
 
 

 
 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 
16/12/2022 

 
CONSTRUÇÃO DO PROJETO ARAGUAIA NÍQUEL PERMANECE 

 DENTRO DO CRONOGRAMA E DO ORÇAMENTO 
 

 
DESTAQUES DA CONSTRUÇÃO: 
 
• Forte desempenho de segurança com zero lesões com afastamento ("LTI's") após mais de 990.000 horas 

trabalhadas; 

• A construção está dentro do cronograma com o progresso geral do projeto em 28% concluído; 

• A construção está dentro do orçamento com aproximadamente 75% das despesas de capital, mais de US$ 415 
milhões concedidos até o momento; 

• As condições relacionadas ao mecanismo de dívida sênior foram satisfeitas e o primeiro saque foi concluído 
recentemente; 

• Contrato de energia renovável de dez anos garantido a preços globalmente competitivos, fornecem uma base 
para custos de produção futuros no quartil mais baixo globalmente 

 
A Horizonte Minerals Plc (AIM/TSX: HZM) ("Horizonte" ou a "Empresa") informa que segue avançando na 
construção do Projeto Araguaia Níquel, 100% de sua propriedade ("Araguaia" ou "o Projeto") no Brasil, que 
permanece dentro do orçamento e do cronograma para iniciar a produção no 1º trimestre de 2024.   
 
Em 30 de novembro de 2022, aproximadamente 28% do total de construção do projeto foi concluído. Os trabalhos 
de terraplanagem seguem avançados com previsão de conclusão em janeiro de 2023. As obras de engenharia estão 
87% finalizadas e devem ser concluídas durante o 1º trimestre de 2023.  Até o momento, aproximadamente 75% 
das despesas de capital foram concedidas, totalizando mais de US$ 415 milhões e os principais itens de longo prazo 
estão sendo executados de acordo com o cronograma, com o revestimento do forno previsto para o final de 
dezembro e o forno rotativo que deve ser entregue no início do 1º trimestre de 2023.  
 
Jeremy Martin, CEO da Horizonte Minerals, comentou: "Estamos muito satisfeitos com o progresso da construção 
alcançado até o momento, o que nos coloca em uma posição forte para entregar o projeto dentro do orçamento e 
do cronograma e, o mais importante, com um forte histórico de segurança. Também estamos muito contentes por 
termos retirado do Mecanismo de Dívida Sênior, uma parte central do pacote geral de financiamento do Projeto 
Araguaia Níquel. 
 
"Esperamos que o Araguaia traga benefícios sociais e econômicos significativos para as comunidades do entorno e 
partes interessadas locais e ficamos satisfeitos em ver nossos esforços reconhecidos na premiação da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/PA) realizada este mês, ao vencermos na categoria ESG com o nosso 
programa de capacitação profissional local – Transformando Horizontes. 
 
"Em geral, foi um ano de transformação para a Companhia e agradeço aos nossos funcionários, empreiteiras e 
principais partes interessadas pelos esforços até agora para avançar na construção do Araguaia. Acredito 
firmemente que esse esforço coletivo nos permitirá proporcionar de forma rápida um valor significativo ao Araguaia 
à medida que nos aproximamos da produção do primeiro níquel". 
 
 



 
 

 
 

PROGRESSO DA CONSTRUÇÃO 
 
Saúde e Segurança 
 A taxa de frequência de lesões por afastamento ("LTIFR") no Projeto Araguaia Níquel em 31 de outubro de 2022 
foi de 0 e a taxa total de frequência de lesões registráveis ("TRIFR") foi de 1,45 com base em uma média móvel de 
12 meses, que são calculadas por milhão de horas trabalhadas. Mantemos o foco de incorporar os controles de 
risco críticos com nossa crescente força de trabalho e o reforço das Regras de Ouro da Horizonte. Para 
complementar essas atividades, continuamos a implementar ferramentas para aumentar o envolvimento e a 
participação dos parceiros contratantes em nossos sistemas e processos de segurança. Até o momento, mais de 
1.600 auditorias internas de segurança foram realizadas e mais de 1,5 mil observações do plano de segurança foram 
concluídas.  
 
No trimestre, a Companhia realizou uma campanha de monitoramento da higiene no trabalho, para acompanhar a 
exposição dos trabalhadores a partículas, gases, ruído e vibrações. Essas atividades, combinadas com a vigilância 
médica de rotina, garantem que nossa força de trabalho permaneça saudável. 
 
Atividades de construção  
A parede do britador primário reforçado já foi concluída e a próxima etapa é contornar e hidrossemear os lados da 
almofada e instalar a base de concreto reforçada onde o britador primário será montado.  
 
As obras civis seguem progredindo, as fundações do forno a arco elétrico foram concluídas com sucesso e a placa 
de base do forno, que já está no local, tem previsão de montagem nas próximas semanas, marcando o início da 
fase de instalação eletromecânica. Para acompanhar a etapa de fundação do forno, clique aqui. 
https://horizonteminerals.com/uk/en/videos_and_audio/ 
 
Até o momento, 510 fundações de estacas profundas, afundadas a uma profundidade de 18 metros, foram 
instaladas, inclusive para as fundações da coluna de suporte do forno rotativo, área de calcinação, britador 
secundário e prédio de homogeneização. 
 
A construção da principal linha de 125 quilômetros e 230kV para alimentar a planta está avançando em quatro 
frentes de trabalho.  A pré-montagem das estruturas da torre está em andamento, com a perfuração e concretagem 
das fundações da torre progredindo dentro do cronograma.  A construção das principais subestações e no ponto 
de conexão já começaram. As seções da placa de base do forno estão no site, a soldagem foi agora concluída e o 
casco do forno chegará até o final do ano. 
 
Atividades ambientais  
No segundo trimestre de construção ativa os programas ambientais permaneceram focados na prevenção e 
mitigação de impactos. Os programas de proteção da fauna incluíram a realocação ativa de animais antes da 
limpeza para a atividade de construção. Até o momento, mais de 140 indivíduos de 55 espécies foram resgatados 
por meio dos programas. As equipes envolvidas deram continuidade à coleta de propágulos de plantas (sementes, 
mudas e similares) para garantir que a diversidade genética e de espécies seja mantida nos programas de geração 
de plantas de viveiro.  A construção do centro de conservação da biodiversidade e a expansão do viveiro de plantas 
estão praticamente concluídas.  A previsão é que o viveiro entregue de 50 a 60 mil mudas de árvores nativas por 
ano para a reabilitação e a geração de novos corredores verdes.  
 
Como parte das atividades da Companhia em direção ao impacto positivo na biodiversidade, a Horizonte Minerals 
iniciou o reflorestamento de linhas de riachos afetadas por pastagens que haviam sido impactadas pela agricultura 
de longo prazo e pelo excesso de pastagem. Associado aos objetivos de biodiversidade, foi concluído um estudo 
das espécies vegetais invasoras, que fazem parte da atualização em curso do Plano de Ação para a Biodiversidade 
da Companhia. 
 

https://horizonteminerals.com/uk/en/videos_and_audio/


 
 

 
 

Atividades sociais  
Este mês, a Horizonte foi reconhecida na premiação da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH/PA) 
como vencedora na categoria ESG com o programa de capacitação profissional local – Transformando Horizontes. 
O programa, realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), principal provedor 
nacional de treinamento industrial, já ministrou mais de 20 cursos de capacitação (12 concluídos até o momento), 
com mais de 200 graduados, sendo 32% do sexo feminino e 14% de jovens. Em apenas sete meses desde o início, 
a Companhia já empregou 28 pessoas no Projeto Araguaia Níquel. 
 
CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGIA 
Em novembro, foram assinados contratos vinculantes de compra de energia para os primeiros 10 anos de produção 
do Araguaia, garantindo preços globalmente competitivos, 30% abaixo do previsto no Estudo de Viabilidade.  
Representando cerca de 1/3 do custo operacional do Araguaia, esses preços competitivos de energia vão permitir 
que a Companhia opere no quartil de menor custo e de emissões de CO2, diferenciando-a não apenas dos pares 
globais do ponto de vista do custo, mas também do ponto de vista ambiental. 
 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS 
Conforme anunciado no início do mês, a Horizonte Minerals satisfez todas as condições precedentes para a primeira 
utilização sob as linhas de crédito de financiamento de projetos com garantia de US$ 346,2 milhões (as Linhas de 
Crédito Sênior) e agora está recebendo a primeira parcela de fundos dos Credores Seniores.  
 
 
Este marco demonstrou que a Empresa fez progressos significativos no cronograma de desenvolvimento do Projeto 
Araguaia Níquel e foi capaz de satisfazer aos Credores Seniores que a Empresa tem: 
 

• fez progressos significativos com a construção e de acordo com o cronograma;  
• adjudicou todos os principais contratos de materiais, incluindo fornecimento de equipamentos, Engenharia 

de Aquisição e Gestão de Construção (EPCM), acesso portuário e fornecimento de energia;  
• teve um aproveitamento de longo prazo em vigor para 100% da produção do Araguaia a partir da linha 1 

com uma contraparte de alta qualidade na Glencore; e 
• formou uma equipe de alta qualidade para entregar o Projeto. 

Após o anúncio da Companhia em outubro desse ano sobre uma proposta de captação de recursos de 
aproximadamente £ 61,7 milhões, a Horizonte Minerals anunciou uma captação de recursos subscrita de 
aproximadamente 70,5 milhões em 5 de outubro de 2022, que foi finalizada em 8 de novembro de 2022 após a 
admissão na AIM e na TSX das ações recém-emitidas.   
 
SOBRE A HORIZONTE MINERALS 
A Horizonte Minerals plc (AIM & TSX: HZM) está desenvolvendo dois projetos Classe 1, 100% de sua propriedade 
no Estado do Pará: o Projeto Araguaia Níquel e o Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto. Ambos de grande escala, 
alta qualidade, baixo custo, baixo carbono e escaláveis.  O Projeto Araguaia está em construção, com o primeiro 
metal previsto para o início de 2024. Quando estiver com as Linhas 1 e 2 em fase de produção, produzirá 29.000 
toneladas de níquel por ano. O Projeto Vermelho de Níquel e Cobalto está em fase de Estudo de Viabilidade e 
produzirá 25 mil toneladas de níquel e 1.250 toneladas de cobalto para abastecer o mercado de baterias de veículos 
elétricos. O perfil de produção combinado de curto prazo da Horizonte Minerals é de mais de 60.000 toneladas de 
níquel por ano, o que posiciona a Companhia como um produtor de níquel relevante globalmente. Os três principais 
acionistas da Horizonte Minerals são La Mancha Investments S.à r.l., Glencore plc e Orion Resource Partners LLP.  
 
Para mais informações, acesse www.horizonteminerals.com.br 
 
Assessoria de Imprensa - InPress Porter Novelli 
Taís Barros/Sheila Angelis – (11) 3330-3815 
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DECLARAÇÃO DE ADVERTÊNCIA SOBRE INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS 

Exceto por declarações de fatos históricos relacionados à Empresa, certas informações contidas neste comunicado 
à imprensa constituem "informações prospectivas" sob a legislação de valores mobiliários canadense. As 
informações prospectivas incluem, mas não se limitam a, a capacidade da Empresa de concluir a aquisição de 
equipamentos conforme descrito neste documento, declarações com relação ao potencial dos projetos minerais 
imobiliários atuais ou futuros da Empresa; a capacidade da Companhia de concluir um estudo de viabilidade 
positivo em relação à segunda linha RKEF no Araguaia no prazo, ou de todo, o sucesso das atividades de exploração 
e mineração; custo e calendário da exploração, produção e desenvolvimento futuros; os custos e o prazo de entrega 
dos equipamentos a serem adquiridos, conforme descrito neste documento, a estimativa de recursos e reservas 
minerais e a capacidade da Companhia de atingir suas metas em relação ao crescimento de seus recursos minerais; 
a realização de estimativas de recursos minerais e reservas e a obtenção de produção de acordo com o perfil de 
produção potencial da Companhia ou de forma alguma. Geralmente, as informações prospectivas podem ser 
identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", 
"orçamento", "programado", "estima", "prevê", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou 
variações de tais palavras e frases ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", 
"seriam", "poderiam" ou "serão tomadas”, “ocorrer" ou "ser alcançado". As informações prospectivas baseiam-se 
nas suposições, estimativas, análises e opiniões razoáveis da administração feitas à luz de sua experiência e sua 
percepção de tendências, condições atuais e desenvolvimentos esperados, bem como outros fatores que a 
administração acredita serem relevantes e razoáveis nas circunstâncias na data em que tais declarações são feitas, 
e estão inerentemente sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos,  incertezas e outros fatores que podem fazer 
com que os resultados reais, o nível de atividade, o desempenho ou as realizações da Empresa sejam materialmente 
diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais informações prospectivas, incluindo, entre outros, riscos 
relacionados a: a incapacidade da Empresa de concluir a aquisição de equipamentos aqui contemplados, no prazo 
ou de forma alguma,  a capacidade da Companhia de concluir um estudo de viabilidade positivo quanto à 
implantação de uma segunda linha RKEF no Araguaia no cronograma contemplado ou, de todo, riscos de exploração 
e mineração, concorrência de concorrentes com maior capital; a falta de experiência da Companhia em relação às 
operações de mineração em estágio de desenvolvimento; flutuações nos preços dos metais; riscos não segurados; 
requisitos ambientais e outros requisitos regulamentares; Licenças de exploração, extracção mineira e outras; as 
obrigações de pagamento futuras da Empresa; potenciais disputas com relação ao título da Companhia e à área de 
suas concessões de mineração; a dependência da Companhia de sua capacidade de obter financiamento suficiente 
no futuro; a dependência da Companhia de suas relações com terceiros; as joint ventures da Companhia; o 
potencial de flutuações cambiais e instabilidade política ou econômica nos países em que a Companhia opera; 
flutuações cambiais; a capacidade da Empresa de gerir o seu crescimento de forma eficaz; o mercado de negociação 
das ações ordinárias da Companhia; incerteza em relação aos planos da Companhia de continuar a desenvolver 
suas operações e novos projetos; a dependência da Companhia de pessoal-chave; possíveis conflitos de interesse 
de diretores e diretores da Companhia, e diversos riscos associados ao arcabouço legal e regulatório em que a 
Companhia atua, juntamente com os riscos identificados e divulgados no registro de divulgação da Companhia 
disponível no perfil da Companhia no SEDAR em www.sedar.com, incluindo, sem limitação, o formulário de 
informação anual da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro,  2021, o Relatório Araguaia e o Relatório 
Vermelho. Embora a administração da Empresa tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam fazer 
com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles contidos nas informações prospectivas, pode haver 
outros fatores que façam com que os resultados não sejam os esperados, estimados ou pretendidos. Não pode 
haver garantia de que tais declarações se provarão precisas, pois os resultados reais e os eventos futuros podem 
diferir materialmente daqueles previstos em tais declarações. 
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