you will see a tightening of supply 
over the course of 2017 which when paired with no real identifiable primary production 
coming online within the next 5 years, will create rising prices sooner rather than later. 
 
AN: Investors pay close attention to the people behind the company. You recently 
attracted a major mining executive to your Board, Dr. Mark O’Dea. Could you briefly 
speak about the technical & financial expertise of your management and Board 
members? 

 
LC: NexGen is a unique company in that even though we are at the exploration 

and development stage, our management and board are experienced in grassroots 
discovery right through to development, permitting and production. In regards to project 
financing, development, and production NexGen’s Chairman of the Board, Christopher 
McFadden, was the former Commercial General Manager of Rio Tinto’s uranium division. 
The experience and skill set of our management group and Advisory Board provides us with 
the capability to take Arrow through development and into production. 



We recently welcomed a prominent and highly successful mining executive to 
our Board, Dr. Mark O’Dea. This was a result of a recent site visit where he was not only 
impressed with the asset but the way the Rook 1 campsite is being managed. There are 
already production disciplines incorporated into the camp. 

In respect to the management group, our technical team, based on the success 
of their hit rate, has proven they know how to discover uranium. In the head office, we have 
a focus on capital efficiency and optimization. The definition of the maiden Arrow Deposit 
equated to CAD $0.13/lb discovery cost. This shows you our discipline with respect to 
capital efficiency in discovering a pound of uranium. We deploy over CAD $10 in the ground 
for every CAD $1 of G&A. We never guarantee the result, but we guarantee the process and 
if the process is adhered to then the result will be the most optimal given the asset; this 
philosophy transcends the organization and is core to the culture at NexGen. 
 
AN: With the upcoming New Year, what is the focus of the 2017 winter drill program? As 
well, when can investors expect to see the Inferred resource converted into the Indicated 
category? 

 
LC: Our 2017 winter drill program will commence prior to the release of our 

updated resource estimate which can be expected between the end of Q1 and start of Q2. 
The updated resource will demonstrate a higher proportion of the inferred resource into 
the indicated category coupled with an increase in the global resource size. 

The Arrow deposit still requires significant drilling before we can fully 
understand the true extent of the deposit because it not only is open in every direction, but 
even within the area of mineralization we have been unlocking significant high grade zones 
which warrants further delineation and definition. 

What we believe will impress the market is the rate of conversion from Inferred 
to Indicated given the relatively few number of meters drilled. Nearly every hole we drill at 
Arrow hits mineralization. The continuity of mineralization is prevalent at Arrow and is 
clearly established. 

The drilling objective for winter 2017 is to convert even more of the Deposit into 
the Indicated category to justify a pre-feasibility study at the end of 2017 which will 
illustrate a production profile that makes Arrow a leading global supplier of uranium. That 
is the power of Arrow which we do not believe the market, in general, understands. 

Furthermore, not only do we have the size and grade, but it is basement-hosted 
and the Deposit is 100% on land which will translate into lower capital and operating 
expenditures relative to the other operating uranium mines in the Basin which require 
sophisticated mining techniques and freezing of the ore prior to extraction. 
 
AN: How would you compare Arrow to Cameco’s assets in the Basin such as McArthur 
River or Cigar Lake? 

 
LC: If you look at Arrow from a geological point of view, this deposit has the size 

and grade profile of those mines but it is 100% on land and basement-hosted as opposed 
to being hosted in the Athabasca Sandstone which requires complex extraction methods. 



This geological advantage means that the possible extraction methods utilized at Arrow 
should be much more simple and cost effective due to the lack of surface and groundwater.  
Given Arrow’s current stage and its unprecedented growth, we believe the market will catch 
up to the highly strategic nature of Arrow and that it deserves not only a strategic premium 
but a scarcity premium as well. 
 
AN: What catalysts can investors expect in the upcoming 12 to 24 months? 

 
LC: First we will have a 35,000 m drill program starting in mid-January which will 

focus on global resource growth as well as increasing the Indicated mineral content.  Then 
we will publish an updated resource estimate in late Q1-early Q2 2017 which will 
demonstrate the deposit is still rapidly growing and is also converting quickly from Inferred 
into the Indicated category.  Then we are planning to release a pre-feasibility study by the 
end of 2017 which will incorporate two additional updated resource estimates; one from 
2016 drilling and one that incorporates winter 2017 drilling. 

The PFS is your baseline document to initiate the permitting process in 
Saskatchewan. Upon completion of the PFS, we plan to launch our permit application for 
the mine and mill at Arrow. 

The permitting process is well-defined in Saskatchewan which will assist in 
expediting the receipt of the permits. What is unique for us is that there was a previous 
mine in the area, Cluff Lake, which operated for 22 years producing 62 million pounds of 
uranium at an average head grade of 0.90% U3O8 and has since been successfully 
reclaimed.  There were no legacy environmental issues at that mine which leaves a positive 
impression for community stakeholders. 

The permitting process for any mine takes time, but, given the technical 
characteristics of Arrow, the strong political support for a mine in that region, and that there 
has been mining in the district previously, we expect the project to be permitted in the 
normal course. 
 
AN: NexGen has attracted an impressive group of shareholders. One that comes to mind 
is Li Ka-Shing, the second richest person in Asia according to Forbes.  What else can you 
share about your shareholder base? 

 
LC: Mr. Li (via his CEF Holdings) is the newest shareholder having invested USD 

$60M into NexGen Energy in June 2016. He is astutely aware of the need for nuclear power 
in Asia and has a very long-term investment horizon. He is investing in this project to benefit 
from the future fundamentals that will positively impact it. Having a shareholder such as 
CEF is further validation of the quality of Arrow and our ability to successfully steward it. 

Our other major shareholders are well known resource fund managers such as 
Blackrock (U.K.), 1832 Asset Management, and Rosseau Asset Management to name a few. 
These types of investors have participated in numerous discoveries in the past and have the 
technical prowess to identify projects that will eventually turn into producing mines. 

For the average retail investor this is a major vote of confidence to know you 
can invest alongside astute resource focused institutional investors who have performed 



site visits, modeled the resource, and undertook thorough due diligence prior to making 
their investments. 
 
AN: We’ve discussed the uranium market, your team, and asset base, is there anything 
else you would like to mention?  

 
LC: There aren’t many public uranium companies with our type of profile. Our 

strategy from day one was to look for a world-class asset in a world-class jurisdiction. We 
can confidently now say we have discovered a world-class asset and being in Saskatchewan, 
clearly a world-class mining jurisdiction. Personally, when I am investing those are the first 
two criteria that need to be met before I consider going any further. With respect to 
uranium, Cameco has successfully been in production for the past 30 years but if you want 
exposure to a tier 1 asset when the market recovers with exploration upside, unlevered 
production, and cash to optimize our flagship project, I would have to say NexGen Energy. 
That is where my money is. 
AN: Mr. Curyer, thank you for taking the time out of your schedule for the update. 

 
LC: Thank you, Andrew. 
 

Fonte: Mining.com 
Autor: Andrew Nelson 
Data: 13/12/2016 
 

 
 

GOVERNO APRESENTA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS O ANDAMENTO 

DOS PROJETOS PARA A ÁREA DA MINERAÇÃO 
 

O secretário de estado Adnan Demachki, da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), apresentou aos deputados 
estaduais o esforço enorme que o Governo está fazendo para que se possa viabilizar a 
verticalização da produção de minério de ferro no Estado do Pará. 

Adnan Demachki, à frente da articulação junto às empresas Vale e da 
multinacional de agronegócios Cevital, esteve nesta terça-feira, 13, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Pará (Alepa), convidado pelo deputado Chamon (PMDB) que, junto 
com os demais deputados da casa, teve sua solicitação aprovada. 

O secretário atualizou os parlamentares sobre o andamento das negociações 
para a Siderúrgica de Marabá. “Desde maio do ano passado, a primeira vez que estivemos 
aqui no parlamento, nós definimos com os deputados que naquele momento era uma 
apreciação de um projeto que mudava a lei de incentivos fiscais, de que qualquer concessão 



de incentivos fiscais no setor mineral, teria que haver a verticalização para que houvesse a 
concessão desses incentivos”, recordou. 

Para o deputado Márcio Miranda, a ida do secretário foi muito positiva. “O que 
ficou claro é que estamos em um estágio bem adiantado no diálogo, nas negociações, e a 
prudência que o secretário (Adnan) tem demonstrado para não vender e não entregar uma 
falsa expectativa. O que ficou claro também foi que essa precaução toda vai se traduzindo 
lentamente em resultado”, destacou o parlamentar que informou que já ficou agendada 
para o ano que vem uma reunião em Marabá, para que a Cevital apresente o seu projeto. 
 

ZPE - O titular da Sedeme explicou que o Governo do Estado está tentando 
viabilizar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Marabá, para que se tenha 
uma zona franca que possibilite que um polo industrial nasça a partir da instalação da 
Cevital. “A Cevital seria uma ancora, como um shopping center que você tem as grandes 
lojas e as lojas satélites, com em atrair outras empresas para se instalar ali”, ressaltou. 

O secretário explicou que, depois de seis meses de negociação com o Ministério 
do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o Governo do Estado apresentou, 
no último dia 9, em Brasília, um projeto da ZPE. “Para que eles começam agora a apreciar 
tecnicamente. Logo após eles apreciarem tecnicamente, eles encaminham para uma 
comissão que é formada por Ministros para que eles aprovem ou não aquele projeto. 
Aprovando, vai para o Presidente da República, editar um projeto criando a ZPE”, detalhou 
Demachki. 

Se aprovada, a ZPE reduz a quantidade de impostos. “A Cevital vai poder reduzir 
imposto de renda, vai reduzir o Confins, o PIS/Cofins. Vai ser como se fosse uma zona franca 
de Manaus, lá na área de Marabá. Então nós estamos criando o cenário para que ela possa 
ser implantada”, explicou Adnan. Nesse momento, a Cevital também está contratando uma 
empresa para mudar o projeto originalmente da Alpa. “O que estava planejado para a Alpa, 
o tipo de produto, não vai ser o mesmo agora da Cevital. Então ela está alterando todo o 
projeto industrial”, completou. 

O secretário também aproveitou a oportunidade para explicar aos deputados 
as etapas de estudos da ferrovia paraense (Fepasa). Adnan explicou que dentro de duas 
semanas estarão no Pará representantes da Cevital para começar a conversar mais 
intensamente sobre a Fepasa. 
 
Fonte: Agência Pará 
Autor: Silvia de Souza Leão 
Data: 13/12/2016 
 

 
 
 



 
 

NICKEL KEY TO UNVEILING MYSTERY OF DINOSAURS’ EXTINCTION 
 

A big nickel spike found in sediments immediately above the spot where a giant 
asteroid hit the Earth some 66 million years ago, may be the clue scientists need to trace 
segments of the celestial body that wiped out the dinosaurs along with 75% of all organisms 
on the planet. 

At least that is what a team of international researchers who have just finished 
drilling into the 200km-wide hole made by the asteroid in the Gulf of Mexico, known as the 
Chicxulub Crater, believe. 

The group, which last year published a paper in the journal Science describing 
jumbles of “shocked” granite rocks from deep in the crust that had been pushed upward by 
the impact, said Monday they now have evidence of microscopic organisms in the layers of 
rock that were deposited in the days, months and years after the impact, BBC News reports: 

It should be stressed that the nickel is not in itself an identification of asteroid 
material. 

To have real confidence, the scientists would prefer to see the element iridium. 
This is extremely rare on Earth but is frequently associated with meteorites. 
But the fact they have found the presence of life that survived the mass 

extinction caused by the asteroid’s impact could help scientists shed some light one of the 
darkest times in our planet’s history. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chicxulub Crater. Image: Wikimedia Commons 

http://www.bbc.com/news/science-environment-38299804
https://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Yucatan_chix_crater.jpg


Timothy Bralower, a paleoceanographer at Pennsylvania State University, told 
The Washington Post there are three main theories to explain why the asteroid impact was 
so devastating, and the presence of nickel belongs to one of them: 

 

 One is darkness: Dust from the cataclysm could have spread throughout the 
atmosphere, blocking out the sun and killing anything that relied on its light. 

 Another is ocean acidification caused by a sudden influx of carbon dioxide released 
after the impact. 

 Then there are the toxic metals expelled by the impactor — things like nickel and 
iridium that make the ocean a distinctly unpleasant place to be. These will be easiest 
to test for in the cores taken from the site. 

 
The project to drill into Chicxulub Crater was headed by the European 

Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD) as part of the International Ocean 
Discovery Program (IODP). The International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) 
also supported the mission. 
 
Fonte: Mining.com 
Autor: Cecilia Jamasmie 
Data:14/12/2016 

 
 

VALE INAUGURA S11D, MAIOR INVESTIMENTO PRIVADO DO BRASIL 
 
A Vale inaugura, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, o maior projeto de 

minério de ferro da história da companhia, batizado de Complexo S11D Eliezer Batista, em 
homenagem ao ex-presidente da companhia. Com investimentos previstos de US$ 14,3 
bilhões, o S11D entrará em operação comercial em janeiro de 2017 tendo entre seus 
objetivos manter a posição da Vale como a mineradora de ferro de menor custo da 
indústria. A previsão é que o custo do minério do S11D entregue no porto da Vale em São 
Luís (MA) seja de US$ 7,7 por tonelada, 41% menor sobre o número atual da empresa, de 
US$ 13 por tonelada. Mais recentemente, dentro da estratégia de privilegiar margens ao 
invés de volumes, a Vale estendeu a maturação do projeto. A capacidade nominal, de 90 
milhões de toneladas anuais, que seria atingida em dois anos, deve agora ocorrer só em 
2020, daqui a quatro anos. 

A inauguração do S11D, com a presença prevista do presidente Michel Temer, 
se dá em momento de recuperação nos preços do minério de ferro. No mercado, há receio 
que uma eventual escalada nos preços leve a Vale a acelerar a produção do novo projeto, 
inundando o mercado com minério. Mas em recente encontro com investidores em Nova 
York, o diretor-executivo de ferrosos da Vale, Peter Poppinga, disse que a empresa não 



pretende apressar o desenvolvimento do S11D. "Hoje, do jeito que nós estamos vendo, não 
temos nenhum plano para acelerar o S11D", disse Poppinga. 

Em anos recentes, a sobreoferta da commodity, impulsionada sobretudo pelas 
mineradoras australianas, foi determinante para derrubar os preços. Em 2016, a disciplina 
sobre a oferta ajudou por sua vez na recuperação das cotações. A estratégia da Vale, nesse 
contexto, passa por aproveitar a qualidade do minério do S11D para aumentar a mistura 
com os minérios mais pobres produzidos pela empresa no sistema sul e sudeste, em Minas 
Gerais, de forma a melhorar o preço final dos produtos e ampliar margens. Essa mistura 
será feita em maior escala em portos da Ásia, incluindo a China, e também do Oriente 
Médio, como Omã. Em 2017, a capacidade de mistura fora do Brasil vai aumentar mais de 
5 vezes, atingindo volume entre 80 milhões e 90 milhões de toneladas ante uma capacidade 
de 18 milhões de toneladas em 2015. 

Feitas as contas, o S11D vai acrescentar, em etapas, uma capacidade "líquida" 
de 75 milhões de toneladas de minério de ferro ao sistema norte da Vale, no Pará. A 
produção na região sairá de 155 milhões de toneladas em 2016 para 230 milhões em 2020. 
Assim, a produção total da Vale, incluindo Minas Gerais, ficará entre 400 e 450 milhões de 
toneladas por ano até o fim da década ante produção prevista para 2016 entre 340 milhões 
e 350 milhões de toneladas. 

A previsão é que a Vale realize os primeiros embarques comerciais do S11D em 
janeiro. De acordo com os últimos dados disponíveis, o avanço físico do projeto é de 96%, 
incluindo mina e unidade de beneficiamento. A estocagem de minério de ferro nos pátios 
foi iniciada com mais de 300 mil toneladas de minério bruto. A estimativa inicial era de que 
o projeto custasse US$ 19,7 bilhões considerando mina, beneficiamento e logística. Mas 
ganhos na implementação do projeto e também variações cambiais ajudaram a reduzir esse 
custo para US$ 14,3 bilhões, dos quais US$ 6,4 bilhões referem-se à mina e à usina e US$ 
7,9 bilhões correspondem à parte logística, que inclui a construção de um ramal ferroviário 
da Estrada de Ferro de Carajás (EFC) e novos berços para atracação de navios no Terminal 
de Ponta da Madeira, da Vale, em São Luís (MA). Esses números fazem do S11D um dos 
maiores investimentos privados recentes do Brasil. 

Outro aspecto relevante do S11D para a Vale e para a indústria da mineração é 
a tecnologia aplicada. Frente às dificuldades cada vez maiores para as mineradoras 
conseguirem licenças ambientais – processo que se tornou ainda mais sensível depois do 
caso Samarco -, o S11D traz inovações. 

Apostou no processamento do minério a seco, sem uso de água, o que dispensa 
barragens, e também um sistema de correias para transportar o minério da mina até a usina 
de beneficiamento sem a necessidade dos caminhões fora de estrada. Dessa forma, o 
projeto preservou uma área maior da Floresta Nacional de Carajás (Flona), de onde a Vale 
extrai o minério. Na sexta-feira passada, a Vale conseguiu a licença de operação do S11D, 
emitida pelo Ibama. Assim, a inauguração do projeto representa, simbolicamente, o início 
de uma nova etapa, desde os primeiros estudos do empreendimento, há 15 anos. 
 
Fonte: Valor 
Autor: Francisco Góes 
Data:16/12/2016 



 

 
REDUÇÃO DA DEPENDÊNCIA 

 
Projeto de US$ 500 milhões da Galvani fará com que país substitua 400 mil t de 
fertilizantes fosfatados importados por ano 
 

No segundo semestre de 2017, com o início das atividades de mineração, entra 
em operação o Complexo Minero-industrial de Serra do Salitre (MG), da Galvani. A planta 
química e de produção de fertilizantes, que complementam o projeto, estarão em 
funcionamento no ano seguinte (2018). Esse é o principal projeto da Galvani na atualidade 
e um dos maiores investimentos privados em andamento no Brasil. O projeto tem como 
objetivo a extração e beneficiamento do minério de fosfato para a produção de fertilizantes 
fosfatados. 

Orçado em US$ 500 milhões, atualmente em fase de obras e terraplanagem, 
está sendo implantado em uma área de 2,5 mil hectares e terá uma capacidade de produção 
plena de 1,2 Mta de concentração de P205 a 33%. Nesse sentido, dobrará a capacidade 
atual de produção da Galvani, que é de cerca de 1 milhão de toneladas, somando-se os dois 
complexos industriais (Paulínia, em São Paulo, e Luís Eduardo Magalhaes, na Bahia). 

Gustavo Horbach, gerente de projetos da Galvani, lembra que a conclusão do 
Complexo Minero-industrial de Serra do Salitre fará com que o Brasil substitua 400 mil t de 
fertilizantes fosfatados por ano, que atualmente são importadas. “A dependência externa 
hoje é um fato inerente ao negócio de fertilizantes no Brasil. Mas, já estamos contribuindo 
para reduzir o déficit na balança comercial do setor, com a geração de emprego e renda 
para a indústria nacional, principalmente no Estado de Minas Gerais, promovendo o 
desenvolvimento sustentável e colaborando para reduzir desigualdades sociais e regionais”. 

Ao entrar em operação, o complexo irá empregar mais de 700 colaboradores 
diretos, além de 500 indiretos. A empresa, em parceria com Senai, Senat, Sesi, Governo do 
Estado de Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Serra do Salitre e secretarias de Educação 
e Desenvolvimento Social, proporcionou cursos de capacitação para qualificar a mão de 
obra local, possibilitando que a população da região se candidate às vagas existentes na 
obra e na posterior operação de complexo. 

O complexo engloba a extração de rocha fosfática, beneficiamento do produto 
e unidade química para finalização do fertilizante. “O minério vai chegar com 4% de 
concentrado fosfático e vamos conseguir elevar para mais ou menos 30%”, explica Horbach. 
Quando em pleno funcionamento, suprirá a demanda de produção de fertilizantes 
fosfatados da própria unidade em Serra do Salitre e do complexo de Paulínia (SP), onde a 
Galvani produz fertilizantes para atender clientes no Sul e Sudeste. Por esse motivo, parte 
do que for produzido em Serra do Salitre será destinado à Paulínia e parte atendera a um 



mercado consumidor de grande potencial: o Cerrado. A região onde o complexo será 
instalado está próximo dos principais clientes industriais da Galvani e permitirá à empresa 
utilizar canais logísticos para escoar o fertilizante produzido. 

Paralelamente à fase final de obras e de terraplanagem, a Galvani está aplicando 
na unidade a “Transição para a Operação”, processo que visa acionar e permitir que todos 
os setores da unidade estejam preparados para a operação, com os melhores prazos e de 
forma produtiva. “ Com essa estrutura, somaremos as melhores práticas da Galvani e do 
mercado para cumprirmos as atividades fundamentais e integramos o projeto à operação 
da companhia da melhor maneira possível”. Explica Bruno Pelli, gerente de Estratégia e 
Planejamentos de Negócios da Galvani. 

A despeito do investimento da Galvani, o Brasil ainda vai continuar dependente 
dos importados, pelo menos no futuro próximo. No caso do fósforo, em que 50% da 
demanda é adquirida no exterior, no entanto, o Brasil possui projetos e minas de rochas 
mapeadas que poderão reduzir consideravelmente a importação desse nutriente a médio 
prazo, sendo algum desses projetos da própria Galvani: os greenfields de Serra do Salitre 
(MG) e Santa Quitéria (CE) e os brownfields de Irecê (BA) e Angico dos Dias (BA). 
 
Fonte: In The Mine 
Autor: Redação do ITM 
Data: Edição Novembro/dezembro 
 

 
 

EXPORTAÇÃO DE OURO SOBE 21% DE JANEIRO A NOVEMBRO 
 

O Brasil exportou, nos 11 primeiros meses do ano, 1.496.070 onças troy de ouro. 
Esse volume supera em 21,2% o ouro exportado na forma de barras e fios no mesmo 
período do ano passado, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio (MDIC). O país nunca exportou tanto ouro. 

O Reino Unido recebeu 20.205 quilos, 43% do total. Em seguida vem os Estados 
Unidos, com 9.666 quilos, depois vem a Bélgica, com 7.004 quilos e o Canadá com 4.212 
quilos. A lista se completa com Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Índia, Itália, 
Suíça e Turquia. 

Na comparação com 2015, a Suíça é o país que mais reduziu as importações de 
ouro brasileiro. Em 2015, foram 7.442 toneladas enquanto que de até novembro deste ano 
foram 558 toneladas, mais de 13 vezes menor. Do ponto de vista de valor, as exportações 
passaram de US$ 1,436 bilhão, em 2015, para US$ 1,852 bilhão, neste ano, sendo que o 
valor médio por onça cresceu de US$ 1.163 para US$ 1.238. 

O maior Estado exportador foi Minas Gerais, com 18.401, seguido de São Paulo, 
com 15.325 quilos, Goiás, 6.230; Amapá, 4.123; e Mato Grosso, com 1.606 quilos. Os demais 
estados exportadores são Pará, Paraná, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. 



Quanto se considera a exportação de ouro em outras formas brutas e em pó, 
que integram as posições 710811 e 710812 da NCM, o volume passa de 46.533 quilos para 
71.357 quilos, em 2016, enquanto o valor salta de US$ 1,853 bilhão para US$ 2,646 bilhões. 
Em volume, o único ano que se aproxima deste foi em 2013, quando foram exportados 
pouco mais de 57 mil quilos. 

O volume total exportado foi superior a reserva que o Banco Central do Brasil 
mantém que, segundo o World Gold Council, era de 67,5 toneladas no segundo trimestre 
deste ano. Com informações do sistema Aliceweb do MDIC. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 13/12/2016 
 

 

 
ESTUDO DE TREMORES SUBMARINOS AJUDARÁ A PREVER ERUPÇÕES NO 

OCEANO 
 
Cientistas observaram pequenos terremotos próximos ao vulcão Axial, na costa oeste 
americana, e o momento em que ele eclodiu em 24 de abril de 2015. O resultado inédito 
poderá ajudar a prever a ocorrência do fenômeno em oceanos 
 

Apesar dos grandes vulcões terrestres serem os mais conhecidos — como o Etna 
e o Vesúvio, ambos na Itália —, cerca de 80% da atividade vulcânica do planeta acontece 
no fundo dos oceanos. Essas erupções submarinas são especialmente complicadas de se 
estudar principalmente pelo difícil acesso ao local e pela delicada recuperação de 
equipamentos usados no trabalho investigativo. Um estudo publicado nesta semana, na 
revista Science, porém, descreve em detalhes nunca antes observados o comportamento 
do vulcão submarino Axial, localizado na costa oeste dos Estados Unidos. 

Graças a um conjunto de equipamentos instalados em 2014, pesquisadores 
puderam observar em detalhes a atividade sísmica antes e durante a erupção do Axial, em 
tempo real. O evento ocorreu em 24 de abril de 2015, poucos meses após a instalação do 
equipamento, e serviu como teste para um modelo usado na previsão de erupções 
desenvolvido pela mesma equipe de cientistas em 2011. 

A próxima erupção do Axial era esperada inicialmente para 2018, mas 
mudanças na velocidade de deformação do fundo do mar detectadas pelos novos sensores 
fizeram os cientistas prevê-la corretamente para este ano. As informações coletadas 
mostraram um aumento no número de pequenos terremotos no local de 500 para 2 mil por 
dia nos meses anteriores à erupção. Além disso, os estudos confirmaram que a deformação 
da estrutura pode ser utilizada para prever erupções em vulcões por todo o mundo, tanto 
abaixo quanto acima da superfície do mar. 



O estudo só foi possível graças ao chamado Cabled Array, uma rede de cabos 
submarinos que fornece energia e internet para equipamentos científicos, administrada 
pela Iniciativa dos Observatórios Oceânicos (OOI). Sem o constante fluxo de eletricidade, os 
pesquisadores não conseguiriam observar a erupção em tempo real. “É muito desafiador 
monitorar a atividade física e deformação de um vulcão submarino, especialmente levando 
em conta que os ciclos de erupção duram décadas”, relata ao Correio William Wilcock, 
professor de oceanografia da Universidade de Washington (EUA) e principal autor do 
estudo. 

Wilcock explica que, se usassem equipamentos alimentados por baterias, eles 
teriam de ir ao vulcão todo ano para recuperar os dados e trocar os sensores. Os cientistas 
só conseguem utilizar esse método por um período entre três e quatro anos contínuos. 
Além disso, os dados não poderiam ser analisados até que os equipamentos fossem 
retirados do fundo do mar. Se houvesse uma erupção durante esse período, por exemplo, 
os pesquisadores demorariam até um ano para descobrir. “Os equipamentos no Axial foram 
difíceis e caros de instalar. Porém, uma vez no local, eles duram até 25 anos”, compara o 
cientista. 

Características do ambiente marinho também propiciaram o trabalho. “ O 
ambiente submarino é bom para eletrônicos, com temperaturas muito estáveis e longe das 
más condições climáticas encontradas em vulcões terrestres”, diz Wilcock. Foram instalados 
no Axial seis sismômetros, sensores que detectam tremores, sendo dois deles equipados 
com microfones aquáticos e sensores de inclinação e pressão. 

Toda estrutura é fundamental para que o acompanhamento aconteça, avalia 
Gaston Eduardo Enrick Rojas, professor de mineralogia e petrologia da Universidade de São 
Paulo (USP). “Para prever uma erupção, uma série de parâmetros devem ser monitorados, 
como pressão, ondas sísmicas e emissão dos gases do vulcão”, detalha. Segundo o 
especialista, que não participou do estudo, os vulcões são estruturas muito instáveis e as 
previsões são geralmente feitas poucos dias ou semanas antes da erupção. 
 
Operação arriscada 

O Axial é lar dos mais avançados laboratórios de observação de vulcões 
subaquáticos do mundo. Com 1,100 metros de altura em relação ao fundo do mar – o seu 
pico está a 1,400 metros de profundidade da superfície -, ele fica em uma cordilheira 
submarina onde duas placas tectônicas (a Placa do Pacífico e a Placa Juan de Fuca) se 
separam. Esse tipo de estrutura geológica é a que resulta em maior atividade vulcânica, 
tanto que o Axial entrou em erupção no mínimo três vezes em um período de menos de 20 
anos: em 1998, 2011 e 2015. 

“Esse tipo de vulcanismo é pouco explosivo e há um maior derramamento de 
lava”, Diz Gaston. Segundo o professor, essas características diminuem as chances de danos 
aos equipamentos. Mas elas existem, ressalta Wilcock. “Tivemos sorte que, na erupção de 
2015, o fluxo de lava se moveu na direção oposta à do observatório. Então, nenhum cabo 
ou sensor foi danificado”, conta. “Erupções são arriscadas para os observatórios, mas as 
melhores informações vêm de perto do vulcão. Temos de correr esse risco”. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lava solidificada após a erupção do Axial no ano passado: acompanhamento em 
tempo real 

 
Fonte: Correio Braziliense 
Autor: Victor Correia 
Data: 17/12/2016 
 

 
 

DNPM QUER AUMENTAR A SEGURANÇA EM BARRAGENS DE 

MINERAÇÃO 
 

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) apresentou ontem (19) 
propostas de mudanças para aumentar a segurança de barragens de mineração no país. 
Entre elas está a realização de duas inspeções por ano nas barragens, sendo uma no período 
seco e a outra no período de chuvas. Hoje, segundo o órgão do Ministério de Minas e 
Energia (MME), essa verificação é feita apenas uma vez no ano. 

De acordo com a minuta do DNPM, o relatório de inspeção de barragens deve 
ser feito a cada seis meses. Em março, no período seco, a auditoria pode ser feita pelos 
próprios empreendedores, mas, em setembro, no período chuvoso, a inspeção deve ser 
feita exclusivamente por empresas externas independentes, formadas por profissionais 
com pelo menos cinco anos de atuação na área de barragens e com mestrado ou doutorado 
no setor. As propostas ainda vão passar por audiência pública por 40 dias. 

O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia, Vicente Lôbo, disse que é preciso desenhar uma estratégia preventiva para 
que o setor mineral possa estar isento de qualquer catástrofe. “A credibilidade do setor está 
sustentada em uma profunda mudança de comportamento dos meus colegas mineradores. 
Estamos convidando a todos para repaginar um sistema de gestão de barragens que possa 
dar consistência e credibilidade junto à comunidade”, declarou. 



O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que os problemas 
enfrentados recentemente em Mariana (MG), com o rompimento da barragem de Fundão, 
da Samarco, devem servir para que o governo e o setor aprendam com os erros. “Aquilo é 
algo que ninguém quer que se repita, seja pelo desastre em si, principalmente pela perda 
de vidas, e também pelo prejuízo financeiro que isso acarreta a todo o setor”, ressaltou. 

Também foi apresentado um novo sistema para o cadastramento das barragens 
em operação. Os dados vão formar o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração. 
Segundo a portaria, o empreendedor é obrigado a cadastrar todas as barragens de 
mineração em construção, em operação e desativadas sob sua responsabilidade. O 
empreendedor também deverá elaborar um mapa de inundação de todas suas barragens 
de mineração. 

Para a presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), Suely Araújo, as mudanças apresentadas trazem maior rigor 
no controle de segurança de barragens. “Entendo que com o novo cadastro e com o novo 
sistema de gestão nós vamos dar passos muito forte para o aperfeiçoamento da gestão de 
segurança de barragens”, disse. Ela garantiu que o Ibama vai apresentar propostas para 
aperfeiçoar as medidas. 
 
Operação Timóteo 

Durante o evento, o diretor-geral do DNPM, Victor Hugo Bicca, manifestou seu 
“constrangimento” com relação ao esquema de corrupção em cobrança de royalties 
investigado pela Polícia Federal. “Esses fatos não condizem com a nossa história. Cremos 
na apuração completa dos fatos e, se comprovado o desvio de conduta, na punição dos 
responsáveis”, afirmou. 

Na sexta-feira (16), a Polícia Federal (PF) fez buscas e apreensões em 11 Estados 
e no Distrito Federal relacionados a uma organização criminosa investigada por esquema 
de corrupção em cobranças judiciais da Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM). O ex-diretor de Procedimentos Arrecadatórios do órgão, Marco 
Antônio Valadares Moreira, foi exonerado no mesmo dia. 

Lobo disse que vai apresentar, até janeiro do ano que vem, uma proposta para 
transformar o DNPM em uma agência reguladora. “Para que tenha agilidade, autonomia, e 
que seus diretores sejam sabatinados pelo Congresso, não só na competência técnica, mas 
de ética e transparência”, declarou. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 20/12/2016 
 



 
Attendee registration is now open! 
 
Register before February 3, 2017 and receive early registration rates. PDAC Members also 
receive special rates. For information on registration fees, click here. Review our PDAC 2017 
Registration Brochure here 
 
Register for PDAC 2017 using the new user interface! 
 
1. Login 
Go to: events.pdac.ca 
 Have you ever been a Member, Exhibitor Booth Representative or Convention 
Attendee? This means you already have an account with us. Login using your username and 
password. 
 Never been a Member, Exhibitor Booth Representative or Convention Attendee? 
Create an account by clicking the “Create Account” button on the login screen. 
 
If you are unable to login: 
 Click “Forgot Password” and follow the instructions on the screen. 
 If you experience any challenges with the “Forgot Password” process, please contact 
PDAC Registration Department: pdac@pdacevents.ca or (T) 1 866 939 6468, 647 362 8442 
(F) 647 362 8442. 
 
2. Register for a convention pass, add/renew your membership and purchase tickets. 
 Under the “Attendee Registration” heading, click on “Register for PDAC 2017". 
 Follow Steps 1-3 on the registration form. 
 In Step 2, you may add membership to receive the member discount on registration 
fees. 
 In Step 3, you can pick your pass type and add tickets to Short Courses and special 
events. 
 
3. Process your order 
 You may pay online with credit card at Checkout or you may pay later by clicking 
“Pay later by credit card or cheque”. 
 Remember, PDAC must receive your registration fees by February 3, 2017 if you wish 
to receive the early registration rates. 

http://www.pdac.ca/convention/attendee-info/registration
http://media.9thsphere.toraccess.com/9thco_pdac/Convention_Crosscut/December_2016/PDAC_2017_Registration_Brochure.pdf
https://events.pdac.ca/cvweb/cgi-bin/utilities.dll/openpage?wrp=mainlogin.htm


 Make sure to click “Process order” at the end so that PDAC will receive your 
registration. 
 You will receive a confirmation email once you submit your registration. 
 
 

 
 


