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POTÁSSIO DO BRASIL LTDA. PRONTA PARA INICIAR SONDAGENS NO 

PROJETO POTÁSSIO NO ESTADO DO AMAZONAS 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

Belo Horizonte, Brasil, 3 Novembro, 2009: Potássio do Brasil Ltda. (“Potássio do Brasil” ou a  
“Companhia”)  tem a satisfação em anunciar que a Boart Longyear Latin America, uma subsidiária da 
Boart Longyear Company de Utah, USA foi contratada para executar o programa de sondagens nas 
propriedades da companhia no Estado do Amazonas, Brasil. A mobilização dos equipamentos de 
sondagens está prevista para ser iniciada em meados de Novembro com o inicio das sondagens devendo 
ocorrer até o final do mês. Todas as licenças ambientais já foram obtidas assim como os acordos com os 
superficiários onde os trabalhos serão realizados.  

O programa de sondagens está focado em dois alvos situados nas propriedades para as quais a companhia 
detém os direitos de pesquisa na Bacia do Amazonas. Furos de sondagens verticais com diâmetros dos 
testemunhos HQ estão planejados para testar as camadas de sal que contém a mineralização de potássio 
(silvinita), conforme indicam os resultados dos estudos dos dados geofísicos (sísmica) e sondagens de 
petróleo disponíveis para estas áreas. Do ponto de vista geológico a Bacia do Sedimentar do Amazonas 
tem muitas características semelhantes às Bacias de Saskatchewan (no Canadá) e Urals (Rússia) nas quais 
estão situados os maiores depósitos de potássio conhecidos mundialmente. Os resultados deste programa 
de sondagens serão utilizados para estabelecer uma reserva geológica de minério de potássio que se 
enquadre nos padrões NI 43-101 (segundo critérios da bolsa de Toronto – TSX). 

Helio Diniz, Diretor Geral do Grupo no Brasil, observa: “O trabalhos do projeto estão progredindo 
dentro do esperado. No momento os trabalhos estão concentrados na análise sistemática dos dados 
geológicos e de exploração de petróleo disponíveis, com o intuito de definir e priorizar os alvos de 
pesquisa tanto desta fase do projeto como para as campanhas de pesquisas futuras. O planejamento das 
sondagens desta etapa está concluído assim como a implantação do escritório de apoio de campo, e 
estamos ansiosos para o inicio das sondagens. Estamos prevendo a divulgação de resultados iniciais 
para aproximadamente seis semanas após o inicio das sondagens”. 

 
Sobre a Potássio do Brasil Ltda. 
 
A Potássio do Brasil é uma empresa brasileira privada, com sede na cidade de Belo Horizonte, MG, 
focada na exploração de potássio e com sede na cidade de Belo Horizonte. A empresa detém direitos 
minerais estrategicamente localizados os ao longo dos quase 400 km da Bacia Sedimentar do 



Amazonas. Dados geológicos, de sísmica e furos de sondagem indicam que a bacia tem escala e 
características geológicas similares e mesma idade que a Bacia de Saskatchewan no Canadá. 
 
Por favor, visite o site da Companhia: www.potassiodobrasil.com.br  ou www.brazilpotash.com     
 
Para informações adicionais, favor contatar: 
 
Helio Diniz      Aaron Wolfe 
Managing Director, Brazil Operations   Vice President, Corporate Development 
Tel: +55 31 3505 5200     Tel: +1 (416) 309-2696 
 
Alerta Sobre Projeções Futuras 
 
Exceto por declarações relativas a fatos históricos aqui citados, as demais informações contidas nesta 
nota para a imprensa constituem “Projeções Futuras” ou “forward-looking information” conforme 
entendimento das leis de mercado. Tais Projeções Futuras podem ser identificadas por palavras como 
“planeja”, “propõe”, “estima”, “pretende”, “espera”, “acredita”, “pode”, “será” e incluir sem 
limitações, afirmações sobre os planos de negócio da Companhia, projeções sobre sucesso futuro 
baseada em sucesso passado, disponibilidade de financiamento, habilidade de identificar e executar 
investimentos, filosofia de investimentos e concepção de negócio, custos e gastos projetados, benefícios 
potenciais do negócio, e previsão de retorno. Não há nenhuma garantia que tais afirmações se provarão 
corretas, os resultados reais e eventos futuros podem diferir significativamente de tais afirmações. Em 
particular, sucesso ou realizações passadas não garantem sucesso futuro. Fatores que podem levar os 
resultados concretos a diferir substancialmente incluem, entre outros, preço dos metais, competição, 
riscos financeiros, riscos de aquisição, riscos inerentes da indústria de mineração, e riscos institucionais. 
A maioria destes fatores está fora do controle da Companhia. Os investidores são alertados a não confiar 
excessivamente em Projeções Futuras. Exceto quando solicitado pelos órgãos regulatórios, a Companhia 
expressamente renuncia qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente Projeções Futuras, 
resultantes tanto de novas informações quanto de eventos futuros, entre outros. 


