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THE WORLD’S MINERAL INDUSTRY MEETS AT PDAC 2017 
 
The world’s leading minerals and mining event is once again returning to 

downtown Toronto. 
The Prospectors & Developers Association of Canada’s (PDAC) International 

Convention, Trade Show & Investors Exchange—celebrating 85 years—will take place at 
the Metro Toronto Convention Centre (MTCC) from March 5 to 8, 2017. 

The 2016 Convention attracted more than 22,000 attendees from 125 
countries, including analysts, mining executives, geologists, prospectors, investors, 
students and government officials from all over the world. 

“Canada is looked to as a leader in mineral exploration and development,” 
says PDAC President Bob Schafer. “The PDAC Convention is the best opportunity for 
national and international professionals and governments to come together each year to 
connect and learn from one another.” 

PDAC hosted the inaugural International Mines Ministers Summit (IMMS) in 
partnership with the World Economic Forum at the 2016 Convention. The event brought 
together 16 Mines Ministers from around the world and will return again in 2017. It 
provides an important setting for the international mining community to discuss and work 
on resolving issues affecting the industry, and is aligned with PDAC’s advocacy efforts on 
behalf of its members and the overall industry. 

“Canadian mineral exploration companies operate all over the world and are 
looked to as experts in their fields,” says Schafer. “It’s imperative that we bring 
international mining representatives together to learn about the challenges and successes 
they face in order to address them.” 



Also returning to the PDAC 2017 Convention for the second year is a portion of 
the visually spectacular Kirwin Collection, on loan from the Royal Ontario Museum. The 
one-of-a-kind assortment includes ores and minerals, many of which are from closed or 
inaccessible mines and will be displayed in Trade Show North. 

The Capital Markets Program, Aboriginal Program, Short Courses and Technical 
Program return along with a Keynote Session to understand what drives success in the 
industry. “Programming is designed to reflect the current economic and industry trends, 
challenges and opportunities,” says Schafer. 

“These learnings, along with more than 900 exhibitors and an outstanding 
offering of social and networking events are prime attractors for attendees and are what 
keep them returning each year.” Some social highlights to look forward to at PDAC 
Convention 2017 include: 

Awards Gala & After Party: Where outstanding achievements in the mineral 
exploration and development industry are celebrated. 

Mineral Outlook Luncheon: Dr. Dambisa Moyo—one of TIME’s 100 Most 
Influential People and New York Times best-selling author—will discuss “Global shifts in 
economics, geopolitics & business: What's it going to take to be successful?” 

Student-Industry Networking Luncheon: This reception-style buffet luncheon 
provides an opportunity to make valuable connections with industry professionals and 
peers. 

Trade Show Reception: Network with Trade Show North exhibitors and 
attendees from international and domestic companies, including organizations promoting 
technology, products, services and mining jurisdictions. 

Grand Finale: After four outstanding days at the world’s hottest convention for 
mineral exploration, it’s time to party at this free event! Enjoy the action and network, 
while the Dave Murphy Band performs chart topping tunes. 

PDAC is the leading voice of the mineral exploration and development 
community. With over 8,000 members around the world, PDAC’s mission is to promote a 
globally responsible, vibrant and sustainable minerals industry. As the trusted 
representative of the sector, PDAC encourages best practices in technical, operational, 
environmental, safety and social performance. 

More information about the PDAC 2017 Convention is available at 
www.pdac.ca/convention. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

[Editor's Note: MINING.com is a media sponsor of PDAC.]

Fonte: Mining.com 

Autor: PDAC 

Data: 21/12/2016 

 

HARVEST DIZ TER POSSÍVEL VENDA DE 

 

A Harvest Minerals disse que recebeu no último dia 21
para produzir até 50.000 toneladas, em um ano, de um remineralizador de solo chamado 
KPfértil, por meio de uma Guia de Utilização (GU) em seu projeto Maximus, em Arapuá 
(MG). Segundo a mineradora, um cliente manifestou interesse na aqu
toneladas do novo produto, em um acordo avaliado em US$ 9 milhões.

A Guia de Utilização deve ser publicada 
segundo a mineradora. 

A mineradora “assinou uma Carta de Intenção (LOI) para fornecer até 45.000 
toneladas de KPfértil ao longo de 2017 com um grande produtor de café na região do 
Carmo [em Minas Gerais]”, disse em nota enviada por e
Brasil (NMB). Segundo nota divulgada na bolsa de Londres, a carta foi assinada com Paulo 
Veloso, dono da Veloso Agropecuária Empreendimentos e Participações. O preço 
esperado para o produto deve ser de R$ 200 a tonelada.

O produto KPfértil é um remineralizador com potássio, fósforo, carbonato e 
magnésio, e é considerado um fertilizante natural.
e britagem, sem a produção de rejeitos. A operação da Harvest, que controla a empresa 
Triunfo Fertilizantes & Mineração, está localizada no Triângulo Mineiro, no meio de uma 
das mais importantes regiões agrícolas do Es

[Editor's Note: MINING.com is a media sponsor of PDAC.] 

 

 

POSSÍVEL VENDA DE R$ 9 MI EM FERTILIZANTES 

PARA 2017 

Harvest Minerals disse que recebeu no último dia 21 a aprovação do DNPM 
para produzir até 50.000 toneladas, em um ano, de um remineralizador de solo chamado 
KPfértil, por meio de uma Guia de Utilização (GU) em seu projeto Maximus, em Arapuá 
(MG). Segundo a mineradora, um cliente manifestou interesse na aquisição de 45.000 
toneladas do novo produto, em um acordo avaliado em US$ 9 milhões. 

e Utilização deve ser publicada no Diário Oficial da Uni

A mineradora “assinou uma Carta de Intenção (LOI) para fornecer até 45.000 
oneladas de KPfértil ao longo de 2017 com um grande produtor de café na região do 

Carmo [em Minas Gerais]”, disse em nota enviada por e-mail ao Notícias de Mineração 

. Segundo nota divulgada na bolsa de Londres, a carta foi assinada com Paulo 
eloso, dono da Veloso Agropecuária Empreendimentos e Participações. O preço 

deve ser de R$ 200 a tonelada. 
O produto KPfértil é um remineralizador com potássio, fósforo, carbonato e 

magnésio, e é considerado um fertilizante natural. O processo de produção envolve lavra 
e britagem, sem a produção de rejeitos. A operação da Harvest, que controla a empresa 
Triunfo Fertilizantes & Mineração, está localizada no Triângulo Mineiro, no meio de uma 

es regiões agrícolas do Estado. 

I EM FERTILIZANTES 

a aprovação do DNPM 
para produzir até 50.000 toneladas, em um ano, de um remineralizador de solo chamado 
KPfértil, por meio de uma Guia de Utilização (GU) em seu projeto Maximus, em Arapuá 

isição de 45.000 

no Diário Oficial da União (DOU), 

A mineradora “assinou uma Carta de Intenção (LOI) para fornecer até 45.000 
oneladas de KPfértil ao longo de 2017 com um grande produtor de café na região do 

Notícias de Mineração 

. Segundo nota divulgada na bolsa de Londres, a carta foi assinada com Paulo 
eloso, dono da Veloso Agropecuária Empreendimentos e Participações. O preço 

O produto KPfértil é um remineralizador com potássio, fósforo, carbonato e 
O processo de produção envolve lavra 

e britagem, sem a produção de rejeitos. A operação da Harvest, que controla a empresa 
Triunfo Fertilizantes & Mineração, está localizada no Triângulo Mineiro, no meio de uma 



“O produto demonstra resultados satisfatórios de teste agronômico, realizado 
pela Harvest, pela Santinato & Santinato Cafés e as mais relevantes universidades e 
especialistas da região. Os testes foram realizados em fazendas com culturas de café 
juvenil e maduro, e que agora se pretende fazer experimentos com soja, milho, beterraba 
e cenoura”, diz a mineradora. Em um raio de 300 quilômetros da mina, o consumo 
estimado de fertilizantes é da ordem de 1,8 milhão de toneladas, diz a Harvest em nota. 

“A aprovação da Guia de Utilização vai nos permitir atingir a meta declarada 
de iniciar a produção em Maximus neste ano […] Esperamos ser, no próximo ano, tão 
produtivos quanto neste vamos continuar os testes agronômicos e desenvolver mercado 
para o KPfértil, um produto que superou nossas expectativas”, disse Brian McMaster, 
presidente-executivo do conselho da Harvest, em nota. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 21/12/2016 
 

 
 

SUPERVULCÃO NA ITÁLIA PODE AMEAÇAR VIDA DE 500 MIL PESSOAS 
 

O supervulcão adormecido perto de Nápoles pode acordar em breve e, se isso 
acontecer, a região será palco de uma violenta erupção, avisa o grupo de cientistas no 
jornal Nature Communications. 

Especialistas italianos e franceses afirmam que na zona de Campos Flégreos, a 
noroeste de Nápoles, a pressão de gases no magma se aproxima da marca crítica, o 
próprio magma está subindo. Ao mesmo tempo, é impossível predizer se a erupção 
ocorrerá realmente e quando isso acontecerá, sublinhou Nature Communications.  

Entretanto, o despertar do vulcão é uma ameaça potencial para os 500 mil 
italianos que moram na caldeira vulcânica dos Campos Flégreos – uma ampla depressão 
de terreno que circunda a cratera do vulcão.  

Perto de Nápoles é observada atividade vulcânica desde os anos 1950. Foram 
detectados levantamentos de terreno, atividade sísmica e hidrotermal. Em 2012 as 
autoridades italianas levantaram o nível de ameaça na região de verde para amarelo, disse 
a AFP. A Caldeira de Nápoles formou-se 39 mil anos atrás, depois de uma erupção muito 
potente. O vulcão é considerado o mais potente na Europa nos últimos 200 mil anos e, 
segundo algumas avaliações, podia ter sido a razão da morte de Homem de Neandertal 
cerca de 40 mil anos atrás. A última erupção aconteceu em 1538 e foi muito menos 
potente que a precedente. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os Campos Flégreos, na região de Nápoles, pintura de Michael Wutky, 1780 

 
Fonte: Sputnik News 
Data: 21/12/2016 
 

 
 

CPRM DISPONIBILIZA DADOS DE 367 MIL AMOSTRAS GEOQUÍMICAS 
 

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) disse, na quinta-feira (22), que tornou 
disponível dados de 367.411 amostras geoquímicas colhidas pela empresa nos últimos 45 
anos. De acordo com o CPRM, os dados são de interesse do setor mineral e da sociedade 
em geral. 

As mais de 367 mil amostras coletadas compreendem sedimentos de corrente, 
concentrados de bateia, solos, rochas e água, distribuídos em todo o território nacional e 
na plataforma continental brasileira. 

Segundo o CPRM, a disponibilização dos dados permite que sejam elaborados 
mapas de distribuição dos elementos químicos para cada um dos diversos tipos de 
material amostrados, com aplicação direta em avaliações ambientais e na pesquisa 
mineral. De acordo com o chefe do Departamento de Geologia da CPRM, Marco Túlio 
Naves de Carvalho, “poucos países do mundo dispõem de tão ampla base de dados 
pública, acessíveis aos investidores sem custos e de maneira simplificada. Essa 
disponibilização ajuda a pôr o país em posição privilegiada no cenário do setor mineral 
mundial”. 

Coletadas desde a fundação do CPRM, em 1969, os dados geoquímicos 
apresentam diversos níveis de consistência espacial e métodos analíticos. Segundo o 
diretor de Geologia e Recursos Minerais do CPRM, José Leonardo Silva Andriotti, “a 
evolução tecnológica foi ocorrendo ao longo dos anos, os métodos analíticos se 
aprimoraram e o posicionamento espacial passou a ser feito por GPS. A CPRM 



acompanhou esse processo e o conjunto de informações agora disponibilizadas reflete os 
avanços ocorridos”. 

A partir de 2009, com a retomada do programa de levantamentos 
geoquímicos regionais, o foco principal passou a ser a coleta de amostras em áreas de 
interesse mineral, com análises multielementares como parte da rotina analítica. Análises 
minerais de concentrados de bateia passaram também a ser realizadas associadas à coleta 
de amostras de sedimentos de corrente, totalizando 51.288 amostras em diversas partes 
do território brasileiro, incluindo áreas de relevante interesse mineral, como, por 
exemplo, o Quadrilátero Ferrífero, Província Borborema, Carajás e Tapajós. 

“A Divisão de Geoquímica da CPRM informa que a consistência espacial dos 
dados continua em andamento e, a cada melhoria realizada, uma nova atualização dos 
dados no Geobank GIS será realizada. No momento, as amostras disponibilizadas são 
classificadas com o Status 0, 1, 2 e 3, sendo que as amostras com Status 0 ainda não 
passaram por processo de revisão/consistência e as amostras com Status 3 apresentam 
elevada confiabilidade”, diz o CPRM, em nota. 

Para Naves, a identificação de áreas geoquímicas anômalas representa um 
“significativo subsídio para o setor mineral brasileiro, especialmente para a priorização de 
áreas potenciais, conferindo como consequência maior celeridade aos projetos de 
exploração mineral”. As informações são do CPRM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 27/12/2016 



 
 

COMMODITIES PROJETAM SUPERÁVIT DE US$ 43 BI 
 

A balança comercial deve ter um novo superávit em 2017. A média de 22 
projeções de especialistas consultados pelo Valor Data é de um saldo de US$ 43,5 bilhões. 
Confirmado esse dado, em dois anos a balança comercial terá contribuído com perto de 
US$ 100 bilhões em superávit, ajudando a manter controlado o déficit em conta externa 
em 2017. 

Em parte, os bons resultados deste ano e as previsões para 2017 se devem à 
alta generalizada das principais commodities exportadas pelo Brasil. O comportamento 
mais surpreendente foi o do minério de ferro. Ontem, sua cotação era de US$ 79,80 por 
tonelada no porto de Tianjin, na China - alta de 86% durante 2016. A última vez em que 
houve aumento semelhante foi em 2010. 

No setor agrícola, cinco das oito principais commodities negociadas pelo Brasil 
encerram 2016 com preços internacionais superiores aos do ano passado, sob a influência 
de fatores ligados a fundamentos de oferta e demanda que devem permanecer no radar 
em 2017. Um destaque foi o açúcar, que fecha o ano com o maior preço em Nova York 
desde 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Valor 
Autor (es): Marta Watanabe, Fernando Lopes e Renato Rostás 
Data: 29/12/2016 



 
 

2016 - UM ANO DIFÍCIL PARA A MINERAÇÃO 
 

Este ano de 2016 continuou sendo um ano muito difícil para a mineração, não 
só pela continuidade da crise nacional/mundial, que levou os preços das commodities a 
um patamar nunca visto antes pelo setor, afetando tremendamente as economias 
emergentes, em particular o Brasil, mas, também, pelos problemas políticos por que passa 
nosso país, potencializado pela incerteza da insegurança jurídica atual, já que até o 
momento não foi aprovado o Marco Regulatório da Mineração, fazendo com que os 
investidores evitem em investir aqui. O pior é que o desempenho econômico mundial vem 
se recuperando muito lentamente, com os preços do petróleo e das commodities ainda 
com um valor bastante baixo, o que gera um forte desestímulo para investimento. 

A mineração baiana, como não poderia ser de outra forma, sentiu fortemente 
o impacto dessa crise, pois além de sofrer os efeitos dos baixos preços registrados, 
também enfrentou problemas de ordem técnica em algumas das suas maiores 
mineradoras, como no caso da Caraíba Metais, que teve que suspender todas as suas 
atividades de produção a partir de junho deste ano e da Mirabela, que suspendeu 
temporariamente a produção do níquel sulfetado. 

Minérios de alta relevância econômica para o Brasil, como ferro, níquel e 
cobre, viram seus preços no mercado internacional despencarem cerca de 40% entre 2013 
e 2016. A cotação do minério de ferro de alto teor caiu, em média, 15% ao ano. O níquel 
apresentou queda de 58,64% entre 2011 e 2015. Entre 2015 e 2016 a baixa foi de 16,19%. 
O cobre, outro bem mineral de suma importância, principalmente para a economia 
mineral baiana, mostrou um decréscimo entre 2011 e 2015 de 45,69%, enquanto que 
entre 2015 e 2016 essa baixa já é de 11,49%. 

Este ritmo de queda nas cotações impõe às empresas mineradoras novas 
alternativas de controle de custos, muitas vezes sem o resultado esperado em curto prazo 
e a consequência desta situação é, às vezes, a paralisação de atividades, como aconteceu 
com a Mineração Caraíba, que atuava nos municípios de Jaguarari e Curaçá e da Mirabela 
Mineração, com o níquel de Itagibá. 

Em 2016 a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral - 
CFEM desses municípios apresentou um decréscimo de 99,99% em Jaguarari e de 89,55% 
em Curaçá, quando comparadas a 2015. O município de Itagibá, cujo desempenho 
econômico está calcado no minério de níquel, com a mineração Mirabela do Brasil, 
mostrou um decréscimo de arrecadação de 66,49% em relação ao mesmo período de 
2015. Foram milhares de empregados demitidos e um impacto negativo muito alto para a 
economia desses municípios. Felizmente a Mineração Caraíba confirmou a saída da 
recuperação judicial, prevendo retomar a produção em fevereiro do ano que vem. A 
empresa, que concluiu a transferência das ações para o grupo canadense Eros Resources, 



afirmou que os cerca de 1.300 trabalhadores vão retomar as suas atividades no final deste 
ano e no início de 2017. Já a Mirabela e o ouro de Santa Luz esperam retomar as 
atividades no segundo semestre de 2017. 

O Estado da Bahia, que ainda é o quinto maior produtor mineral do país, corre 
sério risco de perder essa posição, mesmo apresentando um arcabouço de bens mineral 
muito superior ao de Minas Gerais e Pará, hoje os maiores produtores minerais 
brasileiros. Essa diversidade poderia colocar nosso estado na terceira posição nacional, a 
frente de São Paulo, mas infelizmente, desde o início da crise econômica mundial, que 
afetou substancialmente as cotações de commodities minerais, o Estado da Bahia corre 
sério risco de ser ultrapassado por Santa Catarina, Amapá ou Mato Grosso do Sul. Isso se 
deve ao fato de que dentre os dez primeiros estados brasileiros em mineração apenas a 
Bahia, Minas Gerais e Pará apresentaram quedas de arrecadação/produção quando 
comparados 2016/2015. A Bahia, com 6,06% de queda, perdeu apenas para Minas, com 
33,53% e para o Pará com 37,27%. 

Enquanto isso, Mato Grosso do Sul começa a despontar no cenário mineral 
brasileiro em função do início da exploração de minério de ouro e ferro naquela unidade 
da federação. Pará começa a despontar também na produção de caulim, assim como o 
Amapá com ouro e caulim. 

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM, em especial, sofreu uma 
retração muito forte este ano em seus recursos próprios, por conta da interrupção na 
produção de níquel pela Mirabela, além da não retomada das atividades do ouro em 
Santa Luz, da Yamana. A entrada em operação da Vanádio Maracás, em 2014, apesar de 
apresentar resultados satisfatórios a curto prazo, não foi suficiente para suprir a 
paralisação da Mirabela e do ouro da Yamana, dois projetos de grande porte em direitos 
minerários da CBPM. 

De acordo com as expectativas do Banco Mundial as cotações das principais 
commodities minerais só começarão a se recuperar daqui a uns dois anos, ou seja, ainda 
teremos no mínimo mais algum tempo de oscilações e dificuldades na arrecadação e 
produção mineral. Verifica-se, contudo, que nesse último trimestre, os principais bens 
minerais, como níquel, cobre, vanádio, ferro, titânio, alumínio, tem mostrado oscilações 
mais positivas, fato que anima o mercado brasileiro e principalmente o mercado mineral 
do Estado da Bahia, porém, estas variações positivas ainda não são suficientes para fazer 
frente aos custos de produção das mineradoras. 

A instabilidade política do Brasil também contribui para o afastamento de 
grandes investidores e este cenário deverá perdurar por pelo menos boa parte de 2017. A 
esperança se prende também, por incrível que pareça ao fenômeno “Trump”, isto porque 
o futuro presidente dos Estados Unidos tem como meta reativar as atividades em 
infraestrutura desse país, o que demandará o aumento de consumo dessas substâncias 
minerais. 

Para o próximo ano, portanto, as perspectivas são um pouco melhores em 
termos regionais e globais mas, para isso, é necessário que o os preços das commodities 
comecem a reagir mais fortemente e que, em termos de Bahia, o níquel de Itagibá, o ouro 
de Santa Luz e o cobre da Caraíba voltem de fato a operar normalmente, bem como que 
ocorra, urgentemente, a aprovação do Novo Marco Regulatório da Mineração, parado na 



Câmara desde 2011, pois sem uma lei mineral atualizada nenhum empresário irá investir 
nessa área tão carente em investimentos e infraestrutura. 
 
Fonte: Bahia Econômica – CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral) 
Autor: Rafael Avena Neto 
Data: 27/12/2016 
 

 
 

CHINA TO BECOME NET IMPORTER OF SOME RARE EARTHS 
 

China produces more than 85% of the global supply of rare earths and the 
country is also the largest consumer. 

After hitting the stratosphere in 2011 prices have been decimated. And a surge 
in exports from China since a ruling by the WTO deemed the country's export quotas 
illegal and particularly after the lifting of exports tariffs in May last year, caused a further 
slide. 

The price index for the 17 elements compiled by China's Rare Earth Industry 
Association hit six-year lows hit in September 2015 and have been bobbing around these 
levels since then. 

A new report by Adamas Intelligence, a rare metal research firm, says since 
2011, the market has suffered large-scale demand destruction. 

According to the Adamas outlook for rare earth demand from 2016 through 
2025 over the past five years upwards of 30,000 tonnes of annual rare earth oxide 
demand were lost due end-users’ growing concerns over supply security. On top of that 
more than 20,000 tonnes were lost as a result of the ongoing phase out of several mature 
technologies, such as fluorescent lamps, NiMH batteries, and hard disk drives used in PCs. 

According to the authors following the lengthy and painful adjustment, the 
REE market will return to strong global demand growth for a number of rare earth 
elements including neodymium, praseodymium, dysprosium, and lanthanum. The 
resulting rise in price will help "sustain the profitability and growth of today’s dominant 
producers, and incentivize continued investment in exploration and resource 
development globally": 

REE demand will boom from 2020 onwards as growth rates of top end-use 
categories including electric vehicles, wind turbines and other hi-tech applications 
accelerate. Among the high-level findings of the report: 
 
Government-led initiatives will fuel over half of all new demand growth through 2025 

Global rare earth demand has become inextricably and inadvertently linked to 
government policies, regulations, mandates, and initiatives concerning electric mobility, 
clean power generation, energy efficiency, greenhouse gas emissions, urbanization, and 



industry modernization. Looking ahead, we forecast that over 50% of all new global rare 
earth demand growth over the coming ten years will be directly or indirectly driven by 
government-led actions. 
 
China will become a net importer of certain rare earths by 2025 

As China’s insatiable demand for rare earth elements continues to grow over 
the coming ten years, China’s domestic production will struggle to keep up in all scenarios 
examined herein, leading the nation to become a net importer of certain rare earths at 
the expense of the rest of the world’s supply security. In fact, by 2025 China’s domestic 
demand for neodymium oxide for permanent magnets alone is poised to exceed total 
global production of neodymium oxide by 9,000 tonnes in our base case scenario, 
highlighting the imminent need for additional sources of supply. 
 
The market calls for development of a new mine every year by 2025 

From 2016 through 2020 demand for neodymium, praseodymium, 
dysprosium, and lanthanum will grow relatively strongly, but, from 2020 through 2025 the 
rate of global demand growth for these rare earths will accelerate year-over-year, 
resulting in major annual demand increases by 2025 that can only be satisfied by the 
continuous and accelerated development of new mines. 
 
In-lieu of conventional sources of capital, China will become a major investor in 
development of foreign rare earth resources 

As the supply and demand sides of the global rare earth market continue to 
evolve on dichotomous paths, and China comes to terms with the fact that domestic 
demand will soon outgrow domestic production, we believe China’s investments in 
development of foreign rare earth resources will rapidly accelerate should conventional 
sources of capital continue to ignore the rare earth industry. Evidence of this likely 
outcome is already emerging. 
 
Fonte: Mining.com 
Autor: Frik Els 
Data: 03/01/2017 
 

 
 

BRASIL TEM FORTE POTENCIAL DE EXPANSÃO NA PRODUÇÃO DE 

DIAMANTES, DIZ GOVERNO 
 

O Brasil começou a explorar neste ano sua primeira jazida de diamantes 
primários, o que cria um grande potencial para o crescimento da oferta e da exportação 
das pedras preciosas pelo país, afirmou nesta quinta-feira o Ministério de Minas e Energia. 



A produção e a exportação de diamantes do Brasil deverão crescer "em entre 
cinco e dez vezes nos próximos anos", disse a pasta em nota, sem definir um prazo 
específico para a projeção. 

De acordo com o ministério, a maioria da produção brasileira da pedra 
preciosa é exportada, principalmente para os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos 
e Israel. 

Em 2015, a produção brasileira somou 31,8 mil quilates, o que representa um 
valor total de 1,5 milhão de dólares, enquanto as exportações somaram 34,7 mil quilates, 
no valor de 5,7 milhões de dólares. 

De acordo com o ministério, tanto a produção quanto a exportação deverão 
dobrar este ano, devido à exploração da primeira jazida de diamantes primários do país, 
em Nordestina, na Bahia. 

"Antes da descoberta e exploração da jazida de diamantes primários, a 
produção desse mineral no Brasil ainda era pouco expressiva e se colocava nos últimos 
lugares no âmbito internacional", destacou a pasta. 

O ministério lembrou que o Brasil foi o maior produtor mundial de diamantes 
entre 1725 e 1866. No país foi encontrado, em 1938, um diamante de 726,60 quilates, 
considerado o oitavo maior do mundo, na região de Coromandel, Minas Gerais. 
 
Fonte: Reuters Brasil 
Autor: Luciano Costa 
Data: 29/12/2016 
 

 
 

MINÉRIO DE FERRO É DESTAQUE EM ANO DE ALTA GENERALIZADA 
 

Em um ano de altas generalizadas para as commodities industriais, o 
comportamento que mais surpreendeu foi do minério de ferro. O insumo passou por 
grande instabilidade durante 2016, tocando mínimas em mais de seis anos, abaixo dos 
US$ 40, mas se recuperou com estímulos do governo chinês e disciplina de oferta das 
grandes produtoras. Ontem, o insumo fechou em US$ 79,80 por tonelada em Tianjin, 
segundo a "The Steel Index", e se encaminha para a mais relevante valorização anual 
desde o super ciclo das commodities. 

Em dezembro até ontem, a matéria-prima acumula alta de 10,5%. Durante 
2016, o avanço é de 86%. A última vez em que o desempenho do minério foi semelhante 
ocorreu em 2010, ainda assim abaixo de 80%. Logo depois, o produto com teor de 62% 
tocou os US$ 200 - recorde histórico. O patamar atual reaproxima o minério de valores 
vistos antes em outubro de 2014. A máxima deste ano, contudo, foi de US$ 82,80, este 
mês. Mas os analistas já deram um alerta para 2017: o excesso de oferta no mercado 
transoceânico ainda é regra e deve derrubar os preços ao longo do ano. Um dos principais 



motivos é o S11D, enorme projeto da Vale, que começa sua operação comercial no 
próximo trimestre. O Valor consultou oito instituições e a média de projeções para o ano 
que vem é de US$ 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Em nossa avaliação, esse preço atual está inflado muito por conta de 

movimentos especulativos", afirma Felipe Beraldi, analista da Tendências Consultoria 
Integrada. Ele lembra que o mercado futuro vem aumentando sua importância na 
formação de preço da commodity recentemente e uma parcela da disparada de 47% só no 
segundo semestre teve a ver com os investidores, e não só o mercado físico. Os cálculos 
de Beraldi apontam para o minério entre US$ 55 e US$ 58 durante o ano que vem. 

Se a perspectiva é de queda daqui para frente, ao menos nos primeiros meses 
de 2017 há possibilidade de resistência para a cotação. Carsten Menke, do Julius Baer, 
ressalta que a temporada chuvosa no Brasil e na Austrália, os maiores fornecedores da 
matéria-prima no mundo, tradicionalmente impõe restrições ao fornecimento. 

O próprio mercado futuro, que atuou como combustível nessa disparada dos 
preços, espera recuo daqui para frente. Os contratos mais negociados na Bolsa de 
Commodities de Dalian, para entrega em maio, terminaram ontem a 564,50 yuans por 
tonelada (US$ 81), mas até dezembro, é esperada queda para 506 yuans. 

Nos últimos meses, Vale, Rio Tinto e BHP Billiton indicaram que iriam 
favorecer criação de valor e não só aumento de volumes, com expansões de capacidade. 
"O discurso mudou ante 2015, quando a maioria das declarações era sobre continuar 
elevando a oferta", diz Beraldi. "A princípio elas devem manter a estratégia e ajudar a 
aliviar um pouco o mercado." 

Os acionistas aprovaram o novo discurso e a valorização das commodities que 
se seguiu. Na Nyse, por exemplo, a Vale acumula ganhos superiores a 140%; a Rio Tinto, 
de 33%; e a BHP, de 40%.  

Outro fator que influenciou a alta de 2016 e pode não se manter no ano que 
vem foi a disparada dos preços do carvão metalúrgico. A alta ultrapassou os 250% por 
conta de restrições trabalhistas e fechamentos de minas na China, por exemplo, e o 



insumo, que também serve para a fabricação do aço, chegou a valer US$ 320. Ontem, o 
carvão fechou em US$ 235,90. 

Esse movimento de ambos os ingredientes do aço fez com que laminados 
planos e longos subissem, impulsionados também pela maior produção siderúrgica 
chinesa - alta de 1,1% no ano até novembro, para 738,9 milhões de toneladas. 

Para o Brasil, o efeito da alta do minério foi direto à balança comercial. O valor 
acumulado das exportações no segundo semestre até a terceira semana de dezembro foi 
de US$ 6,92 bilhões, acima dos US$ 5,5 bilhões observados na primeira metade do ano e 
dos US$ 6,91 bilhões no segundo semestre cheio de 2015. Esse foi o montante mais 
elevado do comércio exterior brasileiro no período. 

As mineradoras foram ajudadas no ano também pelos metais não ferrosos. Na 
Bolsa de Metais de Londres (LME, na sigla em inglês), os contratos futuros de três meses 
do níquel caíram 10% em dezembro até ontem, para US$ 10.105 a tonelada, mas 
acumulam ganho de 16% no ano. Para o Commerzbank, a continuidade - ou não - da 
auditoria ambiental feita pelas Filipinas, país que mais produz a commodity no mundo, 
determinará o rumo dos preços. 

O cobre, por sua vez, cai 4,8% no mês e tem valorização de 18% em 2016, para 
US$ 5.545. O mercado internacional segue em déficit, mas que vem diminuindo mês a 
mês. Grande parte da alta é atribuída à expectativa de maior investimento em construção 
nos Estados Unidos com Donald Trump. O alumínio recua 2% em dezembro e sobe 12% no 
ano, para US$ 1.704. 
 
Fonte: Valor 
Autor: Renato Rostás 
Data: 29/12/2016 

 

 

 
GOLD PRICE JUMPS MOST SINCE TRUMP ELECTION 

 
Gold bulls were enjoying their best day in nearly two months on Thursday as 

the metal fights back following a relentless sell-off since the election of Donald Trump as 
the next US president. 

Gold for delivery in February, the most active contract on the Comex market in 
New York, hit a high of $1,160.60 an ounce in lunchtime trade, up $19.70 or 1.7% from 
yesterday's close. 

If the metal can close at these levels it would be the best one-day performance 
since November 2. Gold is now up more than $36 an ounce or more than 3% since hitting 
an 11-month low on December 15. 



In July hedge funds or so-called managed money investors in gold futures and 
options built up long positions – bets on a rising price – to 28.7 million ounces, the highest 
on record. 

But starting in September hedge funds started cutting back on bullish bets, 
and only accelerated dumping of the metal since November 8. According to the CFTC's 
latest weekly commitments of trader’s data net longs are down more than 80% from their 
highs. 

Significantly gross shorts – bets that gold could be bought back cheaper in 
future – have doubled since the Trump victory. Hedge funds scrambling to cover these 
short positions helps to explain today's rise which is also happening in heavier than usual 
volume, especially during holiday season trading. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Mining.com 
Autor: Frik Els 
Data: 29/12/2016 
 

 
 

BAUMINAS INVESTE R$ 17,5 MI EM NOVA UNIDADE NO ESPÍRITO 

SANTO 

 



A Bauminas Química, empresa de coagulantes para o tratamento de água e 
efluentes, anunciou um investimento de R$ 17,5 milhões na construção de uma planta 
para produzir sulfato de alumínio e policloreto de alumínio (PAC) no Espírito Santo. A 
empresa faz parte do grupo Bauminas, que inclui uma divisão de mineração que produz 
bauxita e minério de ferro em Minas Gerais e Santa Catarina. 

De acordo com Bauminas, toda a bauxita utilizada na produção do sulfato de 
alumínio e do PAC é proveniente da Bauminas Mineração. “O grande diferencial para a 
Bauminas hoje é a logística. Temos 15 unidades fabris em pontos estratégicos para ter 
uma melhor logística de acordo com nossos mercados consumidores. A nova fábrica tem o 
objetivo de atender o Espírito Santo, pois temos notado um crescimento de demanda ali”, 
afirma Igor Freitas, gerente de marketing do Grupo Bauminas, em contato por telefone 
com o Notícias de Mineração Brasil (NMB) nesta sexta-feira (6). 

Segundo a companhia, a fábrica terá a capacidade de produção anual de 
aproximadamente 24 mil toneladas de sulfato de alumínio e PAC. A primeira etapa do 
projeto está prevista para ser concluída em dezembro deste ano, e as obras devem 
começar entre abril e maio. A segunda etapa, que adicionará a produção de cloreto 
férrico, só será iniciada depois da conclusão da primeira fase. 

Em nota, Bauminas afirma que amplia também sua participação na região 
Sudeste com a ampliação da unidade fabril do Rio de Janeiro, inaugurada no último 
trimestre de 2016. A unidade também irá produzir cloreto férrico e policloreto de 
alumínio (PAC). “A unidade no Rio receberá aportes de R$ 19 milhões e também tem 
previsão para ser concluída em dezembro 2017. A fábrica adicionará cerca de 36 mil 
toneladas de capacidade produtiva anual para esta unidade”, diz a empresa. 

Com a nova estrutura, a Bauminas contará com 16 unidades fabris no Brasil e 
permitirá uma aproximação maior entre a Bauminas e seus clientes em todas as regiões 
do Brasil. Os projetos fazem parte do planejamento estratégico da Bauminas Química, que 
visa estruturar e capacitar a empresa para os grandes desafios futuros em busca da 
universalização do saneamento básico no Brasil. 
 
Mineração 

Segundo o site da companhia, a Bauminas Mineração exporta minérios para o 
Mercosul, principalmente para o Uruguai e Argentina, sendo responsável por 
aproximadamente 100% e 75% da bauxita consumida para fabricação de produtos 
químicos nesses países, respectivamente, e projeta iniciar exportações para outros países 
em diferentes continentes. Com informações da Bauminas. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 06/01/2017 

 
 



 

EXPLORATION TECHNOLOGY
 

What new technological innovations are required to address the 
facing the mineral resource sector? Global exploration investment peaked at $21,5B in 
2012, and plummeted to $9,2B (57% decline) by 2015 in response to the collapse in 
commodity prices. The flight of capital form the mineral resource industry decimated th
junior mining sector, with the TSX venture dropping from a high of 1,750 points to under 
500 points by the spring of 2016. The majority of junior mining companies found their 
trading at 1/10th of previous highs, leaving investors fatigued, frustrated and
disillusioned. Unfortunately, the major metals companies did not fare much better, with 
the global stock market valuation dropping from $2,415B in April 2011 to under $800B 
(67% decrease) by the end of January 2016. Add to this a continuing decline in the
discovery record, and it is apparent the metals industry is in crisis.

The industry’s initial response was to cut back on development expenditures 
and engage in corporate restructuring 
major staff reductions, and massive cuts to exploration and strategic planning. Technology 
and innovation inevitably become an important plank of the strategy in order to reassure 
boards and investors that despite the cutbacks, reversing the discovery trend is possible 
and sustainability and growth remain achievable.
interest in technological innovation. This was the focus of the PDAC: DMEC Workshop held 
March 9, 2016. 

What needs to change? Are we looking for a “disruptive technological 
solution” or are we satisfied with enhanced resolution in defining an anomaly or drill 
target? Aren’t these questions familiar and did we not do this once before? Between 1997 
and 2002 global exploration expenditures similarly fell 56% ($4,5B to $2,0B). 
the industry also saw massive lay
exploration groups around the world. Technology was expected to play a very important 
role, as each company pursued the ultimate “silver bullet.”

In response to this crisis, industry initiatives resulted in an impressive array of 
technological advancements (SPECTREM, MegaTEM, airborne gravity gradiometry (AGG)
Falcon, distributed array–Titan 24, hyperspectral imaging, 3D seismic, partial extraction 
geochemistry, etc.), significantly improving the depth of search and enhanced target 
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resolution. Each advancement initiated new rounds of exploration in search of the target 
missed by the previous surveys. In the intervening years, we witnessed orders of 
magnitude of improvement as we enhanced our ability to measure, acquire, and analyze 
these datasets with ever increasing resolution, moving from PPM to PPB and now PPT. 
Concurrent with the developments in new measurement systems, there were enormous 
advances in how data are processed and visualized. Still, despite this onslaught of 
technological innovation, the discovery record did not change and many authors (e.g., R. 
Schodde, R. Beaty, A. Koch) argue that it has actually declined. 

Mining and mineral processing improvements along with commodity price 
increases have done more to create ore reserves than exploration discovery. This is 
evident as the average grade of mined gold dropped from 4.6 gpt in 1998 to only 1.1 gpt 
in 2015.3 Similar trends are seen in copper. Do we really need more exploration 
technology? Perhaps it is better to acquire already defined marginal assets and wait for 
the depletion of the high quality resources to ultimately make these projects viable? The 
downside to this is that given the typical lognormal distribution of global resources, when 
price changes significantly, there is a dramatic impact on converting resources to reserves. 
This leads to expanded production and development of marginal projects, ultimately 
feeding oversupply, followed most commonly by a price collapse. This is what happened in 
this last metals cycle. Therefore, a successful exploration group providing quality assets 
with lower quartile cost (higher grades, open pit) and longevity (large deposits) is essential 
to avoid being caught navigating the tight line of metals pricing as a growth strategy. But, 
unfortunately, with the arsenal of tools at our disposal and an industry flush with cash, 
these technological improvements did not lead to improved rates of discovery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Back in 2001–2002, it was recognized that despite all the advances being made 
in exploration technology, perhaps the problem lay in the business decision process. The 
petroleum industry went through similar cycles in the 1970s and 1980s. Exploration 
budget increases did not yield reserve increases and overall there was a decline in 
discovery rates. Risk management strategies emerged that aimed at developing a better 
“quantitative” understanding of project risk and portfolio management. This led to 
substantial improvements in exploration performance.4 The idea of developing a mineral 
industry analog led to a joint presentation with Peter Rose and Jim Gouveia of Rose & 
Associates at the 2003 PDAC convention.5 At that time, Peter Rose stated that risk 
management tools would be resisted by senior exploration management as an intrusion 
to their earned right to decide how dollars were allocated. Until the risk management 
story was being presented to boards and investors, uptake was unlikely. His analysis was 
correct. After the 1997–2001 crisis the cycle began again when, from 2002 to 2008, 
worldwide exploration expenditures grew by an astounding 677% to $13.75B and to 
$21.5B by 2013 or more than 10 times the low of 2002. Times were never better as price 
increases converted waste to ore and every project was potentially a mine. Access to 
funding was unbounded as industry generally believed that spending more increased the 
chance of discovery. Consequently, approximately $90B was spent between 2006 and the 
peak year of 2012. Although armed with improved tools, there was a decline in discovery 
rates of world-class deposits and destruction of shareholder value. 

In the 15 years since 2001, the track record indicates mineral explorationists 
made poor choices in the deployment of exploration capital. Our industry continues to 
confuse technological performance with the effective exploration decision process, which 
is a team-based risk management decision. There are only two logical outcomes from 
testing a target: (1) the target lacks the characteristics of a mineral deposit—this is failure 
and technical success is meaningless; or (2) a deposit is intersected and the probability of 
it being economic is driven by nature—the distribution of deposits (size, grade) is 
lognormal and through effective probabilistic analysis, we can estimate the possibility of 
such a deposit being economic. 

In reviewing the technology suite available to exploration today, if an orebody 
exists within 300 m of surface (well beyond the economic limits in a greenfields 
environment), unequivocally best practice geoscience will find it. This also means best 
practice geoscience can determine not to drill as well. Unfortunately, once the exploration 
team is called into action, drilling (aka applying the truth machine) is unleashed since you 
can never tell if it is that next hole that will succeed! 

All geologists know that grassroots exploration is inherently more risky, but 
also recognize that the next “big discovery” will likely emerge from less known geologic 
terrains. The challenge for exploration managers is to “objectively quantify” this risk as 
best possible in order to make more reliable allocations of capital. One method to help 
quantify risk is to plot the deposit characteristics (tons, grade) on cumulative log 
probability plots5 whereby they form a straight line from which estimates to the 
probability of certain deposit size and grade can be estimated. These estimates provide 
guidelines as to whether the discovery has potential to be economic and whether 
definition drilling and detailed engineering studies are justified. 



There are no missing technological pieces! Whereas incremental 
improvements will continue to push the depths and resolution of mapping the earth’s 
subsurface to enhance targeting, the path to improved performance is better exploration 
practices, not a technology “silver bullet.” A quantitative process of assessing project risk 
can be augmented by predictive modelling to enhance the business decision of when to 
drill and when to walk away. A more rigorous quantitative risk assessment can also be 
used to assess what gaps in the knowledge base provide the greatest risk and, accordingly, 
what surveys have the greatest impact to reduce risk. Implementing post mortem project 
reviews will provide the critical assessment. 

We have gone full circle and it is 2002 all over again. Are we willing to repeat 
the same process or is the mineral industry finally ready to take a hard look at the 
exploration track record and seriously examine why we fail? The industry does not need a 
“silver bullet,” simply a better aim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SEG – Newsletter 
Autor(es): Ken Witherly, Condor Consulting, John Gingerich 
Data: Edição Outubro 2016 
 

 

 
 
 



 
 

MINA BAIANA ATINGE NOVA MARCA NA PRODUÇÃO MENSAL DE 

VANÁDIO 
 

A Largo Resources, dona da mineradora Vanádio Maracás, na Bahia, disse que 
em dezembro do ano passado atingiu um novo recorde de produção na mina que tem em 
Maracás (BA): 828 toneladas de pentóxido de vanádio (V2O5). O resultado supera a 
melhor marca anterior, estabelecida em setembro, em 22 toneladas. 

Em dezembro, a mineradora também estabeleceu um novo recorde diário, de 
39 toneladas, e semanal, de 219 toneladas. “A Largo está mantendo seu foco para que a 
produção continue dentro da capacidade planejada ou a supere, assim vamos continuar a 
estabelecer novos recordes”, disse o presidente e CEO da Largo, Mark A. Smith. Segundo 
ele, os recordes e a habilidade da Largo em produzir vanádio a baixo custo mostram a 
capacidade da empresa em se tornar um player mundial na indústria de vanádio. 

A Largo tem até o dia 10 de janeiro para levantar US$ 15 milhões e, assim, 
obter uma linha de crédito com bancos brasileiros de R$ 140 milhões, para garantir capital 
de giro e o rolamento de algumas dívidas em 2017. 

Os fundos da nova linha de crédito estarão disponíveis a partir deste ano e 
parte deles será usado para quitar o valor principal de financiamento dado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os juros e o valor principal da 
linha de crédito devem começar a ser pagos depois do período de carência, em março de 
2018, ao longo de 56 meses. O custo da linha de crédito e os juros interbancário (CDI) 
mais juros de 5,7% ao ano. 

Para atingir a meta de levantar US$ 15 milhões neste mês, a mineradora 
canadense anunciou, no fim de dezembro, que vai realizar uma colocação privada de 
títulos, sem intermediários, para levantar 23,58 milhões de dólares canadenses, cerca de 
US$ 17,45 milhões. Os títulos devem ser adquiridos por acionistas e dirigentes da 
mineradora. 
 
Fonte: Notícias de Mineração 
Data: 05/01/2017 

 
 
 

 


