PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

MMX Mineração e Metálicos S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 02.762.115/0001-49
Praia do Flamengo, nº 154, 5º andar
22210-030 - Flamengo
Rio de Janeiro, RJ
1.262.590 Ações Ordinárias
Valor da Distribuição: R$1.029.010.850
Código ISIN das Ações: BRMMXMACNOR2
Código de negociação no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”): MMXM3
Preço por Ação: R$815,00
MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX”) está realizando uma oferta que compreende a distribuição pública primária de 1.262.590 ações ordinárias de emissão da MMX
(“Oferta”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal (“Ações” ou “Ações Ordinárias”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior, conforme
deliberações do Conselho de Administração da MMX em reunião realizada em 6 de julho de 2006. O preço de emissão ou venda das Ações (“Preço por Ação”) foi aprovado
pelo Conselho de Administração da MMX, antes da concessão do registro da Oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
As Ações serão colocadas no Brasil pelo Banco Pactual S.A., que será o coordenador líder para os fins da Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse” e em conjunto com o Coordenador Líder “Coordenadores da
Oferta”), pelo Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. e pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenadores”) e pelo Banco ABN AMRO Real S.A. (“Instituição Subcontratada”),
em conformidade com os procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 400, em mercado de balcão não-organizado, para investidores institucionais qualificados
brasileiros (“Investidores Qualificados Brasileiros”), com esforços de colocação no exterior por meio de Credit Suisse Securities (USA) LLC e Pactual Capital Corporation
(“Agentes de Colocação Internacional”) para investidores institucionais qualificados estrangeiros que sejam registrados junto à CVM, nos termos previstos na Instrução CVM
nº 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada, e da Resolução CMN 2.689/00, ou, ainda, nos termos das normas de investimento externo direto da Lei 4.131/62,
sendo que, no caso de investidores residentes nos Estados Unidos da América (“EUA”), tais investidores deverão, ainda, ser investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A (“Regra 144A”) do U.S. Securities Act of 1933 (“Securities Act”), editada pela Securities and Exchange Commission
dos EUA (“SEC”), em operações isentas de registro em conformidade com o Securities Act, e nos demais países, exceto no Brasil e nos EUA, em conformidade com a
Regulation S do Securities Act editada pela SEC (“Regulamento S”), por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional
(“CMN”), Banco Central do Brasil (“BACEN”) e CVM (“Investidores Qualificados Estrangeiros”, e, conjuntamente com os Investidores Qualificados Brasileiros, os
“Investidores Qualificados”). O Preço por Ação foi fixado após a finalização do Procedimento de Bookbuilding, conduzido pelos Coordenadores da Oferta.
Por Ação .................................................
Total ......................................................
(1)
(2)

Comissões (1)
50,70
64.011.498,24

Preço (R$)
815,00
1.029.010.850,00

Recursos Líquidos (2)
764,30
964.999.351,76

Sem considerar o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas da Oferta.

A quantidade total de Ações poderá ser acrescida de lote suplementar de até 189.388 novas ações ordinárias de emissão da MMX, com as mesmas características das Ações
inicialmente ofertadas, equivalentes a até 15% das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção para subscrição de tais ações outorgada pela
MMX aos Coordenadores da Oferta, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, as quais serão destinadas exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que
venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Lote Suplementar”). A Opção de Lote Suplementar poderá ser exercida pelo Credit Suisse, total ou parcialmente, após
consultar o Coordenador Líder, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação do anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”), inclusive. Não foi e nem será realizado
nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC, nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil.
Registro da Oferta na CVM: Distribuição Primária: CVM/SRE/REM/2006/021, em 21 de julho de 2006.
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da
companhia emissora, bem como sobre as Ações a serem distribuídas.”
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Ações. Ao decidir por adquirir as Ações, potenciais investidores
deverão realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. Os
investidores devem ler a seção “Fatores de Risco”, da página 53 a 70 deste Prospecto, para discussão de certos fatores de risco que devem ser considerados
com relação à aquisição das Ações.
“A presente Oferta pública/programa foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para
as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, aprovado em Assembléia Geral da ANBID, e parte
integrante da ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o n.º
510718, atendendo, assim, a presente Oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à
ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou Ofertantes, das instituições
participantes e dos valores mobiliários objeto da Oferta pública."

Coordenadores Globais e Bookrunners

Coordenador

Coordenador Líder

Instituição Subcontratada

A data deste Prospecto Definitivo é 20 de julho de 2006.

Coordenador

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos para fins do presente Prospecto.
ABC BSC

Arab Banking Corporation BSC.

Ações ou Ações Ordinárias

Ações ordinárias de emissão da MMX, objeto da presente Oferta.

Ações da Oferta

1.262.590 Ações de emissão da MMX objeto da Oferta, acrescidas, se
for o caso, das Ações do Lote Suplementar.

Ações do Lote Suplementar

Ações de emissão da MMX, equivalentes a até 15% das Ações
inicialmente ofertadas, com as mesmas características das Ações
inicialmente ofertadas, em decorrência do exercício da Opção de
Lote Suplementar. Salvo se disposto de maneira diversa, as
referências às Ações serão também referência às Ações do Lote
Suplementar.

Administração

O Conselho de Administração e a Diretoria da MMX.

Agentes de Colocação
Internacional

Credit Suisse Securities (USA) LLC e Pactual Capital Corporation.

Alvará de Autorização de
Pesquisa

Título jurídico concedido pelo DNPM que permite ao seu titular
executar trabalhos necessários à definição de jazida mineral, sua
avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu
aproveitamento econômico.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica.

ANTAQ

Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Anúncio de Início

O Anúncio de Início de Distribuição Pública Primária de Ações
Ordinárias de Emissão da MMX a ser publicado pelos
Coordenadores da Oferta e pela MMX, nos termos da Instrução
CVM 400.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado, publicado em 10 de julho de 2006 no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal “Valor Econômico”.

Banco ABC

Banco ABC Brasil S.A.

Banco Central

Banco Central do Brasil.

Banco Itaú - BBA

Banco Itaú BBA S.A.

BM&F

Bolsa de Mercadorias e Futuros.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

BOVESPA

Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.
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CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

CDI

Certificado de Depósito Interbancário.

Centennial Asset

Centennial Asset Mining Fund LLC, investidor estrangeiro, acionista
controlador da Centennial Asset Participações Amapá S.A., Centennial
Asset Participações Minas-Rio S.A. e Centennial Asset Participações
Corumbá S.A., proprietárias de, respectivamente, 30% das quotas
representativas do capital social das seguintes sociedades controladas
da Companhia: MMX Amapá, MMX Minas-Rio e MMX Corumbá.

CETIP

Câmara de Custódia e Liquidação, regulada pelo Banco Central e
CVM.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

Código Civil

Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, e alterações posteriores

Código de Mineração

Decreto Lei n° 227 de 28 de fevereiro de 1967, e alterações
posteriores.

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Companhia, MMX ou Nós

MMX Mineração e Metálicos S.A.

Concessão de Lavra

Direito minerário que tem, por título, portaria assinada pelo
Ministro de Estado de Minas e Energia (ou diferentemente,
conforme estipulado pela legislação em vigor na época de
constituição do direito), o qual permite o aproveitamento industrial
da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que
contiver, até o seu beneficiamento.

Constituição Federal

Constituição Federal da República Federativa do Brasil.

Contrato de Distribuição

Instrumento Particular de Contrato de Distribuição Pública Primária
de Ações Ordinárias de Emissão da MMX Mineração e Metálicos
S.A., celebrado em 20 de julho de 2006, entre a Companhia, os
Coordenadores da Oferta e a CBLC, esta na qualidade de
interveniente anuente.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da MMX
Mineração e Metálicos S.A. celebrado em 20 de julho de 2006 entre
a Companhia, os Coordenadores da Oferta e o Credit Suisse (Brasil)
S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, relativo às atividades
de estabilização de preço das ações de emissão da Companhia.

Coordenador Líder ou
Coordenador Líder e
Bookrunner ou Pactual

Banco Pactual S.A.

Coordenador e Bookrunner ou Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Credit Suisse
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Coordenadores

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. e Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta ou
Coordenadores Globais e
Bookrunners

Banco Pactual S.A e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil)
S.A.

Corretora

Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Corretoras Consorciadas

Instituições financeiras e corretoras de títulos e valores mobiliários
integrantes do sistema de distribuição autorizadas a operar na
BOVESPA e indicadas no Aviso ao Mercado e/ou no Anúncio de
Início, subcontratadas pelos Coordenadores da Oferta em nome da
Companhia para fazer parte do esforço de venda de colocação das
Ações, exclusivamente aos Investidores da Oferta de Dispersão.

CPMF

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Liquidação

26 de julho de 2006, ou seja, o último dia do Período de Colocação.

DNPM

Departamento Nacional de Produção Mineral.

Dólar, Dólar ou US$

Dólar dos Estados Unidos da América.

EBITDA

O EBITDA, de acordo com o Ofício Circular CVM nº 1/2005,
compreende os lucros antes das despesas financeiras líquidas, do
imposto de renda e contribuição social, depreciação e amortização
e resultados não-operacionais. O EBITDA não é uma medida de
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, não
representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não
deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como
indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto
do fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não possui
significado padronizado e nossa definição de EBITDA pode não ser
comparável àquelas utilizadas por outras sociedades.

Enersul

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A.

Estrada de Ferro do Amapá

A estrada de ferro, cujo único trecho inicia em Serra do Navio e
finda no município de Santana, estado do Amapá, objeto do
contrato de concessão firmado entre a MMX Logística e o Governo
do Estado do Amapá.

FGTS

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

FOB

Cláusula contratual por meio da qual o exportador entrega as
mercadorias quando elas transpõem a amurada do navio no porto
de embarque nomeado.

GIC

Gulf Investment Corporation.
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ou

GIIC

Gulf Industrial Investment Co., uma subsidiária da GIC, proprietária
de uma planta de pelotização na Cidade de Hidd, Reino do Bahrein.

Grupo EBX

Conjunto de sociedades controladas pelo nosso acionista
controlador, Eike F. Batista, que não constitui um grupo de
sociedades nos termos da Lei de Sociedades por Ações.

Hatch

Hatch do Brasil Ltda.

IBAMA

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.

IBGC

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

ICOMI

Indústria e Comércio de Minérios S.A.

IFC

International Finance Corporation.

IFRS

International Financial Reporting Standards.

IGP-DI

Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas.

Índice BOVESPA

Indicador de desempenho do mercado de ações no Brasil. O índice
é o valor atual de uma carteira teórica de ações negociadas na
BOVESPA constituída a partir de uma aplicação hipotética, que
reflete não apenas as variações dos preços das ações, mas também
o impacto da distribuição dos proventos, sendo considerado um
indicador que avalia o retorno total das ações que o compõe.

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE.

INPI

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Instrução CVM 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Instrução CVM 325

Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000.

Instrução CVM 409

Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004.

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta, os Coordenadores, a Instituição
Subcontratada e as Corretoras Consorciadas.

Instituição Subcontratada

Banco ABN AMRO Real S.A.
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Investidores da Oferta de
Dispersão

Investidores pessoas físicas ou jurídicas que sejam Investidores
Qualificados Brasileiros e clubes de investimento que sejam Investidores
Qualificados Brasileiros e que decidirem participar da Oferta mediante
solicitação de reserva por meio de formulário, destinado à subscrição de
Ações nas condições descritas neste Prospecto.

Investidores da Oferta
Institucional

Investidores Qualificados que decidirem participar da Oferta por
meio de Procedimento de Bookbuilding, sem recebimento de
reservas e inexistindo valores mínimos ou máximos de investimento
para tais investidores.

Investidores Qualificados

Investidores Qualificados Brasileiros e Investidores Qualificados
Estrangeiros.

Investidores Qualificados
Brasileiros

Investidores qualificados, conforme definidos pelo art. 109 da
Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, quais sejam:
instituições financeiras, companhias seguradoras e sociedades de
capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar, pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos
financeiros em valor superior a R$ 300.000,00 e que, adicionalmente,
atestem por escrito sua condição de investidor qualificado, fundos de
investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados, e
administradores de carteira e consultores de valores mobiliários
autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios.

Investidores Qualificados
Estrangeiros

Investidores qualificados estrangeiros que sejam registrados junto à
CVM, nos termos da Instrução CVM 325 e da Resolução CMN
2.689, ou, ainda, nos termos das normas de investimento externo
direto da Lei nº 4.131, sendo que, no caso de investidores
residentes nos Estados Unidos, tais investidores deverão, ainda, ser
investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), conforme definido pela Regra 144A do Securities Act.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE.

KPMG

KPMG Auditores Independentes.

Lei 4.131/62

Lei nº 4.131, de 27 de setembro de 1962, e alterações posteriores.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Lei do Mercado de Capitais

Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

MMX Amapá

MMX Amapá Mineração Ltda., sociedade limitada controlada pela
Companhia, a qual detém 70% do seu capital.

MMX Corumbá

MMX Corumbá Mineração Ltda., sociedade limitada controlada
pela Companhia, a qual detém 70% do seu capital.

MMX Logística

MMX Logística do Amapá Ltda, sociedade limitada controlada pela
MMX Amapá Mineração, a qual detém 99,9% do seu capital.

MMX Metálicos

MMX Metálicos Brasil Ltda., sociedade limitada controlada pela
Companhia, a qual detém 99,9% do seu capital.

MMX Minas-Rio

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda., sociedade limitada
controlada pela Companhia, a qual detém 70% do seu capital.
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MPBA

Mineração Pedra Branca do Amapari Ltda.

Mina Corumbá

Conjunto de direitos de lavra e alvarás de exploração para minério
de ferro localizado a cerca de 18 km da cidade de Corumbá, no
estado de Mato Grosso do Sul, que inclui a Mina 63, conforme
definida nos Estudos de Viabilidade para o Sistema MMX Corumbá.

Mina Amapá

Conjunto de alvarás de exploração para minério de ferro localizado
a cerca de 200 km da capital do estado, Macapá e cerca de 15 km
da Serra do Navio.

Mina Minas Gerais

Conjuntos de direitos de lavra e alvarás de exploração de minério
de ferro localizados no Estado de Minas Gerais, nos municípios de
Serro, Alvorada de Minas.

MMX

MMX Mineração e Metálicos S.A.

Natrontec

Natrontec - Estudos de Engenharia de Processos Ltda.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem da BOVESPA
diferenciadas de governança corporativa.

Oferta Pública ou Oferta

Oferta pública de 1.262.590 ações ordinárias a serem emitidas pela
MMX, a ser realizada no Brasil nos termos da Instrução CVM 400 e,
ainda, com esforços de colocação nos EUA, para investidores
institucionais qualificados, definido em conformidade com o
disposto na Regra 144A, em operações isentas de registro de
acordo com o Securities Act, e nos demais países (exceto nos
Estados Unidos e no Brasil), com base no Regulamento S, em
ambos os casos, por meio dos mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM.

Oferta de Dispersão

Oferta de Ações Ordinárias realizada junto a Investidores da Oferta
de Dispersão.

Oferta Institucional

Oferta de Ações Ordinárias realizada junto a Investidores da Oferta
Institucional.

Opção de Lote Suplementar

Opção outorgada pela MMX aos Coordenadores da Oferta para
emissão das Ações do Lote Suplementar a serem destinadas
exclusivamente para atender a eventual excesso de demanda que venha
a ser constatado no decorrer da Oferta, a ser exercida, no todo ou em
partes, pelo Credit Suisse, após consultar o Coordenador Líder, a partir
da data de assinatura do Contrato de Distribuição e até 30 (trinta) dias
contados da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive.

Outokumpu ou OT

Outokumpu Technology GmbH.

Partes Vinculadas

Investidores da Oferta de Dispersão que sejam (a) administradores da
Companhia, (b) controladores ou administradores das Instituições
Participantes da Oferta, (c) outras pessoas vinculadas à Oferta, e (d)
cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até
o
o 2 grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (a), (b) ou (c).
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com

regras

Pedido de Reserva

Solicitação de reserva por meio de formulário específico pelos
Investidores da Oferta de Dispersão, destinado à subscrição de Ações.

Período de Colocação

Prazo para a colocação e aquisição das Ações, que será de até três
dias úteis a contar da data de publicação do Anúncio de Início.

PIB

Produto Interno Bruto do Brasil.

PIS

Programa de Integração Social.

Porto do Açu

Propriedade imobiliária da MMX Minas-Rio localizada no Município de
São João da Barra, onde a Companhia desenvolve um projeto de
terminal portuário misto para o escoamento da exportação de minério
de ferro da Mina Minas Gerais, assim como outros produtos, próprios
ou de terceiros, que possam se mostrar viáveis economicamente.

Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil

Princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade
com a Lei das Sociedades por Ações, as normas e instruções da
CVM e as recomendações do IBRACON.

Prazo de Distribuição

O prazo de distribuição das Ações é de até 6 meses contados a
partir da data de publicação do Anúncio de Início.

Preço por Ação

Preço de emissão e/ou aquisição por Ação, a ser fixado após a
realização do Procedimento de Bookbuilding, conduzido junto a
Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, em
conformidade com os artigos 23, parágrafo 1.º e 44 da Instrução
CVM 400, tendo como parâmetro as indicações de interesse, em
função da qualidade da demanda (por volume e preço), coletadas
junto aos Investidores Institucionais.

Procedimento de Bookbuilding Procedimento a ser conduzido pelos Coordenadores da Oferta para
coleta de intenções de investimento de Investidores Institucionais
interessados em adquirir Ações.
Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária das Ações
Ordinárias de Emissão da MMX.

Prospecto ou Prospecto
Definitivo

Este Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária das Ações
Ordinárias de Emissão da MMX.

Ramp-up

Período entre a data de início de operações e a data em que o
empreendimento atinge sua capacidade nominal plena.

Regra 144A

Rule 144A do Securities Act.

Regulamento S

Regulation S do Securities Act.

Regulamento do Novo
Mercado

Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA.

Resolução CMN 2.689

Resolução do CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000.

SEC

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América.
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Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

SEMA

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Amapá.

Serra do Navio

Município de Serra do Navio, Estado do Amapá.

Sistema MMX Amapá

O conjunto de ativos e passivos de propriedade da MMX Amapá,
da MMX Metálicos e da MMX Logística, incluindo a Mina Amapá, a
Estrada de Ferro do Amapá, uma usina de ferro gusa e semiacabados, e um terminal portuário no Município de Santana.

Sistema MMX Corumbá

O conjunto de ativos e passivos de propriedade da MMX Corumbá
e da MMX Metálicos, incluindo a Mina Corumbá e uma usina de
ferro gusa e semi-acabados.

Sistema MMX Minas-Rio

O conjunto de ativos e passivos de propriedade da MMX MinasRio, da MMX Metálicos e da MMX Logística, incluindo a Mina
Minas Gerais, um mineroduto (um duto que transportará polpa de
minério de ferro ao terminal portuário), um terminal portuário
(Porto do Açu) e uma usina de pelotização.

Sistemas Integrados MMX

Conjuntamente, o Sistema MMX Amapá, o Sistema MMX
Corumbá e o Sistema MMX Minas-Rio.

SRK

SRK Consulting.

Taxa DI

Taxas médias dos depósitos interfinanceiros DI de 1 dia, over extra
grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias,
calculada e divulgada pela CETIP no informativo diário disponível em
sua página na internet e no jornal Gazeta Mercantil, edição nacional,
ou na falta deste, em um outro jornal de grande circulação.

Taxa Libor

London Interbank Offered Rate (taxa interbancária do mercado de
Londres).

Terminal Portuário de Santana Terminal portuário misto, a ser construído na propriedade
imobiliária objeto do Decreto 1.008, de 31 de marco de 2006, da
lavra do Governador do Estado do Amapá, pela MMX Amapá e/ou
MMX Logística, no município de Santana, Estado do Amapá, para
o escoamento da exportação de minério de ferro da Mina Amapá,
assim como de outros produtos, próprios ou de terceiros, que
possam se mostrar viáveis economicamente.
Tressem

Tressem Participações S.A., antiga denominação social da Companhia.

TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo, divulgada pelo CMN.

TR

Taxa Referencial, divulgada pelo Banco Central.

Unibanco

UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A.

US GAAP

Práticas contábeis adotadas nos Estados Unidos da América.

USGS

United States Geological Survey.
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS
Alto Forno

Equipamento utilizado para produção do ferro metálico sob a forma
de ferro gusa a partir de óxidos de ferro por meio da utilização de
coque e/ou carvão vegetal como redutor, gerando como produto o
ferro gusa líquido e/ou sólido como sub-produto a escória também
líquida e/ou granulada.

Beneficiamento

Processo de britagem, concentração e classificação de minérios
através de processos físicos e químicos a fim de obter o minério ou
mineral na qualidade desejada.

Carvão de Coque ou
Carvão Coqueificável

Hulha betuminosa com uma qualidade que permite a produção de
coque adequado para o suporte de uma carga do alto-forno.
Normalmente utilizado em fornos de coque para fins metalúrgicos,
como a produção de ferro gusa.

Carvão Térmico

Tipo de hulha adequada à geração de energia após suas propriedades
de vaporização. Utilizada nas estações de energia térmica.

Carvão Vegetal

Substância obtida por meio da carbonização da madeira, lenha ou
resíduo florestal.

Concentração

Processo industrial baseado em tratamentos físicos, químicos ou
biológicos para o aumento do teor do elemento do interesse do
mineral desejado.

Coque

Produto obtido através de processo industrial que promove a
transformação do carvão coqueificável em coque.

Direito de Lavra

Concessão de lavra, a qual tem, por título, portaria assinada pelo
DNPM, a qual permite o aproveitamento industrial da jazida, desde a
extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o seu
beneficiamento.

Ferro Esponja

Minério de ferro, granulado ou em pelotas, convertido pelo processo
de Redução Direta, utilizado principalmente como substituto da
sucata na fabricação de aço em forno elétrico. Também conhecido
pela sua sigla em inglês, DRI (Directly Reduced Iron).

FEB

Ferro Esponja Briquetado. Ferro-Esponja que foi processado em
briquetes. Também conhecido pela sua sigla em inglês, HBI (Hot
Briquetted Iron).

Ferro-Liga

Ligas de ferro que contêm um ou mais elementos químicos.
Utilizadas para adicionar esses outros elementos ao metal fundido,
normalmente na fabricação do aço. Os principais ferro-ligas são de
cromo, manganês e silício.

Ferro Gusa

Produto obtido em alto-forno à base de coque ou carvão vegetal.

Finos

Minério de ferro com partículas inferiores a 6,35 mm de diâmetros e
superiores a 0,15 mm. São adequados para a sinterização. Quando
inferiores a 0,074 mm são adequados à pelotização (ver Ultra-finos).
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Granulado de Alto-Forno

Minério de ferro com tamanho das partículas entre 6,35 mm a 50,0
mm de diâmetro, com características químicas e metalúrgicas
adequadas para ser carregado diretamente no alto forno.

Mt

Milhões de toneladas.

Mtpy

Milhões de toneladas por ano.

Navio Cape Size

Embarcação adequada para o transporte de granéis sólidos com
capacidade de transporte entre 120.000 toneladas e 180.000
toneladas de carga líquida.

Navio Panamax

Embarcação adequada para o transporte de granéis sólidos com
capacidade de transporte entre 50.000 toneladas e 75.000
toneladas de carga líquida.

Navio VLOC

Embarcação adequada para o transporte de granéis sólidos com
capacidade de transporte acima de 300.000 toneladas de carga líquida.

Pelotas

Produto formado por partículas de minério de ferro ultra-finas,
aglomeradas com tamanho entre 8mm e 18mm e qualidade
adequada para um processo de redução dos óxidos de ferro em
ferro metálico (ferro gusa ou ferro esponja).

Pellet Feed

Minério fino para pelotização.

Redução Direta

Processo que remove oxigênio do minério de ferro sem fusão.

Recurso

Recurso Mineral é uma concentração ou ocorrência natural,
inorgânica ou material orgânico fossilizado sob ou sobre a superfície
terrestre na qual o formato e quantidade, grau ou qualidade que
tem razoável perspectiva econômica para extração. A localização,
quantidade, grau, características geológicas e continuidade do
Recurso são conhecidos, estimados ou interpretados de evidências
geológicas específicas e conhecidas.

Recursos Indicados

Recurso Mineral Indicado: é uma parte do recurso mineral na qual a
quantidade, grau ou qualidade, densidade, formato e características
físicas podem ser estimadas com um nível de precisão suficiente
para permitir a aplicação da técnica e parâmetros econômicos
apropriados, a fim de embasar o plano de mineração e a avaliação
da viabilidade econômica do depósito.

Recursos Inferidos

Recurso Mineral Inferido: é uma parte do recurso mineral na qual a
quantidade, grau ou qualidade, densidade, formato e características
físicas podem ser estimadas por evidências geológicas, amostras
limitadas e razoavelmente aceitas, mas não sendo verificadas a
continuidade geológica e o grau.

Reserva Mineral

Reserva Mineral é subdividida para aumentar a certeza nas Reservas
Prováveis e nas Reservas Comprovadas. As Reservas Prováveis tem
um menor grau de certeza do que as Reservas Comprovadas.
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Reservas Comprovadas
(mensuradas)

Reserva Mineral Comprovada é a parte econômica mineral da
Reserva Mineral Medida demonstrada no estudo de viabilidade
preliminar. Este estudo deve incluir informações corretas de
mineração, processamento, metalurgia, economia, além de outros
fatores relevantes que demonstrem e justifiquem ao tempo do
relatório a extração econômica.

Reservas Prováveis
(indicadas)

Reserva mineral Provável é a parte mineral econômica do Recurso
Indicado, e em algumas circunstâncias do Recurso Medido
demonstrado por, pelo menos, um estudo de viabilidade preliminar.
Este estudo deve incluir informações corretas de mineração,
processamento, metalurgia, economia, além de outros fatores
relevantes que demonstrem e justifiquem ao tempo do relatório a
extração econômica.

Sinter Feed

Finos de minério para sinterização.

Sinterização

Aglomeração de partículas de minério de ferro fundente através da
queima de finos de carvão.

TKU

Toneladas líquidas por quilômetro útil, ou seja, o peso das
mercadorias transportadas excluindo o peso do vagão.

Tonelada

Unidade de medida de massa, equivalente a 1.000 quilogramas.

Tonelada Longa

Unidade de medida de massa, equivalente a 1.065,05 quilogramas.

Ultra-Finos

Partículas de minério de ferro ultra-finas, com menos de 0,074 mm,
geradas pela lavra, beneficiamento e manuseio.

Unidades de Ferro

Medida do teor de ferro no minério de ferro que é equivalente a 1%
do conteúdo de ferro em uma tonelada de minério de ferro.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Este sumário contém um resumo das atividades da Companhia, de suas informações financeiras e
operacionais. O presente sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O investidor deve ler este Prospecto como um todo, incluindo as
informações contidas nas seções “Fatores de Risco” e “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e o Resultado Operacional”, assim como nas demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas, antes de tomar uma decisão de investimento.
VISÃO GERAL
O nosso projeto compreende operações integradas de mineração, beneficiamento, produção e logística
de minério de ferro e de insumos para siderurgia, com o objetivo de alcançar uma posição de destaque
a longo prazo neste mercado no Brasil e no exterior. Nosso projeto, que se encontra atualmente em
estágio de exploração com oportunidade de desenvolvimento a curto prazo, será fundamentado em
seis pilares:
•

Recursos minerais de qualidade esperados;

•

Administração com vasta experiência;

•

Baixo custo de produção e investimentos competitivos;

•

Logística integrada, planejada e independente;

•

Integração vertical em favor de produtos de alto valor agregado; e

•

Responsabilidade ambiental e social.

Iniciamos parte de nossas operações na Mina Corumbá em dezembro de 2005. Hoje, as nossas
operações estão sendo e serão desenvolvidas no Brasil, beneficiando-se dos recursos minerais
abundantes e do seu vasto território, os quais oferecem diversas oportunidades para o desenvolvimento
de nossos projetos de mineração e metalurgia. Planejamos que nossas operações sejam organizadas em
sistemas integrados de mineração, beneficiamento, produção e logística, denominados Sistemas
Integrados MMX. Temos, atualmente, em fase de implementação ou estudos, três sistemas,
independentes, os quais se encontram em estágio inicial de desenvolvimento, denominados Sistema
MMX Corumbá, Sistema MMX Amapá e Sistema MMX Minas-Rio.
A tabela abaixo mostra as principais características dos Sistemas Integrados MMX, incluindo seus
recursos minerais indicados e inferidos, as datas estimadas de entrada em operação, volumes anuais
estimados de produção/transporte nominal, o momento em que estima-se que cada componente dos
Sistemas Integrados MMX esteja operando em capacidade plena e nossa respectiva participação nos
projetos.
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Sistemas Integrados MMX

Recursos Minerais, até 31 de março de 2006
(milhões de toneladas de minério de ferro) (1)

Data Estimada
para Início das
Operações (2)

Volume Estimado
de Produção
Total/Transporte
(milhões de
toneladas/ano) (3)

Teor (%)
de Fe do
Produto
Minério de
Ferro(4)

64,2

70%

-

100%

Participação
MMX
(%)

Indicados

Grau
(% Fe)

Inferidos

Grau
(% Fe)

64,95

55,26

-

-

Dez/2005

4,9

Usina de Ferro
Gusa ........................

-

-

-

-

Jun/2007

0,4

Usina de SemiAcabados .................

-

-

-

-

Ago/2008

0,5

-

100%

219,74

37,27

155,54

37,27

Dez/2007

6,5

68,2

70%

Usina de Ferro
Gusa ........................

-

-

-

-

Abr/2008

1,5

-

100%

Usina de SemiAcabados .................
Estrada de Ferro...........

-

-

-

-

Ago/2009

0,5

-

100%

-

-

-

-

Dez/2007

6,5

-

70%

Terminal Portuário .......

-

-

-

-

Mar/2008

6,5

-

70%

407,86

39,77

305,16

40,84

Abr/2009

26,6

68,5

70%

Mineroduto .................

-

-

-

-

Jul/2009

26,6

-

70%

(5)

Porto do Açu ...............

-

-

-

-

Mai/2009

26,6

-

70%

(5)

Usina de
Pelotização ...............

-

-

-

-

Mai/2010

7,0

-

100%

Sistema MMX Corumbá
Mina Corumbá ...................

(7)

(5)

Sistema MMX Amapá
Mina Amapá .......................

(6)

(7)

(5)

(5)

(5)

Sistema MMX Minas Rio
Mina Minas Gerais..............

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(5)

O volume de recursos indicados e inferidos tem data base de 31 de março de 2006 e foi objeto de estudo elaborado pela SRK
Consulting, uma empresa de consultoria independente e internacional. Veja “Resumo dos Estudos de Viabilidade e Outras
Informações” neste Prospecto.
As datas futuras são estimadas e podem estar sujeitas a adiantamentos, alterações e atrasos.
Todos os números são considerados em base úmida.
Teor projetado do produto beneficiado a ser produzido: granulado (Corumbá) e pelett feed (Amapá e Minas-Rio).
Uma participação minoritária de 30% é detida na MMX Amapá, MMX Minas-Rio e MMX Corumbá pela Centennial Asset
Participações Amapá S.A., Centennial Asset Participações Minas-Rio S.A. e Centennial Asset Participações Corumbá S.A.,
respectivamente, sendo que cada uma dessas sociedades é controlada por Eike F. Batista, nosso acionista controlador, que
pretende vender estas participações a terceiros após a realização da Oferta.
Antes do início das operações no Terminal Portuário de Santana, MMX Amapá pode ter como alternativa para escoamento da
produção o Porto Público de Santana e o Terminal ICOMI no município de Santana, cada um com capacidade nominal de
aproximadamente 1,5 milhões de toneladas por ano.
Produção de ferro gusa usado como base para a usina de produtos semi-acabados.

OS SEIS PILARES
Expectativa de recursos minerais de alta qualidade. Somos titulares de direitos minerários, que
cobrem aproximadamente 48,8 mil hectares, sobre jazidas de minério de ferro e áreas que contém
indícios de minério de ferro em grande escala. Acreditamos que os nossos direitos minerários, em
conjunto, representam recursos indicados de minério de ferro estimados, conforme informação
geológica obtida pela Companhia até 31 de março de 2006, em aproximadamente 692,55 milhões de
toneladas e recursos inferidos de aproximadamente 460,70 milhões de toneladas de minério de ferro.
Administração com vasta experiência. A nossa equipe administrativa possui longa experiência na
indústria de minério de ferro e atividades correspondentes, inclusive experiência em companhias líderes
no setor, tendo estabelecido uma ótima reputação nacional e internacional.
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Expectativa de baixo custo de produção e investimentos competitivos. Nossas operações serão
localizadas no Brasil que conta com grande oferta de mão de obra e serviços qualificados e beneficiamse da qualidade de nossos recursos, da localização estratégica de nossas jazidas, tecnologia de
produção consolidada, disponibilidade de infra-estrutura logística de baixo custo, disponibilidade de
eletricidade, o que deverá nos permitir alcançar eficiência operacional.
Logística integrada, planejada e independente. Cada um dos três Sistemas Integrados MMX
contemplará uma logística acessível, independente e diferenciada para o transporte (i) de minério de
ferro para nossas usinas de processamento e produção; e (ii) de produtos acabados, ou de minério de
ferro, quando for o caso, para os portos nos quais exportaremos produtos aos nossos clientes.
Integração vertical em favor de produtos de alto valor agregado. Planejamos desenvolver nossas
jazidas e de usinas de produção de minério de ferro, não apenas para exportação, mas também para
sua transformação em pelotas, ferro gusa e semi-acabados.
Responsabilidade ambiental e social. Conduzimos nosso projeto de forma sustentável, respeitando
o meio-ambiente e as leis ambientais e agimos com responsabilidade social, sempre, de forma a
compartilhar com as comunidades das áreas em que se localizam os Sistemas Integrados MMX a
riqueza gerada pelos nossos projetos.
SISTEMAS INTEGRADOS MMX
Abaixo apresentamos um resumo dos Sistemas Integrados MMX, incluindo nossos objetivos e sua
situação atual.
Sistema MMX Corumbá
O Sistema MMX Corumbá compreende uma mina de minério de ferro (Mina Corumbá) e esperamos
que inclua uma usina de ferro gusa e semi-acabados. Somos proprietários de 70% das quotas
representativas do capital social da MMX Corumbá, proprietária da Mina Corumbá, e de 99,9% das
quotas representativas do capital social da MMX Metálicos, que esperamos que desenvolva a usina de
ferro gusa e semi-acabados no Sistema MMX Corumbá.
Nossos Objetivos
Acreditamos que a Mina Corumbá, ao atingir sua plena capacidade nominal, poderá produzir 4,9
milhões de toneladas de minério de ferro por ano, sendo que planejamos escoar sua produção através
do Rio Paraguai. Além disso, esperamos produzir 400 mil toneladas de ferro gusa por ano, a partir de
maio de 2007. O minério de ferro que planejamos usar em nossa usina de ferro gusa será comprado a
preços de mercado da MMX Corumbá. Planejamos usar o ferro gusa como matéria-prima para a
produção de semi-acabados na usina do Sistema MMX Corumbá, com capacidade nominal anual de
450 mil toneladas e início de produção estimado a partir de agosto de 2008. O início da construção da
usina de ferro gusa e produtos semi-acabados é esperado para agosto de 2006 e janeiro de 2007,
respectivamente.
Na tabela abaixo é demonstrado o cronograma projetado de produção do Sistema MMX Corumbá:
(em milhares de toneladas –
base úmida)
Mina ....................................
Ferro Gusa...........................
Semi Acabados ...................

2006
1.000
-

2007
3.260
196
-

2008
4.870
375
56
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2009
4.870
452

2010
4.870
452

2011
4.870
452

2012
4.870
452

Situação Atual
Projeto de Mineração. Atualmente, já iniciamos a operação de lavra inicial na Mina Corumbá, a qual se
encontra em fase de ramp-up. A Mina Corumbá compreende uma concessão de lavra (obtida por meio de
um contrato de cessão de direitos minerários, sujeito à autorização de cessão por parte do DNPM) e um
arrendamento de direitos minerários para fins de lavra de minério de ferro, em conjunto com novos direitos
minerários requeridos junto ao DNPM pela Companhia. Em 31 de março de 2006, as atividades de pesquisa
nos direitos minerários, conduzidas com 82 furos de sondagem e 119 poços, totalizaram 2.162 metros de
perfuração e escavação, com geração de 562 amostras para análises físico-químicas, que permitiram
identificar 64,95 milhões de toneladas de recursos de minério de ferro indicados. A demanda de
investimento para a expansão da Mina Corumbá está amparada por um financiamento (project finance)
acordado com o Banco Itaú BBA e o Unibanco. A Mina Corumbá conta com licença operacional outorgada
pelo IBAMA, em 2005.
Logística. Contamos com a capacidade de transportes da bacia do Rio Paraguai para escoar a produção
do Sistema MMX Corumbá e contratamos de terceiros barcaças de transporte fluvial, para o transporte
de nosso minério de ferro e, futuramente, produtos metálicos e semi-acabados, através do Rio Paraguai
até o Porto de San Nicolas, na Argentina, de onde os nossos produtos poderão ser distribuídos para
usinas siderúrgicas argentinas ou embarcados para o exterior através de Navios Panamax.
Usina. Estamos em fase de obtenção de licenciamento para a construção da usina de ferro gusa e semiacabados. Em 1º de junho de 2006, celebramos um termo de compromisso não vinculante com o Banco de
Investimentos Credit-Suisse (Brasil) S.A. para financiar as operações da mina do Sistema MMX Corumbá, no
valor proposto de R$150 milhões, a serem pagos em 7 anos.

Outros Eventos. Em 28 de abril de 2006, a MMX Corumbá celebrou Contrato de Promessa de Compra
e Venda da Fazenda Novos Dourados, localizada na região do Pantanal Sul a 94 quilômetros da Cidade
de Corumbá, no Distrito do Amolar, na região conhecida como Serra do Amolar, sendo que uma vez
consumada a compra e venda definitiva, esta área será rebatizada com o nome Reserva Natural Eng.
Eliezer Batista. A Reserva Natural Eng. Eliezer Batista se encontra à margem direita do Rio Paraguai,
seguindo o leito do Rio por aproximadamente 20 quilômetros e possui uma área total de 17.391
hectares (embora haja um erro aparentemente material na escritura que indique 11.223 hectares) e
tem como predominância o bioma virgem do Pantanal Sul, com fisionomias florestais do tipo Floresta
Estacional, Cerrado e Cerradão, dentre áreas alagáveis e não alagáveis, sendo que na estação de cheia
a região chega a alagar-se em 50% de sua extensão.
Para informações mais detalhadas sobre o Sistema MMX Corumbá, ver as seções “Resumo dos Estudos
de Viabilidade” e “Atividades da Companhia” neste Prospecto.
Sistema MMX Amapá
O Sistema MMX Amapá compreenderá uma mina de minério de ferro (Mina Amapá) e uma estrada de
ferro (Estrada de Ferro do Amapá) e compreenderá, ainda, uma usina de ferro gusa e semi-acabados e
um terminal portuário no Município de Santana (Terminal Portuário Santana). Somos proprietários de
70% das quotas representativas do capital social da MMX Amapá, proprietária da Mina Amapá e,
indiretamente, da Estrada de Ferro do Amapá e do Terminal Portuário de Santana, e de 99,9% das
quotas representativas do capital social da MMX Metálicos, que planeja desenvolver a usina de ferrogusa e semi-acabados no Sistema MMX Amapá.
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Nossos Objetivos
Esperamos que o Sistema MMX Amapá iniciará a produção de minério de ferro na Mina Amapá em
julho de 2007, e considerando sua capacidade nominal total, poderá produzir até 6,5 milhões (base
úmida) de toneladas de minério de ferro por ano, com início em 2009. O produto do Sistema MMX
Amapá será transportado pela Estrada de Ferro do Amapá e embarcado através do Terminal Portuário
Santana. Além disso, esperamos produzir 2,0 milhões de toneladas de ferro gusa por ano, a partir de
abril de 2008. Uma parte do ferro gusa produzido em nossa usina no Amapá servirá de matéria-prima
para a produção de semi-acabados na usina do Sistema MMX Amapá, no volume de aproximadamente
490 mil toneladas de semi-acabados por ano, sendo que o volume remanescente, de cerca de 1,5
milhões de toneladas, esperamos exportar. Na tabela abaixo é demonstrada a produção projetada do
Sistema MMX Amapá:
(em milhares de toneladasbase úmida)
Mina ..................................
Ferro Gusa.........................
Semi Acabados .................

2006
-

2007
810
-

2008
4.300
309
-

2009
6.500
1.300
55

2010
6.500
1.500
490

2011
6.500
1.500
490

2012
6.500
1.500
490

Situação Atual
Projeto de Mineração. A Mina Amapá compreende 6 processos DNPM, sendo um Concessão de Lavra,
três Alvarás de Autorização de Pesquisa e dois Requerimentos de Pesquisa, contíguos (objeto de
contrato de exploração e opção de arrendamento entre Mineração Pedra Branca do Amapari Ltda.,
subsidiária do Goldcorp. Inc e MMX Amapá, por meio do qual as partes concordaram em dividir a
produção de certos direitos minerários adquiridos pela Mineração Pedra Branca do Amapari Ltda. no
estado do Amapá). Concluímos em março de 2006 a primeira etapa de um extenso programa de
exploração na Mina Amapá, que abrangeu apenas dois dos seis processos acima, com 213 furos de
sondagem que totalizaram 12.062 metros de perfuração, com geração de 1.680 amostras para análises
físico-químicos, sendo que identificamos 219,74 milhões de toneladas classificados em recursos de
minério de ferro indicados e 155,54 milhões de toneladas classificados em recursos de minério de ferro
inferidos. O programa de sondagem continuará durante os próximos meses para aprofundar os dados
obtidos e para pesquisar novas áreas que ainda não foram sondadas, mas que podem conter minério
de ferro. A continuidade do nosso programa de exploração poderá ampliar os nossos recursos e
reservas geológicos. A Mina Amapá está em processo de licenciamento ambiental.
Celebramos um contrato com a GIIC, que pertence ao governo de Cingapura, para fornecimento de
até 100% da produção de minério de ferro do Sistema MMX Amapá. A GIIC manifestou o
compromisso de adquirir aproximadamente 90% da produção. Adicionalmente, possuímos um termo
de compromisso não vinculante do Banco ABC Brasil S.A. e Arab Banking Corporation BSC que nos
fornece uma linha de crédito para exportação de até US$200 milhões para o Sistema MMX Amapá.
Esperamos que esta linha de crédito, se finalizada, nos fornecerá os recursos suficientes para o
desenvolvimento da Mina Amapá.
Logística. Em 9 de março de 2006, obtivemos a outorga de concessão para a operação da Estrada de
Ferro do Amapá, por meio de um contrato de concessão com validade de 20 anos. A Estrada de Ferro
do Amapá liga a Mina Amapá às instalações portuárias existentes do Porto de Santana, e atenderá o
Terminal Portuário Santana. O Terminal Portuário Santana está atualmente em desenvolvimento e em
02 de junho de 2006 celebramos um contrato de compra de um terreno, onde planejamos desenvolver
o Terminal Portuário de Santana. A área comprada compreende uma área contígua de 71,5 hectares,
próximo ao Porto de Santana.
Usina. A usina de ferro gusa e semi-acabados do Sistema MMX Amapá está em fase de licenciamento.
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Outros Eventos. Em 2 de maio de 2006, o Governo do Estado do Amapá outorgou, em favor da MMX
Metálicos, concessão de uso sobre um terreno de 175 hectares, situado no Distrito Industrial de
Macapá e Santana, para que possamos construir e instalar a usina de ferro gusa e semi-acabados. A
área cedida encontra-se situada em terreno próximo à zona portuária, o que facilitará a exportação e o
escoamento da produção de insumos siderúrgicos produzidos por nossa subsidiária.
Para informações mais detalhadas sobre o Sistema MMX Amapá, ver as seções “Resumo dos Estudos
de Viabilidade” e “Atividades da Companhia” neste Prospecto.
Sistema MMX Minas-Rio
O Sistema MMX Minas-Rio compreenderá uma mina de minério de ferro (Mina Minas Gerais), um
mineroduto (um duto que transportará polpa de minério de ferro ao terminal portuário), um terminal
portuário (Porto do Açu) e uma usina de pelotização. Somos proprietários de 70% das quotas
representativas do capital social da MMX Minas-Rio, proprietária da Mina Minas Gerais e do Porto do
Açu, e de 99,9% das quotas representativas do capital social da MMX Metálicos, que desenvolve a
usina de pelotização no Sistema MMX Amapá.
Nossos Objetivos
Esperamos iniciar a exportação de minério de ferro a partir do Sistema MMX Minas-Rio em meados de
2009. Acreditamos que o Sistema MMX Minas-Rio, em plena produção projetada, poderá produzir até
26,6 milhões de toneladas (base úmida) de minério de ferro por ano, dos quais 19,0 milhões de toneladas
serão pellet feed para exportação e 7,6 milhões de toneladas de pellet feed serão empregadas na
produção de 7,0 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro, beneficiadas em uma usina de
pelotização a ser construída no terreno adquirido por nós no Porto do Açu. Estimamos que a nossa usina
de pelotização, no Porto do Açu, iniciará suas operações em 2010. A exportação de produtos derivados
de minério de ferro produzido no Sistema MMX Minas-Rio será realizada através de navios transoceânicos
do tipo cape-size e Navios VLOC (very large oil carrier vessels).
A tabela abaixo indica a produção projetada, a qual está sujeita a alterações, para o Sistema MMX
Minas-Rio.
Sistema MMX Minas-Rio

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

(em milhões de toneladas – base úmida)
Mina Minas Gerais ..............................

8,0

20,0

26,6

26,6

Mineroduto ........................................

8,0

20,0

26,6

26,6

Porto do Açu ......................................

8,0

20,0

26,6

26,6

3,0

7,0

7,0

Usina de Pelotizacao ...........................

-

-

-

-

-

-

-

Situação Atual
Projeto de Mineração. A Mina Minas Gerais compreende 24 processos DNPM, sendo um Concessão de Lavra,
13 Alvarás de Autorização para Pesquisa e 10 Requerimentos de Pesquisa no Estado de Minas Gerais (obtidos
por meio de diversos contratos de cessão de direitos minerários, a maior parte dos quais estão sujeitos à
autorização de cessão por parte do DNPM). Dos 24 processos de direitos minerários, em Minas Gerais, cinco
deles foram alvo do programa inicial de pesquisa. Até 31 de março foram realizados, em Alvorada de Minas e
João Monlevade, 89 furos de sondagem, que totalizaram 9.286 metros perfuração que geraram 666 amostras
para análises físico-químicos, e identificamos aproximadamente 407,68 milhões de toneladas classificados em
recursos indicados e aproximadamente 305,16 milhões de toneladas classificados como recursos inferidos. A
Mina Minas Gerais está em processo de licenciamento ambiental. Estamos dando continuidade ao programa
de exploração, incluindo as novas áreas recém adquiridas, como Conceição do Mato Dentro (Serra do Sapo) e
Serro, e concluindo o adensamento da malha das áreas já pesquisadas, esperamos ser capazer de adicionar
recursos aos recursos indicados e inferidos identificados. Além disso, as licenças para a sondagem das novas
áreas sendo providenciadas. Além das 9 sondas existentes já estão sendo mobilizadas outras 6 sondas para
ampliar a capacidade de perfuração e acelerar o programa de pesquisa, com prazo de conclusão previsto para
março de 2007.
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Logística. Adquirimos uma propriedade com 1.924 hectares e 4,0 quilômetros de confrontação
marítima, no Município de São João da Barra, no litoral do estado do Rio de Janeiro, onde planejamos
a instalação de um porto com capacidade para exportação de, pelo menos, 26,6 milhões de toneladas
anuais de minério de ferro, o Porto do Açu. O mineroduto é um duto que poderá transportar polpa de
minério de ferro para o terminal portuário, com utilização de tecnologia já empregada por outros
empreendimentos de mineração, inclusive na região há mais de 25 anos. O mineroduto está em
processo de licenciamento ambiental.
Outros Eventos.
•

Em 28 de abril de 2006, a MMX Minas-Rio adquiriu seis Alvarás de Autorização de Pesquisa, na
região da Serra do Espinhaço, Minas Gerais. Os direitos minerários adquiridos contém indicativos
de um extenso depósito de minério de ferro, estando compreendidos na mesma faixa de
ocorrência geológica dos Alvarás de Autorização de Pesquisa da Companhia situados no
município de Alvorada de Minas e Serro, sendo que, até 31 de março de 2006, apenas no Alvará
do Município de Alvorada de Minas já havíamos identificado aproximadamente 407,86 milhões
de toneladas de recursos de minério de ferro medidos e indicados e aproximadamente 158,6
milhões de toneladas de recursos de minério de ferro inferidos.

•

A Companhia firmou, ainda, memorandos de entendimento com duas grandes empresas de
trading japonesas, notadamente Sumitomo Corporation e Sojitz Corporation, para o
fornecimento de 12 a 16 milhões de toneladas secas (equivalente a 12,9 e 17,3 milhões de
toneladas úmidas, respectivamente) de pellet feed a ser produzido pelo Sistema MMX MinasRio. Após a assinatura dos contratos definitivos de compra e venda do minério de ferro com as
aludidas tradings, e caso as partes acordem a compra e venda da capacidade máxima
contemplada nos memorandos de entendimento, o Sistema MMX Minas-Rio espera ter parte
substancial de toda a sua capacidade de exportação projetada de minério de ferro (pellet feed)
contratada a longo prazo com clientes.

•

Recebemos proposta de financiamento do Unibanco, para a sindicalização de uma linha de crédito
de até US$1,5 bilhão, na modalidade project finance, para o financiamento do Sistema MMX
Minas-Rio. Na aludida proposta, o Unibanco se compromete com uma garantia firme no valor de
US$550 milhões de crédito próprio, além de uma linha de curto prazo (empréstimo ponte) de, pelo
menos, US$50 milhões. A linha de financiamento objeto da proposta do Unibanco contemplará a
totalidade do Sistema MMX Minas-Rio, exceto a implantação da usina de pelotização.

•

Em junho de 2006, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais e a MPC – Mineração
Pesquisa e Comércio celebraram protocolo de compromissos com o objetivo de formalizar a
decisão dos Estados partícipes em colaborar com a implantação de um corredor logístico
(mineroduto) a ser desenvolvido e implementado pela MPC, para o escoamento e exploração
de minério de ferro através de duto de transporte do referido produto e de porto marítimo
localizado na região do Norte-Fluminense. O mineroduto atravessará regiões do Estado de
Minas Gerais e do Estado do Rio de Janeiro, interligando as minas e demais instalações da
MPC em Minas Gerais com o Porto do Açu no Rio de Janeiro.

Para informações mais detalhadas sobre o Sistema MMX Minas-Rio, ver as seções “Resumo dos
Estudos de Viabilidade” e “Atividades da Companhia” neste Prospecto.
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PONTOS FORTES
Acreditamos que possuiremos os seguintes pontos fortes:
Expectativa de Produtos Minerais de Alta Qualidade. Possuímos extensos recursos geológicos de
minério de ferro em nossas jazidas. Acreditamos que nossos direitos minerários incluem recursos
indicados de aproximadamente 692,55 milhões de toneladas de minério de ferro e recursos inferidos de
aproximadamente 460,70 milhões de toneladas de minério de ferro. Acreditamos que nossos produtos de
minério de ferro conterão teores favoráveis de ferro e baixos níveis de impurezas e terão características
metalúrgicas que acreditamos possibilitar altos níveis de produtividade nos fornos de nossos clientes e nos
nossos próprios fornos quando estiverem em operação. Acreditamos, ainda, que a nossa capacidade de
produzir uma série de produtos derivados de minério de ferro de alta qualidade com alto teor de ferro e
baixos níveis de impureza permitirá que nos tornemos um significativo e confiável fornecedor.
Administração com Vasta Experiência e Motivada. Nossa administração possui vasta experiência e
está motivada a atingir a nossa missão e visão estratégica. A nossa equipe administrativa possui longa
experiência na indústria de mineração de minério de ferro e atividades correspondentes, inclusive com
experiência em companhias líderes no setor, tendo estabelecido uma excelente reputação nacional e
internacional. Por exemplo, nossos diretores de mineração, metalurgia e comercial têm, cada um, mais de
20 anos de experiência no setor de mineração e metálicos, tendo trabalhado em companhias líderes no
setor. Desempenhamos nossas atividades com espírito empreendedor em busca de novos projetos e
soluções inovadoras. A nossa administração é incentivada a contribuir com os resultados da Companhia.
De modo a alinhar os interesses da administração e dos nossos acionistas, nosso acionista controlador
concedeu a todos os nossos diretores opções de compra de ações de emissão da Companhia de sua
propriedade (que não resultarão em diluição de nossos acionistas minoritários), sendo que estas opções
serão equivalentes a mais de 5% do capital social da Companhia anteriormente à conclusão da Oferta.
Além disso, 14 gerentes graduados também foram contemplados com opções de compra de ações de
titularidade do acionista controlador semelhantes às opções da diretoria. As concessões acima referidas
serão efetivadas a partir da realização da Oferta e a Companhia não está obrigada a emitir tais opções até
referida data.
Expectativa de Baixo Custo de Produção. Nossas operações estarão localizadas no Brasil que conta
com grande oferta de mão de obra e serviços qualificados e acreditamos que se beneficiam da
esperada qualidade de nossos recursos, da localização estratégica de nossas jazidas, tecnologia de
produção consolidada, disponibilidade de infra-estrutura logística de baixo custo, disponibilidade de
energia elétrica, o que poderá nos permitir alcançar um aumento em eficiência operacional. A esperada
qualidade dos recursos permitirá seu beneficiamento e transformação em produtos de minério de ferro,
ferro gusa e semi-acabados a custos competitivos com os líderes da indústria. Acreditamos que a
localização das minas e jazidas do Sistema MMX Corumbá e do Sistema MMX Amapá, convenientemente
próximas ao Rio Paraguai e da Estrada de Ferro do Amapá, respectivamente, permite o escoamento
eficiente e a baixos custos da região da produção para os terminais portuários. Da mesma forma, o
mineroduto do Sistema MMX Minas-Rio, quando pronto, também permitirá o escoamento da produção
de suas minas de forma eficiente para nosso terminal portuário no estado do Rio de Janeiro. Acreditamos
que estes fatores nos permitem uma operação comparativamente de baixo custo sem prejuízo de nossa
resposta à variação na demanda, com flexibilidade no atendimento a clientes.
Contratos de Longo Prazo com Clientes de Boa Capacidade Financeira. Estamos em processo de
negociação de contratos de fornecimento de longo prazo para nosso minério de ferro e produtos derivados.
Esperamos que estes contratos, os quais esperamos firmar com esses clientes de alta reputação e
capacidade financeira, nos oferecerão uma fonte confiável de receita, e acreditamos que qualquer
relacionamento com esses clientes poderá proporcionar oportunidade para um crescimento adicional no
futuro. Em 08 de junho de 2006, celebramos com a GIIC, um contrato que estabelece o suprimento anual
de até 6,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano a partir de 2007 e memorando de
entendimentos não-vinculante com Sumitomo Corporation e Sojitz Corporation para a compra, em
conjunto, de 12 a 16 milhões dmt por ano.
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Logística Independente Planejada. Cada um dos três Sistemas Integrados MMX contemplará
logística para o transporte (i) de minério de ferro para nossas usinas de processamento e produção; e
(ii) de produtos acabados, ou de minério de ferro, quando for o caso, para os portos nos quais
entregaremos produtos aos nossos clientes, sendo que o Porto do Açu no Sistema MMX Minas-Rio está
localizado e operará como um porto de águas profundas. Acreditamos que o controle de nossa
operação logística para cada um dos Sistemas Integrados MMX nos permitirá efetuar uma entrega
confiável e previsível de nossos produtos para embarque para nossos clientes. Além disso, esperamos
que a infra-estrutura logística existente no Sistema MMX Corumbá e no Sistema MMX Amapá se
traduza em economia substancial de investimento em infra-estrutura. Acreditamos que a integração de
nossas minas e de nossas usinas de beneficiamento com uma infra-estrutura independente permitirá
produzir e colocar nossos produtos minerais e insumos à siderurgia a custos competitivos.
Acionista Controlador Experiente e Comprometido. O nosso acionista controlador, Eike Batista,
fundador do Grupo EBX, tem mais de 20 anos de experiência, entre outras áreas, no setor de
mineração, logística e energia no Brasil, assim como internacionalmente. O envolvimento de nosso
acionista controlador nos oferece apoio e comprometimento, o que será um importante fator de longo
prazo nos mercados em que atuamos. O Grupo EBX tem um histórico de desenvolvimento de negócios
que resultaram na criação de valor a seus acionistas de forma responsável. Nosso acionista controlador
foi, durante mais de uma década, o principal acionista, Presidente do Conselho de Administração e
Diretor-Presidente da TVX Gold Inc., uma das empresas líderes mundiais na mineração de ouro, cujas
ações eram negociadas nas bolsas de Toronto e Nova Iorque. Acreditamos que a extensa experiência e
conhecimento técnico de nosso acionista controlador será uma importante vantagem competitiva para
a condução de nossos negócios. Vide a seção “Principais Acionistas” neste Prospecto.
ESTRATÉGIA
Pretendemos implementar as seguintes estratégias potencializando nossos pontos fortes:
Estabelecer uma Posição de Destaque no Mercado de Minério de Ferro e de Insumos
Siderúrgicos. Estamos empenhados em estabelecer a longo prazo uma posição entre os principais
produtores de minério de ferro de alta qualidade através do estabelecimento de um contato próximo
com nossos clientes, enfoque na nossa linha de produtos, de modo a acompanhar as tendências do
setor, e implementando controle de custos. Acreditamos que nossos direitos minerários, o forte
relacionamento com nossos potenciais clientes, a experiência no setor e as vantagens logísticas
planejadas contribuirão para atingirmos esse objetivo.
Alcançar Baixos Custos de Produção e Adquirir Eficiências Operacionais. Pretendemos
estabelecer um aprimoramento contínuo na nossa posição de produtor de baixo custo. Além de
maximizarmos o uso de nosso minério de alta qualidade e de nossa infra-estrutura logística,
continuaremos a aperfeiçoar a eficiência de nossas operações por meio de uma melhoria dos processos
de logística, de mineração, de beneficiamento de minério de ferro, e a investir em tecnologia da
informação e qualificação profissional. Planejamos maximizar o fluxo de informação e desenvolver
nossos sistemas internos de controle para facilitar e acelerar nossa capacidade de tomada de decisões e
de atendimento a demandas de clientes.
Desenvolver Capacidade de Produção Diversificada. Planejamos desenvolver instalações para a
produção de minério de ferro de maior valor agregado e de usinas para a industrialização de produtos
metálicos derivados de ferro. Atualmente, possuímos terreno para a implantação de usinas de
pelotização no Porto do Açu, integradas com o Sistema MMX Minas-Rio, conforme descrito neste
Prospecto. Além de usinas de pelotização, esperamos dar início à produção em usinas de ferro gusa e
semi-acabados, a partir de 2007. Acreditamos que a primeira usina a iniciar a produção será no Sistema
MMX Corumbá, em 2007.
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Maximizar a Rentabilidade de Nossas Jazidas e Minas e Busca de Novos Recursos. Pretendemos
otimizar a rentabilidade de nossas operações de mineração por meio de diversas iniciativas que incluem:
(i) o aumento nos níveis de produção, por meio dos quais será possível determinar se o acréscimo de
produção poderá ser atingido de maneira rentável; (ii) a distribuição de nossos recursos em busca de
oportunidades mais rentáveis, de forma compatível com nossos ativos; (iii) a expansão e consolidação de
nossas operações regionais propostas; (iv) continuar os trabalhos de pesquisa mineral nos Sistemas
Integrados MMX, de forma a aprofundar o conhecimento de nossos recursos e reservas minerais, assim
como expandir tais recursos e reservas, possibilitando, desta forma, uma maior longevidade de nossas
operações, permitindo a expansão dos níveis de produção; e (v) continuar o processo de aquisição de
direitos minerários adicionais no âmbito dos Sistemas Integrados MMX. Os nossos direitos minerários
abrangem áreas em locais de mineração que acreditamos conter significativas concentrações de depósitos
de minério. Pretendemos também tirar partido das condições geológicas únicas do Brasil para localizar e
adquirir recursos minerais adicionais, com foco nas proximidades de nossos Sistemas Integrados MMX, de
modo a maximizar a eficiência de nossa infra-estrutura logística.
Modelo de Negócios Eficiente. O nosso modelo de negócios visa o desenvolvimento de ativos de baixo
custo de produção com logística independente. Pretendemos integrar totalmente as nossas atividades e
padronizar os nossos processos, o que nos permitirá administrar todos os estágios do processo de
produção de minério de ferro e de produtos metálicos de maneira eficiente. Planejamos selecionar
cuidadosamente os novos projetos após a realização de uma criteriosa análise de riscos e estudos de
viabilidade, e a partir daí, executamos os nossos projetos de acordo com um plano de baixo custo e
utilizando um alto grau de conhecimento técnico. Todo o processo é executado levando em consideração
os regulamentos e normas legais aplicáveis que visam à preservação do meio ambiente, sempre com uma
ótica de responsabilidade social, principalmente para com as comunidades ao entorno de nossos projetos.
Fornecer Logística para Terceiros. Na medida em que desenvolvermos os nossos sistemas integrados
de logística, acreditamos que haverá potencial para oferecer serviços de logística a terceiros, o que
poderá representar uma fonte de receita adicional à Companhia. A longo prazo, esperamos o aumento
na demanda por transporte de carga a granel proveniente do crescimento econômico no Brasil.
Acreditamos que a qualidade de nossos ativos ferroviários e a nossa futura experiência como operador
ferroviário e portuário nos permitirá obter vantagens neste mercado como prestadores de serviços de
logística no Brasil.
INDÚSTRIA
Acreditamos que as características relevantes de nossa indústria compreendem:
Indústria Guiada pelo Consumo Mundial. Apesar de uma ampla distribuição geográfica dos
depósitos de minério de ferro pelo mundo, grandes depósitos de minério de ferro estão concentrados
principalmente no Brasil, na Austrália, Índia e África Ocidental, segundo a USGS, sendo que o único
país onde se encontra uma real capacidade de expansão na produção de minérios de alta qualidade
que possa atender a crescente demanda mundial é o Brasil. Portanto, acredita-se que os projetos de
expansão devem se concentrar nessas regiões nos próximos anos, principalmente no Brasil. Ao mesmo
tempo, a indústria do aço é uma indústria global cujo desempenho individual de uma companhia é
guiado principalmente pelas variáveis que mudam em escala mundial. Conseqüentemente, os preços
do minério de ferro refletem o equilíbrio mundial entre o fornecimento e a demanda, que atualmente
depende em grande parte da produção industrial mundial e, particularmente, da construção de infraestrutura na China. Ao mesmo tempo, outras economias emergentes como a Índia, Sudeste Asiático e
nações do Golfo Pérsico, estão em estágio contínuo de crescimento econômico, ao passo que
incrementam tanto o seu consumo como a produção de aço.
Forte Demanda por Minério de Ferro e Ferro Gusa. A demanda por minério de ferro, ferro gusa e
aço e, portanto, o seu preço, estão diretamente relacionados ao setor siderúrgico mundial, que é
fortemente influenciado pelo crescimento econômico mundial, atualmente consistente.
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Demanda por minério de ferro. O minério de ferro e seus subprodutos são as principais matérias-primas
utilizadas na indústria siderúrgica e, apesar de outros diversos usos, quase todo o minério de ferro produzido
mundialmente é consumido na produção de aço. No período 1995-2005, o aparente crescimento no
consumo mundial de aço, medido com base na demanda por minério de ferro, foi de aproximadamente
2,3% por ano, com exceção da China, que, no mesmo período, apresentou um crescimento anual de
13,2%. A forte demanda da China por minério de ferro e seu efeito sobre os preços levou a um pico raro
no preço do minério de ferro nos últimos anos, atingindo 71,5% de 2004 a 2005 e 19% de 2005 a 2006.
A USGS estima que em 2005 as importações da China de minérios de maior grau de pureza, principalmente
do Brasil e da Austrália, mostraram um acréscimo de aproximadamente 35% em comparação aos níveis de
2004. Acreditamos que o crescimento econômico da China será um fator chave para a demanda mundial
de minério de ferro devido ao seu tamanho e ao atual desenvolvimento de sua infra-estrutura.
Conseqüentemente, o crescimento da China, caso continue, provavelmente resultará no crescimento
significativo do setor de minério de ferro, inclusive através de investimentos em projetos de mineração para
o atendimento da crescente demanda.
Demanda por Ferro Gusa. Diferentemente do minério de ferro, a demanda por ferro gusa é afetada
não apenas pela demanda por aço, como também pela escassez de sucata de aço de baixo custo. O
ferro gusa é um substituto de alta qualidade da sucata de aço, como um produto para a produção de
aço em fornos elétricos (EAF- electric arc furnaces). O ferro gusa é utilizado na diluição de resíduos
encontrados na sucata de aço, quando são necessários baixos níveis de impurezas no produto acabado.
Porém, a sucata de aço de baixo teor de contaminantes se tornou um produto cada vez mais caro para
os produtores a partir de EAF, o que resultou no aumento do uso e do preço do ferro gusa. Os
especialistas da indústria acreditam que a falta de oferta de sucata confiável e de boa qualidade nos
próximos anos deve sustentar um aumento de demanda por ferro gusa.
Migração de Produção de Aço para Regiões de Mais Baixo Custo. Nos últimos anos, a produção
de aço tem migrado de países altamente desenvolvidos para outras regiões do mundo devido a
diferenças de custo de produção e restrições ambientais. Os Estados Unidos e a União Européia
responderam por 12,6% e 20,8% da produção mundial de aço sucata em 1995, respectivamente, mas
apenas 8,9 e 15,2 em 2005. O Brasil possui vantagens estruturais importantes no caminho da
competitividade, em especial a abundância de matérias-primas de boa qualidade como minério e
fundentes, o que lhe possibilita aos produtores de aço produzirem se beneficiarem de custos
operacionais mais baixos. O país tem se tornado, por isso, um destino importante de investimentos de
grandes produtores mundiais de aço.
FATORES DE RISCO
O investimento nas Ações envolve um alto grau de risco. O investidor nas Ações pode perder parte ou
todo investimento devido a quaisquer dos riscos descritos neste Prospecto, incluindo, entre outros
fatores, nossa história limitada e incertezas de nossa performance futura, incertezas substanciais sobre
nossa habilidade em continuar a desenvolver nossas operações, falta de habilidade para obter as
licenças e autorizações necessárias para nossas operações, falha na obtenção do título de nossas
propriedades, inabilidade em tornar nossos recursos indicados e inferidos em reservas minerais, falha
para atingir os resultados e projeções descritos neste Prospecto, e falha para gerar ou obter capital
adicional suficiente no futuro. Ver seção “Fatores de Risco” neste Prospecto.
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Nossa estrutura societária na data deste Prospecto é a seguinte:

MMX

70% *

MMX Amapá

70%*

70%*

MMX Minas-Rio

MMX Corumbá
MMX Corumbá

99,9%

MMX Metálicos

100%

100%
MMX Logística

MPC
80%

IRX Mineração Ltda.

*Em 28 de abril de 2006, os acionistas da MMX resolveram, de forma unânime, promover a cisão
parcial da Companhia, destacando em favor das sociedades Centennial Asset Participações Amapá
S.A., Centennial Asset Participações Minas-Rio S.A. e Centennial Asset Participações Corumbá S.A.,
respectivamente (controladas por nosso acionista controlador), 30% das quotas representativas das
seguintes empresas controladas da Companhia: MMX Amapá, MMX Minas-Rio e MMX Corumbá.
A cisão parcial foi consumada a partir de um acordo entre o nosso acionista controlador, Eike Batista, e a
antiga acionista da Companhia, Centennial Asset, que elegeu concentrar sua participação, anteriormente
detida por meio de ações ordinárias de emissão da Companhia, diretamente nas nossas subsidiárias
dedicadas ao desenvolvimento das atividades de mineração e logística, abrindo mão, assim, de participar nas
atividades de industrialização de insumos siderúrgicos. Em contrapartida, a Centennial Asset assumiu o
mandato de buscar sócios estratégicos para as atividades de mineração dos Sistemas Integrados MMX, que
se comprometam a adquirir até 30% de participação societária nas controladas MMX Amapá, MMX MinasRio e MMX Corumbá. Tais sócios estratégicos deverão contribuir, não apenas como sócios-quotistas ou
acionistas das controladas, assim como com capacidade de consumo relevante de minério de ferro.
Nesse contexto, a Centennial Asset firmou memorando de entendimentos com a GIC, por meio do
qual esta está analisando a aquisição de 30% das quotas representativas do capital social da MMX
Amapá. Como contrapartida da aquisição da participação minoritária, a GIC pretende firmar acordo de
acionista com a Companhia, de forma a garantir acesso continuo da produção da MMX Amapá, em
condições de mercado.
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A Centennial Asset está em fase avançada de negociações com outros potenciais sócios estratégicos
para a MMX Minas-Rio e para a MMX Corumbá, em condições semelhantes a essas formatadas com a
GIC. Já recebemos proposta, em fase de negociação, para aquisição de participações nos Sistemas
MMX Minas-Rio e Corumbá.
No contexto da cisão parcial, a Centennial Asset, a Companhia e nosso acionista controlador acordaram
que: (i) a Companhia e as receptoras deverão contribuir proporcionalmente para todo e qualquer
aumento de capital ou outra forma de contribuição de capital em favor da MMX Corumbá, MMX Amapá
e MMX Minas-Rio, necessários para o desenvolvimento dos projetos de mineração e logística destes
projetos, sob pena de diluição da parte que não contribuir; (ii) quaisquer garantias fidejussórias ou
corporativas exigidas pelos financiadores dos projetos de mineração e logística da MMX Corumbá, MMX
Amapá e MMX Minas-Rio deverão ser concedidas proporcionalmente à participação da Companhia e das
receptoras em cada um dos projetos; (iii) quaisquer contratos de suprimento de minério de ferro e demais
produtos vendidos pela MMX Corumbá, MMX Amapá ou MMX Minas-Rio com eventuais consumidores
estratégicos que venham a adquirir participação acionária nas receptoras deverão ser aprovados pelos
membros independentes do nosso Conselho de Administração, sendo certo que, para que sejam
aprovados, os aludidos contratos de suprimento deverão conter cláusulas eqüitativas e usuais de
mercado; e (iv) todos os contratos de compra e venda de ações das receptoras, acordos de acionistas e
demais documentos relativos a alienação do controle ou de parcela relevante do capital social das
receptoras deverão ser, igualmente, aprovados pelos membros independentes do Conselho de
Administração da Companhia, sendo certo que, para que sejam aprovados, os aludidos contratos e
documentos relativos à venda de participação deverão conter cláusulas eqüitativas e usuais de mercado.
No contexto da reorganização, nosso acionista controlador, Eike Batista, concordou que, pendente a
venda de 100% de sua participação acionária na Centennial Asset, se a Centennial Asset não contribuir
em qualquer aumento de capital de qualquer de nossas subsidiárias, proporcionalmente a sua respectiva
participação, a Centennial Asset sofrerá uma diluição em cada aumento de capital realizado, pelo preço
por ação equivalente ao valor patrimonial da respectiva subsidiária. Adicionalmente, se aprovada qualquer
venda futura de participação acionária na Centennial Asset, nosso Conselho de Administração estará
capacitado para avaliar a capacidade financeira do comprador de tal participação minoritária em qualquer
de nossas subsidiárias para contribuir proporcionalmente à sua participação em qualquer aumento de
capital realizado por qualquer de nossas subsidiárias.
Para maiores informações sobre eventos societários recentes e breve histórico da MMX, ver seção
“Atividades da Companhia” deste Prospecto.
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SUMÁRIO DA OFERTA

Companhia

MMX Mineração e Metálicos S.A.

Ações

Oferta primária de 1.262.590 Ações, em mercado de balcão não
organizado. As Ações estão sendo ofertadas:
(i) no Brasil, a Investidores Qualificados Brasileiros, por meio de uma
distribuição pública primária registrada na CVM, em conformidade com
os procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 400; e
(ii) no exterior, mediante esforços de venda nos Estados Unidos da
América para Investidores Qualificados Estrangeiros (conforme definido
na Regra 144A da SEC), por meio de oferta isenta dos requisitos de
registro do Securities Act, e nos demais países, em conformidade com
o Regulamento S, editada pela SEC.

Opção de Lote Suplementar

A quantidade total de Ações poderá, ainda, ser acrescida de um lote
suplementar de até 189.388 Ações do Lote Suplementar, conforme
Opção de Lote Suplementar outorgada pela Companhia aos
Coordenadores da Oferta.
As Ações do Lote Suplementar corresponderão a até 15% do total das
Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta. As Ações do Lote
Suplementar serão destinadas exclusivamente a atender eventual
excesso de demanda que vier a ser constatado no decorrer da Oferta.
A Opção de Lote Suplementar poderá ser exercida, total ou
parcialmente, no prazo de até 30 dias a contar da data de publicação
do Anúncio de Início, nas mesmas condições e preço das Ações
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta.

Preço por Ação

O Preço por Ação foi fixado em R$815,00. As Ações serão negociadas em
lotes mínimos de 100 (cem) Ações e não haverá mercado para a negociação
de frações de lotes durante os 18 meses subseqüentes a Oferta.
O Preço por Ação foi fixado após a efetivação dos Pedidos de Reserva no
Período de Reserva, e com base na conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, conduzido junto a Investidores da Oferta Institucional
pelos Coordenadores da Oferta, tendo sido fixado em consonância com
o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, III da Lei das Sociedades por
Ações e com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Após a definição do Preço por Ação, pretendemos realizar redução de
tal preço através de desdobramentos periódicos das Ações, de acordo
com os eventos e cronograma que se encontram detalhados na seção
“Informações Relativas à Oferta”.

Público Alvo

No âmbito da Oferta, as Ações serão distribuídas no Brasil
exclusivamente junto a Investidores Qualificados Brasileiros, e no
exterior exclusivamente junto a Investidores Qualificados Estrangeiros
(“Investidores Qualificados”), por meio de duas ofertas distintas, a
Oferta de Dispersão e a Oferta Institucional. Um mesmo Investidor
Qualificado não poderá participar simultaneamente da Oferta de
Dispersão e da Oferta Institucional.
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A Oferta de Dispersão será realizada junto a investidores pessoas físicas e
pessoas jurídicas que sejam Investidores Qualificados Brasileiros, e clubes
de investimento cujos participantes sejam exclusivamente Investidores
Qualificados Brasileiros e que decidirem participar da Oferta mediante
solicitação de reserva por meio de formulário específico, destinado à
subscrição de Ações (“Pedido de Reserva”), podendo cada Investidor da
Oferta de Dispersão somente efetuar Pedido de Reserva junto a uma única
Instituição Participante da Oferta, sendo que o valor mínimo de
investimento por Investidor da Oferta de Dispersão será de R$300.000,00,
observado o valor máximo de investimento de R$1.000.000,00 por
Investidor da Oferta de Dispersão. As demais condições encontram-se
descritas na seção “Informações Relativas à Oferta - Procedimentos da
Oferta”, ressalvado, ainda, que os Investidores Qualificados Estrangeiros
não poderão participar da Oferta de Dispersão.
A Oferta Institucional será realizada junto a Investidores Qualificados
que decidirem participar da Oferta por meio do Procedimento de
Bookbuilding, sem recebimento de reservas e inexistindo valores
mínimos ou máximos de investimento para tais investidores.
Todos os demais investidores que não se enquadrem na categoria de
Investidores Qualificados devem atentar para a inadequação da presente
Oferta, uma vez que ela se destina exclusivamente a investidores que
tenham a especialização e conhecimento suficientes para tomar uma
decisão de investimento fundamentada. Apesar de referido alto grau de
qualificação dos investidores público alvo dessa Oferta, recomenda-se que,
no contexto da Oferta, os Investidores Qualificados entrem em contato com
seus advogados, contadores, consultores financeiros, bem como quaisquer
outros profissionais que julguem adequados para avaliar os riscos inerentes
aos negócios da Companhia, quando de suas respectivas decisões de
investimento na Oferta.
Pedidos de Reserva

Foi concedido aos Investidores da Oferta de Dispersão o prazo de 3
dias úteis, iniciado em 17 de julho de 2006 e encerrado em 19 de julho
de 2006, inclusive.
Os Investidores da Oferta de Dispersão que sejam (a) administradores
da Companhia, (b) controladores ou administradores das Instituições
Participantes da Oferta, (c) outras pessoas vinculadas à Oferta, e (d)
cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até
o 2º grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (a), (b) ou (c)
(“Partes Vinculadas”) terão seus respectivos pedidos de Reserva
cancelados pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido
o respectivo Pedido de Reserva, na eventualidade de haver excesso de
demanda superior em pelo menos um terço à quantidade de Ações da
Oferta, sem considerar as Ações Suplementares, nos termos do artigo
55 da Instrução CVM 400.

Coordenadores da Oferta

Banco Pactual S.A. e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Coordenador Líder e
Bookrunner

Banco Pactual S.A.
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Coordenador e Bookrunner

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Coordenadores

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. e Banco Itaú BBA S.A.

Instituição Subcontratada

Banco ABN AMRO Real S.A.

Agentes
de
Internacional

Colocação Credit Suisse Securities (USA) LLC e Pactual Capital Corporation.

Capital Social

Nosso capital social atualmente é dividido em 2.431.000 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Após a Oferta,
nosso capital social será dividido em 3.693.590 ações, nominativas e sem
valor nominal, sem considerar o exercício da Opção de Lote
Suplementar, ou em 3.882.978 ações, se considerado o exercício integral
da Opção de Lote Suplementar. As Ações conferem aos titulares todos
os direitos assegurados aos titulares de Ações de emissão da Companhia,
inclusive a atribuição de dividendos integrais e todos os outros benefícios
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação. Veja a seção
“Descrição do Capital Social” deste Prospecto.

Direitos das Ações

As Ações conferem a seus titulares os seguintes direitos: (i) direito de
voto em nossas Assembléias Gerais; (ii) direito ao dividendo mínimo
obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações; (iii) em caso de alienação a título oneroso do controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio
de operações sucessivas, direito de alienação de suas ações de emissão
de nossa Companhia nas mesmas condições asseguradas ao acionista
controlador alienante; (iv) todos os demais direitos assegurados às
ações de emissão de nossa Companhia, nos termos previstos no
Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na
Lei das Sociedades por Ações; e (v) atribuição de dividendos, juros
sobre capital próprio e todos os outros benefícios que vierem a ser
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação.

Direito de Venda Conjunta
(Tag-along rights)

A alienação do Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto
por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou
resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta
pública de aquisição abrangendo a totalidade das ações de emissão da
Companhia detidas pelos demais acionistas, observando as condições e
os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário ao do alienante do controle. Veja a seção “Descrição do
Capital Social – Alienação de Controle”, deste Prospecto.

Direito de Voto

Exceto pelo disposto no nosso Estatuto Social, cada Ação confere ao
seu titular o direito a um voto em todas as deliberações da Assembléia
Geral de acionistas, inclusive em matérias como a alteração do Estatuto
Social, a eleição e destituição de membros do Conselho de
Administração, bem como outras matérias previstas na Lei das
Sociedades por Ações e descritas na seção “Descrição do Capital
Social” deste Prospecto.
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Restrições à transferência de De acordo com as regras do Novo Mercado, acionistas controladores e
Ações (Lock-up)
administradores da Companhia não poderão vender ou ofertar à venda
ações de emissão da Companhia de sua titularidade, ou derivativos
lastreados nestas ações, durante os primeiros 6 meses após a primeira
distribuição pública de ações da Companhia subseqüente a assinatura
do Contrato de Participação no Novo Mercado. Após este período
inicial de 6 meses, os acionistas controladores e administradores da
Companhia não poderão vender ou ofertar mais do que 40% das
ações ou derivativos lastreados em ações de emissão da Companhia
por 6 meses adicionais.
Adicionalmente, a Companhia, os acionistas controladores, os
administradores da Companhia concordam que, sujeitos a
determinadas exceções, não irão vender ou transferir quaisquer Ações
de emissão da Companhia no prazo de 180 dias a contar da data do
Prospecto Definitivo, sem o consentimento prévio por escrito dos
Coordenadores da Oferta.
Destinação dos Recursos

Com o Preço por Ação de R$815,00, os recursos líquidos provenientes da
Oferta serão, aproximadamente, da ordem de R$941,0 milhões, sem
considerar o exercício da Opções de Ações do Lote Suplementar, e no
montante aproximado equivalente a R$1.085,59 milhões, na hipótese de
exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, após dedução dos
valores estimados por nós devidos a título de comissões e despesas.
Pretendemos empregar estes recursos conforme indicado na seção
“Destinação dos Recursos”, deste Prospecto.

Dividendos

O nosso Estatuto Social estabelece o pagamento de dividendo
obrigatório a nossos acionistas de pelo menos 25% do lucro líquido
apurado em nossas demonstrações financeiras, ajustado de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações, a não ser que nossos
administradores informem à Assembléia Geral que a distribuição é
incompatível com a nossa condição financeira e a distribuição do
dividendo obrigatório for conseqüentemente suspensa. Veja a seção
“Descrição do Capital Social”, deste Prospecto.

Listagem

Nossas ações serão negociadas na BOVESPA sob o símbolo
“MMXM3”. Em 7 de junho de 2006, celebramos com a BOVESPA o
“Contrato de Participação no Novo Mercado”, cuja eficácia somente
terá início na data de publicação do anúncio de início da Oferta. Não
foi e nem será realizado qualquer registro da Oferta ou das Ações junto
à SEC ou a qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil.

Fatores de Risco

Veja a seção “Fatores de Risco”, deste Prospecto, além de outras
informações incluídas no presente Prospecto, para uma explicação
acerca dos fatores de risco que devem ser cuidadosamente analisados
antes da decisão de investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, posto
que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que
pretendam investir nas Ações estão sujeitos à volatilidade do mercado
de capitais.
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RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O resumo das demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2005 e as informações financeiras consolidadas relativas ao período de três meses
encerrado em 31 de março de 2006 são derivados das nossas demonstrações financeiras auditadas e
preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras
regulares da Companhia e exigidas pela legislação e regulamentação societária brasileira são
atualmente auditadas pela KPMG Auditores Independentes de acordo com as normas de auditoria
aplicáveis no Brasil.
As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 e as informações
financeiras consolidadas relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2006 estão
incluídas neste Prospecto. Os resultados financeiros para o período de três meses encerrados em 31 de
março de 2006 não são necessariamente indicadores dos resultados que podem ser esperados para 31
de dezembro de 2006 ou para qualquer outro período semestral ou anual.
Não incluímos neste Prospecto as demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro de 2004, nem as demonstrações
financeiras consolidadas para o período de três meses findo em 31 de março de 2005, porque nestes
períodos, nossa Companhia tinha um outro objeto social, não realizava atividades operacionais e era
detida por um outro acionista controlador. Desta forma estas demonstrações financeiras consolidadas
não são comparáveis com as demonstrações financeiras consolidadas anexadas a este Prospecto e não
indicam a performance operacional passada de nossa Companhia.
Os quadros abaixo apresentam um sumário das nossas demonstrações financeiras consolidadas para os
períodos indicados. As informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas da Companhia, incluídas neste Prospecto, e
com a seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado
Operacional”. Além disso, nossos auditores incluíram em seu relatório um parágrafo de ênfase sobre o
fato de a continuidade da Companhia e suas controladas depender do suporte financeiro dos
acionistas e/ou de recursos de terceiros até que as operações se tornem rentáveis.
Balanço Patrimonial:
Ativo Circulante:
Disponibilidades ............................
Adiantamentos Diversos ................
Impostos a recuperar .....................
Contas a receber ...........................
Outros Créditos .............................
Total do Ativo Circulante ..........
Realizável a Longo Prazo:
Partes Relacionadas ........................
Ativo Permanente
Imobilizado ..................................
Direitos Minerais e Concessões ......
Ágio na aquisição de controladas ..
Diferido.........................................
Total do Ativo Permanente .......
Total Ativo .................................

Período de três meses encerrado
Exercício social encerrado em
em 31 de março de 2006
31 de dezembro de 2005
(em milhares de reais)
19.668
267
701
450
285
21.371

19.903
102
217
0
0
20.222

66

656

7.863
52.898
177.513
14.145
252.419
273.856

7.137
49.490
177.513
17.201
251.341
272.219
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Balanço Patrimonial:
Passivo Circulante:..........................
Fornecedores..................................
Impostos e Contribuições a
Recolher ....................................
Empréstimos e Financiamentos .......
Obrigações por aquisições de
investimentos .................................
Empresas Controladas e Coligadas .
Outras Obrigações de Curto Prazo..
Total do Passivo Circulante.........

Período de três meses encerrado
Exercício social encerrado em
em 31 de março de 2006
31 de dezembro de 2005
(em milhares de reais)
1.791

470

1.060
93.087

415
81.687

83.123
338
214
179.613

89.177
338
359
172.446

Exigível a Longo Prazo
Obrigações por aquisições de
investimentos .............................

81.552

85.747

Participações de minoritários .....

2

2

Capital Social .................................
Lucros (Prejuízos) Acumulados ........
Patrimônio Liquido ......................
Total do Passivo e Patrimônio
Liquido .....................................

16.703
(4.014)
12.689

16.703
(2.679)
14.024

273.856

272.219

Demonstrações de Resultado:

Receita Operacional Bruta.................
Deduções .........................................
Receita Operacional Líquida ..............
Custos dos Produtos Vendidos e dos
Serviços Prestados ........................
Prejuízo Bruto...................................
Outras Receitas (Despesas)
Operacionais ................................
Administrativas e Gerais ...................
Receitas Financeiras ..........................
Prejuízo Operacional.........................
Resultado Não Operacional...............
Prejuízo no Período/Exercício.............

Período de três meses encerrado
Exercício social encerrado
em 31 de março de 2006
em 31 de dezembro de 2005
(em milhares de reais)
525
(108)
417

-

(942)
(525)

-

(987)
177
(1.335)
0
(1.335)

(222)
36
(186)
(2.136)
(2.322)
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As nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de março de 2006 e 31 de
dezembro de 2005, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluídas neste
Prospecto, foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes de acordo com as normas de
auditoria aplicáveis no Brasil, conforme pareceres dos auditores incluídos neste Prospecto, que contém
o seguinte parágrafo de ênfase: “Conforme comentado na Nota Explicativa nº 1, as controladas da
Companhia encontram-se em fase pré-operacional e, desta forma, todos os resultados apurados
encontram-se registrados no ativo diferido, exceto pelos gastos que não estão associados a quaisquer
benefícios futuros, os quais foram transferidos do ativo diferido para o resultado do exercício. A
recuperação dos valores registrados no ativo permanente depende do sucesso das operações futuras da
Companhia e suas controladas. A Companhia e suas controladas dependem do suporte financeiro dos
acionistas e/ou de recursos de terceiros até que as operações se tornem rentáveis. Os planos da
administração com relação ao início da atividade operacional estão descritos na mesma Nota 1” Os
pareceres dos auditores independentes também contém os seguintes parágrafos: “As demonstrações
financeiras da Tressem Participações S.A. (denominação social anterior da MMX Mineração e Metálicos
S.A.) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, apresentadas para fins comparativos,
foram examinadas por outros auditores independentes. O parecer de auditoria desses outros auditores
independentes, datado de 5 de fevereiro de 2005, foi emitido com comentário de que as
demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da
Companhia.”; e “As demonstrações financeiras da Tressem Participações S.A. (denominação social
anterior da MMX Mineração e Metálicos S.A.), levantadas em 31 de março de 2005, apresentadas para
fins comparativos, não foram examinadas por auditores independentes e, conseqüentemente, não foi
emitida opinião sobre elas.”
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
COMPOSIÇÃO ATUAL DO CAPITAL SOCIAL
Na data deste Prospecto, o nosso capital social subscrito e integralizado é de R$ 23.619.632,84,
representado por 2.431.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Após a
Data de Liquidação nosso capital social será de R$1.052.630.482,84 representado por 3.693.590 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O quadro seguinte contém informações sobre a quantidade de Ações detidas por nossos acionistas, na
data deste Prospecto e após a conclusão da Oferta:
Acionista
Eike Fuhrken Batista ................
Outros.....................................
Total .......................................
(1)

Antes da Oferta
Ações
(%)
2.430.488
99,98
0,02
512
100
2.431.000

Após a Oferta(1)
Ações
(%)
2.430.488
65,80
1.263.102
34,20
3.693.590
100

Sem considerar o Exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar.

DESCRIÇÃO DA OFERTA
Estamos ofertando 1.262.590 Ações, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, por meio de
distribuição pública primária, em mercado de balcão não-organizado, a ser realizada no Brasil, conforme os
procedimentos da Instrução CVM 400, e com esforços de venda no exterior, com base em isenções de registro
previstas no Securities Act e regulamentos editados pela SEC, sem a necessidade, portanto, da solicitação e
obtenção de qualquer registro de distribuição e colocação das Ações no exterior, inclusive nos Estados Unidos
da América. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações junto à SEC ou qualquer agência ou
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto a CVM, no Brasil.
A totalidade das Ações será distribuída no Brasil pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime
de garantia firme de liquidação.
Simultaneamente à distribuição pública das Ações no Brasil, serão realizados pelos Agentes de
Colocação Internacional esforços de venda das Ações a investidores qualificados residentes e
domiciliados nos Estados Unidos, por meio de oferta isenta dos requisitos de registro do Securities Act,
e nos demais países (exceto nos Estados Unidos), com base no Regulamento S, ambas do Securities
Act. Os referidos esforços de venda nos Estados Unidos visarão exclusivamente investidores
institucionais qualificados, conforme definidos pela Regra 144A do Securities Act e que prestem aos
Agentes de Colocação Internacional declaração formal de sua qualificação. Os Investidores Qualificados
Estrangeiros, junto aos quais serão conduzidos esforços de venda no exterior, deverão ser registrados
na CVM, nos termos previstos na Instrução CVM 325 e na Resolução 2.689 e da Lei, e suas alterações
posteriores, ou, ainda, das normas de investimento externo direto nos termos da Lei 4.131. As Ações
objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional serão
obrigatoriamente subscritas, liquidadas e pagas junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda
corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4.º, da Lei do Mercado de Capitais.
A quantidade inicial de Ações poderá ser acrescida de lote suplementar de até 189.388 Ações do Lote
Suplementar, equivalente a até 15% das Ações inicialmente ofertadas, conforme a Opção de Ações do
Lote Suplementar por nós outorgada aos Coordenadores da Oferta para a subscrição das Ações do
Lote Suplementar, as quais serão destinadas exclusivamente a atender a um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta e serão subscritas nas mesmas condições e
preço das Ações inicialmente ofertadas. A Opção de Ações do Lote Suplementar poderá ser exercida,
total ou parcialmente, pelo Credit Suisse, após consulta ao Coordenador Líder, no prazo de até 30 dias
a contar da data do Anúncio de Início.
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PREÇO POR AÇÃO
No contexto da Oferta, que o Preço por Ação foi fixado em R$815,00. As Ações serão negociadas em lotes
mínimos de 100 (cem) Ações e não haverá mercado para a negociação de fração de lotes durante os
18 meses subseqüentes a Oferta. O Preço por Ação foi fixado após a efetivação dos Pedidos de Reserva
no Período de Reserva, e com base na conclusão do Procedimento de Bookbuilding, conduzido junto a
Investidores da Oferta Institucional pelos Coordenadores da Oferta, tendo sido fixado em consonância
com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, III da Lei das Sociedades por Ações e em conformidade
com o artigo 44 da Instrução CVM 400.
Após definição do Preço por Ação, pretendemos realizar uma redução de tal preço unitário através de
desdobramentos periódicos das Ações, de acordo com os eventos e o cronograma descrito na tabela abaixo:

Publicação do Anúncio de Início

Desdobramentos
—

Preço Estimado por
Lote de 100 Ações*
R$100.000,00

Eventos
Início da Negociação
das Ações

6 meses após a Publicação
do Anúncio de Início

1 Ação para 2 Ações

R$50.000,00

A Mina Corumbá terá
histórico de operação

12 meses após a Publicação
do Anúncio de Início

1 Ação para 2 Ações

R$25.000,00

A Usina de Ferro Gusa
de Corumbá terá
histórico de operação
e a Mina Amapá
entrará em operação

18 meses após a Publicação
do Anúncio de Início

1 Ação para 10 Ações

R$2.500,00

Fim do prazo do
inciso III, parágrafo 4º,
Artigo 4º da Instrução
CVM 400

* Esta estimativa não leva em conta a flutuação do Preço por Ação após o início de negociação das Ações, fato que estará fora do nosso controle.

QUANTIDADE, VALOR E RECURSOS LÍQUIDOS
O quadro seguinte indica a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total dos recursos oriundos da
Oferta, das comissões e dos recursos líquidos recebidos pela Companhia, em cada uma das hipóteses
abaixo descritas:

Quantidade
Sem exercício da Opção
de Ações do Lote
Suplementar..........................
Com exercício da Opção
de Ações do Lote
Suplementar..........................
(1)

Preço por
Ação
(R$/ Ação)

Recursos
(1)
Totais
(R$ milhões)

Comissões (1)
(R$)

Recursos
(1)
líquidos
(R$)

1.262.590

815,00

1.029,01

64,01

965,0

1.451.978

815,00

1.183,36

73,77

1.109,59

Sem dedução de despesas da Oferta. Os valores apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.
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CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
Os custos de distribuição da Oferta, que incluem custos relacionados à elaboração do plano de negócios
da Companhia e do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, serão arcados integralmente pela
Companhia. Abaixo segue descrição dos custos relativos à Oferta:

Comissões e Despesas
Comissão de Coordenação(1) (3) ............................................
Comissão de Garantia Firme(1) (3) ..........................................
Comissão de Colocação(1) (3) .................................................
Total de Comissões(1) (3) ........................................................

Valor
(R$)
9.601.724,00
9.601.724,00
44.808.050,24
64.011.498,24

Valor por
Ação (R$)
7,60
7,60
35,49
50,70

% em
Relação ao
Valor Total
(2)
da Oferta
0,93
0,93
4,35
6,22

Despesas de Registro e Listagem.........................................
(1)
Despesas com Advogados ...............................................
(1)
Despesas com Auditores ..................................................
Despesas com Publicidade da Oferta (1) ................................
Outras Despesas (1) (4) ............................................................
(1)
Total de Despesas .............................................................
Total ..................................................................................

82.870,00
3.800.000,00
1.400.000,00
250.000,00
18.464.173,60
23.997.043,60
88.008.541,84

0,07
3,01
1,11
0,20
14,62
19,01
69,70

0,01
0,37
0,14
0,02
1,79
2,33
8,55

(1)
(2)
(3)
(4)

Os números apresentados são estimados, estando sujeitos a variações.
Sem levar em consideração o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar.
Valores líquidos da incidência de tributos.
Inclui assessoria financeira prestada no exterior.

APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
O aumento do capital da Companhia, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na
subscrição de Ações objeto da Oferta, a realização da Distribuição Primária e a determinação da
quantidade de Ações objeto da Oferta foram aprovadas pelo Conselho de Administração da
Companhia em 06 de julho de 2006. O Preço por Ação foi deliberado pelo Conselho de Administração
da Companhia em reunião realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da
concessão do registro da Oferta pela CVM.
PÚBLICO ALVO DA OFERTA
As Ações serão distribuídas no Brasil exclusivamente junto a Investidores Qualificados Brasileiros e no
exterior exclusivamente junto a Investidores Qualificados Estrangeiros (“Investidores Qualificados”), por
meio de duas ofertas distintas, quais sejam, a oferta de dispersão (“Oferta de Dispersão”) e a oferta
institucional (“Oferta Institucional”). Um mesmo investidor qualificado não poderá participar
simultaneamente da Oferta de Dispersão e da Oferta Institucional.
A Oferta de Dispersão será realizada junto a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas que sejam
Investidores Qualificados Brasileiros, e clubes de investimento cujos participantes sejam exclusivamente
Investidores Qualificados Brasileiros e que decidiram participar da Oferta mediante solicitação de reserva
por meio de formulário específico, destinado à subscrição de Ações (“Pedido de Reserva”), nas condições
descritas abaixo em “Procedimentos da Oferta” (“Investidores da Oferta de Dispersão”), ressalvado,
portanto, que os Investidores Qualificados Estrangeiros não poderão participar da Oferta de Dispersão.
A Oferta Institucional será realizada junto a Investidores Qualificados que decidirem participar da Oferta
por meio de procedimento de coleta de intenções de investimento a ser conduzido pelo Coordenador
Líder, em conformidade com o disposto no art. 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de
Bookbuilding”), sem recebimento de reservas e inexistindo valores mínimos ou máximos de
investimento para tais investidores (“Investidores da Oferta Institucional”).
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INADEQUAÇÃO DA OFERTA
Todos os investidores que não se enquadrarem na categoria de Investidores Qualificados devem atentar
para a inadequação da presente Oferta, uma vez que ela se destina exclusivamente a investidores que
tenham a especialização e conhecimento suficientes para tomar uma decisão de investimento
fundamentada. Apesar de referido alto grau de qualificação dos investidores público alvo dessa Oferta,
recomenda-se que, no contexto da Oferta, os Investidores Qualificados entrem em contato com seus
advogados, contadores, consultores financeiros, bem como quaisquer outros profissionais que julguem
adequados para avaliar os riscos inerentes aos negócios da Companhia, quando de suas respectivas
decisões de investimento na Oferta.
CRONOGRAMA DA OFERTA
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus principais eventos
a partir da publicação do Aviso ao Mercado:
Ordem dos
Eventos
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
(1)

Eventos
Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras
Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do road show
Início do Procedimento de Bookbuilding
Republicação do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Corretoras
Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Encerramento do Período de Reserva para Investidores da Oferta
de Dispersão
Encerramento do road show
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinaturas do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation
Agreement
Registro da Oferta
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar
Início de Negociação das Ações da Oferta
Data de Liquidação da Oferta
Encerramento do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar
Publicação do Anúncio de Encerramento

Data prevista

(1)

10 de julho de 2006
10 de julho de 2006
10 de julho de 2006
10 de julho de 2006
17 de julho de 2006
17 de julho de 2006
19 de julho de 2006
20 de julho de 2006
20 de julho de 2006
20 de julho de 2006
20 de julho de 2006
21 de julho de 2006
21 de julho de 2006
21 de julho de 2006
21 de julho de 2006
24 de julho de 2006
26 de julho de 2006
20 de agosto de 2006
29 de agosto de 2006

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.

PROCEDIMENTOS DA OFERTA
Após o encerramento do Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Oferta pela CVM,
a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições
Participantes da Oferta efetuarão a distribuição pública das Ações em regime de garantia firme de
liquidação, nos termos previstos no artigo 21 da Instrução CVM 400, observado o disposto abaixo.
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Oferta de Dispersão
Durante o Período de Reserva, iniciado em 17 de julho de 2006 e encerrado em 19 de julho de 2006,
inclusive, os Investidores da Oferta de Dispersão que sejam (a) administradores da Companhia, (b)
controladores ou administradores das Instituições Participantes da Oferta, (c) outras pessoas vinculadas
à Oferta, e (d) cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o 2o grau de
cada uma das pessoas referidas nos itens (a), (b) ou (c) (“Partes Vinculadas”) terão seus respectivos
Pedidos de Reserva cancelados pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo
Pedido de Reserva, na eventualidade de haver excesso de demanda superior em pelo menos um terço à
quantidade de Ações da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400.
A quantidade de, caso haja demanda para tanto, no mínimo, 10% das Ações objeto da Oferta, sem
considerar as Ações do Lote Suplementar, será destinada prioritariamente à Oferta de Dispersão. Os
Pedidos de Reserva foram realizados pelos Investidores da Oferta de Dispersão junto às Instituições
Participantes da Oferta, de maneira irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto no item (viii) abaixo,
nas seguintes condições:
(i)

cada Investidor da Oferta de Dispersão somente pôde efetuar Pedido de Reserva junto a uma
única Instituição Participante da Oferta, sendo que o valor mínimo de investimento por
Investidor da Oferta de Dispersão foi de R$300.000,00, observado o valor máximo de
investimento de R$1.000.000,00 por Investidor da Oferta de Dispersão. Tais Investidores da
Oferta de Dispersão puderam estipular no Pedido de Reserva, como condição de sua eficácia,
o
um preço máximo por Ação, nos termos do parágrafo 3 do artigo 45 da Instrução CVM 400.
Os Pedidos de Reserva realizados pelos Investidores da Oferta de Dispersão que estipularem
como condição de eficácia, um preço máximo por Ação inferior ao Preço por Ação, serão
automaticamente cancelados pela Instituição Participante da Oferta junto à qual o Pedido de
Reserva tenha sido realizado;

(iii) cada Instituição Participante da Oferta deverá informar a quantidade de lotes de cem Ações a
serem subscritos e o correspondente valor do investimento ao Investidor da Oferta de
Dispersão que com ela tenha realizado Pedido de Reserva até às 12:00 horas do dia seguinte à
data de publicação do Anúncio de Início, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua
ausência, por telefone ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de
Reserva, ressalvada a possibilidade de rateio, conforme descrito no item (vii) abaixo;
(iv) o Investidor da Oferta de Dispersão deverá efetuar o pagamento do valor indicado conforme o
item (iii) acima à Instituição Participante da Oferta junto à qual tenha realizado seu Pedido de
Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até às 10:00 horas da Data de Liquidação
(conforme definido abaixo). Ressalvado o disposto no item (viii) abaixo, não havendo
pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição
Participante da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado;
(v) na Data de Liquidação, cada Instituição Participante da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva
tenha sido realizado entregará a cada Investidor da Oferta de Dispersão, que com ela tiver
realizado seu Pedido de Reserva, o número de lotes de cem Ações correspondente à relação
entre o valor constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, sem considerar as frações de
Ações;
(vi) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Dispersão
seja igual ou inferior à quantidade de lotes de cem Ações destinada à Oferta de Dispersão, sem
considerar as Ações do Lote Suplementar, não haverá rateio, sendo todos os Investidores da
Oferta de Dispersão integralmente atendidos em todas as suas reservas e as eventuais sobras
no lote ofertado aos Investidores da Oferta de Dispersão serão destinadas aos Investidores da
Oferta Institucional;
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(vii) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva seja superior à quantidade de Ações destinada à
Oferta de Dispersão, sem considerar as Ações do Lote Suplementar, será realizada a divisão
igualitária e sucessiva dos lotes de cem Ações destinados à Oferta de Dispersão entre todos os
Investidores da Oferta de Dispersão, limitado ao valor individual de cada Pedido de Reserva até
o esgotamento da quantidade total de lotes de cem Ações objeto de alocação prioritária junto
aos Investidores da Oferta de Dispersão, e, sendo possível esgotar referida quantidade de lotes
de cem Ações mediante divisão igualitária entre os Investidores da Oferta de Dispersão, os
lotes de cem Ações destinados à Oferta de Dispersão remanescentes serão alocados junto aos
Investidores da Oferta de Dispersão, de acordo com a ordem de recebimento pela CBLC das
informações relativas aos Pedidos de Reserva. Não será realizada a alocação fracionária de lotes
de cem Ações. A critério dos Coordenadores da Oferta, de comum acordo com a Companhia,
a quantidade de lotes de cem Ações destinadas à Oferta de Dispersão poderá ser aumentada,
de modo que os pedidos excedentes possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que,
no caso de atendimento parcial, serão observados os critérios de rateio descritos
anteriormente;
(viii) exclusivamente na hipótese de ser verificada divergência relevante entre as informações
constantes do Prospecto Preliminar e as informações constantes do Prospecto Definitivo, que
altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor da Oferta de Dispersão, ou sua
decisão de investimento, poderá referido Investidor da Oferta de Dispersão desistir do Pedido
de Reserva após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido abaixo). Nesta hipótese, o
Investidor da Oferta de Dispersão deverá informar sua decisão de desistência do Pedido de
Reserva à Instituição Participante da Oferta que o houver recebido até o quinto dia útil após a
data de publicação do Anúncio de Início. Caso o Investidor da Oferta de Dispersão não informe
sua decisão de desistência do Pedido de Reserva dentro do prazo ora estabelecido, presumida
a manutenção em caso de silêncio, quando então este deverá efetuar o pagamento, nos
termos previstos no Pedido de Reserva; e
(ix) na hipótese de não haver conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do Contrato de
Distribuição (conforme definido abaixo) ou, ainda, em qualquer outra hipótese de devolução
dos Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados e a Instituição Participante da Oferta comunicará ao Investidor da
Oferta de Dispersão que com ela realizar Pedido de Reserva o cancelamento da Oferta, o que
ocorrerá, também, por meio de publicação de aviso ao mercado pelo Coordenador Líder.
As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por
Investidores da Oferta de Dispersão titulares de conta corrente bancária ou de conta de investimento
neles aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Oferta Institucional
As Ações, após o atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores da Oferta de Dispersão, serão
distribuídas junto a Investidores da Oferta Institucional contatados pelos Coordenadores da Oferta, não
sendo admitidas reservas antecipadas e inexistindo valores mínimos ou máximos de investimento. Os
Investidores da Oferta Institucional deverão realizar a subscrição das Ações mediante pagamento à
vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.
Caso o número de Ações objeto de ordens recebidas de Investidores da Oferta Institucional durante o
Procedimento de Bookbuilding exceda o total das Ações objeto da Oferta Institucional, terão prioridade
no atendimento os investidores que, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, melhor
atendam o objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas formada por investidores
com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas, ao longo do tempo, da Companhia, seu
setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
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A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em conformidade
com o previsto no artigo 52 da Instrução CVM 400. O prazo de distribuição das Ações é de até 6 meses
contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início (“Prazo de Distribuição”). A liquidação física
e financeira da Oferta, observado o disposto abaixo, deverá ser realizada no 3º dia útil, contado a partir
da data de publicação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”).
Caso a totalidade das Ações alocadas não tenha sido subscrita no prazo de até 3 dias úteis, contados a
partir da data da publicação do Anúncio de Início, os Coordenadores da Oferta subscreverão, ao final
de tal prazo, pelo Preço por Ação, a totalidade do saldo resultante da diferença entre o número de
Ações (excluídas as Ações do Lote Suplementar) e o número de Ações efetivamente distribuídas ao
mercado e liquidadas pelos investidores que as subscreveram.
O investimento em valores mobiliários, tais como as Ações, representa um investimento de risco, uma
vez que é um investimento em renda variável e, assim, os Investidores Qualificados que pretendam
investir nas Ações estão sujeitos à volatilidade do mercado de capitais. Veja a seção “Fatores de Risco”,
deste Prospecto.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO
Nós, os Coordenadores da Oferta e a CBLC (como interveniente anuente) celebramos o Instrumento
Particular de Contrato de Distribuição Pública Primária de Ações de Emissão da MMX Mineração e
Metálicos S.A. (“Contrato de Distribuição”). De acordo com o Contrato de Distribuição, os
Coordenadores da Oferta realizarão, inicialmente, a distribuição da totalidade das Ações, em regime de
garantia firme de liquidação.
Nos termos do Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia e os Agentes de
Colocação Internacional na mesma data de celebração do Contrato de Distribuição, os Agentes de
Colocação Internacional realizarão, exclusivamente no exterior, esforços de venda das Ações junto a
Investidores Qualificados Estrangeiros. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior
pelos Agentes de Colocação Internacional serão obrigatoriamente subscritas, liquidadas e pagas junto
aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da
Lei do Mercado de Capitais.
O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que as obrigações dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de distribuir as Ações estão
sujeitas a determinadas condições, tais como (i) a entrega de opiniões legais por seus assessores
jurídicos; (ii) a assinatura de acordos de restrição à negociação de Ações por nós e por nossos
administradores; e (iii) a emissão de carta de conforto por nossos auditores independentes relativas à
certas informações contábeis contidas neste Prospecto e no Offering Circular, documento da Oferta
relativo aos esforços de venda das Ações junto a Investidores Qualificados Estrangeiros pelos Agentes
de Colocação Internacional, exclusivamente no exterior.
Após a assinatura do Contrato de Distribuição e deferimento dos respectivos registros pela CVM da
Oferta, uma cópia do Contrato de Distribuição estará disponível para consulta ou cópia nos endereços
dos Coordenadores da Oferta indicados nesta seção em “Informações Complementares”.
GARANTIA FIRME DE LIQUIDAÇÃO
De acordo com o Contrato de Distribuição, a subscrição das Ações será realizada em regime de
garantia firme de liquidação. A garantia firme de liquidação consiste na liquidação da totalidade das
Ações pelos Coordenadores da Oferta, de maneira não solidária entre si, pelo Preço por Ação. Tal
garantia será vinculante a partir da celebração do Contrato de Distribuição.
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Caso a totalidade das Ações alocadas não tenha sido liquidada na Data de Liquidação, os
Coordenadores da Oferta subscreverão, ao final de tal prazo, pelo Preço por Ação, a totalidade do
saldo resultante da diferença entre o número de Ações (excluídas as Ações do Lote Suplementar) e o
número de Ações efetivamente distribuídas ao mercado e liquidadas pelos investidores que as
subscreveram. O preço de revenda de tal saldo de Ações junto ao público pelo Coordenador Líder, até
o encerramento do Prazo de Distribuição ou até a data de publicação do Anúncio de Encerramento, o
que ocorrer primeiro, será o preço de mercado das Ações, limitado ao Preço por Ação, ressalvadas as
atividades de estabilização previstas no Contrato de Estabilização.
RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES
De acordo com as regras do Novo Mercado, nosso acionista controlador e administradores não
poderão vender ou ofertar à venda ações de emissão de nossa Companhia, ou derivativos lastreados
nestas ações, durante os primeiros 6 meses após a primeira distribuição pública de ações da
Companhia subseqüente a assinatura do Contrato de Participação no Novo Mercado. Após este
período inicial de 6 meses, os acionistas controladores e administradores da Companhia não poderão
vender ou ofertar mais do que 40% das ações ou derivativos lastreados em ações de emissão da
Companhia por 6 meses adicionais.
Adicionalmente, nós, nosso acionista controlador e nossos administradores concordamos que não
iremos vender, transferir ou onerar quaisquer Ações de emissão de nossa Companhia no prazo de 180
dias a contar da data do Prospecto Definitivo, sem o consentimento prévio por escrito dos
Coordenadores da Oferta. Especificamente, nós, nosso acionista controlador e nossos administradores
concordamos, sujeito a determinadas exceções, que não iremos, direta ou indiretamente, durante o
aludido prazo de 180 dias:
•

oferecer, vender, comprometer-se a vender ou onerar quaisquer ações de emissão de nossa Companhia;

•

conceder opção de compra ou de qualquer outra forma dispor ou comprometer-se a dispor,
direta ou indiretamente, de ações ordinárias de nossa emissão, ou de qualquer outro título que
constitua direito de receber indiretamente tais ações, ou de qualquer outro título conversível
em, permutável por, ou que outorgue direito de subscrição daquelas ações; e

•

solicitar ou requerer que nós arquivemos um pedido de registro junto à CVM de oferta ou venda
de ações; ou celebrar qualquer instrumento ou outros acordos que transfiram a outra pessoa, no
todo ou em parte, de qualquer forma, qualquer dos direitos patrimoniais relativos às,
independentemente de qualquer destas operações serem efetivamente liquidadas mediante a
entrega de tais ações ou quaisquer outros valores mobiliários, em dinheiro, ou de outra forma.

Estas disposições de restrição de venda de ações aplicam-se às ações ordinárias de emissão da
Companhia e a valores mobiliários conversíveis em, permutáveis por, ou que admitam pagamento
mediante entrega de ações, com exceção das Ações a serem subscritas no contexto da Oferta.
ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES
O Credit Suisse, por intermédio do Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
(“Corretora”), poderá realizar operações bursáteis visando à estabilização do preço das Ações de emissão
da Companhia na BOVESPA, durante um período de até 30 dias contados da data de publicação do
Anúncio de Início, nos termos do Contrato de Estabilização e observadas as disposições legais aplicáveis.
O Contrato de Estabilização foi submetido à aprovação prévia da BOVESPA e da CVM.
Após a assinatura do Contrato de Estabilização, sua aprovação pela CVM e pela BOVESPA, bem como
o deferimento dos respectivos registros pela CVM da Oferta, uma cópia do Contrato de Estabilização
estará disponível para consulta ou cópia nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados nesta
seção em “Informações Complementares”.
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O Credit Suisse e a Corretora (ou qualquer agente atuando em seu nome) não estarão obrigados a
realizar as operações de estabilização previstas no Contrato de Estabilização e, uma vez iniciadas, tais
operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento.
ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO
Nós poderemos requerer que a CVM autorize a modificação ou cancelamento da Oferta, caso ocorram
alterações posteriores, relevantes e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta, existentes na data
do pedido de registro de distribuição, que resultem em um aumento relevante nos riscos por eles
assumidos. Adicionalmente, nós poderemos modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar
seus termos e condições para os investidores, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da
Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela
CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado em até 90 dias, contados da aprovação do
pedido de registro. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao
cancelamento serão considerados ineficazes.
A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio do
Jornal Valor Econômico, veículo também usado para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de
Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Retificação”). Após a
publicação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão ordens no
Procedimento de Bookbuilding e as Corretoras Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva daqueles
investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem
aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando, passados 5
dias úteis de sua publicação, não revogarem expressamente suas ordens no Procedimento de
Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da Oferta
presumirão que os Investidores Qualificados pretendem manter a declaração de aceitação.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em
contrapartida à subscrição das Ações, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 da
Instrução CVM 400.
SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA OFERTA
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução
CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta
não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo
tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá
ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a
oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º
dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já tenham
aceitado a oferta, na hipótese de seu cancelamento e os investidores que tenham revogado a sua
aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos
valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da
Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária.
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DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS AÇÕES
As Ações conferem a seus titulares os seguintes direitos:
•

direito de voto em nossas Assembléias Gerais;

•

direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;

•

em caso de alienação a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, direito de alienação de suas ações de emissão
de nossa Companhia nas mesmas condições asseguradas ao acionista controlador alienante;

•

todos os demais direitos assegurados às ações de emissão de nossa Companhia, nos termos
previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na Lei das
Sociedades por Ações; e

•

atribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e todos os outros benefícios que vierem a
ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação.

As Ações de emissão da Companhia serão listadas no segmento Novo Mercado da BOVESPA sob o
símbolo “MMXM3” e serão negociadas no dia seguinte à data de publicação do Anúncio de Início.
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta
Exceção feita à Oferta, os Coordenadores da Oferta ou sociedades de seus respectivos conglomerados
econômicos não mantêm relações comerciais relevantes conosco, mas, no futuro, poderão prestar
serviços de banco de investimento, consultoria financeira e outros serviços a serem utilizados por nós
ou por sociedades de nosso grupo pelos quais pretendem ser remunerados.
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores
O Unibanco é responsável pelo financiamento do Sistema MMX Corumbá e do Sistema MMX MinasRio. Além deste relacionamento comercial e da Oferta o Unibanco não mantém outras relações
comerciais relevantes conosco, mas, no futuro, poderá prestar serviços de banco de investimento,
consultoria financeira e outros serviços a serem utilizados por nós ou por sociedades de nosso grupo
pelos quais pretendem ser remunerados.
O Banco Itaú-BBA será um dos assessores financeiros para estruturação de financiamentos do Sistema
MMX Amapá, Sistema MMX Corumbá e Sistema MMX Minas-Rio. Além deste relacionamento
comercial e da Oferta o Banco Itaú-BBA S.A. não mantém outras relações comerciais relevantes
conosco, mas, no futuro, poderá prestar serviços de banco de investimento, consultoria financeira e
outros serviços a serem utilizados por nós ou por sociedades de nosso grupo pelos quais pretendem ser
remunerados.
Relacionamento entre a Companhia e a Instituição Subcontratada
Exceção feita à Oferta, a Instituição Subcontratada ou sociedades de seus respectivos conglomerados
econômicos não mantêm relações comerciais relevantes conosco, mas, no futuro, poderão prestar
serviços de banco de investimento, consultoria financeira e outros serviços a serem utilizados por nós
ou por sociedades de nosso grupo pelos quais pretendem ser remunerados.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESCRITURADORA DAS AÇÕES
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Itaú S.A.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Os Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de
investimento relativa à Oferta, a consulta a este Prospecto. A leitura deste Prospecto possibilita aos
investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.
Para a obtenção de maiores informações sobre a Oferta, bem como cópias do Contrato de Distribuição,
do Contrato de Estabilização e dos demais documentos relativos à Oferta, os investidores interessados
deverão dirigir-se à CVM, nos seguintes endereços: (i) Rua Sete de Setembro, 111, 5.º andar, Rio de
Janeiro – RJ, tel.: (0xx21) 3233-8686 ou (ii) Rua Cincinato Braga, n.º 340, São Paulo – SP, tel.: (0xx11)
2146-2000, ou contatar as Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados abaixo:
Coordenador Líder e Bookrunner
Banco Pactual S.A.
Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º andares
22250-040 Rio de Janeiro, RJ
At.: Evandro Pereira
Tel.: (0xx11) 3046-2057
www.pactual.com.br
O Coordenador Líder esclarecerá quaisquer dúvidas referentes à Oferta, inclusive para fins do disposto
no artigo 33, parágrafo 3o, inciso III, da Instrução CVM 400.
Coordenador e Bookrunner
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.064, 13.º andar
01451-000 São Paulo, SP
At.: Allan Libman
Tel.: (0xx11) 3841-6414
http://br.credit-suisse.com/ofertas
Coordenador
Banco Itaú BBA S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição
São Paulo, SP
At.: Fabio Ferraz
Tel.: (0xx11) 3708-8253
www.itaubba.com.br
Coordenador
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusébio Matoso, n.º 891, 20o andar
05423-901, São Paulo, SP
At.: Glenn Mallett
Tel.: (0xx11) 3841-1213
www.unibanco.com.br/prospectos
Instituição Subcontratada
Banco ABN AMRO Real S.A.
Av. Paulista, n.º 1.374, 14º andar
São Paulo, São Paulo
At.: Vital Menezes
Tel.: (0xx11) 3174-7165
www.bancoreal.com.br
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Corretoras Consorciadas
Instituições financeiras e corretoras de títulos e valores mobiliários credenciadas junto à CBLC para
participar da Oferta, conforme indicadas no Aviso ao Mercado. Informações adicionais sobre as
Corretoras Consorciadas poderão ser obtidas no website da CBLC (www.cblc.com.br).
DECLARAÇÕES DA COMPANHIA E DO COORDENADOR LÍDER
Com relação às informações prestadas neste Prospecto, nós atestamos a veracidade, consistência,
qualidade e suficiência destas informações, bem como de quaisquer informações prestadas por ocasião
do pedido de registro da Oferta ou fornecidas ao mercado durante a Oferta, assegurando, também,
que todas estas informações são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes e permitem aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. Nós declaramos também que
este Prospecto contém todas as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, dos valores mobiliários ofertados, da emissora, suas atividades, situação
econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes,
bem como que este Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes.
Ainda, considerando que:
a.

o Coordenador Líder constituiu consultores legais para lhes auxiliar na implementação da Oferta;

b. disponibilizamos ao Coordenador Líder os documentos que consideramos relevantes para a Oferta;
c.

além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelo Coordenador Líder
documentos e informações adicionais; e

d. conforme informações que prestamos, foram disponibilizados, para análise do Coordenador
Líder e de seus consultores legais, todos os documentos, bem como foram prestadas todas as
informações que consideramos relevantes sobre os nossos negócios, para permitir aos
investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;
o Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência
para assegurar que:
(i)

este Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, dos valores mobiliários a serem ofertados, da Companhia, suas
atividades, sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer
outras informações relevantes;

(ii) as informações prestadas por ocasião do arquivamento deste Prospecto, bem como as
fornecidas ao mercado durante a distribuição das Ações são verdadeiras, consistentes, corretas
e suficientes; e
(iii) este Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se
limitando, à Instrução CVM 400.
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
1.

MMX
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Praia do Flamengo, nº 154, 5º andar
22210-030 - Flamengo
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Rudolph Ihns
Diretor de Relações com Investidores
Tel.: (21) 2555-5563
Fax: (21) 2555-5501
e-mail: ri@mmx.com.br

2. COORDENADOR LÍDER E BOOKRUNNER
Banco Pactual
Praia de Botafogo, nº 501, 6º andar
22250-040 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Evandro Pereira
Tel.: (11) 3046-2057
Fax: (11) 3046-2001
e-mail: evpereira@pactual.com.br
3. COORDENADOR E BOOKRUNNER
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.064, 13º andar
01451-000 São Paulo, São Paulo
Allan Libman
Tel.: (11) 3841-6414
Fax: (11) 3841-6912
E-mail: allan.libman@credit-suisse.com
4. COORDENADORES
4.1 Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.
Avenida Eusébio Matoso, n° 891, 19º andar
05423-901 São Paulo, São Paulo
Glenn Mallett
Tel.: (11) 3097-4905
Fax: (11) 3907-4501
e-mail: glenn.mallett@unibanco.com.br
4.2 Banco Itaú BBA S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição
04344-902 São Paulo, São Paulo
Fabio Ferraz
Tel.: (11) 3708-8253
Fax: (11) 3708-8362
e-mail: fqferraz@itaubba.com.br
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5. Instituição Subcontratada
Banco ABN AMRO Real S.A.
Av. Paulista, nº 1.374, 14º andar
01310-100 São Paulo, São Paulo
Vital Menezes
Tel: (11) 3174-7165
Fax: (11) 3174-6809
e-mail: vital.menezes@br.abnamro.com
6. CONSULTORES LEGAIS
6.1. Consultor da MMX para Direito Brasileiro
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447
01403-001 São Paulo, São Paulo
Carlos Barbosa Mello
Tel.: (11) 3147-7600
Fax: (11) 3147-7770
6.2. Consultor da MMX para Direito dos Estados Unidos da América
Davis Polk & Wardwell
450 Lexington Avenue
New York, NY 10017
USA
Manuel GarciaDiaz
Tel.: (1-212) 450-6095
Fax: (1-212) 450-3428
6.3.Consultor dos Coordenadores da Oferta para Direito Brasileiro
Machado, Meyer, Sendacz e Opice
Rua da Consolação, nº 247, 4º andar
01301-903 São Paulo, São Paulo
José Roberto Opice
Tel.: (11) 3150-7000
Fax: (11) 3150-7071
6.4.Consultor dos Coordenadores da Oferta para Direito dos Estados Unidos da América
White & Case LLP
Alameda Santos, 1940, 3º Andar
01418-2000 São Paulo, São Paulo
Donald E. Baker
Tel.: (11) 3147-5600
Fax: (11) 3147-5611
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7. AUDITORES DA MMX
KMPG Auditores Independentes
Avenida Almirante Barroso, 52, 4o andar
20031-000 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
Tel.: (21) 3231-9400
Fax: (21) 2544-1338
e-mail: mfernandes@kpmg.com.br
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

A MMX Mineração e Metálicos S.A. é uma sociedade por
ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.762.115/0001-49,
com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o
NIRE 33300261117.

Registro na CVM

A MMX encontra-se registrada na CVM sob o nº 17914.

Sede

Praia do Flamengo, nº 154, 5º andar, 22210-030 - Flamengo,
Rio de Janeiro, RJ.

Prazo de Duração

A MMX tem prazo de duração indeterminado.

Diretor de Relações com Investidores

Rudolph Ihns
Praia do Flamengo, nº 154, 5º andar, 22210-030, Flamengo,
Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: (21) 2555-5563
Fax: (21) 2555-5501

Atendimento aos acionistas

O atendimento aos acionistas da MMX é feito pelo
telefone (21) 2555-5563, pelo fax (21) 2555-5501 e pelo
e-mail ri@mmx.com.br.

Auditores Independentes

Para as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2005 e período
encerrado em 31 de março de 2006, KPMG Auditores
Independentes.

Jornais nos quais divulga Informações

As informações referentes à MMX são divulgadas no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal
Valor Econômico.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS
As informações financeiras relacionadas aos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados
incluídas neste Prospecto são derivadas de nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. No presente Prospecto, os termos
“Real”, “Reais” e o símbolo “R$” referem-se à moeda oficial do Brasil. Os termos “dólar” e “dólares”,
assim como o símbolo “US$”, referem-se à moeda oficial dos Estados Unidos da América.
Alguns números constantes do presente Prospecto podem não representar totais exatos em virtude de
arredondamentos efetuados. Sendo assim, os resultados totais constantes de algumas tabelas
presentes neste Prospecto podem não corresponder ao resultado exato da soma dos números que os
precedem. As informações financeiras disponibilizadas neste Prospecto, quando referidas à MMX,
consideram as informações financeiras consolidadas da MMX.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 e as informações
financeiras relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2006 estão incluídas neste
Prospecto. Os resultados financeiros para o período de três meses encerrados em 31 de março de 2006
não são necessariamente indicadores dos resultados que podem ser esperados para 31 de dezembro de
2006 ou para qualquer outro período semestral ou anual.
Não incluímos neste Prospecto as demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro de 2004, nem as demonstrações financeiras
consolidadas para o período de três meses findo em 31 de março de 2005, porque nestes períodos, nossa
Companhia tinha um outro objeto social, não realizava atividades operacionais e era detida por um outro
acionista controlador. Desta forma estas demonstrações financeiras consolidadas não são comparáveis com as
demonstrações financeiras consolidadas anexadas a este Prospecto e não indicam a performance operacional
passada de nossa Companhia. Além disso, nossos auditores incluíram em seu relatório um parágrafo de ênfase
sobre o fato de a continuidade da Companhia e suas controladas depender do suporte financeiro dos
acionistas e/ou de recursos de terceiros até que as operações se tornem rentáveis.
MMX
As nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao período de três meses encerrado
em 31 de março de 2006 e relativas ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2005, incluídas neste
Prospecto, foram preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e auditadas pela
KPMG Auditores Independentes de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, conforme
pareceres dos auditores incluídos neste prospecto, que contém o seguinte parágrafo de ênfase: “Conforme
comentado na Nota Explicativa nº 1, as controladas da Companhia encontram-se em fase pré-operacional e,
desta forma, todos os resultados apurados encontram-se registrados no ativo diferido, exceto pelos gastos
que não estão associados a quaisquer benefícios futuros, os quais foram transferidos do ativo diferido para o
resultado do exercício. A recuperação dos valores registrados no ativo permanente depende do sucesso das
operações futuras da Companhia e suas controladas. A Companhia e suas controladas dependem do
suporte financeiro dos acionistas e/ou de recursos de terceiros até que as operações se tornem rentáveis. Os
planos da administração com relação ao início da atividade operacional estão descritos na mesma Nota 1”.
Os pareceres dos auditores independentes também contém os seguintes parágrafos: “As demonstrações
financeiras da Tressem Participações S.A. (denominação social anterior da MMX Mineração e Metálicos S.A.)
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, apresentadas para fins comparativos, foram
examinadas por outros auditores independentes. O parecer de auditoria desses outros auditores
independentes, datado de 5 de fevereiro de 2005, foi emitido com comentário de que as demonstrações
financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia.”; e “As
demonstrações financeiras da Tressem Participações S.A. (denominação social anterior da MMX Mineração e
Metálicos S.A.), levantadas em 31 de março de 2005, apresentadas para fins comparativos, não foram
examinadas por auditores independentes e, conseqüentemente, não foi emitida opinião sobre elas.”
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PARTICIPAÇÃO NO MERCADO E OUTRAS INFORMAÇÕES
As informações e dados estatísticos relativos ao mercado em que atuamos foram obtidos junto a
relatórios de consultorias independentes, órgãos governamentais e publicações em geral. Apesar de
nós e o Coordenador Líder acreditarmos na credibilidade de tais fontes de informação, não realizamos
qualquer verificação independente quanto àquelas informações ou dados estatísticos, pelo que não
podemos garantir sua exatidão e amplitude.
Fatores que Afetam as Projeções
Os investidores devem observar que as projeções incluídas neste Prospecto refletem a nossa análise com
relação a nossa produção, desembolsos de capital e despesas operacionais com base em diversas
premissas. Apesar de acreditarmos que as premissas sejam razoáveis, a razoabilidade dessas premissas
não foram repassadas de maneira independente além da maneira estabelecida neste Prospecto na seção
“Resumo dos Estudos de Viabilidade.” A nossa capacidade de atingir os resultados esperados depende,
dentre outros fatores, do sucesso das nossas atividades de exploração, da nossa capacidade em obter as
autorizações, licenças e concessões necessárias, das nossas estimativas de recursos, dos nossos
investimentos para o desenvolvimento de nossas minas, usinas e operações de logística e da operação
desses ativos, e de nossas previsões de produção e do mercado.
Diversas das premissas também estão relacionadas a fatores econômicos que provavelmente deverão
ocorrer no Brasil em um futuro próximo e seu potencial impacto sobre os nossos negócios, bem como
os fatores econômicos que provavelmente deverão ocorrer ou continuar a ocorrer no mercado mundial
de minério de ferro e de produtos derivados de minério de ferro. Não podemos garantir de que as
premissas econômicas são precisas ou que refletem proximamente a realidade futura. Os investidores
devem conduzir suas próprias investigações e análises das projeções descritas neste Prospecto.
Não podemos garantir que as nossas operações de pesquisa, lavra, beneficiamento, industria e logística
não sofrerão oposição no futuro ou que os nossos esforços para o desenvolvimento e a operação das
minas de minério de ferro e correspondentes usinas e sistemas de logística não serão prejudicados de
maneira significativa por questões de ordem política, ambiental ou outras questões.
Há diversas incertezas inerentes ao estimarmos as quantidades e a qualidade dos recursos minerais e ao
projetarmos as potenciais taxas futuras de produção de minério, podemos desconsiderar diversos
fatores relevantes. As estimativas de recursos e as estimativas da vida útil do minério poderão ser
revistas com base na experiência produtiva, entre outros fatores.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO
Este Prospecto inclui estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções “Sumário da
Companhia”, “Fatores de Risco”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional”, “Resumo dos Estudos de Viabilidade”, “Visão Geral do Setor” e “Atividades da
Companhia”. As estimativas e perspectivas para o futuro têm por embasamento, em grande parte,
expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar
os nossos negócios. Muitos fatores importantes, além dos fatores discutidos neste Prospecto, podem
impactar adversamente os nossos resultados tais como previstos nas estimativas e perspectivas sobre o
futuro. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes:
•

o sucesso na exploração de recursos e reservas minerais;

•

as incertezas associadas ao desenvolvimento de uma nova mina ou usina de industrialização de
produtos metálicos, inclusive possíveis custos não estimados, a majoração do preço de insumos
e a não confiabilidade de estimativas nos estágios iniciais do desenvolvimento de uma mina;

•

eventos econômicos e políticos mundiais que afetem o fornecimento e a demanda por minério
de ferro e seus derivados, bem como seus preços de mercado;

•

o esgotamento e a exaustão de minas e recursos de reservas minerais;

•

a impossibilidade de conversão de recursos geológicos em reservas minerais;

•

variações nos níveis de minério e outras características que afetem as operações de mineração,
tais como esmagamento, moagem e fusão e a recuperação mineral;

•

a disponibilidade e a oportunidade para celebração de acordos aceitáveis para fornecimento de
energia elétrica, transporte e água;

•

nossa capacidade de obter financiamento para nossos projetos;

•

a disponibilidade, os termos, as condições e a oportunidade para se obter autorizações e
concessões governamentais;

•

a disponibilidade de funcionários experientes;

•

as condições comerciais, econômicas e políticas no Brasil;

•

os interesses de nosso acionista controlador;

•

as mudanças na situação financeira de nossos clientes e nas condições competitivas;

•

alterações nos custos dos produtos comercializados por nós e alterações nos nossos custos
operacionais;

•

a qualidade de crédito de nossos clientes;

•

nosso nível de endividamento, entre outras obrigações;

•

a inflação, depreciação e desvalorização do real e as flutuações da taxa de juros;

•

alterações na regulamentação governamental;

•

as intervenções do governo que poderão resultar em mudanças no ambiente econômico,
tributário, tarifário ou regulador no Brasil; e

•

outros fatores de risco discutidos na seção “Fatores de Risco” deste Prospecto.
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As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”,
“pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas
para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem informações
atinentes a resultados e projeções, estratégia, planos de financiamentos, posição concorrencial,
ambiente do setor, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e os
efeitos da concorrência. Tais estimativas e perspectivas para o futuro referem-se apenas à data em que
foram expressas, sendo que nem nós, nem o Coordenador Líder assumimos a obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação,
eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem não vir a se concretizar.
Tendo em vista estas limitações, os investidores não devem tomar suas decisões de investimento
exclusivamente com base nas estimativas e perspectivas para o futuro contidas neste Prospecto.
Estudos de Viabilidade da Companhia
Os Estudos de Viabilidade anexos a este Prospecto foram preparados com base em informações, que
não foram preparadas em linha com a divulgação pública ou o intuito de cumprir com regras
divulgadas por quaisquer bolsas de valores ou autoridades responsáveis pelo registro de valores
mobiliários de qualquer jurisdição exceto a brasileira. A administração da Companhia acredita que os
Estudos de Viabilidade foram preparados em base razoável, refletindo, atualmente, as melhores
estimativas e julgamentos disponíveis, e apresenta, de acordo com o melhor conhecimento e opinião
da administração, a expectativa do curso de ação previsto da Companhia. Entretanto, estas
informações não são fatos e não se deve confiar nelas como sendo necessariamente indicativas de
resultados futuros. Os leitores deste Prospecto são advertidos para não colocar indevidas esperanças
nas informações financeiras projetadas.
Nem a KPMG Auditores Independentes nem qualquer o outro auditor independente, compilaram,
examinaram ou executaram quaisquer procedimentos com respeito a qualquer informação usada para
preparar os Estudos de Viabilidade, nem expressaram sua opinião ou qualquer outra forma da declaração
sobre tais informações ou a possibilidade de realizarem, e não assumem nenhuma responsabilidade por, e
negam qualquer associação com os Estudos de Viabilidade e qualquer informação deles derivada incluída
neste Prospecto.
Os relatórios de auditoria da KPMG Auditores Independentes aqui incluídos relacionam-se
exclusivamente à informações financeiras históricas da Companhia. Os relatórios não se estendem a
qualquer informação neste Prospecto e não devem ser lidos de forma diferente.
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FATORES DE RISCO
O investimento em ações ordinárias envolve um alto grau de risco. Os potenciais investidores devem
analisar cuidadosamente os riscos descritos abaixo e todas as informações contidas neste Prospecto antes
de decidir sobre a compra de nossas ações ordinárias. Caso realmente ocorra qualquer dos riscos descritos
abaixo, os nossos negócios, a nossa situação financeira, nossos resultados podem sofrer mudanças
significativas. Conseqüentemente, o preço de negociação de nossas ações ordinárias poderá cair,
podendo ocorrer prejuízos parciais ou totais decorrentes do investimento em nossas ações ordinárias.
Os riscos descritos abaixo são aqueles que atualmente acreditamos que poderão nos afetar de maneira
relevante. Outros riscos que não são atualmente do conhecimento da Companhia e dos Coordenadores,
ou que atualmente são considerados irrelevantes, poderão ter um efeito adverso para a Companhia.
RISCOS RELACIONADOS À COMPANHIA
Temos um histórico operacional limitado e nosso desempenho futuro é incerto. Nossos
auditores incluíram em seu relatório um parágrafo de ênfase em relação às incertezas
substanciais da continuidade da Companhia.
A MMX é uma companhia formada recentemente que tem históricos operacionais limitados e estamos
sujeitos a riscos, despesas e incertezas associadas à implementação de nosso plano de negócios, que
não são normalmente encontrados em companhias já estabelecidas. Em decorrência disso, acreditamos
que as informações financeiras históricas apresentadas neste Prospecto têm importância muito limitada
na compreensão da condução atual e futura de nossos negócios. Companhias em estágios iniciais de
desenvolvimento apresentam riscos de negócios e financeiros relevantes e podem incorrer em prejuízos
significativos. Além disso, nossos auditores incluíram em seu relatório um parágrafo de ênfase em
relação às incertezas substanciais da continuidade da Companhia.
Essas companhias têm de enfrentar incertezas e desafios relativos a um preciso planejamento financeiro
em decorrência de informações históricas limitadas e incertezas relativas a natureza, escopo e
resultados das atividades futuras. Novas companhias devem desenvolver relacionamentos comerciais
bem sucedidos, estabelecer procedimentos operacionais, contratar pessoal, instalar sistemas de
informação de gestão e outros sistemas, estabelecer instalações e obter licenças, bem como adotar
todas as outras medidas necessárias para a condução das atividades pretendidas. Em virtude desses
riscos, é possível que não obtenhamos sucesso na implementação de nossas estratégias de negócios ou
na finalização do desenvolvimento da infra-estrutura necessária para a operação de nossos negócios
conforme planejado. Caso um ou mais de nossos projetos não seja concluído, sofra atrasos, ou seja
encerrado, nossos resultados serão afetados de maneira adversa e os nossos resultados operacionais
diferirão significativamente dos negócios descritos neste Prospecto. Nossos projetos poderão ser
adiados ou encerrados por diversos motivos, inclusive devido a não obtenção de licenças ou permissões
necessárias, instabilidade política, ação regulatória governamental, insuficiência de capital, desastres
naturais, erros de engenharia ou mudança na política de condução de negócios da Companhia. Em
virtude de fatores relativos à indústria ou fatores específicos à Companhia, podemos ter que alterar os
nossos métodos de condução dos negócios.
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Podemos não ser capazes de obter todas as licenças, concessões e autorizações necessárias
para as nossas operações.
A condução de nossos negócios, da maneira como conduzimos atualmente e como planejamos
conduzir no futuro, conforme descrita neste Prospecto, requer a outorga de diversas licenças,
concessões e outras autorizações de diversos órgãos governamentais, inclusive ambientais, do DNPM e
da ANTAQ. Não podemos assegurar que seremos capazes de obter todas as licenças e autorizações
necessárias em tempo hábil, ou obteremos alguma licença, autorização ou concessão sequer.
Atualmente, operamos a Estrada de Ferro do Amapá com amparo em um contrato de concessão com
validade de 20 anos, concessão esta que nos foi outorgada pelo Governo do Estado do Amapá sem as
competentes licenças ambientais. Estamos em processo de requerimento das competentes licenças,
ainda que a ferrovia fosse historicamente operada sem essas licenças pelos operadores anteriores,
inclusive pelo próprio Governo do Estado do Amapá. Adicionalmente, atualmente não temos todas as
faixas de servidão necessárias para a implementação e construção de nosso projeto planejado de
mineroduto interligando Minas Gerais ao Porto do Açu, ou as licenças necessárias para o
desenvolvimento do Porto do Açu e do Terminal Portuário de Santana. Nós contamos apenas com
Concessões de Lavra na Mina Corumbá, estando os direitos minerários da Mina Amapá e da Mina
Minas Gerais em fase de pesquisa; não há garantia que obteremos as correspondentes Concessões de
Lavra. Adicionalmente, podemos não obter uma ou mais licenças, e esse fator poderá ter um efeito
adverso relevante sobre os nossos negócios, os resultados das operações e nossa condição financeira.
Ver também “Riscos Relacionados ao Setor” e “Os regulamentos governamentais afetam as nossas
atividades de mineração e podem aumentar nossos custos operacionais, restringir nossas operações ou
resultar em atrasos operacionais.”
Os direitos minerários da Mina Amapá consistem de arrendamentos de Concessões de Lavra que esperamos
obter da MPBA, subsidiária da Goldcorp Inc. a qual detém direitos minerários para a Mina Amapá baseado em
um contrato celebrado com a MPBA. Ainda que tenhamos poderes para atuar perante os órgãos competentes
de mineração e de licenciamento deste ativo, a nossa capacidade de operar a Mina Amapá depende da
celebração de contrato de arrendamento com a MPBA e da aprovação pela MPBA de planos de
aproveitamento econômico das jazidas pela MPBA, cujos principais termos já estão disciplinados de acordo
com o Contrato de Exploração celebrado entre a MMX Amapá e a MPBA. Veja “Atividades da Companhia –
Nossos Sistemas Integrados MMX – Sistema MMX Amapá”. Poderemos não obter as autorizações necessárias.
Não podemos garantir a titularidade de nossas propriedades e sobre os imóveis onde
pretendemos exercer atividades de lavra mineral.
A aquisição de propriedade de direitos minerários consiste em um processo bastante detalhado e
demorado. A titularidade e a área das concessões minerais poderá ser disputada por terceiros. Apesar
de acreditarmos que adotamos medidas razoáveis para assegurar a adequada titularidade de nossas
propriedades, não há garantias de que a titularidade de qualquer de nossas propriedades não será
contestada ou prejudicada. Terceiros podem ter ações válidas, sobre as quais temos ou não
conhecimento, relacionadas a parcelas de nossos interesses, inclusive gravames anteriores não
registrados, acordos, transferências ou reivindicações, inclusive reivindicações de terras nativas, sendo
que a titularidade poderá ser afetada, entre outras coisas, por vícios não detectados, ainda que
tenhamos tido o cuidados devido na aquisição de tais direitos. Além disso, podemos não ser capazes de
operar nossos direitos minerários conforme permitido ou podemos não ser capazes de fazer valer
nossos direitos com relação a nossos direitos minerários. Podemos tentar aumentar a concentração de
nossas atividades de mineração nas áreas onde já possuímos minas operando, ou obter licenças de
exploração que resultem em minas em operação. Em caso de alteração de nossas licenças atuais para a
inclusão de recursos adicionais na área, não haverá garantias de que seremos capazes de obter as
concessões, licenças e aprovações legais necessárias.
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A superfície onde se encontram nossos direitos minerários é de propriedade de terceiros e, caso não
sejamos capazes de negociar o acesso e/ou a posse sobre tais propriedades com seus atuais
proprietários, ou negociar a compra de tais propriedades, seremos obrigados a promover ações judiciais
para fazer valer o nosso direito de lavra. Tais ações judiciais poderão demandar tempo para solução até
que tenhamos o direito de acesso a tais propriedades para a atividade de lavra, o que poderá prejudicar
o nosso cronograma. Ações judiciais são, ademais, sujeitas a risco, pelo que poderemos, inclusive, ser
impedidos de realizar atividades de lavra. Há determinados direitos minerários de propriedade da MMX
e de suas controladas que estão situados em terrenos de propriedade da União Federal ou do INCRA Instituto Nacional da Reforma Agrária e podemos ter negados o direito de ingressar nessas áreas para
exercer atividades de lavra mineral.
As nossas estimativas de recursos indicados e inferidos podem não se converter em reservas
lavráveis.
Nossos recursos de minério e depósitos minerais indicados e inferidos referem-se a quantidades e
qualidades estimadas de minério e não equivalem a reservas efetivas (minerais que têm potencial para
mineração e processamento economicamente viáveis, de acordo com condições para a extração de seu
conteúdo mineral). Há diversas incertezas inerentes na estimativa das quantidades e qualidades das
reservas e na projeção de futuros e potenciais índices de produção mineral, inclusive diversos fatores
que vão além de nosso controle. A engenharia de recursos é um processo subjetivo utilizado na
estimativa de depósitos subterrâneos de minerais que não podem ser mensurados de maneira exata, e
a exatidão de qualquer estimativa de recursos é o resultado da qualidade dos dados disponíveis e da
interpretação de engenharia e geológica e do julgamento.
As estimativas de diferentes engenheiros podem sofrer variações e os resultados de nossas atividades
de mineração e produção após a data de uma estimativa poderá resultar na revisão das mesmas. As
estimativas dos recursos e da vida útil das minas serão revisadas com base na atual experiência
produtiva e em outros fatores, e poderão não se converter em recursos e reservas. Além disso, no caso
específico do Sistema MMX Corumbá, a continuidade da vida útil de nossas minas depende da
aquisição de direitos minerários de terceiros. Caso não consigamos efetivar tais aquisições não
atingiremos os níveis de produção estimados. Por exemplo, as flutuações no preço de mercado do
minério de ferro ou do ferro gusa, as reduzidas taxas de recuperação, os maiores custos de produção
resultantes da inflação ou de outros fatores poderá resultar em recursos e reservas com níveis
relativamente menores de mineralização, economicamente inviáveis à exploração, e por fim poderão
resultar em recursos que são materialmente menores do que os recursos indicados. A qualidade dos
recursos de minério de ferro não foi confirmada pela experiência operacional.
Podemos não atingir nossas estimativas de produção.
Preparamos estimativas sobre a futura produção de minério de ferro. Temos um histórico operacional
limitado sobre o qual nos basearmos na preparação dessas estimativas, e não podemos assegurar a
precisão das estimativas de produção. Essas estimativas de produção dependem, entre outras coisas:
•

da finalização dos projetos;

•

da precisão das estimativas de recursos minerais indicados e inferidos e a conversão final das
estimativas em reservas;

•

da precisão das premissas relacionadas ao nível de minério e aos índices de recuperação;

•

a obtenção dos equipamentos adquiridos e seu desempenho e a formação da mão-de-obra
qualificada para a operação destes;

•

das condições do solo (inclusive condições hidrológicas);

•

das características físicas dos minérios, tais como a dureza e a presença ou ausência de
características metalúrgicas particulares;
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•

da precisão dos índices estimados e dos custos de mineração, extração, processamento e
produção de minério; e

•

obtenção das autorizações, licenças e registros necessários.

A produção real poderá diferir das estimativas devido a uma série de razões, inclusive:
•

a disponibilidade de determinados tipos de minério;

•

o minério de ferro real extraído que difere das estimativas de nível, arqueação, diluição e
metalúrgicas e outras características (sejam ou não baseadas em amostras representativas de
minério de ferro);

•

fatores operacionais de curto prazo, tais como a necessidade de desenvolvimentos seqüenciais
de depósitos de minérios e o processamento de graus de concentração novos ou subjacentes
do minério de ferro, diferentes daqueles planejados;

•

falhas nas minas, falhas nas encostas ou usinas e quebra de equipamentos;

•

acidentes industriais;

•

fenômenos naturais, tais como condições climáticas adversas, inundações, secas e deslizamento
de rochas;

•

condições geológicas incomuns ou inesperadas;

•

mudanças nos custos com energia e possível escassez de energia;

•

escassez dos materiais de consumo necessários para as operações, inclusive explosivos,
combustível, reagentes químicos, água, peças de equipamentos e lubrificantes;

•

incapacidade em processar certos tipos de minérios;

•

escassez de mão-de-obra ou greves trabalhistas;

•

desobediência e protestos civis; e

•

restrições ou regulamentos impostos por agências governamentais ou outras mudanças no
ambiente regulatório.

Como resultado de nossas dados históricos limitados e incertezas relativas à natureza, escopo e
resultados de nossas futuras atividades, não usufruímos do benefício de uma experiência real na
verificação de nossas estimativas e há uma grande probabilidade de que esses fatores possam fazer
com que os resultados produtivos reais sejam diferentes das estimativas. O não alcance de nossas
estimativas de produção poderão ter um efeito relevante e adverso sobre todo e qualquer fluxo de
caixa futuro, rentabilidade, resultado das operações e situação financeira da Companhia.
Podemos não ser capazes de atingir os resultados e as projeções estabelecidas neste Prospecto.
Certas informações e conclusões incluídas neste Prospecto são baseadas em estimativas e projeções da
administração, incluindo estimativas sobre a produção, os investimentos e os custos operacionais da
MMX. A produção e os investimentos e custos operacionais da MMX poderão ser significativamente
menos favoráveis do que aqueles projetados. Em nenhuma circunstância as projeções mencionadas
neste Prospecto deverão ser consideradas como uma declaração, garantia ou previsão ou que a MMX
atingirá ou poderá atingir qualquer resultado futuro em particular. Não há garantias de que os
resultados futuros da MMX não irão diferir significativamente daqueles inclusos neste Prospecto.
Portanto, o potencial investidor pode perder todo seu investimento uma vez que as projeções ou
conclusões inclusas neste Prospecto poderão não se realizar.
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A concessão de alguns benefícios fiscais (diferimento) podem não se efetivar.
Certos benefícios fiscais (diferimento) à MMX podem não se efetivar, em especial em relação ao ICMS,
por parte dos Estados nos quais os projetos da Companhia se localizam. No caso da concessão deste
benefícios fiscais não se efetivar, as estimativas econômico-financeiras da Companhia podem não se
efetivar, bem como pode haver a necessidade de desembolsos não previstos, fato que pode afetar de
maneira adversa nossos negócios e resultados operacionais e financeiros.
Poderão haver falhas ou atrasos em nossa infra-estrutura logística.
Nossa futura infra-estrutura logística é estratégica e de fundamental importância para a condução de
nossos negócios, uma vez que nossos preços e condições de atendimento a nossos clientes depende
diretamente do processo logístico de nossos projetos. No caso da nossa infra-estrutura logística sofrer
interrupções, falhas ou atrasos em sua implementação, não teremos alternativas razoáveis para o
escoamento de nossa produção, o que pode afetar de forma adversa e significativa os nossos negócios,
resultados operacionais e financeiros e nossa capacidade de atender nossos clientes em tempo hábil a
um custo eficiente.
Podemos não ser capazes de desenvolver, renovar ou substituir nossos recursos, o que
poderá afetar nossas perspectivas de mineração de maneira adversa.
Iremos realizar atividades de exploração mineral, que é altamente especulativa por natureza, envolve
diversos riscos e é freqüentemente contra-producente. Os nossos programas de exploração planejados,
que envolvem significativos investimentos e desembolsos de capital, poderão não resultar no
desenvolvimento dos recursos indicados e inferidos ou na expansão ou substituição dos recursos
exauridos pela produção. Caso, a qualquer momento, nós não desenvolvamos novos recursos, não
seremos capazes de atingir o nível projetado de produção além da vida útil remanescente das minas
existentes nessa época.
Cada um dos Sistemas Integrados MMX requer substanciais investimentos de capital e gastos
com manutenção, o que podemos não ter a capacidade de oferecer.
A nossa estratégia de negócios irá exigir substanciais investimentos adicionais de capital após a realização
desta Oferta junto a cada um dos Sistemas Integrados MMX. O dispêndio para aquisição do imobilizado
estimado para todos os nossos projetos integrantes dos Sistemas Integrados MMX é de aproximadamente
de US$3,6 bilhões até 2013. Necessitamos de capital para, entre outros fins, administrar os ativos
adquiridos, adquirir novos equipamentos, manter as condições operacionais dos equipamentos existentes,
financiar os custos operacionais, obter registros, licenças e autorizações necessárias, e cumprir leis e
regulamentos ambientais. Caso o caixa gerado internamente e o caixa disponível através de quaisquer
linhas de crédito que nos sejam concedidas, se houver, não forem suficientes para o financiamento de
capital, necessitaremos de novas fontes de financiamentos seja por meio de dívida ou capital próprio, que
poderá envolver a emissão de novas ações ordinárias da Companhia. Contudo, esses tipos de
financiamento poderão não estar disponíveis à Companhia, ou caso estejam disponíveis, poderão não ser
em termos satisfatórios o que afetará significativamente o desenvolvimento dos Sistemas Integrados
MMX. Financiamentos futuros, caso disponíveis, poderão resultar em maiores juros e despesas com
amortização, maior alavancagem e menor lucro disponível para o financiamento de aquisições e expansão
posteriores. Além disso, financiamentos futuros poderão limitar a nossa capacidade de absorver pressões
competitivas e nos deixar mais vulneráveis a problemas econômicos. Caso não sejamos capazes de gerar
ou obter capital adicional suficiente no futuro, para conclusão da construção, instalação e
desenvolvimento de um ou mais Sistemas Integrados MMX, nossa geração de caixa futura será
severamente prejudicada, tendo em vista que tais projetos não poderão contribuir com qualquer geração
de caixa operacional futura, o que poderá nos forçar a reduzir ou postergar desembolsos de capital,
vender ativos ou reestruturar e refinanciar nosso endividamento.
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Adicionalmente, tendo por base nosso plano de negócios, acreditamos que aproximadamente 75% de
nossos projetos de investimento dependerá de linhas de crédito bancário e/ou qualquer fonte de
financiamento equivalente que estão ou estarão sujeitos a diversas condições para a contratação e
desembolso, tais como obtenção de licença e demais condições usuais de mercado. Na hipótese de não
conseguirmos obter tais financiamentos ou mesmo havendo impontualidade na obtenção dos mesmos,
o desenvolvimento regular de nossos negócios poderá ser afetado adversamente.
Nossas futuras operações poderão ser afetadas de maneira adversa pelas condições de
quaisquer contratos de fornecimento de minério de ferro de longo prazo celebrados e pelas
mudanças nos preços de mercado do minério de ferro.
Firmamos memorandos de entendimentos para o fornecimento de minério de ferro de longo prazo,
com prazo acima de 12 meses para todo o minério de ferro produzido pelos Sistemas Integrados MMX.
Esperamos que nossos contratos de fornecimento de longo prazo sejam efetivados e determinem os
preços do minério de ferro no primeiro ano do contrato, sujeito a determinados ajustes nos anos
seguintes. Essa prática pode resultar em preços abaixo do preço de mercado atual para tipos similares
de minério de ferro em determinado momento, especialmente se houver aumentos significativos nos
preços do minério durante o período de preço fixo do contrato. Em decorrência do substancial volume
de nossas vendas que estarão sujeitas a esses contratos de longo prazo, poderemos não ter minério de
ferro disponível para capitalização sobre os maiores preços do minério de ferro, se e quando os preços
aumentarem. No caso de condições adversas em nossos contratos de fornecimento de longo prazo se
efetivarem ou de mudanças nos preços de mercado do minério de ferro, a nossa situação financeira e
os resultados das operações poderão ser significativamente afetados.
Adicionalmente, nossa rentabilidade também poderá ser afetada pela comercialização de nossos
produtos a preços abaixo do mercado ou, ainda, daqueles praticados por nossos concorrentes, o que
poderia ocorrer na hipótese de haver necessidade de conquista por nós de espaço competitivo no
mercado de minério de ferro.
Determinadas cláusulas de nossos contratos de fornecimento de longo prazo podem oferecer
proteção limitada diante de condições econômicas adversas ou podem resultar em
penalidades econômicas diante do não cumprimento das especificações do contrato.
Mecanismos de alteração contratual, ajuste dos preços, “reajuste de preços” e outras cláusulas
similares dos contratos de fornecimento de longo prazo poderão reduzir a proteção contra a
volatilidade dos preços de curto prazo do minério de ferro. Em algumas circunstâncias, a nãoconcordância das partes com relação a um preço de acordo com uma cláusula de reajuste de preços
poderá resultar no término do contrato. Qualquer ajuste ou renegociação dos prazos inicialmente
acordados que resultem em um preço de contrato significativamente menor resultaria em receitas
menores. Portanto, contratos de fornecimento de longo prazo podem apenas oferecer proteção
limitada durante períodos de queda dos preços de mercado do minério de ferro.
Esperamos que a maior parte de nossos contratos de fornecimento de minério de ferro conterá
disposições que nos obriguem a entregar o minério de ferro de acordo com níveis de qualidade
relacionados a certas características, como, por exemplo, o conteúdo do ferro. O não-cumprimento
destas especificações poderá resultar em penalidades econômicas, inclusive ajustes nos preços, a
rejeição de entregas ou, em casos extremos, no término dos contratos. Conseqüentemente, devido aos
riscos mencionados acima, relacionados aos contratos de fornecimento de longo prazo, podemos não
atingir a receita ou o lucro que esperamos obter com qualquer compromisso de venda. Além disso,
podemos não ser capazes de transformar com sucesso os compromissos de venda em contratos de
fornecimento de longo prazo no futuro.
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A formação de preço nos contrato de fornecimento de minério de ferro que serão firmados
pela Companhia poderá estar fora do nosso controle.
Os preços de referência para o embarque de produto estipulados nos contratos de fornecimento de
produtos derivados de minério de ferro que pretendemos firmar com os nossos clientes são
negociados, anualmente, pelos principais exportadores e compradores mundiais de minério de ferro.
Nós não temos qualquer controle sobre a negociação de tais preços e a formação de preço praticada
por tais empresas poderá não estar alinhada com as perspectivas ou as variações dos custos de
produção da Companhia. A Companhia poderá vir a sofrer redução de suas margens operacionais e,
até, prejuízo por conta de tais negociações de preço, sem que este fato esteja sob o nosso controle.
As entregas, de acordo com os contratos de fornecimento de minério de ferro, poderão ser
suspensas ou canceladas pelos nossos clientes em determinadas circunstâncias.
De acordo com os contratos padrões de fornecimento de minério de ferro, os fornecedores ou clientes
poderão suspender ou cancelar a entrega de minério de ferro durante um período de força maior.
Eventos de força maior previstos nesses contratos incluem atos da natureza, greves trabalhistas,
incêndios, inundações, guerras, atrasos no transporte, ações governamentais ou outros eventos que
estejam além do controle das partes. Apesar de os contratos estabelecerem que os clientes estão
obrigados a adquirir volumes mínimos, as clausulas de volume mínimo estabelecidas em nossos
contratos podem não ser interpretadas como exeqüíveis por tribunais, cortes ou tribunais de
arbitragem. Qualquer suspensão ou cancelamento das entregas por parte de nossos clientes, de acordo
com os contratos de venda de minério de ferro ou outros contratos de venda, que não sejam
substituídas por entregas acordadas através de novos contratos ou vendas no mercado à vista, reduziria
o nosso fluxo de caixa e poderia afetar de maneira adversa a nossa situação financeira e os resultados
de nossas operações.
Um aumento nos custos com combustível poderá afetar nossos negócios de maneira adversa.
Nossas operações dependem em grande parte de fontes de combustível. Os custos com combustível
são um importante componente dos custos totais, de nossas operações logísticas e devem ser também
considerados como um importante componente de nossos negócios planejados de pelotas de minério
de ferro. Os custos com combustível também afetam indiretamente diversas outras áreas de nossos
negócios, inclusive a área de operação da mineração. Nós adquirimos combustível de fornecedores
terceirizados e qualquer aumento no preço do petróleo e do gás poderá resultar em margens menores
em nossas atividades de mineração e metalurgia.
Nossa cobertura de seguro não abrange todas as potenciais perdas e podemos não ser
capazes de obter tal cobertura.
O setor de mineração está sujeito a riscos significativos que podem resultar em danos a, ou destruição de,
propriedades ou instalações produtoras de minerais, lesões pessoais ou morte, danos ambientais, atrasos
na mineração, e prejuízos monetários e possível responsabilidade legal. Porém, esse seguro contém
exclusões e limitações sobre a cobertura. Portanto, nossas apólices de seguro e de nossas subsidiárias não
oferecem cobertura contra todos os prejuízos relacionados aos nossos negócios, e a ocorrência de
prejuízos, passivos ou danos não cobertos por essas apólices de seguro, poderá ter um efeito relevante e
adverso sobre a nossa rentabilidade, resultados das operações e situação financeira. Não há garantias de
que esses seguros estarão disponíveis, bem como se serão disponibilizados com valores de prêmio
economicamente aceitáveis ou serão adequados para a cobertura de qualquer passivo resultante.
Em alguns casos, a cobertura não está disponível ou é considerada onerosa com relação ao risco.
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A perda de membros chave da administração poderá afetar adversamente o nosso
desempenho financeiro.
Nosso desempenho depende em grande parte dos esforços e da capacidade de nossos diretores.
O potencial investidor ao tomar a decisão de investir nas Ações deve estar disposto a confiar
significativamente em nossa administração. Nenhum de nossos diretores tem contrato de trabalho
formais com a Companhia. A perda de qualquer diretor executivo ou de outros funcionários chave, e
em especial, de nosso Diretor Presidente, poderá prejudicar os nossos negócios. Vide a seção
“Administração” deste Prospecto.
Nossa estratégia de administração do risco de mercado poderá não ser eficaz.
Estamos expostos a riscos de mercado tradicionais, tais como flutuações nas taxas de juros, de câmbio
e nos preços de commodities. A fim de nos proteger parcialmente contra a volatilidade do mercado,
executamos transações de hedge para a administração de alguns desses riscos. A nossa estratégia de
hedging poderá não ser bem sucedida com relação à minimização da exposição de nosso fluxo de caixa
a essas flutuações e podemos não conseguir identificar as correlações entre os diversos riscos de
mercados aos quais estamos sujeitos. Além disso, uma vez que protegemos parcialmente a nossa
exposição ao preço de commodities, podemos limitar os benefícios em potencial que
experimentaríamos de outra forma caso os preços das commodities sofressem um aumento. Além
disso, podemos decidir não proteger nossos riscos de mercado ou executar outras práticas de
administração de riscos ou esses mecanismos poderão não estar disponíveis.
Dependência da rede de energia.
Ainda que planejemos gerar parte de nossa demanda elétrica, interrupções na transmissão de energia
da Sistema Integrado Nacional poderão nos afetar adversamente, bem como a nossos clientes e
fornecedores. Além disso, a eletricidade que geramos está sujeita a tarifas relevantes quando
transmitidas através das linhas de energia do governo. Esperamos utilizar quantidades significativas de
eletricidade nas nossas usinas, em equipamentos de algumas de nossas operações, dependendo, assim,
da rede de energia administrada pelo governo para a transmissão de eletricidade para nossas
instalações. A ANEEL aumentou as tarifas sobre a transmissão em mais de 500% desde 2000. Tendo
em vista que dependemos da energia que está sujeita a esses custos de transmissão, nossos custos
operacionais poderão ser afetados adversamente. Além disso, nossa produção poderá ser afetada
negativamente em virtude de uma falha no fornecimento de energia ocorrida em decorrência de
problemas nas linhas de transmissão ou na capacidade de geração do Sistema Integrado Nacional. As
interrupções no fornecimento de energia também poderão afetar nossos clientes e fornecedores. O
Sistema MMX Amapá não está incluso no Sistema Integrado Nacional e, portanto, poderá ter menos
energia disponível do que se estivesse incluso nesse sistema. O fornecimento insuficiente de energia
para qualquer um de nossos projetos possivelmente terá um efeito adverso relevante sobre as nossas
operações, principalmente se essa escassez perdurar durante um período prolongado.
Flutuações nos custos com transporte poderão prejudicar a nossa capacidade de fornecer
minério de ferro para nossos clientes.
Os custos com transporte representam uma parcela significativa do custo total do minério de ferro para
os clientes e, em decorrência disso, são um fator crítico a ser considerado nas decisões de compra de
um cliente. Aumentos nos custos com transporte podem fazer com que o minério de ferro produzido
por nós seja menos competitivo do que o minério de ferro produzido através de outras fontes. Um
aumento nos custos com transporte poderá ter um efeito adverso sobre a nossa capacidade de
aumentar ou manter a produção e reduzir nossa receita.
Por outro lado, significativas reduções nos custos com transporte poderão resultar no aumento da competição
dos produtores de minério de ferro de outras partes do mundo. O aumento da competição poderá ter um
efeito adverso relevante sobre os nossos negócios, situação financeira e resultados das operações.
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Interrupções nos serviços de transporte poderão limitar a nossa capacidade de entregar
minério de ferro aos nossos clientes resultando em redução da receita.
Ainda que planejemos dispor de logística independente, dependemos, e no futuro esperamos
depender, principalmente de ferrovias, caminhões e navios para a entrega de minério de ferro aos
nossos clientes. A interrupção em algum desses serviços devido a problemas meteorológicos,
dificuldades mecânicas, desastres naturais, colisões, greves (de nossos funcionários ou dos funcionários
das empresas com as quais fazemos negócios, tais como operadores dos portos ou navios), greves
patronais, gargalos ou outros eventos poderá prejudicar temporariamente a nossa capacidade de
fornecer minério de ferro aos nossos clientes, resultando na diminuição dos embarques. Algumas minas
planejadas dependerão de um único transportador ou de um único modo de transporte.
Assim, uma greve em um porto utilizado por nós poderá evitar que realizemos transportes marítimos
para nossos clientes. Esperamos que a maior parte de nossas entregas sejam realizadas por via
marítima. Uma seca poderia interromper a entrega, tornando impossível a utilização de barcaças para o
transporte de nossos produtos no rio Paraguai, de Corumbá até o porto de San Nicolás. Falhas
mecânicas, eventos naturais, como raios ou enchente, ou atos de vandalismo ou sabotagem poderão
fazer com que as ferrovias ou o proposto mineroduto de Minas Gerais a Porto do Açu fiquem
inoperáveis, interrompendo ou evitando o carregamento até os portos e clientes. Esses e outros
eventos poderão prejudicar a nossa capacidade, ou de nossos transportadores, de fornecer minério de
ferro para nossos clientes, resultando em menores receitas.
Níveis menores de embarque durante longos períodos poderão fazer com que nossos clientes
satisfaçam sua demanda por minério de ferro com outros fornecedores, afetando negativamente a
nossa receita e rentabilidade.
RISCOS RELACIONADOS AO SETOR
Nossas operações estão sujeitas a riscos e perigos inerentes ao setor de mineração.
As operações nas quais temos interesse estarão sujeitas a todos os perigos e riscos geralmente
inerentes à exploração, desenvolvimento e operação de recursos naturais, que poderão resultar em
interrupções nas operações, danos às pessoas ou propriedades e possíveis danos ambientais. Esses
riscos e perigos incluem, mas não estão limitados a:
•

riscos ambientais;

•

acidentes industriais;

•

disputas trabalhistas;

•

riscos relacionados a mudança de políticas publicas;

•

formações geológicas incomuns ou inesperadas ou outros problemas geológicos ou
relacionados à concentração de minério;

•

mudanças inesperadas em características metalúrgicas;

•

condições inesperadas de terreno ou de água;

•

desabamentos, falhas na parede do poço, enchente ou detonações de rochas;

•

interrupções periódicas devido a condições climáticas adversas ou perigosas;

•

outros casos fortuitos ou eventos de força maior; e

•

condições operacionais desfavoráveis e perda de minério.
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Caso qualquer um desses riscos e perigos afetem as nossas operações de mineração planejadas e
atividades de exploração, nossos custos de produção poderão aumentar até o ponto em que não seja
economicamente viável a produção de minério de ferro através de nossos recursos. Isto poderá fazer
com que (i) baixemos o valor contábil de uma ou mais minas ou propriedade, (ii) haja atrasos ou a
completa interrupção da exploração, desenvolvimento e produção de minério de ferro, (iii) ocorram
danos a ou destruição de propriedades ou instalações de processamento minerais, (iv) ocorram danos
pessoais, morte ou responsabilidade legal. Todas essas possíveis ocorrências poderão gerar um efeito
relevante e adverso sobre a nossa situação financeira, resultados de nossas operações e fluxo de caixa.
Nossas vendas se concentrarão de forma relevante em pequena quantidade de clientes e
esperamos, no futuro, continuar a depender largamente de uma pequena quantidade de
grandes clientes, e a perda de qualquer desses clientes afetaria adversamente nossos
resultados operacionais.
Esperamos que nossas vendas se concentrem em uma pequena quantidade de clientes tão logo a
comercialização de nossos produtos seja iniciada. Caso um ou mais desses clientes reduza
significativamente suas aquisições de minério de ferro, ou caso nós não sejamos capazes de oferecer
minério de ferro a esses clientes em termos tão favoráveis a nós quanto aqueles inclusos em nossos
contratos atuais, a nossa situação financeira e os resultados das operações poderão ser
significativamente afetados.
Flutuações na demanda por aço poderão afetar adversamente os nossos negócios devido à
nossa dependência do setor siderúrgico mundial.
Os preços e volumes das vendas do setor de minério de ferro dependem do nível atual e esperado da
demanda por minério de ferro do setor siderúrgico mundial. O setor siderúrgico mundial é altamente
cíclico. Além disso, uma vez que o setor siderúrgico no Brasil produz mais aço do que o mercado
doméstico é capaz de consumir, o setor siderúrgico brasileiro depende significativamente dos mercados
de exportação. A demanda por produtos siderúrgicos e, portanto, a situação financeira e os resultados
das operações das companhias siderúrgicas, inclusive a MMX, geralmente são afetados pelas flutuações
macro-econômicas da economia mundial e das economias dos países produtores de aço, inclusive
tendências nos setores automotivo, de construção, eletrodomésticos, de embalagens e contêineres.
Nos últimos anos, o preço do aço nos mercados mundiais esteve historicamente alto, porém os altos
níveis desses preços poderão não se manter. Desde 2003, a demanda por produtos siderúrgicos dos
países em desenvolvimento (especialmente a China), a força do Euro e o crescimento econômico mundial
contribuíram para aumentos históricos nos preços dos produtos derivados do minério de ferro e
siderúrgicos, porém esses preços relativamente altos poderão não se manter. Qualquer redução
significativa na demanda por aço nos mercados internos e de exportação atendidos por nós,
especialmente a China, poderá ter um efeito adverso relevante sobre as nossas operações e perspectivas.
Reduções contínuas nos preços mundiais contratados ou no volume de vendas de produtos derivados
de minério de ferro e siderúrgicos poderão ter um efeito adverso relevante sobre as nossas receitas
projetadas. O mercado mundial de ferro é caracterizado por um número limitado de grandes
fornecedores e diversos fornecedores pequenos. Em 2004, os 3 maiores fornecedores de minério de
ferro foram responsáveis pelo fornecimento de 38% do total de minério de ferro. Significativos
aumentos na produção por parte dos principais fornecedores de minério de ferro poderão resultar em
consideráveis reduções no valor de mercado do minério de ferro, e ter um efeito adverso relevante
sobre os nossos negócios e resultados das operações.
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A escassez de mão-de-obra qualificada no setor de mineração poderá prejudicar a
produtividade da mão-de-obra e os custos competitivos, o que poderia afetar negativamente
a nossa rentabilidade.
O uso eficiente de técnicas e equipamentos modernos na extração de minério de ferro exige mão-deobra qualificada, preferencialmente com, no mínimo, um ano de experiência e proficiência em
múltiplas atividades relacionadas à mineração. Caso a escassez de mão-de-obra experiente continue ou
piore, ou não sejamos capazes de treinar a quantidade necessária de mão-de-obra qualificada, esse
fator poderá ter um impacto adverso sobre a produtividade de nossa mão-de-obra, custos e sobre a
nossa capacidade de expandir a produção e, portanto, esse fator poderá ter um efeito adverso
relevante sobre as nossas receitas e lucros.
Podemos enfrentar uma escassez no fornecimento de veículos off-road, pneus e peças,
caminhões e outros equipamentos de mineração, devido ao crescente consumo das
companhias de mineração maior que a capacidade dos fornecedores.
Apesar do aumento na capacidade de produção dos fabricantes de equipamentos de mineração,
perfuração e sondagem, esses aumentos não foram suficientes para compensar o significativo aumento
na demanda. Além disso, a demanda mundial por peças e pneus para veículos off-road, ou OTR, sofreu
um aumento significativo recentemente, assim como a demanda pelos caminhões que utilizam essas
peças. Há apenas cinco grandes fábricas de pneus no mundo e cada uma delas opera com capacidade
máxima. Esperamos aumentos bastante limitados na produção de grandes pneus radiais OTR nos
próximos dois anos e que o tempo de entrega aumente significativamente. Futuros aumentos na
capacidade são limitados por gargalos na distribuição de peças e equipamentos pelos fornecedores aos
fabricantes de equipamentos. Caso não tenhamos capacidade para garantir pneus ou peças OTR
suficientes para a manutenção de nossos equipamentos, ou para garantir caminhões off-road adequados,
podemos sofrer reduções temporárias em nossa capacidade de produção. A mesma demanda que resulta
na escassez de pneus OTR também causa um significativo aumento nos preços dos equipamentos de
mineração em geral. Aumentos nos custos dos equipamentos de mineração poderão ter um efeito
negativo sobre as margens de lucro de nossas atividades de mineração. Adicionalmente, recentemente
houve escassez no fornecimento de material ferroviário e rolante, inclusive locomotivas e vagões, e essa
escassez poderá ter um efeito adverso sobre os nossos planos de melhoria da Estrada de Ferro do Amapá.
Qualquer escassez na capacidade da barcaça no futuro poderá ter um efeito adverso relevante sobre a
nossa capacidade de transportar nossos produtos através de hidrovia.
O setor de mineração é um setor extremamente competitivo, e podemos ter dificuldade para
competir com eficácia com outras companhias de mineração no futuro.
O setor de minério de ferro é caracterizado por uma intensa competição no mundo. Nós iremos
competir com um grande número de companhias internacionais de mineração. Alguns desses
competidores possuem substanciais depósitos minerais de minério de ferro localizados próximos aos
nossos principais clientes em potencial, na Ásia e Europa. A competição de produtores brasileiros ou
estrangeiros de minério de ferro poderá evitar que atinjamos nossas projeções.
Mesmo que encontremos depósitos minerais, continuamos sujeitos aos riscos de sondagem,
perfuração e produção, o que poderia afetar adversamente o processo de mineração.
A partir da descoberta de depósitos minerais, são necessários alguns anos nos estágios iniciais de
perfuração e sondagem até que a produção seja possível. Durante esses anos, a viabilidade econômica
da produção poderá ser alterada. São necessários tempo e quantias substanciais para:
•

o estabelecimento de recursos e reservas de minérios através da perfuração e sondagem;

•

a determinação de processos de mineração e metalúrgicos adequados para a otimização da
recuperação do metal contido no minério;
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•

a obtenção de licenças ambientais e outras licenças e autorizações necessárias para a obtenção
de Concessões de Lavra;

•

a construção de instalações de mineração e processamento para propriedades de terrenos
virgens; e

•

a obtenção do minério ou a extração dos metais do minério.

Caso um projeto não seja economicamente viável na época em que estivermos prontos para explorá-lo,
podemos incorrer em substanciais baixas. Além disso, possíveis mudanças ou complicações com relação a
processos metalúrgicos e outros processos tecnológicos que surjam durante o período do projeto poderão
resultar em excesso de custos que por sua vez poderão causar a inviabilidade econômica do projeto.
Esperamos incorrer em maiores custos com a extração à medida que os recursos são exauridos.
Os recursos são exauridos gradualmente durante o curso normal de uma determinada operação de
mineração. Conforme o processo de mineração progride, a distância até o moinho principal e os
depósitos de detritos fica maior com o passar da operação e as escavações ficam mais profundas. Em
decorrência disso, com o passar do tempo, esperamos incorrer em maiores custos com a extração com
relação a cada mina que operamos.
Nossas operações estão sujeitas a riscos ambientais.
Todas as nossas operações planejadas estão sujeitas a regulamentação ambiental, algumas das quais
necessitam de licenciamento ambiental. Isto poderá aumentar os custos de nossas operações ou proibilas. Estamos sujeitos a riscos e passivos em potencial associados à poluição do meio ambiente e à
remoção de detritos que poderiam resultar da exploração, do desenvolvimento e da produção mineral.
Esses passivos incluem não apenas a obrigação em solucionar os danos ambientais e indenizar os
terceiros afetados, como também a imposição de sanções administrativas e criminais contra nós, nossos
funcionários e administradores.
Tendo em vista que estamos sujeitos a passivos ambientais, o pagamento desses passivos ou dos custos
que possamos incorrer para a solução da poluição ambiental reduziria os recursos outrora disponíveis a
nós e poderia ter um efeito adverso relevante sobre nós. Caso não sejamos capazes de solucionar um
problema ambiental por completo, podemos ser obrigados a suspender as operações ou adotar
medidas intermediárias até a solução do problema em questão. A potencial exposição poderá ser
relevante e ter um efeito adverso sobre nós. Não contratamos (e não pretendemos contratar) seguro
contra riscos ambientais, inclusive contra a possível responsabilidade pela poluição ou outros danos
decorrentes da eliminação de detritos ocorridos a partir da exploração e produção, devido a esse tipo
de seguro não ser normalmente disponibilizado a preços razoáveis.
Estamos também sujeitos à legislação brasileira que requer que as companhias que executem projetos
com significativo impacto ambiental efetuem o pagamento de uma “compensação ambiental” no valor
de, no mínimo, 0,5% do valor total investido no projeto. Ainda que haja incertezas com relação a como
esta lei será aplicada na prática, essa compensação e qualquer aumento no valor desta compensação
poderá ter um efeito adverso relevante sobre a nossa liquidez.
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Todas as nossas atividades de exploração, desenvolvimento e produção estão ou estarão sujeitas às
regras de uma ou mais leis e regulamentos municipais, estaduais e federais. Diversos regulamentos
exigem a obtenção de licenças para as nossas atividades. A validade das licenças ambientais depende
do cumprimento de condicionantes e medidas ambientais e sociais, as quais são arbitradas pela
autoridade competente. Ocasionalmente, devemos atualizar e rever as nossas licenças e estamos
sujeitos a análises de impacto ambiental e processos de revisão pública antes da aprovação de novas
atividades. É possível que futuras mudanças nas leis, regulamentos e licenças aplicáveis ou mudanças
no exercício ou na interpretação dessas leis, regulamentos e licenças ou mesmo a imposição de
condicionantes e medidas ambientais demasiadamente onerosas possam ter um impacto significativo
sobre uma parte de nossos negócios, fazendo com que essas atividades sejam reavaliadas do ponto de
vista econômico naquela época. Esses riscos incluem, porém não estão limitados a, o risco de que as
autoridades reguladoras aumentem as exigências de caução, além de nossa capacidade financeira ou
da capacidade financeira de nossas subsidiárias. Visto que o estabelecimento de caução de acordo com
as determinações regulatórias é uma condição ao direito de operar com base em qualquer licença
operacional relevante, os aumentos nas exigências de caução poderão prejudicar as nossas operações,
mesmo que nós e nossas subsidiárias tenhamos cumprido com todas as leis ambientais relevantes.
Os regulamentos governamentais afetam as nossas atividades de mineração e podem aumentar
nossos custos operacionais, restringir nossas operações ou resultar em atrasos operacionais.
Nossas operações de mineração e logística planejadas e nossas atividades de exploração e
desenvolvimento estarão sujeitas às leis e regulamentos que regulam a saúde e segurança do
trabalhador, normas de trabalho, remoção de lixo, proteção do meio ambiente, desenvolvimento da
mina, prospecção, produção mineral, exportação, impostos, padrões de trabalho, normas de saúde
ocupacional, lixos tóxicos, a proteção de espécie em extinção e protegidas e outros assuntos.
É possível que futuras mudanças nas leis, regulamentos, acordos aplicáveis, ou mudanças no exercício
ou na interpretação dessas leis, regulamentos e acordos resultem em mudanças nas exigências legais
ou nos termos das licenças e acordo existentes aplicáveis a nós ou a nossas propriedades (ou aquelas
que atualmente pretendemos adquirir), o que poderia ter um impacto adverso relevante sobre os
projetos de desenvolvimento planejado, as propriedades, os resultados das operações, a situação
financeira ou as perspectivas da Companhia.
Quando necessária, a obtenção de autorizações, concessões e licenças pode ser um processo complexo
e demorado e nós não podemos garantir a obtenção das autorizações, concessões e licenças
necessárias em termos aceitáveis, em tempo hábil, ou ainda se alguma permissão será obtida.
Os custos e atrasos associados à obtenção das autorizações, concessões e licenças necessárias e o
cumprimento dessas autorizações, concessões, licenças e das leis e regulamentos aplicáveis poderão
nos deter ou atrasar significativamente com relação ao desenvolvimento de um projeto de exploração
ou a operação ou posterior desenvolvimento de uma mina.
Qualquer fracasso em não cumprir com as leis, regulamentos, autorizações, concessões ou licenças
aplicáveis, mesmo que inadvertidamente, poderá resultar na interrupção ou mesmo término das operações
de exploração, desenvolvimento ou mineração ou operações de logística, ou ainda em multas significativas,
penalidades ou outros passivos que poderão ter um efeito adverso relevante sobre os negócios, as
propriedades, os resultados das operações, a situação financeira ou as perspectivas da Companhia.
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Anti-dumping, direitos compensatórios, medidas de salvaguarda e protecionismo governamental
poderão afetar adversamente os nossos negócios.
As medidas protecionistas adotadas pelos governos de alguns dos principais mercados de produtos
siderúrgicos poderão afetar adversamente nossas exportações. Em resposta ao aumento na produção e
na exportação de aço em diversos países, anti-dumping, direitos compensatórios, impostos e medidas
de salvaguarda foram impostas pelos países que devem representar alguns dos principais mercados
para a exportação de nossos produtos. Essas medidas e outras medidas similares poderão provocar um
desequilíbrio no mercado siderúrgico internacional, o que poderia afetar adversamente nossa
exportação. Por exemplo, em março de 2002, o governo dos Estados Unidos impôs certas quotas e
tarifas sobre as importações de uma série de produtos siderúrgicos. Apesar dos Estados Unidos terem
cancelado a imposição dessas tarifas no início de dezembro de 2003, não há garantias de que os
Estados Unidos ou outros países não irão impor outras quotas ou tarifas.
RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACRO ECONÔMICOS
As condições econômicas e políticas no Brasil poderão ter um efeito negativo relevante sobre
os nossos negócios e o valor de mercado das Ações.
A economia brasileira é caracterizada pelo freqüente e ocasionalmente drástico envolvimento do
governo brasileiro e por ciclos econômicos instáveis. O governo brasileiro freqüentemente altera as
políticas monetárias, tributárias, de crédito, tarifárias e outras políticas para influenciar a economia do
Brasil. Assim, as ações do governo brasileiro para controlar a inflação freqüentemente envolveram o
controle salarial e de preços, o congelamento de contas bancárias, a imposição de controles cambiais e
limites sobre as importações. Não temos controle sobre, e não podemos prever quais, políticas ou
ações o governo brasileiro poderá adotar no futuro.
Nossos negócios, resultados das operações, situação financeira e perspectivas, bem como o preço de
mercado de nossas Ações, poderão ser afetados negativamente pelos seguintes fatores, entre outros:
•

inflação;

•

movimentos cambiais;

•

política de controle de câmbio (inclusive restrições sobre a remessa de dividendos);

•

flutuação das taxas de juros;

•

liquidez do capital interno e dos mercados de empréstimos e de capitais;

•

expansão ou retração da economia brasileira, conforme medida pelos índices de crescimento do PIB;

•

escassez de energia;

•

instabilidade dos preços;

•

políticas fiscais e tributárias;

•

instabilidade social e política; e

•

outros desdobramentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o Brasil.

Em outubro de 2006 será realizado no Brasil as eleições presidenciais. O Presidente do Brasil tem
considerável poder para determinar as políticas e ações do governo relacionadas à economia brasileira e,
conseqüentemente, afetar as operações e o desempenho financeiro de empresas, tais como a nossa.
A corrida para a eleição presidencial poderá resultar em mudanças nas atuais políticas governamentais, e
o governo recém-eleito poderá implementar novas políticas. Assim, o governo atual ou o governo recémeleito poderá sofrer pressão interna para recuar nas atuais políticas macro-econômicas na tentativa de
atingir maiores índices de crescimento econômico. Não podemos prever quais políticas serão adotadas
pelo governo brasileiro e se essas políticas irão afetar negativamente a economia ou nossos negócios,
situação financeira e resultados das operações, bem como o preço de mercado de nossas ações.
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Ainda, o desempenho da economia brasileira, no passado, sofreu impactos em virtude do cenário político
do País. As crises políticas, no passado, afetaram a confiança de investidores e do público em geral e
trouxeram efeitos adversos no crescimento da economia. Diversos políticos estão sendo acusados de fazer
pagamentos a parlamentares em troca de apoio político. Como resultado, determinados parlamentares e
ministros deixaram ou renunciaram a seus cargos ou enfrentam investigações administrativas. As
acusações podem enfraquecer o Governo Federal e dificultar a governabilidade do País, as reformas
econômicas, sociais e políticas a serem implementadas e/ou gerar instabilidade política e econômica. Não
podemos prever as conseqüências de tais acusações, bem como seus efeitos na economia e em nossos
resultados operacionais. Esta e outras crises políticas podem impactar adversamente a economia brasileira,
nossos resultados operacionais e o valor de mercado de nossas Ações.
A inflação e os esforços do governo para combater a inflação poderão contribuir
significativamente para a instabilidade econômica no Brasil e prejudicar nossos negócios,
resultados das operações e o preço de mercado das ações ordinárias.
Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. Segundo o IGP-M, os índices de inflação no Brasil
foram de 10,4%, 25,3%, 8,7%, 12,4% e 1,2% em 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, respectivamente. As
medidas do governo brasileiro para controlar a inflação freqüentemente incluíram a manutenção de uma
rígida política monetária com juros altos, restringindo portanto a disponibilidade de crédito e reduzindo o
crescimento econômico. A inflação, as ações do governo brasileiro para combatê-la e a especulação pública
com relação a possíveis medidas adicionais, a serem tomadas pelo governo contribuíram significativamente
para a incerteza econômica do Brasil e para a maior volatilidade dos mercados de títulos brasileiros.
No futuro o Brasil poderá experimentar níveis altos de inflação. Períodos de maior inflação podem
diminuir o ritmo de crescimento da economia brasileira. A inflação também poderá aumentar alguns de
nossos custos e despesas, os quais não seremos capazes de repassar para nossos clientes e,
conseqüentemente, esse fator poderá reduzir nossas margens de lucro e lucro líquido. Além disso, uma
inflação alta geralmente acarreta juros internos e, em decorrência disso, os custos com empréstimos de
nossa dívida poderão aumentar, resultando em menor lucro líquido. A inflação e seus efeitos sobre as
taxas de juros internas poderão também levar à redução da liquidez nos mercados de capitais e de
crédito brasileiros, o que poderia afetar nossa capacidade de refinanciar nosso endividamento nesses
mercados. Pressões inflacionárias também poderão afetar a nossa capacidade de acessar os mercados
financeiros estrangeiros e resultar em preços contra-inflacionários que poderão prejudicar nossos
negócios ou afetar adversamente o preço de mercado de nossas Ações. Qualquer redução em nossas
vendas líquidas ou lucro líquido e qualquer deterioração em nossa situação financeira também poderia
resultar na redução do preço de mercado de nossas Ações.
A instabilidade das taxas de câmbio poderá afetar negativamente nossa situação financeira e
resultados de nossas operações e o valor de mercado das Ações.
A moeda brasileira sofreu freqüentes desvalorizações nas últimas quatro décadas. Durante este período, o
governo brasileiro implementou diversos planos econômicos e políticas cambiais, inclusive desvalorizações
repentinas, mini-desvalorizações periódicas (durante as quais a freqüência de ajustes variou de diária para
mensal), controles cambiais, mercados de câmbio duplo e um sistema cambial flutuante. Ocasionalmente,
houve flutuações significativas na taxa de câmbio entre a moeda brasileira e o Dólar e outras moedas. Por
exemplo, o real valorizou diante do Dólar em 15,7% em 2001 e 34,3% em 2002. Em 2003, 2004 e
2005, o real valorizou 22,3%, 8.8% e 17,3%, respectivamente, diante do Dólar. Não podemos garantir
que a taxa de câmbio entre o Dólar e o real irá se estabilizar nos níveis atuais.
A desvalorização do real em relação ao Dólar pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e nos
afetar negativamente. As depreciações normalmente dificultam o acesso aos mercados financeiros
estrangeiros e poderão levar a intervenções do governo, inclusive a políticas econômicas contra a
recessão. Por outro lado, a valorização do real diante do Dólar poderá resultar na deterioração da contacorrente e do saldo de pagamentos do Brasil e também prejudicar o crescimento das exportações.
Qualquer uma das hipóteses acima, poderá afetar negativamente os nossos negócios, nossa situação
financeira e os resultados das operações, bem como o preço de mercado de nossas Ações.
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As flutuações nas taxas de juros poderão ter um efeito adverso sobre os nossos negócios e o
preço de mercado de nossas ações ordinárias.
Compete ao Banco Central estabelecer a meta para a taxa de juros básica do sistema financeiro
brasileiro, tendo como referência o nível do crescimento econômico da economia brasileira, o índice da
inflação e outros indicadores econômicos. O Banco Central reduziu a taxa de juros básica de 19% para
18% no período de fevereiro a 17 de julho de 2002. No período de outubro de 2002 a fevereiro de
2003, o Banco Central aumentou a taxa de juros básica em 8,5 pontos percentuais, alcançando o
índice de 26,5% em 19 de fevereiro de 2003. A taxa de juros básica continuou a crescer até junho de
2003 quando o Banco Central começou a reduzi-la. Subseqüentemente, a taxa de juros básica sofreu
novas flutuações, e na data deste Prospecto, a taxa de juros básica era de 14,75%.
Os desdobramentos políticos, econômicos e sociais e a percepção do risco em outros países,
especialmente os países de mercados emergentes, poderá afetar adversamente o valor de
mercado de capitais brasileiro, inclusive as Ações.
O mercado de títulos emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em diferentes níveis, pelas
condições econômicas e de mercado existentes em outros países de mercados emergentes,
especialmente outros países da América Latina. Apesar das diferenças nas condições econômicas de
cada país, a reação dos investidores diante de desdobramentos ocorridos em um país resultará na
flutuação dos mercados de capitais em outros países. Desdobramentos ou condições econômicas
adversas em outros países de mercados emergentes por vezes resultaram em significativas saídas de
recursos do Brasil e reduções no valor dos investimentos estrangeiros no Brasil. Crises econômicas
ocorridas anteriormente nos mercados emergentes, tais como Sudeste Asiático, Rússia e Argentina,
resultaram em significativas remessas de dólares norte-americanos para fora do Brasil.
A economia brasileira também é afetada pelas condições econômicas e de mercado em geral,
especialmente os desdobramentos nos Estados Unidos. O preço das ações na BOVESPA, foi, e é
historicamente sensível às flutuações nas taxas de juros dos Estados Unidos e às movimentações dos
índices das maiores bolsas americanas.
Esses fatores poderão afetar adversamente os preços de mercado das Ações e também poderão
dificultar nosso acesso aos mercados de capitais e o financiamento de nossas operações no futuro em
termos aceitáveis, ou de obter qualquer financiamento.
Dependemos das agências governamentais brasileiras para o financiamento de determinadas
atividades.
As agências governamentais brasileiras desempenham um papel importante no financiamento das
atividades das companhias do setor em que operamos. Os bancos de desenvolvimento controlados
pelo governo brasileiro, inclusive BNDES, e por cada um dos governos estaduais do Brasil oferecem
financiamento de longo prazo ao setor privado com melhores condições e taxas mais atraentes do que
aquelas oferecidas pelos bancos privados. Podemos escolher financiar determinadas atividades nossas
através de um ou mais desses bancos de desenvolvimento. Assim, qualquer mudança nas políticas de
investimento e desenvolvimento do governo brasileiro ou de qualquer estado do Brasil poderá
prejudicar a nossa capacidade de obter financiamento de longo prazo em termos atrativos, ou de obter
qualquer financiamento.
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RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES ORDINÁRIAS
Um mercado ativo e líquido para as nossas Ações pode não se desenvolver.
Antes da Oferta, não havia, de fato, nenhum mercado para nossas Ações. Embora nossas Ações
estejam listadas na BOVESPA, nenhuma garantia pode ser dada de que um mercado de negociação
ativo e líquido para as Ações pode se desenvolver ou que será mantido após a Oferta. Mercados de
negociação ativos e líquidos normalmente resultam em uma menor volatilidade de preços e a execução
mais eficiente de pedidos de compra e venda dos investidores. A liquidez de um mercado de capitais
freqüentemente decorre do volume de títulos detidos publicamente por partes não relacionadas.
Como exemplo, a BOVESPA apresentou capitalização bursátil de aproximadamente R$1.129 bilhões em 31
de dezembro de 2005 e uma média diária de negociação de R$1.560 milhões em 2005. As dez ações mais
negociadas em termos de volume contabilizaram, aproximadamente, 51,3% de todas as ações negociadas
na BOVESPA no ano de 2005. Essas características de mercado podem limitar substancialmente a
capacidade dos detentores de Ações de vendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo e,
conseqüentemente, poderão vir a afetar negativamente o preço de mercado das Ações.
Além disso, devido ao elevado valor unitário do preço por Ação nos primeiros 18 meses após a
realização da Oferta (conforme o descrito na seção “Informações Relativas à Oferta” deste Prospecto),
as Ações poderão enfrentar uma liquidez limitada e um mercado ativo e líquido para nossas Ações,
durante o prazo acima referido, pode não se desenvolver.
O valor de mercado de nossas ações ordinárias pode ser afetado adversamente pela
volatilidade do mercado.
O valor de mercado das Ações pode estar sujeito a flutuações significativas após esta Oferta, e poderá cair
abaixo do preço inicial da Oferta. Talvez não seja possível revender nossas Ações a um preço equivalente
ou superior ao Preço por Ação. Os fatores que podem afetar o valor de mercado das Ações são:
•

variações reais ou esperadas nos resultados de nossas operações;

•

mudanças nas estimativas financeiras de analistas de pesquisa;

•

mudanças reais ou esperadas na economia brasileira ou nos setores de mineração e recursos
naturais; e

•

anúncios de aquisições significativas, parcerias estratégicas, desinvestimentos, ou outras
iniciativas estratégicas feitos por nós ou nossos competidores.

Os interesses do acionista controlador podem entrar em conflito com os interesses dos investidores.
O acionista controlador tem poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros do
Conselho de Administração da Companhia e determinar o resultado de qualquer deliberação que exija
aprovação de acionistas, desde que não haja conflito de interesses para o exercício de seu voto,
inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações, parcerias e a
época do pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de pagamento do
dividendo mínimo obrigatório impostas pela Lei das Sociedades por Ações. Embora o investidor seja
beneficiado pela obrigação que qualquer adquirente das ações representativas do controle acionário da
Companhia tenha de realizar oferta pública de aquisição das demais ações de sua emissão, nas mesmas
condições de aquisição das ações representativas do bloco de controle (tag-along), e tenha proteções
específicas relativas às operações entre o acionista controlador e partes relacionadas, o acionista
controlador poderá ter interesses que podem entrar em conflito com os interesses dos investidores.
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As vendas substanciais reais ou estimadas de nossas Ações após esta Oferta poderão resultar
na diminuição do preço de nossas Ações.
Nós, nossos acionistas controladores, os membros de nosso Conselho de Administração e nossos
diretores obrigar-se-ão mediante a celebração de acordo de restrição à venda de ações de nossa
emissão que, salvo algumas exceções, inclusive aquelas que permitem a transferência de ações entre
membros de família desses membros do Conselho de Administração e executivos e as concessões e
exercícios de acordo com o nosso plano de opção de compra de ações, não emitiremos ou
transferiremos, após o período inicial de 6 meses à primeira distribuição pública de ações da
Companhia subseqüente a assinatura do Contrato de Participação no Novo Mercado, nossas ações
ordinárias ou quaisquer opções ou garantias para a compra de nossas ações ordinárias, ou de
quaisquer títulos conversíveis ou que possam ser trocados por, ou que representem o direito de
receber, nossas ações ordinárias. Após o término dos contratos de restrição à venda de ações, as ações
ordinárias que emitimos ou que eles detêm serão disponibilizadas para a venda no mercado.
De acordo com as regras do Novo Mercado, os acionistas controladores e os administradores da
Companhia não poderão vender ou ações de emissão da Companhia de sua titularidade, ou derivativos
lastreados nestas ações, durante os seis primeiros meses após a primeira distribuição pública de ações
da Companhia subseqüente à assinatura do Contrato de Participação no Novo Mercado. Após o
período inicial de 6 meses, nosso acionista controlador poderá vender ou oferecer até 40% de suas
ações emitidas por nós ou valores mobiliários negociados no mercado futuro ou outros ativos
lastreados em nossas Ações. O valor de mercado de nossas ações ordinárias poderá diminuir
significativamente caso nós, nossos acionistas controladores ou administradores vendamos nossas
ações ordinárias, ou o mercado perceba que nós ou eles pretendamos vendê-las.
Podemos demandar recursos adicionais no futuro, mediante emissão de ações, os quais
diluiriam a sua participação em nossa companhia.
Podemos ser obrigados a obter recursos adicionais no futuro a fim de executar nossa estratégia de
crescimento, incluindo a aquisição de novos negócios e ativos, inclusive por meio de oferta de permuta
de ações, e podemos não ser capazes de obter financiamento em termos atrativos para nós, ou de
obter qualquer financiamento. Caso não consigamos obter recursos adequados para a satisfação de
nossas exigências de capital internamente ou através de outros métodos de financiamento, poderemos
ser obrigados a aumentar nosso capital social através de uma ou mais novas ofertas de ações. As
vendas de uma quantidade substancial de ações ordinárias por nós, após a finalização da oferta
poderão afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias e diluir a participação dos
atuais investidores na Companhia.
O investimento nas Ações ocasionará ao investidor imediata diluição no valor contábil de seu
investimento.
O preço inicial por ação ordinária na Oferta excederá o valor patrimonial líquido do número equivalente
de ações ordinárias após a Oferta. Portanto, os investidores que adquirirem ações ordinárias nesta
Oferta incorrerão na diluição substancial e imediata do valor patrimonial de nossas Ações. Vide seção
“Diluição” neste Prospecto.
Os detentores de nossas ações ordinárias podem não receber nenhum dividendo.
De acordo com nosso estatuto, devemos pagar aos acionistas da MMX pelo menos 25% do lucro
líquido ajustado na forma de dividendos. Este lucro líquido ajustado apropriado conforme a Lei das
Sociedades por Ações poderá não estar disponível para ser pago como dividendo. Além disso, podemos
escolher não pagar dividendos aos nossos acionistas em qualquer exercício fiscal, caso nosso Conselho
de Administração determine que não temos lucros líquidos ajustados (ou lucros acumulados) para
distribuição dos dividendos e que a distribuição dos dividendos seria incompatível com a nossa situação
financeira na época. Não distribuímos dividendos desde o início de nossas operações.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com o Preço por Ação de R$815,00, estimamos receber recursos líquidos da Oferta, no montante
aproximado equivalente a R$941,00 milhões, sem considerar o exercício da Opção de Ações do Lote
Suplementar, após deduções de valores estimados por nós devidos a título de comissões e despesas em
R$88,01 milhões e no montante aproximado equivalente a R$1.085,59 milhões, na hipótese de
exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, após dedução dos valores estimados por nós
devidos a título de comissões e despesas em R$97,77 milhões. Um aumento ou redução de R$1,00 no
Preço por Ação de R$815,00, aumentaria ou reduziria o valor dos recursos líquidos a serem captados
por nós na Oferta em R$1.184.048,28.
Pretendemos utilizar esses recursos líquidos para fins de desembolso de capital, capital de giro e despesas
gerais e administrativas, alocadas entre os nossos projetos conforme descrito na tabela abaixo.
Adicionalmente, os recursos líquidos remanescentes poderão ser utilizados em futuras aquisições.
Pretendemos utilizar os recursos líquidos que recebermos em decorrência da emissão das Ações
Ordinárias em nossos projetos da seguinte forma:

Projeto
Sistema MMX Corumbá, Mina.............................................................
Sistema MMX Corumbá, Siderúrgica (Usina deFerro Gusa e Produtos
Semi Acabados).................................................................................
Sistema MMX Amapá, Mina ................................................................
Sistema MMX Amapá, Siderúrgica (Usina deFerro Gusa e Produtos
Semi Acabados).................................................................................
Sistema MMX Minas-Rio, Mina, Mineroduto e Porto............................
Sistema MMX Minas-Rio, Usina de Pelotizacao ....................................
Total ...................................................................................................

Percentagem dos Recursos
Obtidos com a Oferta
5%
3%
7%
19%
53%
13%
100%

Na hipótese de os recursos obtidos por meio da Oferta representarem apenas parte dos recursos
necessários para a implementação dos projetos da Companhia, a MMX, ou suas subsidiárias, dispõem
das seguintes fontes de recurso para atingir os seus objetivos:
Sistema MMX Corumbá
Projeto de Mineração
A Mina Corumbá se encontra atualmente em fase de operação. Esperamos exportar, a preços e
condições de mercado, uma parte expressiva de nossa produção estimada de 1,0 milhão de toneladas de
minério de ferro para o ano de 2006, o que deverá representar uma geração de caixa positiva.
A implantação da Mina Corumbá está em fase final de investimento e as linhas de crédito atuais
concedidas pelo Unibanco, pelo Banco Itaú BBA e pelo Banco ABC, já contratadas ou desembolsadas, em
conjunto com a receita própria da MMX Corumbá, poderão cobrir integralmente as necessidades de
capital do projeto. Os empréstimos já desembolsados têm prazo médio de vencimento de 31 meses, taxa
média equivalente a Libor de seis meses mais um spread de 2,7%, nas atuais condições de mercado.
Projeto de Ferro Gusa e Semi-Acabados
Recebemos proposta de financiamento do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., sujeita a
condições usuais de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações da MMX
Metálicos e do projeto, para uma linha de crédito de US$150,0 milhões para o projeto, que demandará
recursos da ordem de US$148,0 milhões. Essa linha de crédito terá prazo de amortização de 7 anos e
taxa de juros equivalente ao Libor mais um spread de 3,2%.
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Sistema MMX Amapá
Projeto de Mineração
Este projeto envolve a Mina Amapá, a Estrada de Ferro do Amapá e o Terminal Portuário de Santana.
No que diz respeito à Estrada de Ferro do Amapá, a mesma já está em operação e exige, apenas,
investimento no aumento da capacidade de transporte. Além disso, o investimento para este ano,
estimado em torno de US$81,2 milhões, será feito com base na linha de financiamento obtida junto ao
ABC BSC e ao Banco ABC (num total de US$200,0 milhões), sendo que um acordo inicial (term sheet)
já foi assinado. A linha de crédito contratada perante o ABC BSC e o Banco ABC terá prazo de
amortização de 7 anos, com 2 anos de carência, e taxa de juros equivalente ao Libor de 6 meses mais
um spread de 3,6%. Deste valor, US$100,0 milhões poderão ser pré-pagos e o ABC planeja transferir
recursos para o BNDES, o qual se espera que tenha taxa de juros de Libor mais um spread de 1%.
O investimento total do projeto, no total de US$273 milhões, será dividido da seguinte forma:
(i) US$200,0 milhões provenientes de financiamentos e (ii) US$73 milhões de capital próprio dos sóciosquotistas da MMX Amapá.
Projeto de Ferro Gusa e Semi-Acabados
Os investimentos de US$642,7 milhões no projeto de ferro gusa e semi-acabados do Sistema MMX
Amapá serão financiados com empréstimos e financiamentos, sendo que obtivemos do Banco Itaú
BBA, uma linha de crédito no valor de US$ 510 milhões, sendo que com linhas próprias no valor de
US$306,0 milhões e com linhas sindicalizadas, em condições de melhores esforços, no valor de
US$204,0 milhões. O financiamento contratado com o Banco Itaú BBA está sujeito a condições usuais
de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações da MMX Metálicos e do
projeto, com prazo de amortização de 10 anos, e taxa de juros equivalente a Libor de seis meses mais
um spread de 1,4%, nas atuais condições de mercado (assumindo a participação de 50% do BNDES).
Sistema MMX Minas-Rio
Projeto de Mineração
Este projeto envolve a Mina Minas Gerais, o mineroduto e o Porto do Açu. O investimento total de
US$2,0 bilhões. Planejamentos financiar 75% deste projeto. Recebemos uma sinalização do Unibanco
para uma linha de crédito de US$1,5 bilhão, sujeita a condições usuais de mercado, tais como
constituição de garantias, auditoria de informações da MMX Minas-Rio e do projeto. O financiamento
com o Unibanco deverá ter prazo de 12 anos. O restante 25% dos investimentos necessários serão
financiados com nossos próprios recursos. e parcela equivalente a 30% de propriedade da Centennial
será arcada pela mesma. Para os investimentos iniciais do projeto e licenças, o Unibanco liberou uma
linha, na modalidade empréstimo-ponte, de US$50,0 milhões.
Planta de Pelotização
Os investimentos de US$433,0 milhões na planta de pelotização no Rio de Janeiro (para maior detalhes
ver seção “Estudos de Viabilidade”) serão financiados com empréstimos e financiamentos, sendo que
já obtivemos do Banco Itaú BBA, uma linha de crédito no valor de US$ 325,0 milhões, contratada por
força de um acordo inicial com o Banco Itaú BBA, no qual a instituição financeira se compromete com
linhas próprias no valor de US$195,0 milhões e com linhas sindicalizadas em condições de melhores
esforços no valor de US$130,0 milhões. A linha de crédito contratada com o Banco Itaú BBA está
sujeita a condições usuais de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações
da MMX e do projeto, terá prazo de amortização de 12 anos, carência de seis meses após o inicio da
operação comercial da planta de pelotização situada no Sistema MMX Minas-Rio, e taxa de juros
equivalente a Libor de seis meses mais um spread de 1,4%, nas atuais condições de mercado.
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As taxas de juros indicadas acima como sujeitas a condições de mercado poderão variar de acordo com
a flutuação das taxas de juros praticadas no mercado nacional e internacional, a flutuação do spread
entre a contratação de empréstimos em dólares dos Estados Unidos e o Real, da taxa de juros de longo
prazo (TJLP), da taxa Libor de seis meses, do certificado de deposito bancário, da cotação da taxa de
cambio entre o dólar dos Estados Unidos e o Real e outras variáveis de mercado de taxa de juros e
moedas, assim como condições globais do mercado financeiro.
Adicionalmente, o capital próprio a ser utilizado nos projetos acima descritos será proveniente da
Oferta e, referente aos 30% de cada projeto de mineração de propriedade da Centennial, de sócios
estratégicos. Concluída a Oferta, a MMX possuirá recursos para a implementação de todos os
comprometimentos dos projetos, desde que satisfeitas as condições suspensivas para a contratação das
linhas de crédito descritas acima.
Caso os recursos obtidos na Oferta não sejam suficientes para financiar a totalidade dos projetos
descritos acima, a Companhia priorizará o desenvolvimento de projetos seguindo a seguinte ordem de
prioridade: (i) Mina Corumbá, a qual já se encontra em estágio operacional, (ii) Mina Amapá, que
demanda parte considerável de investimentos no segundo semestre de 2006, (iii) Mina Minas Gerais,
(iv) projeto de metálicos do Sistema MMX Corumbá, (v) projeto de metálicos do Sistema MMX Amapá
e (vi) planta de pelotização do Sistema MMX Minas-Rio, seguindo, no caso desses três últimos projetos,
a ordem de entrada em operação e o início de geração de caixa de cada um.
Não havendo recursos suficientes em decorrência da Oferta, a MMX poderá, ainda, (a) negociar
contribuições de capital em projetos específicos com sócios estratégicos, (b) atrasar o início de
operação dos projetos e, (c) em último caso, vender ativos que o Conselho de Administração considere
menos rentáveis para financiar projetos considerados mais rentáveis.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir descreve o nosso endividamento de curto e de longo prazo, o nosso patrimônio
líquido e a nossa capitalização total, em 31 de dezembro de 2005 e em 31 de março de 2006. As
informações financeiras disponibilizadas neste Prospecto, quando a nós referidas, consideram
informações financeiras consolidadas da MMX.
As informações descritas abaixo foram extraídas de nossas demonstrações financeiras consolidadas
auditadas em 31 de março de 2006 e em 31 de dezembro de 2005. O investidor deve ler esta tabela
em conjunto com as informações das seções “Apresentação das Informações Financeiras e
Operacionais”, “Informações Financeiras Selecionadas”, “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e o Resultado Operacional” e nossas demonstrações financeiras e notas
correspondentes, anexas a este Prospecto. Excetuando-se o descrito abaixo, não houve mudanças
relevantes em nossa capitalização desde 31 de março de 2006.

(2)

Período encerrado
em 31 de março
de 2006

% do
Total

(em milhares de R$)

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2005

% do Total

(Ajustado)
Período encerrado
em 31 de março
de 2006
(em milhares de R$)

(em milhares de R$)

Disponibilidades ........................

19.668

7,5

19.903

7,8

960.670

Passivo Circulante ......................

179.613

69

172.446

67

179.613

Exigível a longo prazo...............

81.552

31

85.747

33

81.552

Total de passivos .......................

261.165
12.689

100

258.193
14.024

100

261.165
953.691
1.214.856

Patrimônio Líquido ....................
(1)

Total .........................................
(1)
(2)

272.217

273.854

A capitalização total é a soma do patrimônio líquido com o total de passivos.
O Ajustado foi calculado com as seguintes premissas:
Oferta de 1.262.590 ações ordinárias.
(b)
Comissões e despesas de R$88,01 milhões.
(a)

Um aumento ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$815,00, aumentaria ou reduziria em
R$1.184.048,28 cada um dos seguintes itens: total do patrimônio líquido e capitalização.
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DILUIÇÃO
Em 31 de março de 2006, o nosso patrimônio líquido era de aproximadamente R$12,7 milhões, sendo
que o valor patrimonial por ação, na mesma data, era de, aproximadamente, R$137,9 por ação. O
valor patrimonial de R$137,9 por ação foi determinado pela divisão do patrimônio líquido pelo número
total de ações em circulação em 31 de março de 2006.
Após efetuar a emissão, no âmbito da Oferta, de 1.262.590 Ações Ordinárias, assumindo que a Opção
de Ações do Lote Suplementar não seja exercida pelo Coordenador Líder da Oferta, considerando-se o
preço de emissão de R$815,00 por Ação Ordinária, o valor do nosso patrimônio líquido contábil
estimado será de, aproximadamente, R$955,69 milhões, representando aproximadamente R$258,20
por ação. Este valor representa um aumento imediato no valor patrimonial contábil de
aproximadamente R$252,98 por ação e uma diluição imediata de R$556,80 por ação para os
investidores que adquirirem as Ações Ordinárias no contexto da Oferta. Essa diluição representa a
diferença entre o preço por Ação Ordinária pago pelos novos investidores e o valor patrimonial contábil
por ação de emissão imediatamente após a conclusão da Oferta.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de nossa emissão:
Preço Referencial de Emissão por Ação ...................................................................
Valor Patrimonial por Ação antes da Oferta..............................................................
Aumento do Valor Patrimonial por Ação ..................................................................
Valor Patrimonial por Ação após a Oferta.................................................................
(1)
Diluição por Ação para os novos investidores .........................................................
(1)

(2)

R$
815,00
(2)
5,22
252,98
258,20
556,80

O percentual de diluição dos novos investidores é calculado dividindo-se a diluição por ação ordinária aos novos investidores pelo preço inicial da
oferta por ação ordinária.
O valor patrimonial por Ação antes da Oferta considera o desdobramento de ações realizado pela Companhia em 28 de abril de 2006 e o
grupamento de ações realizado pela Companhia em 06 de julho de 2006.

Um aumento ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$815,00, aumentaria ou reduziria, após a
conclusão da Oferta: (i) o valor do nosso patrimônio líquido contábil em R$1,18 milhões; (ii) o valor do
patrimônio líquido contábil por Ação em R$0,32; e (iii) a diluição do valor patrimonial contábil por Ação aos
investidores desta Oferta em R$0,68, assumindo que o número de Ações oferecidas por meio da Oferta,
conforme estabelecido na capa deste Prospecto, não sofrerá alteração, e após a dedução das comissões e
despesas da Oferta a serem pagas por nós.
O preço de emissão das nossas Ações Ordinárias não guarda relação com o valor patrimonial e será fixado
com base no valor de mercado das ações de nossa emissão, auferido após a realização do Procedimento
de Bookbuilding. Para uma descrição mais detalhada do procedimento de fixação do preço de emissão
das Ações e das condições da presente Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta”.
Cisão. Em 28 de abril de 2006, em assembléia geral extraordinária, os nossos acionistas resolveram, de
forma unânime, promover a cisão parcial da Companhia, destacando em favor das sociedades Centennial
Asset Participações Amapá S.A., Centennial Asset Participações Minas-Rio S.A. e Centennial Asset
Participações Corumbá S.A. (controladas por nosso acionista controlador), respectivamente 30% das
quotas representativas das seguintes empresas controladas da Companhia: MMX Amapá, MMX MinasRio e MMX Corumbá.
Como efeito da cisão, as ações existentes detidas pela acionista Centennial Asset Mining Fund LLC,
sociedade controlada por nosso acionista controlador, foram canceladas pela troca de ações na MMX
Amapá, MMX Minas-Rio e MMX Corumbá.

76

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
As informações financeiras selecionadas referentes ao balanço patrimonial consolidado e demonstração
de resultados consolidada derivam das demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2005 e das informações financeiras relativas ao período de
três meses encerrado em 31 de março de 2006. As demonstrações financeiras regulares da Companhia
e exigidas pela legislação e regulamentação societária brasileira são atualmente auditadas pela KPMG
Auditores Independentes de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.
As demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005 e as informações financeiras consolidadas relativas ao período de três meses encerrado em 31 de
março de 2006 estão incluídas neste Prospecto. Os resultados financeiros para o período de três meses
encerrados em 31 de março de 2006 não são necessariamente indicadores dos resultados que podem ser
esperados para 31 de dezembro de 2006 ou para qualquer outro período semestral ou anual.
Não incluímos neste Prospecto as demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro de 2004, nem as demonstrações
financeiras consolidadas para o período de três meses findo em 31 de março de 2005, porque nestes
períodos, nossa Companhia tinha um outro objeto social, não realizava atividades operacionais e era
detida por um outro acionista controlador. Desta forma estas demonstrações financeiras consolidadas
não são comparáveis com as demonstrações financeiras consolidadas anexadas a este Prospecto e não
indicam a performance operacional passada de nossa Companhia.
Os quadros abaixo apresentam um sumário das nossas demonstrações financeiras para os períodos indicados. As
informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas e
respectivas notas da Companhia, incluídas neste Prospecto e com a seção “Análise e Discussão da Administração
sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional”. Além disso, nossos auditores incluíram em seu relatório
um parágrafo de ênfase sobre o fato de a continuidade da Companhia e suas controladas depender do suporte
financeiro dos acionistas e/ou de recursos de terceiros até que as operações se tornem rentáveis.
Balanço Patrimonial:

Período de três meses encerrado
em 31 de março de 2006

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2005

(em milhares de reais)
Ativo Circulante:
Disponibilidades .................................................................
Adiantamentos Diversos.....................................................
Impostos a recuperar..........................................................
Contas a receber................................................................
Outros Créditos..................................................................
Total do Ativo Circulante ...............................................
Realizável a Longo Prazo:
Partes Relacionadas............................................................
Ativo Permanente
Imobilizado .......................................................................
Direitos Minerais e Concessões...........................................
Ágio na aquisição de controladas .......................................
Diferido .............................................................................
Total do Ativo Permanente ...........................................
Total Ativo ......................................................................
Passivo Circulante:
Fornecedores .....................................................................
Impostos e Contribuições a Recolher .................................
Empréstimos e Financiamentos...........................................
Obrigações por aquisições de investimentos .......................
Empresas Controladas e Coligadas .....................................
Outras Obrigações de Curto Prazo......................................
Total do Passivo Circulante.............................................
Exigível a Longo Prazo
Obrigações por aquisições de investimentos .......................
Participações minoritários ..............................................
Capital Social .....................................................................
Lucros (Prejuízos) Acumulados............................................
Patrimônio Liquido..........................................................
Total do Passivo e Patrimônio Liquido ..........................
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19.668
267
701
450
285
21.371

19.903
102
217
0
0
20.222

66

656

7.863
52.898
177.513
14.145
252.419
273.856

7.137
49.490
177.513
17.201
251.341
272.219

1.791
1.060
93.087
83.123
338
214
179.613

470
415
81.687
89.177
338
359
172.446

81.552
2
16.703
(4.014)
12.689
273.856

85.747
2
16.703
(2.679)
14.024
272.219

Demonstrações de Resultado:

Período de três meses encerrado
Exercício social encerrado
em 31 de março de 2006
em 31 de dezembro de 2005
(em milhares de reais)

Receita Operacional Bruta .........................
Deduções..................................................
Receita Operacional Líquida ......................
Custos dos Produtos Vendidos e dos
Serviços Prestados .................................
Prejuízo Bruto
Outras Receitas (Despesas) Operacionais....
Administrativas e Gerais ............................
Receitas Financeiras ..................................
Prejuízo Operacional .................................
Resultado Não Operacional .......................
Prejuízo no Período/Exercício .....................

525
(108)
417

-

(942)
(525)

-

(987)
177
(1.335)
0
(1.335)
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(222)
36
(186)
(2.136)
(2.322)

ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA
E O RESULTADO OPERACIONAL
Esta seção contém estimativas e declarações futuras que envolvem riscos e incertezas. Os nossos
resultados reais poderão diferir significativamente dos resultados discutidos nesta seção no que
concernem estimativas e declarações futuras, em decorrência de diversos fatores, inclusive, porém não
limitado a fatores descritos na seção “Considerações sobre Estimativas e Perspectivas sobre o Futuro”,
“Resumo dos Estudos de Viabilidade” e os assuntos descritos neste Prospecto em geral. Além disso,
nossos auditores incluíram em seu relatório um parágrafo de ênfase sobre o fato de a continuidade da
Companhia e suas controladas depender do suporte financeiro dos acionistas e/ou de recursos de
terceiros até que as operações se tornem rentáveis.
A discussão abaixo se baseia em, e deve ser lida em conjunto com, as nossas demonstrações financeiras
auditadas e notas explicativas correspondentes incluídas neste Prospecto, bem como as seções
“Apresentação das Informações Financeiras e Operacionais,” “Resumo das Demonstrações
Financeiras,” “Informações Financeiras Selecionadas”, “Resumo dos Estudos de Viabilidade” e as
outras informações financeiras incluídas neste Prospecto. As informações financeiras incluídas nas
seções deste Prospecto mencionadas acima foram apresentadas em milhões.
As demonstrações financeiras consolidadas auditadas em 31 de dezembro de 2005, e as informações
financeiras consolidadas auditadas para o período de três meses findo em 31 de março de 2006,
incluídas neste Prospecto, foram preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
Não incluímos neste Prospecto as demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro de 2004, nem as demonstrações
financeiras consolidadas para o período de três meses findo em 31 de março de 2005, porque nestes
períodos, nossa Companhia tinha um outro objeto social, não realizava atividades operacionais e era
detida por um outro acionista controlador. Desta forma estas demonstrações financeiras consolidadas
não são comparáveis com as demonstrações financeiras consolidadas anexadas a este Prospecto e não
indicam a performance operacional passada de nossa Companhia.
VISÃO GERAL
O nosso projeto compreende operações integradas de mineração, beneficiamento, produção e logística
de minério de ferro e de insumos para siderurgia, com o objetivo de alcançar uma posição de destaque
neste mercado a longo prazo no Brasil e no exterior. Nosso projeto, que se encontra atualmente em
estágio de exploração com oportunidade de desenvolvimento a curto prazo, será fundamentado em
seis pilares:
•

Recursos minerais de qualidade esperados;

•

Administração com vasta experiência;

•

Baixo custo de produção e investimentos competitivos;

•

Logística integrada planejada e independente;

•

Integração vertical em favor de produtos de alto valor agregado; e

•

Responsabilidade ambiental e social.

Iniciamos nossas operações na Mina Corumbá em dezembro de 2005. As nossas operações estão e
serão localizadas no Brasil, beneficiando-se dos recursos minerais abundantes e do seu vasto território,
os quais oferecem diversas oportunidades para o desenvolvimento de nossos projetos de mineração e
metalurgia, e planejamos organizar nossas operações em sistemas integrados de mineração,
beneficiamento, produção e logística, denominados Sistemas Integrados MMX. Temos, atualmente, em
fase de implementação ou estudos, três sistemas, independentes entre si e auto-suficientes,
denominados Sistema MMX Corumbá, Sistema MMX Amapá e Sistema MMX Minas-Rio.
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Atualmente, por meio de uma concessão com prazo de 20 anos, operamos uma ferrovia no estado do Amapá
e planejamos desenvolver um mineroduto, como parte do Sistema MMX Minas-Rio, e possuir acesso a portos
e hidrovias existentes e/ou a serem implementadas, em todos os nossos três Sistemas Integrados. Planejamos
investir recursos significativos na montagem da nossa infra-estrutura de mineração, logística e beneficiamento
de minério de ferro, que atenderá aos nossos projetos. Adicionalmente, planejamos desenvolver usinas para a
produção de aço, por entendermos que essas atividades sejam uma extensão natural de nossos negócios.
Esperamos incorrer em despesas significativas no 3º e 4º trimestres de 2006, em razão das despesas da Oferta.
Para maiores informações vide seção “Destinação dos Recursos” neste Prospecto.
OPERAÇÕES DOS SISTEMAS INTEGRADOS MMX
A tabela abaixo apresenta estimativas para cada Sistema Integrado MMX, incluindo estimativas para início
das operações, investimentos, recursos de financiamento, produção esperada e custos operacionais.

Projeto
Sistema MMX Corumbá
Mina Corumbá
Usina de Ferro Gusa e Produtos Semi-Acabados Corumbá

Valor do
Investimento
US$ Milhões

Start up

Recursos do
Financiamento
(%)

Produção
Esperada / ano
(Base úmida)

Dez/05
Jun/07

72
148

75%
75%

4,9 M Ton
0,5 M Ton

Custos
Operacionais
(em US$/ton) FOB
8,81
281(1)

Sistema MMX Amapá
Mina Amapá, Expansão da Estrada de Ferro do Amapá e
Construção do Terminal Portuário Santana
Usina de Ferro Gusa e Produtos Semi-Acabados Amapá

Jul/07

273

75%

6,5 M Ton

10,2

Abr/08

643

75%

1,5 MTon (gusa) +
0,5 M Ton (billets)

176 (gusa) +
270 (billets)

Sistema MMX Minas-Rio
Minas Minas Gerais, Mineroduto e Porto
Usina de Pelotização

Abr/09
Mai/10

2.033
433

75%
75%

26,6 M Ton
7,0 M Ton

9,6
PF* + 8,23 (2)

(1)
(2)

Porto de Ladário, Mato Grosso do Sul.
Preço por tonelada de Pellet Feed.

POLÍTICAS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS CRÍTICAS
Na elaboração de nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nos baseamos em estimativas e
premissas derivadas de nossa experiência histórica e de vários outros fatores que entendemos ser razoáveis e
relevantes. As “Políticas e Estimativas Contábeis Críticas” são aquelas consideradas importantes na
determinação da posição financeira e dos resultados das operações e cuja determinação é mais difícil, subjetiva
e complexa, exigindo, freqüentemente, estimativas sobre questões futuras ou inerentemente incertas por parte
da administração da Companhia. A aplicação das “Políticas e Estimativas Contábeis Críticas” geralmente
requer julgamento por parte da administração com relação aos efeitos dos assuntos que sejam relacionados ao
valor dos ativos e passivos e dos resultados de nossas operações. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá afetar a situação patrimonial e financeira da Companhia, bem como os resultados das
operações por resultar em valores diferentes dos estimados. Segue abaixo discussão sobre o que a
administração considera como políticas e estimativas contábeis críticas, incluindo algumas de suas variáveis,
premissas e a sensibilidade a que essas estimativas estão sujeitas. Tendo em vista que operamos apenas há
poucos meses em uma de nossas minas, determinadas práticas contábeis críticas relativas ao setor de
mineração e metálicos ainda não estão sendo utilizadas pela nossa Companhia.
Custos com Processos Ambientais e Reabilitação do Local
As despesas relacionadas ao cumprimento dos regulamentos ambientais serão registradas a débito de lucros
ou capitalizadas conforme apropriado durante a operação. Esses programas têm o objetivo de minimizar o
impacto ambiental de nossas atividades planejadas. Adotaremos a contabilização de um passivo ao valor justo
de nossas obrigações para a reabilitação do local dos nossos ativos no período no qual essas obrigações forem
incorridas. Consideramos como estimativas contábeis relevantes as estimativas contábeis relacionadas aos
custos com processos e fechamento. Os custos futuros com a descontinuidade de todas as nossas minas serão
estimados anualmente, levando em consideração o estágio real de exaustão e a data de exaustão estimada de
cada mina e instalação. Os custos com descontinuidades futuros e estimados são descontados ao valor
presente utilizando-se uma taxa de juros ajustada e de acordo com o risco inerente às nossas operações.
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Perdas por Queda no Valor de Recuperação, Depreciação, Exaustão e Amortização dos Ativos
Imobilizado e Diferido
A Companhia espera reavaliar periodicamente a necessidade de realizar testes sobre a recuperabilidade
dos ativos de longo prazo, baseada em vários indicadores como o nível de lucratividade de seus
negócios e desenvolvimento tecnológico. Quando necessários na ocorrência de qualquer evento
negativo, tal como uma queda significativa no valor de mercado do ativo imobilizado ou uma mudança
adversa significativa na maneira como o ativo de longo prazo está sendo utilizado, prepararemos
estudos sobre fluxos de caixa para determinar se o valor contábil do ativo imobilizado e dos ativos
diferidos são recuperáveis. Para estimar os fluxos de caixa futuros, a Companhia utiliza várias premissas
e estimativas. Essas premissas e estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores internos e
externos tais como tendências econômicas e da indústria, taxas de juros, taxas de câmbio, mudanças
nas estratégias de negócios e nos tipos de produtos oferecidos ao mercado.
A Companhia reconhece as despesas de depreciação e amortização do imobilizado e também do ativo
diferido no método linear. A vida útil dos ativos será revisada periodicamente baseada em fatos e
circunstâncias existentes. Devido à natureza de nossos negócios, a determinação da vida útil requer um
grau de julgamento considerável. Se formos requeridos a alterar materialmente as premissas utilizadas,
as despesas de depreciação e amortização, as perdas por obsolescência e o valor contábil dos ativos
imobilizados e diferido poderiam ser materialmente diferentes.
Derivativos e Atividades de Hedge
A Companhia tem como política a eliminação dos riscos de mercado, evitando assumir posições
expostas a flutuações de valores de mercado e operando apenas instrumentos que permitam controles
de riscos. De acordo com as práticas contábeis brasileiras, contratos de swap são registrados no
balanço patrimonial em acréscimo da base no valor líquido a receber ou pagar.
Impostos diferidos
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com base nas diferenças entre os valores contábeis das
demonstrações financeiras e os valores que servem de base para a tributação do ativos e passivos, usando
as taxas da legislação em vigor. A Companhia analisa regularmente o ativo fiscal diferido e reduz o seu
valor de realização, conforme requerido, baseado nas projeções futuras de lucro tributável e na
expectativa de realização das diferenças temporárias. Na elaboração das análises utilizadas para sua
revisão, a Companhia é requerida a fazer estimativas e premissas significativas relacionadas à
determinação do lucro tributável futuro. Para a determinação do lucro tributável futuro, a Companhia
tem que estimar as receitas e despesas tributáveis futuras, as quais estão sujeitas a diferentes fatores
internos e externos, como tendências econômicas, práticas da indústria, taxa de juros, alterações nas
estratégias de nossos negócios e alterações no tipo e preços dos produtos e serviços que oferece e
requisita ao mercado. A utilização de premissas e estimativas diferentes poderia impactar
significativamente as demonstrações financeiras da Companhia.
Provisão para contingências
Uma contingência é reconhecida no balanço consolidado da Companhia quando ela possui uma
obrigação legal sendo questionada, ou como resultado de um evento passado, sendo provável que um
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas com base nas
melhores estimativas de risco envolvidas e analisadas caso a caso, de acordo com consultas realizadas
aos advogados e consultores internos e externos da Companhia, e considerando o julgamento de sua
administração. Nós continuadamente avaliamos nossas provisões para contingências baseados em
mudanças de fatos, circunstâncias e eventos que possam impactar as estimativas, como por exemplo,
decisões judiciais, que possam vir a gerar impacto relevante nos resultados das operações e no
patrimônio liquido. Não registramos ativos contingentes.
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AMBIENTE ECONÔMICO BRASILEIRO
Como uma companhia com substanciais operações planejadas no Brasil, os resultados de nossas
operações e nossa situação financeira são diretamente afetados pelas condições econômicas no Brasil
em geral, especialmente pelos índices de inflação, taxa de juros, flutuações cambiais, políticas fiscais
que restringem o endividamento do governo brasileiro.
Entre 2001 e 2003, os índices de crescimento do PIB no Brasil estiveram abaixo de 2% ao ano devido a
fatores adversos que incluem, entre outros, os seguintes fatores:
•

às incertezas relativas ao futuro político e econômico do Brasil, antes e imediatamente depois
das eleições presidenciais de outubro de 2002;

•

às altas taxas de juros adotadas pelo Banco Central, especialmente em 2003, para controle da
inflação; e

•

às incertezas políticas e econômicas em outros países de economia emergente da América
Latina, especialmente a Argentina, além da crise de energia no Brasil.

A desvalorização significativa do Real em relação ao Dólar, ocorrida durante o segundo semestre de
2002, aumentou a preocupação com o retorno da inflação. O Governo Federal em exercício na época
foi responsável pelo aumento nas taxas de juros até o final de 2002, o que, junto com a crise de
confiança, resultou no aumento significativo do custo de crédito e afetou negativamente o crescimento
do PIB naquele ano. Em 2003 e 2004, a desvalorização do Dólar em relação às outras moedas, bem
como as políticas monetárias e fiscais responsáveis do atual Governo Federal, levaram ao
fortalecimento do Real em relação ao Dólar.
Em 2004, o compasso do crescimento econômico no Brasil foi acelerado, particularmente nos
setores mais sensíveis à expansão do crédito. Esta recuperação afetou positivamente o mercado de
trabalho e impulsionou a economia brasileira como um todo. O índice de desemprego diminuiu de
10,9% para 9,6% nas principais regiões metropolitanas do país. O PIB do Brasil aumentou 4,9% em
2004 e o Real valorizou em torno de 8,5% em relação ao Dólar entre 31 de dezembro de 2003 e
31 de dezembro de 2004.
Em setembro de 2004, o Banco Central implementou uma política de maiores taxas de juros, uma vez
que os indicadores de inflação não convergiam em direção às metas estabelecidas para 2005. As taxas
de juros aumentaram para 19,75% em maio de 2005. Em decorrência disso, a economia brasileira teve
uma performance modesta conforme medida pelo crescimento do PIB em 2005, com crescimento de
apenas 2,3%. De setembro de 2005 a julho de 2006, o Banco Central reduziu as taxas de juros de
19,75% para 14,75% aa. As expectativas do mercado publicadas pelo Banco Central apontam para
uma taxa SELIC de 14% aa no encerramento deste ano e crescimento do PIB de 3,5%, que tende a ser
revisto para cima. Na data deste Prospecto, a taxa de juros básica era de 14,75%.
O setor da economia no Brasil cujo desempenho foi mais significativo nos últimos anos foi o setor externo.
Em 2005, o superávit comercial atingiu US$44,8 bilhões, as reservas internacionais líquidas aumentaram de
US$27,5 bilhões em dezembro de 2004 para US$53,8 bilhões em dezembro de 2005, já excluído o
empréstimo do FMI (pago antecipadamente pelo governo brasileiro em meados do ano passado).

82

A tabela abaixo demonstra as informações relativas ao crescimento do PIB, inflação, taxas de juros e ao
Dólar em relação à taxa de câmbio do real para os períodos indicados:

Crescimento real do PIB..........................
(1)
Inflação (IGP-M) ...................................
(2)
Inflação (IGP-DI) ...................................
(3)
CDI .......................................................
Valorização (desvalorização) do Real
face ao Dólar......................................
Taxa de câmbio do fim do período —
US$1.00 .............................................
Taxa de câmbio média — US$1.00.........

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2.003
2.004
2.005
0,5%
4,9%
2,4%
8,7%
12,4%
1,2%
7,7%
12,1%
1,12%
16,3%
17,5%
19,0%

Período de três meses
encerrado em 31 de março de
2.005
2.006
NR
NR
1,5%
0,7%
1,73%
0,21%
4,2%
17,15

22,3%

8,8%

13,4%

8,3%

-6,9%

R$2,889
R$3,072

R$2,654
R$2,925

R$2,341
R$2,413

R$2,667
R$2,668

2,164
2,196

Fontes: FGV/SP, Banco Central e Bloomberg.
(1)
A Inflação (IGP-M) é o índice geral de preço do mercado medido pela FGV/SP.
(2)
A Inflação (IPCA) é um índice de preços ao consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
(3)
A taxa CDI é a média das taxas dos depósitos interfinanceiros praticadas durante o dia no Brasil (acumulada para o mês do fim do
período, atualizada).
(4)
Média das taxas de câmbio do último dia de cada mês durante o período.

RISCOS
Principais Fatores que Afetam a Receita e os Resultados Operacionais
Demanda
A demanda por produtos derivados de minério de ferro varia em função da demanda mundial por aço,
que, por sua vez, será fortemente influenciada pela atividade econômica mundial. Uma diminuição na
atividade econômica mundial normalmente irá reduzir a demanda pelos nossos produtos derivados de
minério de ferro. Desde 2002, há um aumento na demanda mundial por aço. A demanda mundial por
minério de ferro aumentou aproximadamente 13% em 2005. Em 2006, esperamos que a demanda
continue a aumentar, em níveis menores do que em 2005.
Capacidade de Produção
Os aumentos na capacidade serão um importante fator que influenciará a nossa receita. A expansão da
capacidade esperada para 2006 é representada pela unidade de mineração do Sistema MMX Corumbá.
O quadro abaixo demonstra a projeção de produção mensal para 2006:
Produção Sistema MMX Corumbá (Sinter feed e Lump)
(em toneladas / Mês)
Evolução da capacidade - 2006
Jan(1)

Fev(1)

1.220

7.600

(1)

Mar(1)

Abr(1)

Mai(1)

Jun(1)

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

14.209 23.600 28.183 35.720 78.524 89.163 108.236 173.872 228.396 228.396

Realizado

Vide o item “Liquidez e Recursos de Capital” nesta seção do Prospecto para maiores detalhes com
relação ao orçamento dos desembolsos de capital em 2006.
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Preços
As exportações do minério de ferro serão realizadas de acordo com contratos de fornecimento de longo prazo.
A Companhia espera que esses contratos prevejam ajustes anuais de preços. Mudanças cíclicas na demanda
mundial por produtos siderúrgicos afetam o preço e o volume das vendas no mercado mundial de minério de
ferro. Diferentes fatores, tais como o ferro depositado em depósitos específicos de minério, os diversos
processos de beneficiamento e purificação necessários para a produção do produto final desejado, o tamanho
das partículas, o conteúdo da mistura e o tipo e a concentração de agentes contaminantes (como minérios de
fósforo, alumínio e manganês) no minério, influenciam os preços do minério de ferro. Os materiais nãogranulados, granulados de alto forno e pelotas normalmente exigem preços diferentes. Esperamos realizar
negociações anuais de preços, com base em negociações conduzidas e concluídas por grandes players da
indústria de minério de ferro. Devido à ampla variedade de minério de ferro e à qualidade e características
físicas das pelotas, o minério de ferro e as pelotas não são considerados como commodities. Esse fator aliado à
estrutura do mercado impediu o desenvolvimento de um mercado futuro de minério de ferro. A Companhia
não espera se proteger contra a exposição à volatilidade dos preços do minério de ferro e não há mercado
futuro de minério de ferro estabelecido.
Preços na Europa em US$ cents/toneladas métricas por unidade de Fé
Materiais nãogranulados de Carajás

Ano
2002 ..............................
2003 ..............................
2004 ..............................
2005 ..............................
2006 ..............................

Ano

(2)

Pelotas de alto forno

28,6
31,0
36,4
62,5
74,4

Preços na Coréia/Japão em US$/toneladas métricas
Aço Sucata HMS #1

2002 ............................................
2003 ............................................
2004 ............................................
2005 ............................................
2006 ............................................
(1)

Sinter feed padrão

29,3
32,0
37,9
65,0
77,4

112,1
176,1
288,0
281,0
210,0

47,3
52,0
61,9
115,5
112,0
(2)

Ferro Gusa(1)
129,5
179,0
290,0
325,5
235,0

Preços de ferro gusa estão em US$ por tonelada longa (maior que tonelada métrica).
Fonte: Tex

Volatilidade da moeda
A maior parte de nossas receitas será denominada em dólares norte-americanos, enquanto que a maior
parte de nossos custos (com exceção das despesas com financiamento) será denominada em reais. Em
decorrência disso, quando o real estiver relativamente forte diante do Dólar, esse fator terá um efeito
negativo sobre os resultados financeiros reportados de nossas operações, e vice-versa. Por outro lado,
uma vez que a maior parte de nosso endividamento (e do endividamento em nível de joint venture e
afiliadas) será denominado em dólares norte-americanos, uma diminuição no valor do real resultará na
contabilização de perdas cambiais pela Companhia.
Aquisições
Desde sua constituição e da constituição de suas controladas, a Companhia realizou as seguintes
aquisições relevantes:
1. Aquisição, em 17 de agosto de 2005, de direitos minerários em Minas Gerais, mediante a aquisição
das quotas da empresa MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., detentora dos referidos ativos,
sendo que a aludida sociedade não detinha qualquer outro ativo ou passivo relevante. O valor total
da negociação foi o equivalente a US$ 75,0 milhões (R$ 175,8 milhões), sendo a primeira parcela
equivalente a US$ 20,0 milhões (R$ 46,9 milhões) paga pela MMX Minas-Rio na data da aquisição.
Esta aquisição deu origem a um ágio registrado na MMX Minas-Rio no valor de R$ 177,5 milhões.
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2. Compra pela controlada MMX Minas-Rio, em 14 de setembro de 2005, de direitos minerários
em Minas Gerais, ao custo total de R$ 9,3 milhões.
3. Compra pela controlada MMX Minas-Rio em 19 de outubro de 2005 de direitos minerários em
Minas Gerais, ao custo total de R$ 40,0 milhões.
4. Compra da Mina Corumbá pela controlada MMX Corumbá em 29 de novembro de 2005,
representada pela cessão de uma Concessão de Lavra e o pré-pagamento de um arrendamento
para a lavra de minério de ferro em Concessão de Lavra no município de Corumbá, estado do
Mato Grosso do Sul, ao custo total de US$ 12,5 milhões (R$ 28,6 milhões).
5. Em 3 de março de 2006 a controlada MMX-Minas Rio adquiriu uma opção de compra de direitos
minerários em Minas Gerais. Nos termos desse contrato, MMX Minas-Rio poderá realizar uma
pagamento opcional de US$ 500 mil durante 12 meses. Se essa opção for exercida, deveremos
pagar uma quantia atrelada ao preço da tonelada das reservas nas seguintes condições: (i) minério
com mais de 62% de ferro: US$0,30 por tonelada; (ii) minério contendo entre 58% até 61,9% de
ferro: US$0,25 por tonelada; (iii) minério contendo entre 52% e 57,9% de ferro – US$0,15; e (iv)
minério contendo entre 42% 51,9% de ferro – US$0,10 por tonelada.
6. Em 13 de março de 2006 a controlada MMX Minas-Rio, firmou contrato de opção de compra
de direitos minerários para a exploração de minério de ferro em Minas Gerais, pelo qual deverá
pagar o equivalente a US$ 0,5 milhão (R$ 1,1 milhão) como prêmio de opção de compra. O
valor total dos direitos minerários é de R$35 milhões, devendo ser pago em vinte parcelas
mensais iguais e consecutivas no valor de R$ 1,75 milhões, corrigidas pelo índice de inflação, a
partir do exercício da opção de compra.
7. Em 28 de abril de 2006, a MMX Corumbá celebrou Contrato de Promessa de Compra e Venda da
Fazenda Novos Dourados, localizada na região do Pantanal Sul a 94 Km da Cidade de Corumbá, no
Distrito do Amolar, na região conhecida como Serra do Amolar, a qual, uma vez consumada a
compra e venda definitiva, será rebatizada Reserva Natural Eliezer Batista. A Reserva Natural Eliezer
Batista se encontra à margem direita do Rio Paraguai, seguindo o leito do Rio por
aproximadamente 20 quilômetros e possui uma área total de 17.391 hectares (embora haja um
erro de escrita na escritura indicando 11.223 hectares) e tem como predominância o bioma virgem
do Pantanal Sul. O contrato de promessa foi firmado por um preço constituído por uma parcela fixa
e outra variável. A parcela fixa do preço corresponde a R$ 1 milhão pagos na assinatura do
Contrato de Promessa de Compra e Venda, mais R$ 1 milhão que serão pagáveis na data de
assinatura da escritura definitiva de compra e venda do imóvel (se o referido erro na escritura for
retificado). Além da parcela fixa, a MMX pagará R$40,50 por hectare excedente de área que seja
averbada além dos 11.223 hectares já registrados no cartório de registro de imóveis competentes.
8. Em 28 de abril de 2006, a MMX Minas-Rio adquiriu, por meio de contratos de opção, seis Alvarás de
Autorização de Pesquisa, na região da Serra do Espinhaço, Minas Gerais, no âmbito do Sistema MMX
Minas-Rio. A aquisição dos Alvarás de Autorização de Pesquisa pela MMX Minas-Rio foi objeto de
contratos de opção de compra de direitos minerários, pelos quais a MMX Minas-Rio pagou US$ 6
milhões como prêmio de opção de compra. A opção de compra tem validade inicial de 10 meses e
pode ser prorrogada por 8 meses adicionais mediante pagamento de um reforço de prêmio de opção
de US$19 milhões. A depender dos resultados da pesquisa geológica que a Companhia irá
desenvolver por meio da MMX Minas-Rio, poderemos exercer a opção de compra dos Alvarás de
Autorização de Pesquisa por um preço de até US$175 milhões, além do prêmio de opção já pago.
9. Em 2 de junho de 2006, a MMX Amapá acordou em comprar um terreno onde pretende desenvolver
o Terminal Portuário de Santana. A MMX Amapá adquiriu este pedaço de terra que cobre uma área
contínua de 71,5 hectares as margens do Rio Amazonas por R$15,6 milhões, a ser pago em 31 de
dezembro de 2006, mediante a entrega da escritura final de compra e venda.
10. Compra, pela controlada MMX Corumbá, em 11 de julho de 2006, de direitos minerários em
Mato Grosso do Sul, ao custo total de US$14 milhões (equivalente a aproximadamente R$30
milhões), sendo que US$1,0 milhão já foram pagos, sujeita a condições suspensivas e resolutivas.
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11. Em 14 de julho de 2006, a MMX Amapá e a MPBA celebraram Contrato de Cessão de Direitos
Minerários e Outras Avenças, por meio do qual foram cedidos e transferidos à MMX Amapá
certos direitos minerários constantes dos Processos DNPM nº 852.730/93, 858.010/99 e
858.114/04. Pela cessão dos direitos minerários, a MMX Amapá pagará à MPBA uma
participação equivalente à 1% da receita bruta obtida pela MMX Amapá com a venda ou outra
forma de alienação de minério de ferro ou outros minerais não preciosos oriundos da lavra das
jazidas presentes na região dos referidos direitos minerários.
Taxas de Inflação no Brasil
Com base no índice IGP-M, a taxa de inflação no Brasil foi de 25,3% em 2002, 8,7% em 2003, 12,4%
em 2004 e 1,2% em 2005. Nos primeiros três meses de 2006, a taxa de inflação no Brasil era de
aproximadamente 0,7%. A maior parte de nossos custos serão incorridos no Brasil em Reais, enquanto
que a maior parte de nossas receitas será obtida fora do Brasil em Dólares. A inflação terá um impacto
negativo sobre as nossas margens operacionais, apesar de que a inflação poderá ser compensada por
qualquer desvalorização do Real diante do Dólar.
Despesas operacionais
As principais despesas operacionais da Companhia compreenderão custo de vendas, despesas com
vendas, gerais e administrativas e despesas com pesquisa e desenvolvimento.
•

Custo de vendas. Os custos de vendas consistirão principalmente dos custos com matériasprimas envolvidas em nossos processos produtivos, serviços de logística adquiridos de terceiros,
custos com pessoal, combustível, energia, manutenção, depreciação, amortização e exaustão;

•

Despesas com vendas, gerais e administrativas. As despesas com vendas, gerais e
administrativas consistirão principalmente das despesas de nossa sede administrativa, incluindo
as despesas com o quadro corporativo e diretoria executiva.

•

Despesas com pesquisa e desenvolvimento. As despesas com pesquisa e desenvolvimento
consistirão principalmente de investimentos relacionados à exploração e estudos minerais para
o desenvolvimento de nossos projetos.

Impostos no Brasil
Estamos sujeitos à incidência de diversos impostos no Brasil. Os principais impostos pagos pela Companhia são:
•

ICMS e Tributos sobre a Receita. As nossas receitas brutas compreenderão a receita total
proveniente das vendas, deduzida de descontos, devoluções e provisões, além dos valores que
pagamos com relação ao ICMS. As receitas operacionais líquidas representam as receitas
deduzidas do ICMS, que pagamos em benefício de, e devemos remeter em favor de autoridades
estaduais de arrecadação. A Companhia também efetuará o pagamento de outros impostos
sobre a receita relativos a programas sociais (PIS e COFINS), que serão contabilizados na linha de
imposto sobre circulação de mercadoria e serviços e outras despesas financeiras em nossas
demonstrações financeiras. Atualmente, as atividades de exportações não sofrem tributação do
ICMS e contribuições sociais e nós pretendemos exportar a quase totalidade de nossa produção.

•

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. A Companhia efetuará o pagamento
dos imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro. A alíquota da contribuição
social sobre o lucro é de 9% e do imposto de renda de 25% representando uma tributação
total de 34%. A MMX Amapá, a MMX Logística e os projetos da MMX Metálicos localizados
no âmbito do Sistema MMX Amapá estão situadas em uma área contemplada com benefício
de redução de imposto de renda. Acreditamos que nossas operações farão jus a esse benefício,
o que reduzirá nossa alíquota total de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro a
15,25%, pelo prazo de 10 anos a contar do início de operação de cada projeto.

As alterações na legislação tributária e regulatória brasileira, que podem ser freqüentes, poderão ter um
impacto significativo sobre os resultados de nossas operações.
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COMENTÁRIO DO DESEMPENHO VERIFICADO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2006
Receita operacional bruta
A receita bruta consolidada do primeiro trimestre de 2006 foi de R$ 525,0 mil. Esse valor é decorrente
das operações da Estrada de Ferro do Amapá, operada pela MMX Logística por concessão do governo
do estado do Amapá. O início das operações da ferrovia ocorreu em 10 de fevereiro de 2006.
Receita operacional líquida
A receita operacional líquida do primeiro trimestre de 2006 foi de R$ 417,0 mil. Esse valor é decorrente
da receita operacional bruta deduzida dos seguintes tributos incidentes: ICMS, PIS e COFINS.
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Os custos dos serviços prestados do primeiro trimestre de 2006 foram de R$ 942,0 mil. Esse valor é
decorrente de gastos de combustível, controles de tráfego, manutenção e administração da ferrovia.
Prejuízo bruto
O prejuízo bruto do primeiro trimestre de 2006 foi de R$ 525,0 mil, devido ao mencionado acima.
Despesas Administrativas e Gerais
As despesas administrativas e gerais do primeiro trimestre de 2006 foram de R$ 987,0 mil. Esse valor é
decorrente dos gastos efetuados com folha de pagamento, auditoria, serviços de terceiros entre outros.
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras
O resultado financeiro líquido do primeiro trimestre de 2006 foi de R$ 177,0 mil. Esse valor é
decorrente dos rendimentos das aplicações financeiras, juros incorridos e variação cambial.
Resultado não operacional
Não houve resultado não operacional no primeiro trimestre de 2006.
Prejuízo antes do imposto de renda, da contribuição social e das participações estatutárias
O prejuízo do primeiro trimestre de 2006 foi de R$ 1,3 milhão.
Participações minoritárias
Não houve no primeiro trimestre de 2006 nenhuma participação minoritária apurada.
Prejuízo do período
O prejuízo do primeiro trimestre de 2006 foi de R$ 1,3 milhão.
LIQUIDEZ E INVESTIMENTOS
Visão Geral
Nossos recursos serão aplicados principalmente em investimentos. Esperamos atender essas
necessidades através da utilização do caixa gerado pelo negócio e pelas fontes de financiamento e
aporte de capital, inclusive o aporte líquido provenientes desta Oferta.
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Além disso, ocasionalmente, a Companhia revê as oportunidades de aquisição e investimento e
efetuará, caso haja oportunidade para tanto, aquisições e investimentos selecionados para a
implementação de nossa estratégia de negócios. A Companhia geralmente efetua investimentos
diretos ou através de suas subsidiárias, joint ventures ou afiliadas, e financia esses investimentos através
de fundos gerados internamente, da emissão da dívida ou da combinação desses métodos. A
Companhia também poderá efetuar a alienação dos ativos.
Em 2006, nossa principal necessidade de caixa é destinada a cobrir o investimento de US$193 milhões
a serem aplicados em nossos projetos.
Fontes de Recursos
Nossas principais fontes de liquidez serão os recursos desta Oferta – vide seção “Destinação dos
Recursos”, a geração de caixa operacional do Sistema MMX Corumbá, do Sistema MMX Amapá, do
Sistema Minas-Rio e a obtenção de linhas de crédito junto a instituições financeiras.
FINANCIAMENTO DOS PROJETOS
Os investidores devem estar atentos para o fato de que não há garantias que seremos capazes de obter
os financiamentos necessários para iniciar e concluir nossos projetos, inclusive conforme os termos de
compromisso não vinculantes descritos abaixo. Atualmente, estamos realizando discussões preliminares
com instituições financeiras para financiar nossos projetos. Entretanto, poderemos não obtê-los, ou não
obtê-los em condições satisfatórias no tempo desejado.
Sistema MMX Corumbá
Projeto de Mineração
A Mina Corumbá se encontra atualmente em fase de operação. Esperamos exportar, a preços e
condições de mercado, uma parte expressiva de nossa produção estimada de 1,0 milhão de toneladas
de minério de ferro para o ano de 2006. A implantação da Mina Corumbá está em fase final de
investimento e as linhas de crédito atuais concedidas de US$26 milhões pelo Unibanco, pelo Banco Itaú
S.A. e pelo Banco ABC, já contratadas ou desembolsadas, no montante de US$21 milhões em 31 de
março de 2006, em conjunto com a receita própria da MMX Corumbá, poderão cobrir as necessidades
de capital do projeto. Esses empréstimos desembolsados têm prazo médio de vencimento de 31 meses.
Projeto de Ferro Gusa e Produtos Semi-Acabados
Recebemos proposta de financiamento do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., sujeita a
condições usuais de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações da MMX
Metálicos e do projeto, para uma linha de crédito de US$150,0 milhões para o projeto, que demandará
recursos da ordem de US$148,0 milhões. Essa linha de crédito terá prazo de amortização de 7 anos.
Sistema MMX Amapá
Projeto de Mineração
Este projeto envolve a Mina Amapá, a Estrada de Ferro do Amapá e o Terminal Portuário de Santana. No que
diz respeito à Estrada de Ferro do Amapá, a mesma já está em operação e exige, apenas, investimento no
aumento da capacidade de transporte. Além disso, o investimento para este ano, estimado em torno de
US$81,2 milhões, será feito com base na linha de financiamento obtida junto ao ABC BSC e ao Banco ABC
(num total de US$200,0 milhões), sendo que um acordo inicial (term sheet) já foi assinado. A linha de crédito
contratada perante o ABC BSC e o Banco ABC terá prazo de amortização de 7 anos,. Deste valor, US$100,0
milhões poderão ser pré-pagos e o ABC planeja obter recursos do BNDES. O investimento total do projeto, no
total de US$273 milhões, será dividido da seguinte forma: (i) US$200,0 milhões provenientes de
financiamentos e (ii) US$73 milhões de capital próprio dos sócios-quotistas da MMX Amapá.
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Projeto de Ferro Gusa e Produtos Semi-Acabados
Os investimentos de US$642,7 milhões no projeto de ferro gusa e produtos semi-acabados do Sistema MMX
Amapá serão financiados com empréstimos e financiamentos, sendo que devemos obter do Banco Itaú BBA,
uma linha de crédito no valor de US$ 510 milhões, sendo que com linhas próprias no valor de US$306,0
milhões e com linhas sindicalizadas, em condições de melhores esforços, no valor de US$204,0 milhões. O
financiamento contratado com o Banco Itaú BBA está sujeito a condições usuais de mercado, tais como
constituição de garantias, auditoria satisfatória de informações da MMX Metálicos e do projeto, com prazo de
amortização de 10 anos.
Sistema MMX Minas-Rio
Projeto de Mineração
Este projeto envolve a Mina Minas Gerais, o mineroduto e o Porto do Açu. O investimento total de
US$2,0 bilhões. Planejamentos financiar 75% deste projeto. Recebemos uma sinalização do Unibanco
para uma linha de crédito de US$1,5 bilhão, sujeita a condições usuais de mercado, tais como
constituição de garantias, auditoria de informações da MMX Minas-Rio e do projeto. O financiamento
com o Unibanco deverá ter prazo de 12 anos. O restante 25% dos investimentos necessários serão
financiados com nossos próprios recursos. e parcela equivalente a 30% de propriedade da Centennial
será arcada pela mesma. Para os investimentos iniciais do projeto e licenças, o Unibanco liberou uma
linha, na modalidade empréstimo-ponte, de US$50,0 milhões.
Planta de Pelotização
Os investimentos de US$433,0 milhões na planta de pelotização no Rio de Janeiro (para maior detalhes
ver seção “Estudos de Viabilidade”) serão financiados com empréstimos e financiamentos, sendo que já
obtivemos do Banco Itaú BBA, uma linha de crédito no valor de US$ 325,0 milhões, contratada por força
de um acordo inicial com o Banco Itaú BBA, no qual a instituição financeira se compromete com linhas
próprias no valor de US$195,0 milhões e com linhas sindicalizadas em condições de melhores esforços no
valor de US$130,0 milhões. A linha de crédito contratada com o Banco Itaú BBA está sujeita a condições
usuais de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações da MMX e do projeto,
terá prazo de amortização de 10 anos.
Aplicações de Recursos
Investimentos de caixa
Em 31 de março de 2006, a MMX possuía um caixa de US$9,1 milhões aplicados no mercado financeiro,
em bancos de primeira linha, através de instrumentos de curto prazo com disponibilidade imediata.
A MMX Corumbá e MMX Metálicos, as quais tiveram todas as suas ações integralizadas ao capital da
MMX em abril de 2006, possuíam, em 31 de março de 2006, US$ 9,7 milhões aplicados no mercado
financeiro. Deste total, US$ 4,8 milhões, via cash collateral, para empréstimos junto ao Itaú e Unibanco.
Caso os recursos obtidos na Oferta não sejam suficientes para financiar a totalidade dos projetos
descritos acima, a Companhia pretende priorizar o investimento nos projetos seguindo a seguinte
ordem de prioridade: (i) Mina Corumbá, a qual já se encontra em estágio operacional, (ii) Mina Amapá,
que demanda parte considerável de investimentos no segundo semestre de 2006, (iii) Mina Minas
Gerais, (iv) projeto de metálicos do Sistema MMX Corumbá, (v) projeto de metálicos do Sistema MMX
Amapá e (vi) planta de pelotização do Sistema MMX Minas-Rio, seguindo, no caso desses três últimos
projetos, a ordem de entrada em operação e o início de geração de caixa de cada um.
Não havendo recursos suficientes em decorrência da Oferta, a MMX poderá, ainda, (a) negociar
contribuições de capital em projetos específicos com sócios estratégicos, (b) atrasar o início de
operação dos projetos e, (c) em último caso, vender ativos que o Conselho de Administração considere
menos rentáveis para financiar projetos considerados mais rentáveis.
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Atividade de Investimento/Desinvestimento de capital
Investimentos de capital
Os investimentos de capital aplicados nos projetos da MMX, para o período de 2005 e para o primeiro
trimestre de 2006, estão acumulados conforme demonstrado no quadro abaixo:
2005

(em milhões de reais)
Sistema MMX Amapá + Sistema MMX Minas-Rio ............................
Sistema MMX Corumbá ..................................................................
Total do investimento..................................................................

25,2
9,2
34,4

1° trimestre
2006
11,0
5,2
16,2

ENDIVIDAMENTO
Em 31 de março de 2006, o endividamento total em aberto era de R$ 93,1 milhões (US$ 42,9 milhões),
compreendendo empréstimos de curto prazo.
A MMX Corumbá e MMX Metálicos, conferidas ao capital da MMX Mineração e Metálicos S.A. em
abril de 2006, possuíam, em 31 de março de R$ 69,0 milhões (US$ 31,8 milhões) em empréstimos,
sendo desse total R$ 48,7 milhões (US$ 22,4 milhões) de curto-prazo e R$ 20,3 milhões (US$ 9,4
milhões) de longo-prazo.
Em 31 de março de 2006 aproximadamente R$ 10,4 milhões (US$ 4,8 milhões) de nosso
endividamento estavam garantidos por ônus sobre alguns de nossos ativos.
Os empréstimos de curto prazo compreendem principalmente financiamentos comerciais denominados
em dólares norte-americanos, principalmente sob a forma de pré-pagamento de exportação e
adiantamentos de exportação com instituições financeiras brasileiras e estrangeiras.
As principais categorias de nossos empréstimos de longo prazo (incluindo a parcela circulante do
financiamento a longo prazo e excluindo os encargos incidentes) são atualmente pré-pagamentos de
exportação.
Alguns instrumentos de empréstimo de longo prazo contêm obrigações financeiras. Nossas principais
cláusulas restritivas exigem que a Companhia mantenha certos coeficientes, tais como endividamento
com relação ao patrimônio, dívida líquida com relação ao EBITDA e cobertura de juros. A Companhia
cumpriu com todas as cláusulas relativas a obrigações financeiras em 31 de março de 2006, e
acreditamos que nossos contratos existentes não restringirão a nossa capacidade de captar recursos
adicionais conforme exigido para o atendimento de nossas exigências de capital. Acreditamos que
seremos capazes de operar dentro dos termos de nossas cláusulas financeiras existentes num futuro
próximo. Nenhum desses contratos restringe diretamente a nossa capacidade de pagamento de
dividendos sobre os títulos patrimoniais em nível de controladora.
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A tabela abaixo contém o detalhamento da composição do passivo existente:
Instituições

Custo da dívida

Vigência

Juros
incorridos

Principal 2006

(R$ mil)
Banco ABN AMRO Real S.A. .....................

VC (*) + 6,70% a.a.

16/03/2007

16

9.776

MMX Minas-Rio:
Unibanco S.A. ......................................
Banco Itaú BBA S.A...............................

VC (*) + 6,90% a.a.
VC + 6,93% a.a.

01/08/2006
11/09/2006

825
250

43.448
8.690

MMX Amapá:
Banco Itaú BBA S.A...............................
Banco ABC Brasil S.A. ...........................

VC + 5,66% a.a.
VC + 8,5% a.a.

04/10/2006
27/09/2006

598

10.862
10.862

VC + 6,93% a.a.
a 8,30% a.a.

11/09/2006

157

7.603

1.846

91.241

MPC Mineração:
Banco Itaú BBA S.A...............................
Total Consolidado .................................
(*)

VC = Variação cambial com base no dólar norte-americano.

A Companhia, em 31 de março de 2006, apresenta ativo circulante de R$21,4 milhões e passivo
circulante de R$179,6 milhões. De modo a financiar essa diferença, a Companhia necessitará de fontes
de recursos diversas, conforme descrito abaixo.
Durante o exercício de 2006, a Companhia espera gerar receita com a exportação do minério
produzido no Sistema MMX Corumbá (Mina Corumbá), tendo o primeiro embarque programado para
julho de 2006. A Companhia espera renovar os empréstimos de curto prazo atualmente contratados
com instituições financeiras nas datas de seus vencimentos, em condições usuais de mercado.
Adicionalmente, a Companhia firmou mandatos de financiamento com (i) o Unibanco, no dia 1º de
junho de 2006, o qual contempla uma linha de crédito, na modalidade empréstimo-ponte, no valor de
US$50,0 milhões, destinada a cobrir os custos iniciais do Sistema MMX Minas-Rio, incluindo custos
administrativos; e (ii) o Banco Itaú BBA, no dia 5 de junho de 2006, o qual contempla uma linha de
crédito adicional, na modalidade empréstimo-ponte, no valor de US$50,0 milhões, destinada a cobrir
os custos iniciais dos Sistema MMX Minas-Rio, especificamente para a planta de pelotização, e do
Sistema MMX Amapá, especificamente para o projeto de produção de metálicos, incluindo custos
administrativos.
Finalmente, a Companhia está em vias de contratar uma linha de crédito, na modalidade empréstimoponte, com o Banco ABC, o qual deverá desembolsar, ainda, parcela significativa da linha de project
finance, com volume total de recursos de US$200,0 milhões, até 31 de dezembro de 2006.
Obrigações Contratuais
Em 31 de março de 2006, conforme apresentado em nossas demonstrações financeiras, conforme
apresentado em nossas demonstrações financeiras:
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Obrigações decorrentes de aquisição de direitos minerários:
A tabela abaixo contém os dados relativos a obrigações com aquisição de direitos minerários e seu
detalhamento.
Consolidado
2006
Longo
prazo

Empresa

Credor

Curto prazo

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. ............

(a)

Cedente de Direitos
Minerários

6.648

-

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. ............

(b)

Cedente de Direitos
Minerários

12.714

20.266

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. ............

(c)

Cedente das Quotas

60.679

60.679

Outros

3.082

607

83.123

81.552

(R$ mil)

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. ............
Total.....................................................................

O valor em dólar das obrigações decorrentes de aquisição de Direitos Minerais, totalizam US$ 38,3
milhões no curto-prazo e US$ 37,5 milhões no longo-prazo.
Obrigações com contratos de bens e serviços:
A empresa assumiu obrigações da ordem de R$ 30,8 milhões (US$14,2 milhões) relativos a aplicação
de serviços técnicos de sondagem, engenharia, concessão de ferrovia e estudos ambientais. Esse valor
representa um sumário apenas dos contratos significativos, devido à participação irrelevante dos
demais em relação a esses.
A tabela abaixo relaciona os contratos firmados com nossos fornecedores:
Em 31 de marco
de 2006
Saldo do Contrato
(R$ mil)

Em 31 de
dezembro de 2005
Saldo do Contrato
(R$ mil)

Objeto do Contrato

Data da Assinatura

Serviços de Sondagem no Estado do Amapá ...............................................

7 de novembro de 2005

904

1.317

Serviço de levantamento topográfico no Estado do Amapá..........................

7 de novembro de 2005

490

644

Elaboração de projetos de engenharia básica do traçado do mineroduto
para transporte de concentrado de minério de ferro....................................

13 de dezembro de 2005

0

572

Serviços de elaboração de projeto conceitual e projeto básico para a
construção do Porto do Açu. ......................................................................

1º de fevereiro de 2006

1.924

1,924

Engenharia básica, engenharia detalhada, gerenciamento de suprimentos
e gerenciamento de implantação de planta de beneficiamento de itabirito
no Amapá ..................................................................................................

16 de janeiro de 2006

11.885

12.321

Contratos relacionados à concessão da Ferrovia ..........................................

10 de fevereiro de 2006

1.657

0

Assessoria técnica em estudo de implantação do minerioduto .....................

21 de março de 2006

9.276

0

Elaboração de EIA/RIMA e obtenção licenças ref. Construção minerioduto ...

5 de janeiro de 2006

1.580

0

Outros .......................................................................................................

3.084

Total .........................................................................................................

30.800
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16.778

Além desses contratos, a MMX Amapá firmou com a MPBA contrato de exploração, por meio do qual as
partes contratantes acordaram dividir o aproveitamento econômico de determinados direitos minerários de
propriedade da MPBA no estado do Amapá. Por força deste contrato, a MMX Amapá tem o direito de
explorar a área dos direitos minerários compartidos e lavrar jazidas economicamente viáveis que contenham
preponderantemente minérios não preciosos (exceto cobre). Mediante uma descoberta de jazida de minério de
ferro, a MMX Amapá terá o direito de apresentar relatório final de pesquisa referente à tal jazida ao DNPM e
praticar todos os atos necessários para converter o correspondente Alvará de Autorização de Pesquisa em
Concessão de Lavra. Uma vez iniciada a lavra, a MMX Amapá deverá pagar royalties à MPBA à alíquota de 1%
sobre a receita bruta decorrente da venda da produção mineral. A MMX Amapá deverá submeter à MPBA
quaisquer planos de lavra para concordância por parte da MPBA antes de submetê-los ao DNPM.
Em 2 de junho de 2006, a MMX Amapá acordou em comprar um terreno onde construirá o Terminal
Portuário de Santana. A MMX Amapá adquiriu este pedaço de terra que cobre uma área contínua de
71,5 hectares as margens do Rio Amazonas por R$15,6 milhões, a ser pago em 31 de dezembro de
2006, mediante a entrega da escritura final de compra e venda.
Nos comprometermos, nos termos do contrato de concessão, a investir um valor mínimo de R$40 milhões
durante 2006 e 2007 para melhorar a rodovia do Amapá durante os dois primeiros anos da concessão.
Em 28 de abril de 2006, a MMX Minas-Rio adquiriu opção de compra de seis Alvarás de Autorização de
Pesquisa, na região da Serra do Espinhaço, Minas Gerais. A MMX Minas-Rio adquiriu esta opção por US$6
milhões. A opção é válida por dez meses e pode ser estendida por mais oito meses mediante o pagamento
de um adicional de US$19 milhões. Dependendo dos resultados da pesquisa geológica, poderemos exercer
a opção de compra das licenças de exploração por até US$175 milhões, a serem pagos em parcelas anuais
de US$25 milhões até 2013, adicionalmente aos montantes que já foram pagos.
Informações Quantitativas e Qualitativas de Risco de Mercado
Tendo em vista que nosso endividamento será formado por taxas flutuantes, espera-se que estaremos
sujeitos aos risco de mudanças na taxa de juros. Esperamos que parcela substancial de nosso
endividamento será denominada em moeda estrangeira e, consequentemente, estaremos sujeitos a
riscos de perda em caso de mudanças no câmbio entre o Real e outras moedas. Celebramos no
passado operações de hedge visando nos proteger de oscilações cambiais e no futuro poderemos
realizá-las novamente.
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RESUMO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE E OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta seção apresenta um resumo dos estudos de viabilidade que nossa Companhia encomendou a
empresas especializadas no setor de mineração e metálicos e contém informações financeiras e
operacionais, bem como determinadas projeções operacionais, incluindo informações sobre o
cronograma estimado dos projetos, data de início de operações e alcance da capacidade nominal,
investimentos esperados e estimativas de custos com matéria prima e custos operacionais de cada um dos
projetos. Os presentes resumos não contêm todas as informações que o investidor deve considerar antes
de investir nas Ações. Antes de tomar uma decisão de investimento, o investidor deve ler este Prospecto
como um todo, incluindo, mas não se limitando a, informações contidas nas seções “Fatores de Risco”,
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional” e
“Atividades da Companhia”, assim como nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas e
Sumários Executivos dos Estudos de Viabilidade, anexos a este Prospecto.
ESTUDOS DE VIABILIDADE DA COMPANHIA
Os Estudos de Viabilidade anexos a este Prospecto foram preparados com base em informações
financeiras projetadas preparadas por consultores e revisores independentes indicados nos referidos
estudos. A Companhia não faz projeções a respeito das vendas futuras, das receitas, ou outros
resultados. As informações financeiras projetadas usadas para elaborar os Estudos de Viabilidade não
foram preparadas em linha com a divulgação pública ou o intuito de cumprir com regras divulgadas
por quaisquer bolsas de valores ou autoridades responsáveis pelo registro de valores mobiliários de
qualquer jurisdição exceto a brasileira. A administração da Companhia acredita que os Estudos de
Viabilidade foram preparados em base razoável, refletindo, atualmente, as melhores estimativas e
julgamentos disponíveis, e apresenta, de acordo com o melhor conhecimento e opinião da
administração, a expectativa do curso de ação previsto da Companhia. Entretanto, estas informações
não são fatos e não se deve confiar nelas como sendo necessariamente indicativas de resultados
futuros. Os leitores deste Prospecto são advertidos para não colocar indevidas esperanças nas
informações financeiras projetadas.
Nossa Companhia encomendou para cada Sistema Integrado MMX os seguintes estudos de viabilidade
em relação aos projetos minerários e de logística e em relação às usinas de beneficiamento de minério:
Sistema MMX Corumbá
•

Mina Corumbá: Sistema MMX Corumbá – MS –
Natrontec Estudos e Engenharia de Processos Ltda.

•

Usina de Ferro Gusa (Projeto A) e de Semi- Acabados (Projeto B): MMX Projeto Brasileiro –
Corumbá Projetos A e B, elaborado por Hatch do Brasil Ltda.

Estudo de Viabilidade, elaborado por

Sistema MMX Amapá
•

Mina Amapá, Estrada de Ferro e Terminal Portuário: Sistema MMX: Amapá – Projeto Amapari
de minério de Ferro, elaborado por Natrontec Estudos e Engenharia de Processos Ltda.

•

Usina de Ferro Gusa e Semi Acabados: MMX Amapá, elaborado por Hatch Consulting e Hatch
do Brasil Ltda.

Sistema MMX Minas Rio
•

Mina de Minas Gerais, Mineroduto e Porto do Açu: Projeto sudeste – elaborado pela SRK
Consulting.

•

Usina de Pelotização: Projeto Minas Rio, Planta de Pelotização, elaborado pela OutoKumpu
Technology GmbH.
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Os investidores devem observar que as projeções incluídas neste Prospecto refletem determinadas
premissas, análises e estimativas de nossa Companhia e das empresas que elaboraram os estudos de
viabilidade com relação: aos recursos, reservas, cronograma, investimentos, custos operacionais,
capacidade de produção e projeções. Apesar de acreditarmos que as premissas utilizadas são razoáveis,
a razoabilidade dessas premissas não foi verificada de maneira independente, exceto na medida em
que, e na forma descrita nos Sumários dos Estudos de Viabilidade anexos a este Prospecto. A nossa
capacidade de atingir os resultados operacionais esperados depende, dentre outros fatores, do sucesso
das nossas atividades de exploração, da nossa capacidade em obter as autorizações, licenças e
concessões necessárias, das nossas estimativas de recursos minerais, reservas, dos nossos investimentos
para o desenvolvimento de nossas minas, usinas de beneficiamento de minério, operações de logística
e da operação desses ativos, e de nossas previsões de produção e o desempenho do mercado.
Diversas das premissas também estão relacionadas a fatores econômicos que provavelmente deverão
ocorrer no Brasil e globalmente no futuro próximo e seu potencial impacto sobre os nossos negócios,
bem como os fatores econômicos que provavelmente deverão ocorrer ou continuar a ocorrer no
mercado mundial de minério de ferro e de produtos derivados de minério de ferro e demais insumos
siderúrgicos. Não podemos garantir que as premissas econômicas sejam precisas ou que reflitam de
forma precisa a realidade futura. Os investidores devem conduzir suas próprias análises e revisões das
premissas e projeções contidas neste Prospecto.
Não podemos garantir que as nossas operações de pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização e logística
não serão prejudicados de maneira significativa por questões de ordem política, ambiental ou outras.
Há diversas incertezas inerentes ao estimarmos as quantidades e a qualidade dos recursos minerais dos
Sistemas Integrados MMX e ao projetarmos as potenciais taxas futuras de produção de minério de
ferro. Neste processo, diversos fatores relevantes podem ter sido desconsiderados ou estimados de
forma equivocada. As estimativas de recursos, jazidas e as estimativas da vida útil das minas poderão
ser revistas com base, entre outros fatores, na produção efetivamente verificada.
INTRODUÇÃO
Para uma melhor análise dos projetos da Companhia, descrevemos abaixo dados relativos aos
cronogramas de investimentos de capital e produção para os Sistemas Integrados MMX, bem como
outras características gerais inerentes aos referidos projetos.
Cronograma de Investimentos de Capital (CAPEX)
Sistema MMX Corumbá
Capex Total
US$ x 1000

2005

2006

2007

71.960

17.400

41.550

13.010

0

0

0

0

0

0

82.900
65.500
148.400
220.360

-

45.885
45.885
87.435

37.015
42.575
79.590
92.600

22.925
22.925
22.925

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

MINA E
BENEFICIAMENTO

Mina Corumbá......
METALURGIA
Mini Altos
Fornos e
Sinterizações .........
Usina de Aço.........
Subtotal ................
Total Geral ..........
(1)

0
17.400

O projeto de metálicos do Sistema MMX Amapá é o único projeto cujo estudo de viabilidade contempla as contingências como um item separado. Todos os outros
estudos de viabilidade contém estimativas de contingências inseridas nas projeções de investimento de capital (CAPEX).
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Sistema MMX Amapá

MINA E
BENEFICIAMENTO
Mina e
Beneficiamento...
Estrada de
Ferro .................
Instalações
Portuárias
de Santana .......
Sub Total ............
METALURGIA
Mini Altos
Fornos e
Sinterização ......
Usina de Aço .....
Complementação
Porto Santana .....
Contingência
(10%) ...............
Sub Total ............
Total Geral ........

Capex Total
US$ x 1000

2005

2006

2007

2008

152.461

-

60.089

54.509

53.635

-

12.520

66.434
272.530

-

476.000
81.500

2009

2010

2011

2012

2013

37.863

-

-

-

-

-

22.537

18.578

-

-

-

-

-

8.600
81.210

36.300
113.345

21.534
77.975

-

-

-

-

-

-

1.800
900

117.062
29.748

232.706
36.183

100.503
14.670

-

-

-

26.800

-

2.250

17.246

7.304

58.440
642.740

-

495
5.445

16.406
180.461

915.270

-

86.665

293.806

23.929
-

-

-

-

-

-

27.619
303.812

11.527
126.700

2.393
26.332

-

-

-

381.787

126.700

26.322

-

-

-

2009

2010

2011

2012

2013

Sistema MMX Minas-Rio
Capex Total
US$ x 1000

2005

2006

2007

2008

970.873

-

99.953

281.576

348.248

141.096

25.000

25.000

25.000

25.000

699.000

-

22.822

267.267

373.007

35.904

-

-

-

-

363.000

-

8.500

152.729

195.540

6.231

-

-

-

-

Sub total .............

433.415

-

3.000

69.962

216.232

129.638

14.583

-

-

-

Total Geral ........

2.466.288

-

134.275

771.534

1.133.027

312.869

39.583

25.000

25.000

25.000

MINA E
BENEFICIAMENTO

Mina Minas Rio ...
MINERODUTO

Sub Total ............
PORTO DE AÇU

Sub Total ............
FILTRAÇÃO E
PELOTIZAÇÃO

Total dos Sistemas Integrados MMX
Capex Total
US$ x 1000
Sistema MMX
Amapá ....................
Sistema MMX
Minas – Rio .............
Sistema MMX
Corumbá.................
Total Sistemas
Integrados
MMX ......................

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

915.270

-

86.655

293.806

381.787

126.700

26.322

-

-

-

2.466.288

-

134.275

771.534 1.133.027

312.869

39.583

25.000

25.000

25.000

220.360

17.400

87.435

-

-

-

-

3.601.918

17.400

308.365

65.905

25.000

25.000

25.000

92.600

22.925

1.157.940 1.537.739

96

-

439.569

Produção Estimada
Sistemas
MMX

Produto
Gusa (t)

(1)

2006

Amapá
Corumbá

(2)

2009

2010

2011

1.300.000
0
1.300.000

1.500.000
0
1.500.000

1.500.000
0
1.500.000

56.000
56.000

55.000
452.000
507.000

490.000
452.000
942.000

490.000
452.000
942.000

580.500
229.500
810.000

3.082.000
1.218.000
4.300.000

4.659.000
1.841.000
6.500.000

4.659.000
1.841.000
6.500.000

4.659.000
1.841.000
6.500.000

2.760.000
500.000
3.260.000

4.104.000
770.000
4.874.000

4.104.000
770.000
4.874.000

4.104.000
770.000
4.874.000

4.104.000
770.000
4.874.000

-

-

8.000.000
8.000.000

20.000.000
3.000.000
23.000.000

26.600.000
7.000.000
33.600.000

Amapá
Corumbá
Total

Minério de Ferro
e Pelotas

2008
309.000
375.000
684.000

196.000
196.000

Total
Tarugos (t)

2007

(3)

Amapá
Pellet Feed
Sinter Feed
Total
(4)

Corumbá
Lump
Sinter Feed
Total

880.000
120.000
1.000.000

(5)

Minas-Rio
Pellet Feed
Pelotas
Total
(1)

Os números de produção de Ferro Gusa consideram apenas a produção que será comercializada pela Companhia e não a produção que será
consumida internamente pela unidades de produção de tarugos (semi-acabados).
Os tarugos (semi-acabados) produzidos pela Companhia serão todos comercializados pela Companhia e não servirão de insumos para
quaisquer outras unidades industrias ou de transformação da Companhia.
(3)
Do volume total de minério de ferro produzido pelo Sistema MMX Amapá, quando este atingir sua produção nominal, estimamos que 2,6
milhões de toneladas de Pellet Feed e 0,9 milhões de toneladas de Sinter Feed serão comercializadas para clientes externos e 2,1 milhões de
toneladas de Pellet Feed e 0,9 milhões de toneladas de Sinter Feed serão fornecidas, por meio de operações de compra e venda com a MMX
Metálicos a preços de mercado, para a produção de Ferro Gusa pela nossa subsidiária MMX Metálicos. De modo a atingir a capacidade plena
de minério de ferro comprometida no contrato de fornecimento firmado entre a MMX Amapá e a GIIC, a Companhia tem o direito contratual
de fornecer Pellet Feed à GIIC a partir do Sistema MMX Minas-Rio, sem prejudicar, assim, o fornecimento de minério para a produção de ferro
gusa no Sistema MMX Amapá.
(4)
Do volume total de minério de ferro produzido pelo Sistema MMX Corumbá, quando este atingir sua produção nominal, estimamos que 3,7
milhões de toneladas de Lump e 0,6 milhões de toneladas de Sinter Feed serão comercializadas para clientes externos e 0,4 milhões de
toneladas de Lump e 0,2 milhões de toneladas de Sinter Feed serão fornecidas, por meio de operações de compra e venda com a MMX
Metálicos a preços de mercado, para a produção de Ferro Gusa pela nossa subsidiária MMX Metálicos.
(5)
Do volume total de minério de ferro produzido pelo Sistema MMX Minas-Rio, quando este atingir sua produção nominal, estimamos que 19 milhões de
toneladas de Pellet Feed serão comercializadas para clientes externos e 7,6 milhões de toneladas de Pellet Feed serão fornecidas, por meio de operações
de compra e venda com a MMX Metálicos a preços de mercado, para a produção de pelotas pela nossa subsidiária MMX Metálicos.
(2)

Custos dos Produtos
Sistema MMX Corumbá
Unidade

US$/t
5,69
3,12
8,81

Gusa Corumbá
Carvão vegetal...............................................................................................................
Minério de Ferro Granulado ...........................................................................................
Outros ...........................................................................................................................
Conversão .....................................................................................................................
Transporte - Porto San Nicolás .......................................................................................
Sub total...........................................................................................................................

Unidade
US$/t gusa
US$/t gusa
US$/t gusa
US$/t gusa
US$/t gusa

US$/t
69
24
39
18
27
177

Tarugos Corumbá
Aço Líquido ...................................................................................................................
Crédito Sucata ...............................................................................................................
Conversão .....................................................................................................................
Transporte - Porto San Nicolas .......................................................................................

Unidade
US$/t tarugos
US$/t tarugos
US$/t tarugos
US$/t tarugos

US$/t
245
(3)
12
27
281

Mina e Beneficiamento
Mina, Beneficiamento, Meio Ambiente e Administração ................................................
Logística até Porto Ladário .............................................................................................
Sub total...........................................................................................................................

Sub total...........................................................................................................................
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Sistema MMX Amapá
Mina e Beneficiamento
Mina, Beneficiamento, Meio Ambiente e Administração................................................

Unidade

US$/t
8,00
2,20
10,2

Unidade

US$/t

Logística (Ferrovia, Porto e Tarifa aquaviária) .................................................................
Sub total ..........................................................................................................................
Gusa Amapá
Coque...........................................................................................................................

US$/t gusa

66

Sinter ............................................................................................................................
Outros ..........................................................................................................................
Conversão.....................................................................................................................

US$/t gusa
US$/t gusa
US$/t gusa

77
16
10
7
176

Transporte - Porto Santana (FOB Porto MMX)................................................................

US$/t gusa

Total .................................................................................................................................

US$/t gusa

Tarugos Amapá
Aço Líquido...................................................................................................................
Crédito Sucata ..............................................................................................................
Conversão.....................................................................................................................
Transporte - Porto Santana (FOB Porto MMX)................................................................

US$/t tarugos
US$/t tarugos
US$/t tarugos
US$/t tarugos

Total .................................................................................................................................

US$/t tarugos

Unidade

US$/t
252
(3)
12
8
270

Sistema MMX Minas-Rio
US$/t

Unidade

Mina e Beneficiamento
Mina, Beneficiamento, Meio Ambiente e Administração...............................................
Logística (mineroduto, filtragem e porto)......................................................................
Sub total...........................................................................................................................
Pelotização
Pelotas de Alto-Forno ...................................................................................................
Pellet Feed....................................................................................................................
Conversão ....................................................................................................................

Unidade

US$/t

US$/t pelotas
US$/t pelotas

40,09
8,25
48,34

US$/t pelotas
US$/t pelotas

40,09
8,21
48,30

Total Pelota de Alto-Forno
Pelotas de Redução Direta ............................................................................................
Pellet Feed....................................................................................................................
Conversão ....................................................................................................................

6,91
2,69
9,60

Total Pelota de Redução Direta......................................................................................

Vida Útil dos Projetos
A tabela abaixo contem a vida útil de nossas minas, considerando (i) a conclusão do programa de
produção de minério de ferro dos Sistemas Integrados MMX, constante desta seção e conforme estimado
nos Estudos de Viabilidade anexos a este Prospecto, e (ii) que os nossos recursos indicados, estimados a
partir dos resultados exploratórios até 31 de março de 2006 serão convertidos integralmente em reservas.
Para efeito de cálculo, a tabela a seguir não inclui a estimativa dos recursos inferidos.
Mina

Vida Útil

Mina Corumbá...........................................................................
Mina Amapá ..............................................................................
Mina Minas Rio ..........................................................................

10,6 anos
16,3 anos
8 anos
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A informação acima considera, apenas, a informação geológica sobre os Sistemas Integrados MMX,
disponível em 31 de marco de 2006, a qual contemplava os seguintes resultados de sondagem:
•

Mina Corumbá – 2.162 metros de sondagem e escavações, de um programa total de 7.500
metros, que deverá ser concluído em março de 2007;

•

Mina Amapá – 12.062 metros de sondagem, de um programa total de 25.500 metros, que
deverá ser concluído em março de 2007; e

•

Mina Minas Gerais – 9.286 metros, de um programa total de 37.560 metros, que deverá ser
concluído em março de 2007. Para maiores informações sobre as minas ver a seção
“Atividades da Companhia” neste Prospecto.

A partir da Oferta, a Companhia pretende divulgar trimestralmente os resultados de seu programa de
sondagem e realizará nova verificação de recursos e reservas ao final do programa de sondagem, a
partir de março de 2007. Concluído o programa, a Companhia pretende adotar como prática divulgar
seus recursos e reservas anualmente.
Contrato de Fornecimento de Longo Prazo
A Companhia firmou, até a presente data, um contrato de fornecimento de minério de ferro de longo
prazo com a GIIC, pelotizadora localizada no Oriente Médio e dois memorandos de entendimentos que
tem por objeto o fornecimento de minério de ferro a longo prazo, com a Sumitomo Corporation e a
Sojitz Corporation, sendo as duas últimas empresas trading japoneses de prestígio internacional.
GIIC. O contrato celebrado com a GIIC, em 08 de junho de 2006, estabelece o suprimento anual de até
6,0 milhões de toneladas, base úmida, de minério de ferro, equivalente a 100% de capacidade de
produção nominal de exportação de minério de ferro do Sistema MMX Amapá, pelo prazo de 20 anos,
renovável por períodos sucessivos de um ano, desde que a Mina Amapá tenha reservas econômicas
suficientes para fazer frente à demanda. Nos termos deste contrato, a GIIC se compromete a adquirir
anualmente, pelo menos, 90% do volume contratado, sob o conceito de demanda contratual mínima,
e os demais 10% como opção a ser exercida até setembro do ano anterior. Caso a opção não seja
exercida, a MMX estará livre para vender a quantidade não-exercida para terceiros. O preço de compra
do minério de ferro, FOB Terminal Portuário de Santana, seguirá preços de referência praticados pelo
mercado internacional para contratos de longo prazo, estando sujeito a ajustes anuais, que
acompanharão a dinâmica de negociação de preço da indústria mundial de minério de ferro. De acordo
com essa dinâmica, os preços são ajustados anualmente, para cima ou para baixo, através de
negociação entre as principais mineradoras de ferro mundiais e seus principais clientes siderúrgicos.
Uma vez acordados os novos preços, os demais produtores de minério de ferro e seus clientes
acompanham a variação percentual assim estabelecida e publicada.
Sumitomo Corporation. O memorando de entendimentos celebrado com a Sumitomo Corporation
estabelece um suprimento anual de 6,5 milhões de toneladas a 10,9 milhões de toneladas, base úmida,
de pellet feed, pelo prazo de 5 a 10 anos, produzidos pelo Sistema MMX Minas-Rio e exportados pelo
Porto de Açu. O preço de venda do minério de ferro, FOB Porto de Açu, seguirá preços de referencia
praticados pelo mercado internacional para contratos de longo prazo, estando sujeito a ajustes anuais,
que acompanharão as variações de preços definidos nas negociações anuais de preço da indústria
mundial de minério de ferro.
Sojitz Corporation. O memorando de entendimentos celebrado com a Sojitz Corporation estabelece um
suprimento anual de 6,5 milhões de toneladas , base úmida, de pellet feed, pelo prazo de 10 anos,
produzidos pelo Sistema MMX Minas-Rio e exportados pelo Porto de Açu. O preço de venda do
minério de ferro, FOB Porto de Açu, seguira preços de referencia praticados pelo mercado internacional
para contratos de longo prazo, estando sujeito a ajustes anuais, que acompanharão as variações de
preços definidos nas negociações anuais de preço da indústria mundial de minério de ferro.
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Após a assinatura dos contratos definitivos de compra e venda do minério de ferro com a Sumitomo
Corporation e a Sojitz Corporation, e caso as partes acordem a compra e venda da capacidade máxima
contemplada nos memorandos de entendimento, o Sistema MMX Minas-Rio terá praticamente 90%
de sua capacidade de exportação de minério de ferro (pellet feed) contratada a longo prazo, em
condições de mercado, e com clientes de excelente capacidade financeira.
Preços de Transferência
Adicionalmente, informamos que os preços de transferência, constantes de nossos Estudos de
Viabilidade, praticados entre (i) as minas integrantes dos Sistemas Integrados MMX e (ii) as nossas
usinas de pelotização, de produção de ferro gusa e de semi-acabados, levando-se em consideração
sempre, como critério adotado, os preços de mercado vigentes na época da elaboração dos respectivos
Estudos de Viabilidade (Abril de 2006), época em que vigia os preços referentes a 2005. Apenas a título
de referência, os preços para o ano de 2005 utilizados nos Estudos de Viabilidade, dos produtos abaixo
mencionados, estão demonstrados na tabela abaixo:
Sistemas MMX

Preço (US$/t)

Amapá
Sinter Feed e Pellet Feed ..........................................................................................................................
Corumbá
Granulado ...............................................................................................................................................
Sinter Feed .............................................................................................................................................
Minas – Rio/Pelotização
Pellet Feed..............................................................................................................................................
(1)
(2)

37,40

(1)

(1)

27,50
(1)
18,00
40,09

(2)

Não consideramos incidência de impostos para cálculo do OPEX (ICMS previsto de ser diferido).
Consideramos incidência de ICMS para cálculo do OPEX (ICMS previsto de 12%), considerando a alíquota interestadual apenas).

Despesas Gerais e Administrativas
As estimativas para despesas comerciais, de marketing, administrativas e outras encontram-se
demonstradas na tabela abaixo.
Despesas

2006

Comercial .....................................................
750
Marketing..................................................... 1.000
Gerais, Administrativas e Outras.................... 21.250

2007
896
1.194
25.910

2008

2009

2010

2011

US$ (mil)
981
1.060
1.308
1.413
27.710
27.528

1.060
1.413
27.528

1.060
1.413
27.528

Nossos custos gerais e administrativos serão, quando possíveis, alocados ou distribuídos em nossas
subsidiárias. Nós, na medida do possível, buscaremos que os acionistas minoritários de nossas
subsidiárias, em cada subsidiária em que possuam participação, assumam indiretamente os custos
administrativos e outros destas subsidiárias. O critério para a alocação de tais custos será revisado
anualmente com o objetivo de atingirmos uma alocação de custos eqüitativa.
SISTEMA MMX CORUMBÁ – MINA CORUMBÁ
Resumo Introdutório
Segue abaixo um breve resumo acerca dos fatores chave para este estudo de viabilidade:
Preço
Para maiores informações sobre o preço do minério de ferro, ver seção “Visão Geral do Setor”
deste Prospecto.

100

Qualidade do Produto
Granulado - Fe = 64,2%, SiO2 = 4,0%, Al2O3 = 0,9%, P = 0,05%, Mn= 0,03%, LOI = 0,66%
Sinter Feed - Fe = 63,5%, SiO2 = 6,10%, Al2O3 = 1,7%, P= 0,06%, Mn = 0,03%, LOI = 1,30%
Cronograma de Produção (toneladas base úmida)
Produto

2007

2008

2009

2010

2011

Sinter Feed..................

880.000
120.000

2.760.000
500.000

4.104.000
770.000

4.104.000
770.000

4.104.000
770.000

4.104.000
770.000

Total ..........................

1.000.000

3.260.000

4.874.000

4.874.000

4.874.000

4.874.000

Total

2005

2006

2007

71,960

17,400

41,550

13,010

Lump Ore ...................

2006

Dispêndio para Aquisição de Imobilizado Planejado (US$ milhões)

Mina Corumbá - Total de Investimentos ........................

Custo operacional por tonelada de produto (media ponderada vida útil da mina)
US$/t
Mina, Beneficiamento, Meio Ambiente e Administração ...................................................................................

5,69

Logística até Porto de Ladário ...........................................................................................................................

3,12

Total ................................................................................................................................................................

8,81

Financiamento
A implantação da Mina Corumbá está em fase final de investimento e as linhas de crédito atuais
concedidas pelo Unibanco, pelo Banco Itaú BBA e pelo Banco ABC, já contratadas ou desembolsadas,
em conjunto com a receita própria da MMX Corumbá, poderão cobrir integralmente as necessidades
de capital do projeto. Os empréstimos já desembolsados têm prazo médio de vencimento de 31 meses,
taxa média equivalente a Libor de seis meses mais um spread de 2,7%, nas atuais condições de
mercado (ver detalhes na seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional” deste Prospecto). As taxas de juros indicadas acima como sujeitas a condições
de mercado poderão variar de acordo com a flutuação das taxas de juros praticadas no mercado
nacional e internacional, a flutuação do spread entre a contratação de empréstimos em dólares dos
Estados Unidos e o Real, da taxa de juros de longo prazo (TJLP), da taxa Libor de seis meses, do
certificado de deposito bancário, da cotação da taxa de cambio entre o dólar dos Estados Unidos e o
Real e outras variáveis de mercado de taxa de juros e moedas, assim como condições globais do
mercado financeiro.
Resumo do Estudo de Viabilidade
A Natrontec foi contratada para compilar certas informações fornecidas pela Companhia sobre o
Sistema MMX Corumbá e preparar um estudo a ser apresentado à CVM em conformidade com a
previsão do artigo 32 da Instrução CVM 400. A Natrontec não verificou independentemente a
informação fornecida pela Companhia. Este estudo fornece um panorama das reservas em Corumbá,
no Estado do Mato Grosso do Sul, até os projetos de mina, beneficiamento e logística de entrega do
minério de ferro, esta última inteiramente terceirizada e efetuada através do transporte de minério por
caminhões direto para usinas de gusa na região, entre elas a MMX Metálicos em Corumbá, ou então
levado até um porto fluvial em Ladário, às margens do Rio Paraguai.
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O Sistema MMX Corumbá baseia-se na produção de granulado (“lump”) e finos (“sinter feed”), a
partir do beneficiamento de minérios eluviais e coluviais das diferentes áreas de lavra nas minas da
MMX localizadas em Corumbá: Mina 63, Mina 63 SW, Urucum NW e Rabicho Sul. O produto final
pode ser transportado por caminhões terceirizados até usinas de produção de gusa localizadas no
Brasil, como por exemplo a MMX Metálicos. Alternativamente, o produto final pode ser exportado, e
nesse caso é transportado num percurso de cerca de 25 km até um porto fluvial, localizado em Ladário,
situado nas margens do Rio Paraguai. Dali o minério pode seguir em barcaças para clientes localizados
na Argentina e Paraguai, ou então pode ser levado a um porto fluvial na Argentina e transbordado
para navios transoceânicos e exportados.
O investimento consolidado de todo o projeto é detalhado no quadro a seguir:
Item / ano

2005

2006

2007

Total

(em milhares de dólares)
Mina Corumbá – Total........................................................

17.400

41.550

13.010

71.960

SISTEMA MMX CORUMBÁ – USINA DE FERRO GUSA (PROJETO A) E DE SEMI-ACABADOS (PROJETO B)
Resumo Introdutório
Segue abaixo um breve resumo acerca dos pontos chave para este estudo de viabilidade:
Preço
Para maiores informações sobre o preço do minério de ferro, ver seção “Visão Geral do Setor”
deste Prospecto.
Cronograma de Produção (toneladas)
Produto

2006

2007

2008

2009

2010

Gusa (t).........................................................

-

196.000

375.000

-

-

-

Tarugos (t) ....................................................

-

-

452.000

452.000

452.000

56.000

2011

Dispêndio para Aquisição do Imobilizado (US$ milhões)

Mini Altos Fornos & Sinterizações.......................................
Aciaria ...............................................................................
Total de Investimentos ...................................................

Total

2005

2006

2007

2008

82,900
65,500
148,400

0

45,885
45,885

37,015
42,575
79,590

22,925
22,925

Custo operacional por tonelada de produto (base março de 2006, com minério de ferro - preço)
Ferro Gusa

US$/t

Carvão vegetal ...........................................................................................................................................
Minério de Ferro Granulado .......................................................................................................................
Outros .......................................................................................................................................................
Conversão..................................................................................................................................................
Transporte - Porto San Nicolas (FOB Argentina) ..........................................................................................

69
24
39
18
27

Total..........................................................................................................................................................

177

Tarugos
Aço Líquido ................................................................................................................................................
Crédito Sucata............................................................................................................................................
Conversão ..................................................................................................................................................
Transporte - Porto San Nicolas (FOB Argentina)...........................................................................................

245
(3)
12
27

Total..........................................................................................................................................................

281
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Financiamento
Recebemos proposta de financiamento do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., sujeita a
condições usuais de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações da MMX
Metálicos e do projeto, para uma linha de crédito de US$150,0 milhões para o projeto, que demandará
recursos da ordem de US$148,0 milhões. Essa linha de crédito terá prazo de amortização de 7 anos e
taxa de juros equivalente ao Libor mais um spread de 3,2% (ver detalhes na seção “Análise e Discussão
da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional” deste Prospecto). As taxas de
juros indicadas acima poderão variar de acordo com a flutuação das taxas de juros praticadas no
mercado nacional e internacional, a flutuação do spread entre a contratação de empréstimos em
dólares dos Estados Unidos e o Real, da taxa Libor de seis meses, do certificado de deposito bancário,
da cotação da taxa de cambio entre o dólar dos Estados Unidos e o Real e outras variáveis de mercado
de taxa de juros e moedas, assim como condições globais do mercado financeiro.
Resumo do Estudo de Viabilidade
A Hatch foi contratada para compilar certas informações fornecidas pela Companhia sobre o Sistema
MMX Corumbá e preparar um estudo a ser apresentado à CVM em conformidade com a previsão do
artigo 32 da Instrução CVM 400. A Hatch não verificou independentemente a informação fornecida
pela Companhia. O Projeto do Complexo Siderúrgico de Corumbá consiste em uma mini-sinterização e
dois mini-altos fornos, ou MAFs, para produzir ferro gusa, e uma aciaria composta por um conversor a
oxigênio EOF (Energy Optimizing Furnace), um forno panela, ou FP, e uma máquina de lingotamento
contínuo de tarugos, ou LC, para produzir tarugos, produto siderúrgico longo semi-acabado.
Os dois MAFs estão previstos para entrar em operação em maio de 2007 e agosto de 2007,
respectivamente. A aciaria está prevista para entrar em operações um ano depois, em agosto de 2008.
A mini-sinterização, que alimentará os MAFs com sinter, está prevista para entrar em operação em
setembro de 2007.
Cada um dos MAFs em Corumbá terá uma curva de aprendizado (ramp-up) de três meses até atingir a
capacidade nominal de produção. A produtividade esperada durante o ramp-up é de 1,7 t/m3·d para o
primeiro mês de operação, 2,0 t/m3·d para o segundo mês, e 2,2 t/m3·d para o terceiro mês, antes de
atingir a produção nominal de 2,32 t/m3·d no quarto mês. O gusa líquido produzido pelos mini-altos
fornos poderá ser lingotado em duas rodas de gusa idênticas para cada alto-forno. Quando os MAFs
atingirem sua plena capacidade, a produção esperada de gusa é de 400.000 t/a.
O cronograma do projeto é apresentado a seguir:
Projeto

Projeto

Local

CAP (Mt/a)

Equipamento

Implantação

Capacidade
Nominal

0,2
0,2
0,25

MAF # 1
MAF # 2
Sinterização #1
Planta Cogeração
EOF, FP, LC

Ago/06 a Mai/07
Nov/06 a Set/07
Set/06 a Set/07
Ago/06 a Mai/07
Jan/07 a Ago/08

4º tri 2007
4º tri 2007
4º tri 2007
4º tri 2007
1º tri 2009

A

Planta de Gusa

Corumbá

A
A
B

Sinterização
Plantas de Co-geração
Aciaria

Corumbá
Corumbá
Corumbá

0,5

A aciaria (EOF, FP e LC) poderá ter uma curva de aprendizado de seis meses até atingir a plena
capacidade. A tabela abaixo mostra a produção estimada durante o período de ramp-up.
(mil toneladas)
Projeto A
Projeto B

Produção de Ferro Gusa
Produção de Tarugos

2007

2008

2009

2010

196
–

375
56

–
452

–
452
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2011
–
452

O investimento estimado para os dois mini-altos fornos e a aciaria estão descritos na tabela abaixo:
Valor
(US$ milhões)(1)

Investimento
Mini-sinterização....................................................................................................................................................
Mini-altos fornos #1 e #2.......................................................................................................................................
Aciaria EOF ...........................................................................................................................................................
Forno Panela..........................................................................................................................................................
Panelas para Operação...........................................................................................................................................
Lingotamento Contínuo .........................................................................................................................................

10,3
72,6
39,0
7,4
1,1
18,0

Total.....................................................................................................................................................................

148,4

(1)

Foi estimada uma taxa de câmbio de R$2,35 por US$ 1,00.
Fonte: MMX

Os custos operacionais estimados para a mini-sinterização são os seguintes:
Produção

Units
Toneladas de sinter/ano

Estimativa de custos operacionais
Matérias - Primas
Sinter feed ...............................................
Finos de Carvão........................................
Calcário ...................................................
Subtotal ...................................................
Custo de Conversão
Mão-de-obra............................................
Energia ....................................................
Gás Natural ..............................................
Água, Ar Comprimido ..............................
Manutenção.............................................
Outros custos ...........................................
Subtotal ...................................................

unidade

Custos Unitários
(US$/um)

t. sinter feed
t. finos de carvão
t. calcário

Quantidade
250.000
Consumo
(um/t. sinter)

Custo
(US$/t. sinter)

Custo
(R$/t. sinter)

0,94
0,10
0,10

16,8
6,2
1,6
24,7

40
15
4
58

1,3
1,0
0,1
0,1
2,2
–
4,7
29,4

3
2
–
–
5
–
11
69

18,0
62,2
12,8

3

m gás natural

0,1447

1,00

Consumo total de produção de sinter.......
Fonte: MMX - Estudo Conceitual do Projeto B&B, janeiro de 2006, Minitec.

Os custos operacionais estimados para os MAF são os seguintes:
Produção
Estimativa de custo operacional
Matérias - Primas
Carvão Vegetal.............................................................
Granulado....................................................................
HBI...............................................................................
Sinter ...........................................................................
Coque..........................................................................
Calcário .......................................................................
Quartzo .......................................................................
Subtotal materiais.........................................................
Custos de Conversão
Mão-de-obra................................................................
Energia ........................................................................
Injeção gás natural, quarto fornos.................................
Água, ar comprimido....................................................
Manutenção.................................................................
Transporte Interno........................................................
Outros Custos ..............................................................
Subtotal conversão .......................................................
Custo total de produção mini altos-fornos ..............
Transporte
MAF Usina até Porto Ladários .......................................
Carregamento de Barcaças, Porto Ladário .....................
Transporte Porto Ladário, Brasil,
até San Nicolas, Argentina ............................................
Descarga de barcaças, estocagem e carregamento
navio Panamax em San Nicolas, Argentina ....................
Custo total de transporte desde MAF Brasil ...................

Unidades
Toneladas gusa/ano
Unidades

t. carvão
t. granulado
t. HBI
t. sinter
t. coque
t. calcário
t. quartzo

3

m gás natural

Custo total, FOB Argentina .......................................
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Produtividade
2,32

Quantidade
400.000

Custo unitário
(US$/un)

Consumo
(un/t. gusa)

Custos
(US$/t. gusa)

Custos
(R$/t. gusa)

124,4
27,5
–
29,4
191,8
13,0
10,0

0,55
0,89
–
0,63
0,10
0,08
0,04

69
24
–
18
19
1
0,4
132

162
57
–
43
44
2
1
309

5
2
–
2
2
3
4
18
150

12
6
–
5
5
7
9
42
352

3
1

6
3

19

43

5
27
177

11
63
415

–

–

Custos de operação para o EOF são estimados conforme tabela abaixo, não incluindo depreciação,
amortização e juros.
Produção
Estimativa de Custos Operacionais
Matérias primas
Metal líquido dos MAF’s .......................
Sucata – Comprada (ver nota 1) ............
Sucata – interna....................................
Outros..................................................
Subtotal materiais.................................
Custos de Conversão
Mão de obra ........................................
Energia.................................................
Oxigênio ..............................................
Manutenção.........................................
Outros custos .......................................
Subtotal conversão ...............................
Custo total EOF ....................................

Unidades (toneladas de aço líquido por ano)
Unidades
Custo Unitário
Consumo
n/t aço liq
(US$/un)
T metal liq.
T sucata
T sucata
t

149,7
175,0
175,0

Hh
kWh/t aço liq.
Nm3/t aço liq.

0,860
0,248
0,015
1,12

7,26
0,038
0,128

1,72
91,00
71,00

Quantidades
Custo
Custo
(US$/t aço liq)
(R$/t aço liq)
129
43
3
175

303
102
6
411

12
3
9
2
26
53
228

29
8
21
62
62
126
536

Fonte: Minitec - Estudo Conceitual do Projeto B&B, janeiro de 2006 e Análises da Hatch.

Estimativas de custos operacionais para forno panela conforme a seguir:
Produção

Estimativa de custo operacional
Matérias Primas
Aço líquido do forno EOF........................
Aditivos e ligas........................................
Outros....................................................
Subtotal materiais...................................
Custos de Conversão
Mão-de-obra ..........................................
Energia...................................................
Eletrodos ................................................
Água, ar comprimido ..............................
Manutenção ...........................................
Outros custos .........................................
Subtotal conversão .................................

Unidades
Toneladas de aço líquido por ano
Unidades

Custo unitário
(US$/un)

t. aço liq.
t. aditivos
t.

Consumo
(un/t. aço liq.)

228,2
100,0

kWh/t. aço liq.
kg/t. aço liq.

Quantidade
466.000

1,00
0,02
–

0,038
3,0

35,00
0,30

Custo total forno panela ...........................

Custos
(US$/t. aço liq.)

Custos
(R$/t. aço liq.)

228
2
–
230

536
5
–
541

1
1
1
1
2
1
7
237

2
3
2
2
5
2
17
558

Fonte: estimativas e análises da Hatch

Custos médios de conversão para um lingotamento contínuo de tarugos são de US$ 12/t tarugos.
Seguem os custos na tabela abaixo:
Produção

Estimativa de custo operacional
Matérias Primas
Aço líquido do forno panela ...................
Crédito de sucata ...................................
Outros ...................................................
Subtotal materiais ..................................
Custos de Conversão
Mão-de-obra ..........................................
Refratários..............................................
Moldes ...................................................
Água, ar comprimido ..............................
Manutenção ...........................................
Outros custos .........................................
Subtotal conversão .................................
Custo Total de lingotamento
em Corumbá...............................................
Transporte para Porto de
San Nicolas, Argentina ..............................

Unidades

t. aço liq.
t. aço liq.
t.

Unidades
Toneladas de tarugos por ano

Rendimento
0,97

Quantidade
452.020

Custo unitário
(US$/un)

Consumo
(un/t. aço liq.)

Custos
(US$/t. aço liq.)

Custos
(R$/t.tarugo)

1,03
0,02
–

245
(3)
–
242

575
(6)
–
569

4
4
1
1
1
1
12

9
9
2
2
2
2
28

254,0

597

26,9
281,0

63,1
660

237,4
(175,0)

Custo total tarugo FOB Argentina ............
Fonte: Estimativas e Análises da Hatch
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Os preços médios históricos de mercado para ferro-gusa, FOB Brasil foram de US$107/t em 2001,
US$119/t em 2002, US$170/t em 2003, US$290/t em 2004 e US$244/t em 2005. O preço médio
histórico de tarugos para o mercado inter-regional entre 1994 e 2003 foi de US$186/t. Em 2004, o
preço do tarugo subiu para US$319/t e em 2005, para US$333/t.
SISTEMA MMX AMAPÁ – MINA AMAPÁ, ESTRADA DE FERRO E TERMINAL PORTUÁRIO
Resumo Introdutório
Segue abaixo um breve resumo acerca dos principais indicadores para este estudo de viabilidade:
Preço
Para maiores informações sobre o preço do minério de ferro, ver seção “Visão Geral do Setor”
deste Prospecto.
Qualidade do Produto
Pellet Feed: Fe = 68,2%, SiO2 = 1,2%, Al2O3 = 0,3%; P = 0,04%, Mn = 0,10%, LOI = 0,8%
Sinter Feed: Fe = 65,3%, SiO2 = 4,0%, Al2O3 = 0,36%; P = 0,06%, Mn = 0,18%, LOI = 1,30%
Cronograma de Produção (toneladas base úmida)
Projeto
Pellet Feed ............................................
Sinter Feed ...........................................
Total......................................................

2006
0
0
0

2007
580.500
229.500
810.000

2008
3.082.000
1.218.000
4.300.000

2009
4.659.000
1.841.000
6.500.000

2010
4.659.000
1.841.000
6.500.000

2011
4.659.000
1.841.000
6.500.000

Cronograma de Investimentos (US$ milhões em base de USD/BRL 2,35)
TOTAL

2006

Mina e Beneficiamento...............................................

152,461

60,089

54,509

37,863

-

Estrada de Ferro ..........................................................

53,635
66,434
272,530

12,520
8,600
81,210

22,537
36,300
113,345

18,578
21,534
77,975

0

Instalações Portuarias de Santana .............................
Total de Investimentos ...............................................

2007

2008

2009

Custo operacional por tonelada de produto (media ponderada vida útil da mina)
Mina, Beneficiamento, Meio Ambiente e Administração ................................................................................................
Logística (Ferrovia, Porto e Tarifa aquaviária) .................................................................................................................
Total..............................................................................................................................................................................

US$/t
8,00
2,20
10,2

Financiamento
O investimento para este ano, estimado em torno de US$81,2 milhões, será feito com base na linha de
financiamento obtida junto ao ABC BSC e ao Banco ABC (num total de US$200,0 milhões), sendo que um
acordo inicial (term sheet) já foi assinado. A linha de crédito contratada perante o ABC BSC e o Banco ABC
terá prazo de amortização de 7 anos, com 2 anos de carência, e taxa de juros equivalente ao Libor de 6
meses mais um spread de 3,6%. Deste valor, US$100,0 milhões poderão ser pré-pagos e o ABC planeja
transferir recursos para o BNDES, o qual se espera que tenha taxa de juros de Libor mais um spread de 1%.
O investimento total do projeto, no total de US$273 milhões, será dividido da seguinte forma: (i) US$200,0
milhões provenientes de financiamentos e (ii) US$73 milhões de capital próprio dos sócios-quotistas da
MMX Amapá (ver detalhes na seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o
Resultado Operacional” deste Prospecto). As taxas de juros indicadas acima como sujeitas a condições de
mercado poderão variar de acordo com a flutuação das taxas de juros praticadas no mercado nacional e
internacional, a flutuação do spread entre a contratação de empréstimos em dólares dos Estados Unidos e o
Real, da taxa de juros de longo prazo (TJLP), da taxa Libor de seis meses, do certificado de deposito bancário,
da cotação da taxa de cambio entre o dólar dos Estados Unidos e o Real e outras variáveis de mercado de
taxa de juros e moedas, assim como condições globais do mercado financeiro.
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Resumo do Estudo de Viabilidade
A Natrontec foi contratada para compilar certas informações fornecidas pela Companhia sobre o
Sistema MMX Amapá e preparar um estudo a ser apresentado à CVM em conformidade com a
previsão do artigo 32 da Instrução CVM 400. A Natrontec não verificou independentemente a
informação fornecida pela Companhia. O Estudo da Natrontec cobriu a Mina do Amapá, a planta de
beneficiamento do minério de ferro e a infra-estrutura logística composta da Estrada de Ferro do
Amapá (EFA) e do porto que irá ser construído na cidade de Santana (Terminal Portuário de Santana).
O período de ramp-up da operação terá inicio em 2007 e atingirá a produção total de 6,5 milhões de
toneladas em 2009. No quadro abaixo demonstramos o cronograma de produção do projeto.
Ano

2007
810
810
0

Mina........................................
Ferrovia ..................................
Porto .......................................

2008

2009

4.300
4.300
4.300

(em milhares de toneladas)
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500

2010

2011

2012

2013 até 2026

6.500
6.500
6.500

6.500
6.500
6.500

O minério de ferro será transportado da mina até o Terminal Portuário de Santana, através da Estrada
de Ferro do Amapá. Será investido no melhoramento da ferrovia um montante de US$ 53,6 milhões
para a ampliação de sua capacidade para o transporte de 6,5 Mtpa.
A estimativa consolidada do total de investimentos no projeto está demonstrada na tabela abaixo,
incluído 10% para contingências.
Itens

2005

2006

Mina e Geologia ..................
Estrada de Acesso ...............
Planta de Beneficiamento.....
Ferrovia................................
Porto ...................................
Meio ambiente.....................

-

Total ..................................

-

13.299
4.140
41.339
12.520
8.600
1.310
81.210

2007
2008
2009
2010 2011 2012
(em milhares de dólares dos Estados Unidos)
13.576
6.867
40.253
30.995
22.537
18.578
36.300
21.534
680
113.345
77.975
-

2013

Total

-

33.743
4.140
112.588
53.635
66.434
1.990
272.530

-

O custo operacional médio da vida útil do projeto, baseado em algumas premissas, está demonstrado
na tabela abaixo:
Items

Custo Operacional US$/t

Mina e Beneficiamento ...............................................................................................................
Logística (Ferrovia, Porto e Tarefa Aquaviária)..............................................................................

8,0
2,2
10.2

Total .........................................................................................................................................

SISTEMA MMX AMAPÁ – USINA DE FERRO GUSA E SEMI ACABADOS
Resumo Introdutório
Segue abaixo um breve resumo acerca dos principais indicadores para este estudo de viabilidade:
Preço
Para maiores informações sobre o preço do minério de ferro, ver seção “Visão Geral do Setor”
deste Prospecto.
Cronograma de Produção (toneladas)
2006

2007

2008

2009

2010

Ferro Gusa (t).............................................

Produto

0

0

309.000

1.300.000

1.500.000

1.500.000

Tarugos (t) .................................................

0

0

0

55.000

490.000

490.000
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2011 …

Cronograma de Investimentos (US$ (milhões) em base de USD/BRL 2,35)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Mini Altos Fornos e Usina de Sinterização ...... 476,000
Aciaria........................................................... 81,500

-

1,800
0,9

117,062
29,748

232,706
36,183

100,503
14,670

23,929
-

Complementação Porto Santana ................
Contingências (10%)....................................

-

2,250
0,495
5,445

17,246
16,406
180,461

7,304
27,619
303,812

11,527
126,700

2,393
26,322

TOTAL

26,800
58,440
Total de Investimentos................................ 642,740

-

Custo operacional por tonelada de produto (base março de 2006, com minério de ferro - preço)
Ferro Gusa
Coque....................................................................................................................................................
Sinter .....................................................................................................................................................
Outros ...................................................................................................................................................
Conversão..............................................................................................................................................
Transporte - Porto Santana.....................................................................................................................
Total.........................................................................................................................................................
Tarugos
Aço Líquido............................................................................................................................................
Crédito Sucata .......................................................................................................................................
Conversão..............................................................................................................................................
Transporte - Porto Santana.....................................................................................................................
Total.........................................................................................................................................................

US$/t
66
77
16
10
7
176
252
(3)
12
8
270

Financiamento
Os investimentos de US$642,7 milhões no projeto de ferro gusa e semi-acabados do Sistema MMX Amapá
serão financiados com empréstimos e financiamentos, sendo que obtivemos do Banco Itaú BBA, uma linha de
crédito no valor de US$ 510 milhões, sendo que com linhas próprias no valor de US$306,0 milhões e com
linhas sindicalizadas, em condições de melhores esforços, no valor de US$204,0 milhões. O financiamento
contratado com o Banco Itaú BBA está sujeito a condições usuais de mercado, tais como constituição de
garantias, auditoria de informações da MMX Metálicos e do projeto, com prazo de amortização de 10 anos, e
taxa de juros equivalente a Libor de seis meses mais um spread de 1,4%, nas atuais condições de mercado
(assumindo a participação de 50% do BNDES). (ver detalhes na seção “Análise e Discussão da Administração
sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional” deste Prospecto). As taxas de juros indicadas acima
como sujeitas a condições de mercado poderão variar de acordo com a flutuação das taxas de juros praticadas
no mercado nacional e internacional, a flutuação do spread entre a contratação de empréstimos em dólares
dos Estados Unidos e o Real, da taxa de juros de longo prazo (TJLP), da taxa Libor de seis meses, do certificado
de deposito bancário, da cotação da taxa de cambio entre o dólar dos Estados Unidos e o Real e outras
variáveis de mercado de taxa de juros e moedas, assim como condições globais do mercado financeiro.
Resumo do Estudo de Viabilidade
A Hatch foi contratada para compilar certas informações fornecidas pela Companhia sobre o Projeto do
Complexo Siderúrgico do Amapá e preparar um estudo a ser apresentado à CVM em conformidade
com a previsão do artigo 32 da Instrução CVM 400. A Hatch não verificou independentemente a
informação fornecida pela Companhia. O projeto consiste na implantação, em fases, de duas plantas
de sinterização equipadas com HPS (Hybrid Pelletizing Sinter), dez Mini-Altos Fornos, ou MAFs, para a
produção de ferro gusa, e uma aciaria para a produção de tarugos, composta por um Básico Conversor
a Oxigênio (BOF), um Forno Panela (FP) e uma Máquina de Lingotamento Contínuo de Tarugos (LC).
Este projeto tem como objetivo exclusivamente o mercado de exportação de ferro gusa e tarugos.
Planejamos iniciar a construção dos primeiros 5 alto-fornos em abril de 2007 e alcançar sua conclusão
em abril de 2009 (sendo que planejamos iniciar as operações do primeiro em abril de 2008), e
planejamos iniciar a construção do segundo grupo de 5 alto-fornos começarão em março de 2008 para
estarem concluídos em conjunto até abril de 2010.
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Cada um dos dez MAFs em Corumbá seguirá uma curva de aprendizado (ramp up) de 3 meses, com
uma estimativa de aumento de produtividade de 1.7 t/m3/dia a 2.0 t/m3/dia a 2.2 t/m3/dia, a cada
mês, antes de atingir a capacidade nominal de 2,32 t/m3/dia no quarto mês. O gusa líquido produzido
pelos altos fornos será lingotado em 2 rodas idênticas de lingotamento de gusa para cada forno. Uma
vez que os MAFs atinjam sua capacidade nominal, a produção esperada de ferro gusa será 2,0 mtpa,
dos quais 0,5 mtpy alimentarão a produção de semi-acabados na aciaria, resultando em uma produção
final de 1,5 mtpy de ferro gusa para comercialização.
A aciaria (com BOF, FP e LC) partirá em agosto de 2009 e terá uma curva de aprendizado (ramp-up) de
aproximadamente 6 meses.
O cronograma do projeto é apresentado a seguir:
Projeto

Local

Planta de Gusa

Amapá

Sinterização
Plantas de Co-geração
Aciaria

Amapá
Amapá
Amapá
Amapá

CAP (Mt/a)

Equipamento

Implantação

Capacidade Nominal

1
1
1,6
1,6

5 MAFs
5 MAFs
Sinter #1
Sinter # 2
Planta Cogeração
BOF, LF, CC

Mai/07 a Abril/09
Abr/08 a Abr/09
Mai/07 a Abr/08
Abr/08 a Abr/09
Mai/07 a Jan/10
Jun/07 a Ago/09

3º tri 2009
3º tri 2010
3º tri 2008
3º tri 2009
3º tri 2010
1º tri 2010

0,5

O investimento para a realização deste projeto é estimado como apresentado na tabela a seguir:
Investimento de Capital Estimado

Ferro Gusa & Semi Acabados

(R$ milhões)

Item
Terminal Portuário- Investimentos Complementares ................................................
Micro Pelotização HPS 3,2 Mty ................................................................................
Usina de Sinterização 2 x 1,6 Mty ...........................................................................
Mini altos fornos (10 unidades) ...............................................................................
Conversor a Oxigênio (1) .........................................................................................
Forno Panela (1) .....................................................................................................
Panelas (9) ..............................................................................................................
Lingotamento continuo de tarugos (1 x 4) ...............................................................
Contingências..........................................................................................................
Total de Investimentos de Capital Estimados ....................................................

63,0
61,1
329,0
728,5
129,3
17,3
2,7
42,3
137,3
1.510,4

( $US milhões
R$ 2,35/ $US)
26,8
26,0
140,0
310,0
55,0
7,4
1,1
18,0
58,4
642,74

O custo operacional das plantas de sinterização de Amapá está estimado como apresentado na tabela a seguir:
MMX
Plantas de sinterização Amapá
Produção
Estimativa de Custos
Operacionais
Matérias primas
Sinter feed (nota 1) ..................
Antracito .................................
Finos de coque ........................
Fundentes................................
Subtotal materiais ....................
Custo de conversão
Subtotal conversão................
Custo total de produção de sinter.......

Produção Total
2X 1.610.000

Unidade
T sinter/ano
Unidade

Custo Unitário
(US$/unidade)

Consumo
(unidades/tsinter)

T sinter
T antracito
T finos de coque
T fundentes

37,4
133,5
136
20,0

0,93
0,03
0,02
0,10
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Custo

Custo (R$/t sinter)

34,8
3,3
2,7
2,0
42,8

82
8
6
5
101

5,0
47,8

12
112

O custo operacional dos MAFs está estimado como apresentado na tabela a seguir:
MMX
MAFS Amapá
Produção
Estimativa de Custos Operacionais
Matérias primas
Sinter ........................................
Nut cole .....................................
Carvão fino (PCI)e.......................
Calcário .....................................
Quartizito ...................................
Subtotal materiais.......................
Custo de conversão
Mão de obra ..............................
Energia elétrica ..........................
Água, ar comprimido..................
Manutenção ..............................
Transporte interno .....................
Outros custos .............................
Custo total de produção do MAF........
Transporte
Gusa – planta ao porto ...............
Estocagem no pátio e
carregamento em Panamax ......
Estimativa de custo total de
transporte gusa;Amapá ............
Custo total de gusa. FOB Porto MMX........

Unidade
T gusa/ano
Unidade
T sinter
T nut cole
T PCI
T calcário
T quartizito

Custo Unitário
(US$/unidade)
47,8
136,0
125,0
13,0
10,0

Produtividade
Consumo
(unidades/t gusa)
1,61
0,48
0,12
0,08
0,04

Produção Total
2.000.000
Custo
(US$/t gusa)
77
66
15
1
0,1
159

181
155
35
2
1
37,4

1
2
2
0
3
1
169

2
6
5
1
7
2
397

2,6
4,6
7
176

Fonte: MMX, estimativas e análises Hatch
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Custo (R$/t gusa)

6
11
17
414

O custo operacional do conversor (BOF) é estimado como apresentado na tabela a seguir:
MMX
Conversor LD Amapá
Produção

Estimativa de custo operacional
Matérias Primas
Gusa dos MAF’s....................
Sucata – adquirida ................
Sucata - interna ....................
Cal .......................................
Outros ..................................
Subtotal materiais.................
Custos de Conversão
Subtotal conversão ...............
Custo total conversor LD ..........

Unidades
Toneladas de aço líquido por ano

Produção total
505.000

Unidades

Custo unitário
(US$/un)

Consumo
(un/t. aço liq.)

Custos
(US$/t. aço liq.)

Custos
(R$/t. aço liq.)

t. gusa
t. sucata
t. sucata
t. cal
t.

168,8
175,0
175,0
70,0

0,990
0,095
0,015
0,060
–
1,16

167
17
3
4
–
191

393
39
6
10
–
448

45
236

106
554

Fonte: Estudo Conceitual MiniTec B&B, Janeiro, 2006 e análises Hatch

O custo operacional do Forno Panela é estimado como apresentado na tabela a seguir:
MMX
Forno Panela Amapá
Produção

Estimativa de custo operacional

Unidades
Toneladas de aço líquido por ano
Unidades

Matérias Primas
Aço líquido conversor ...........
t. aço liq.
Ferroligas e aditivos ..............
t. aditivos
Outros ..................................
t.
Subtotal materiais.................
Custo de Conversão
Mão-de-obra ........................
Energia elétrica ..................... kWh/t. aço liq.
Água, ar comprimido............ kg / t. aço liq.
Manutenção .........................
Tranporte Interno .................
Outros Custos.......................
Subtotal conversão ...............
Custo total forno panela...........

Produção total
505.000

Custo unitário
(US$/un)

Consumo
(un/t. aço liq.)

Custos
(US$/t. aço liq.)

Custos
(R$/t. aço liq.)

235,6
100,0

1,00
0,02
–

236
2
–
238

554
5
–
558

1
1
1
1
2
1
7
245

2
3
2
2
5
2
17
575

0,038
3,0

Fonte: Estimativas e análises Hatch
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35,00
0,30

O custo médio de transformação de aço líquido para tarugos é de US$ 12/toneladas tarugo. O custo
operacional da máquina de lingotamento contínuo de tarugos é estimado como na tabela a seguir:
MMX
Lingotamento Contínuo Amapá
Produção

Unidades
Toneladas de tarugos por ano

Estimativa de custo operacional

Matérias - primas
Aço líquido do forno panela ....
Crédito de Sucata ....................
Outros .....................................
Subtotal materiais....................
Custos de Conversão
Mão-de-obra ...........................
Refratários ...............................
Moldes ....................................
Água, ar comprimido...............
Manutenção ............................
Outros custos ..........................
Subtotal conversão ..................
Custo total ligotamento
continuo .....................................
Transporte
Transporte tarugo – planta
ao porto ..............................
Estocagem no patio e
carregamento em Panamax .......
Estimativa de custo total de
transporte tarugo Amapá ....
Custo total de tarugo, FOB
Porto MMX.............................

Unidades

t. aço liq.
t. aço líquido
t.

Rendimento
0,97

Custo unitário

Consumo

(US$/un)

(un/t. tarugo)

244,8
(175,0)

1,03
0,02
–

Produção total
489.850
Custos
(US$/
t. tarugo)

Custos
(R$/
t. tarugo)

252
(3)
–
250

593
(6)
–
587

4
4
1
1
1
1
12

9
9
2
2
2
2
28

261,8

615

3

3

5

5

8

8

269,8

623

Fonte: Estimativas e análises Hatch

SISTEMA MMX MINAS RIO – MINA DE MINAS GERAIS, MINERODUTO E PORTO DO AÇU
Resumo Introdutório
Segue abaixo um breve resumo acerca dos principais indicadores para este estudo de viabilidade:
Preço
Para maiores informações sobre o preço do minério de ferro, ver seção “Visão Geral do Setor”
deste Prospecto.
Qualidade do Produto
Pellet Feed: Fe = 68,5%, SiO2 = 1,1%, Al2O3 = 0,3%; P = 0,02%, Mn = 0,06%, LOI = 0,20%
Cronograma de Produção (toneladas base úmida)

Pellet Feed............

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

8.000.000

20.000.000

26.600.000
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Cronograma de Investimentos (US$(milhões) em base de USD/BRL 2,35)
TOTAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

970,873

99,953

281,576

348,248

141,096

25,000

25,000

25,000

25,000

699,000

22,822

267,267

373,007

35,904

0

0

0

0

363,000
Total de
Investimentos ............. 2,032,873

8,500

152,729

195,540

6,231

0

0

0

0

131,275

701,572

916,795

183,231

25,000

25,000

25,000

25,000

Mina/ Beneficiamento/
Dir. Minerais..................
Mineroduto ...................
Porto do Acu .................

Custo operacional por tonelada de produto (media ponderada vida útil da mina)
US$/t
Mina, Beneficiamento, M.Ambiente e Administração.....................................................................................

6,91

Logistica (mineriduto, filtragem e porto) ........................................................................................................

2,69

Total (FOB Porto) ........................................................................................................................................

9,60

Financiamento
Este projeto envolve a Mina Minas Gerais, o mineroduto e o Porto do Açu. O investimento total de
US$2,0 bilhões. Planejamentos financiar 75% deste projeto. Recebemos uma sinalização do Unibanco
para uma linha de crédito de US$1,5 bilhão, sujeita a condições usuais de mercado, tais como
constituição de garantias, auditoria de informações da MMX Minas-Rio e do projeto. O financiamento
com o Unibanco deverá ter prazo de 12 anos. O restante 25% dos investimentos necessários serão
financiados com nossos próprios recursos. e parcela equivalente a 30% de propriedade da Centennial
será arcada pela mesma. Para os investimentos iniciais do projeto e licenças, o Unibanco liberou uma
linha, na modalidade empréstimo-ponte, de US$50,0 milhões (ver detalhes na seção “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional” deste Prospecto).
As taxas de juros indicadas acima como sujeitas a condições de mercado poderão variar de acordo com
a flutuação das taxas de juros praticadas no mercado nacional e internacional, a flutuação do spread
entre a contratação de empréstimos em dólares dos Estados Unidos e o Real, da taxa de juros de longo
prazo (TJLP), da taxa Libor de seis meses, do certificado de deposito bancário, da cotação da taxa de
cambio entre o dólar dos Estados Unidos e o Real e outras variáveis de mercado de taxa de juros e
moedas, assim como condições globais do mercado financeiro.
Resumo do Estudo de Viabilidade
A SRK foi contratada para compilar informações fornecidas pela Companhia sobre o Sistema MMX
Minas-Rio e para preparar um estudo a ser apresentado à CVM em acordo com a previsão do artigo 32
da Instrução CVM 400. A SRK revisou as estimativas dos recursos minerais. O projeto inclui recursos em
Minas Gerais até os projetos de mina, beneficiamento e logística, esta última composta pelo transporte
de minério através de mineroduto e o embarque do mesmo no terminal marítimo da MMX,
denominado Porto do Açu, localizado no norte do Estado do Rio de Janeiro.
O Sistema MMX Minas-Rio baseia-se na produção de pellet feed de alto teor a partir do
beneficiamento de hematitas e itabiritos friáveis das minas da MMX localizadas em Minas Gerais. O
produto final será transportado por um mineroduto de 553 km de extensão até o Porto do Açu, com
capacidade para receber navios tipo VLOC (até 250.000 dwt de capacidade). Esperamos exportar toda
a produção em navios a partir do Porto do Açu. A capacidade esperada final de produção, transporte e
embarque de pellet feed do Sistema MMX Minas-Rio é de 24,5 milhões de toneladas de pellet feed em
base seca, ou 26,6 milhões de toneladas por ano em base úmida.
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Ao longo de 2006 e início de 2007 deverão ser obtidas as licenças de implantação de todos os módulos
do projeto, a saber: mina, usina de beneficiamento, mineroduto e porto. O início de construção do
projeto está projetado para o primeiro trimestre de 2007 com duração estimada em 36 meses. O
“start-up” da produção está projetado para o segundo trimestre de 2009.
A tabela abaixo mostra o cronograma de produção.
Ano

2009

2010

2011

Em diante

(em milhares de toneladas)
Produção de Pellet Feed base seca.............

7.360

18.400

24.500

24.500

Produção de Pellet Feed base úmida..........

8.000

20.000

26.600

26.600

O investimento consolidado de todo o projeto é de US$ 2.033 milhões, incluindo direitos minerários,
com o detalhamento no quadro a seguir:
Investimento
Mina .........................................................................................
Usina de Beneficiamento ...........................................................
Porto .........................................................................................
Pipeline .....................................................................................
Direitos Minerários ....................................................................
Total.........................................................................................

Valor
(em milhões de dólares)
112
548
363
699
311
2.033

Os custos operacionais consolidados da operação (FOB) estão indicados no quadro abaixo:
US$/t
Mina, Beneficiamento, M.Ambiente e Administração ....................................................................................

6,91

Logistica (mineriduto, filtragem e porto)........................................................................................................

2,69

Total (FOB Porto)...................................................................................................................................

9,60

SISTEMA MMX MINAS RIO – USINA DE PELOTIZAÇÃO
Resumo Introdutório
Segue abaixo um breve resumo acerca dos principais indicadores para este estudo de viabilidade:
Preço
Para maiores informações sobre o preço do minério de ferro, ver seção “Visão Geral do Setor”
deste Prospecto.
Qualidade do Produto
Pelotas: Fe = 68,5%
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Cronograma de Produção (toneladas)
Pelotas.............................

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

3.000.000

7.000.000

Cronograma de Investimentos (US$ (milhões) em base de USD/BRL 2,35)

Engenharia e Gerenciamento ...
Suprimentos...............................
Estruturas de Aço ......................
Construção ................................
Construção Civil & Montagens .
Total de Investimentos..............

TOTAL

2006

2007

2008

42,619
252,347
48,173
24,512
65,764

3,000
-

17,157
44,476
7,226
1,103
-

20,473
120,559
35,407
18,972
20,821

433,415

3,000

69,962

216,232

2009

2010

2011

2012

1,989
74,695
5,540
4,437
42,977

12,617
1,966

-

-

129,638

14,583

0

0

Custo operacional por tonelada de produto (pellet feed - preço, 50% para Alto Forno e 50% para
redução direta)
US$/t
Pelotas de Alto-Forno
Pellet Feed........................................................................................................................................

40,09

Conversão........................................................................................................................................

8,25

Total Pelota de Alto-Forno .................................................................................................................

48,34

Pelotas de Redução Direta
Pellet Feed........................................................................................................................................

40,09

Conversão........................................................................................................................................

8,21

Total Pelota de Redução Direta .........................................................................................................

48,30

Financiamento
Os investimentos de US$433,0 milhões na planta de pelotização no Rio de Janeiro (para maior detalhes ver
seção “Estudos de Viabilidade”) serão financiados com empréstimos e financiamentos, sendo que já obtivemos
do Banco Itaú BBA, uma linha de crédito no valor de US$ 325,0 milhões, contratada por força de um acordo
inicial com o Banco Itaú BBA, no qual a instituição financeira se compromete com linhas próprias no valor de
US$195,0 milhões e com linhas sindicalizadas em condições de melhores esforços no valor de US$130,0
milhões. A linha de crédito contratada com o Banco Itaú BBA está sujeita a condições usuais de mercado, tais
como constituição de garantias, auditoria de informações da MMX e do projeto, terá prazo de amortização de
10 anos, carência de seis meses após o inicio da operação comercial da planta de pelotização situada no
Sistema MMX Minas-Rio, e taxa de juros equivalente a Libor de seis meses mais um spread de 1,4%, nas atuais
condições de mercado (ver detalhes na seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e o Resultado Operacional” deste Prospecto). As taxas de juros indicadas acima como sujeitas a
condições de mercado poderão variar de acordo com a flutuação das taxas de juros praticadas no mercado
nacional e internacional, a flutuação do spread entre a contratação de empréstimos em dólares dos Estados
Unidos e o Real, da taxa de juros de longo prazo (TJLP), da taxa Libor de seis meses, do certificado de deposito
bancário, da cotação da taxa de cambio entre o dólar dos Estados Unidos e o Real e outras variáveis de
mercado de taxa de juros e moedas, assim como condições globais do mercado financeiro.
Resumo do Estudo de Viabilidade
A Outokumpu foi contratada para compilar certas informações fornecidas pela Companhia sobre a usina de
pelotização do Sistema MMX Minas-Rio e preparar um estudo a ser apresentado à CVM em conformidade
com a previsão do artigo 32 da Instrução CVM 400. A Outokumpu não verificou independentemente a
informação fornecida pela Companhia. A planta será instalada no Estado do Rio de Janeiro, no município de
São João da Barra.
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Esta planta de pelotização fará parte do Sistema Minas-Rio da MMX, que inclui ainda projetos de mineração,
beneficiamento, um mineroduto (para polpa), filtragem, facilidades de porto e infra-estrutura.
A planta de pelotização é uma instalação greenfield na área de Porto do Açu. O escopo do estudo da
Outokumpu inclui as instalações necessárias entre a recepção da polpa concentrada até a estocagem
das pelotas produzidas, incluindo todas as facilidades auxiliares necessárias.
A planta de pelotização proposta inclui uma seção de filtragem para processar 24,5 mtpy de finos de
minério de ferro pellet feed base seca (26,6 mtpy base úmida) e uma seção de pelotização para a produção
de 7,0 mtpy de pelotas de alto forno e redução direta. A planta receberá 26,6 mtpy de finos de minério de
ferro pellet feed através do Mineroduto do Sistema MMX Minas-Rio na forma de polpa concentrada. A
polpa alimentará a seção de filtragem para a extração de água, e desse total 7,0 mtpy de pellet feed base
seca (7,6 mtpy base úmida) alimentarão a seção de pelotização para a produção de 7,0 mtpy de pelotas, e o
pellet feed restante será transferido à área de estocagem no Porto do Açu para exportação.
A estimativa de investimento de capital (CAPEX) do projeto é de R$ 840,2 milhões, referente ao
fornecimento de equipamentos e serviços nacionais, mais 63,2 milhões, referente ao fornecimento de
equipamentos e serviços importados, totalizando um CAPEX de US$ 433,4 milhões.
Para efeito de sua análise econômico-financeira consideramos um período de 20 anos para o Projeto.
O início da operação da seção de filtragem é previsto para março de 2009 e da seção de pelotização
para maio de 2010, considerando um período de 36 meses para implantação total do Projeto. É
previsto que a planta de pelotização alcance a produção nominal em aproximadamente cinco meses a
partir do início de operação. A curva de aprendizado (ramp-up) é apresentada nos gráficos a seguir:

Curva de Ramp-up - Planta de Filtragem (base úmida)
30.000.000

120%
26.600.000

26.600.000

100%

100%

Toneladas / ano

25.000.000

100%
20.000.000

20.000.000

80%
75%

15.000.000

60%

8.000.000

10.000.000
5.000.000

40%
20%

30%

0

0%

2009

2010
Produção Anual
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2011

2012

% da capacidade nominal

Curva de Ramp-up - Planta de Pelotização
120%

8.000.000
7.000.000

7.000.000

Toneladas / ano

7.000.000

100%

6.000.000

100%

100%

80%

5.000.000

60%

4.000.000
3.000.000

3.000.000
2.000.000

40%
43%

20%

1.000.000
0

0%
2010

2011

Produção Anual

2012

% da capacidade nominal

A operação prevista para a planta de pelotização é de 345 dias por ano, 24 horas por dia. A
capacidade de produção nominal é apresentada abaixo:
Capacidade

Toneladas / hora

Toneladas / dia

Toneladas / ano

Seção de Filtragem ...........................................

3.212,6

77.101,5

26.600.000

Seção de Pelotização ........................................

845,4

20.289,9

7.000.000

Para a seção de filtragem, o custo operacional (OPEX) calculado é estimado em R$ 1,32 por tonelada
de pellet feed, base seca, o que representa um custo total anual de R$ 32,7 milhões. Para a produção
das pelotas, o OPEX estimado é apresentado abaixo:
%
Pelotas AF .......................

50%

Pelotas RD ......................

50%

Total ..............................

Produção

Transformação*

Custo Específico

Custo Anual

t/a

R$ / t

US$ / t

R$ / t

US$ / t

R$/a

US$/a

3.517.758
3.517.758

19,39
19,29

8,25
8,21

113,61
113,51

48,34
48,30

399.642.841
399.285.219

170.060.783
169.908.604

7.035.516

19,34

8,23

113,56

48,32

798.928.060

339.969.387

* O custo da transformação representa o custo específico sem a parcela referente ao minério de ferro.
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VISÃO GERAL DO SETOR
SETOR DE MINÉRIO DE FERRO E FERRO GUSA
O minério de ferro e seus subprodutos são as principais matérias-primas utilizadas na indústria siderúrgica e
apesar de outros diversos usos, quase toda a produção mundial de minério de ferro é consumida na produção
de aço. Assim, a demanda por minério de ferro, e, portanto, seu preço, estão diretamente relacionados ao
setor siderúrgico mundial, que é fortemente influenciado pelo crescimento econômico mundial. Contudo,
devido a uma forte relação com outros componentes industriais, pode ocorrer discrepâncias regionais na
demanda por aço, e conseqüentemente na demanda por minério de ferro. No período 1995-2005, o aparente
crescimento no consumo mundial de aço foi de aproximadamente 2,3% ao ano, com exceção da China, que
no mesmo período apresentou um crescimento anual de 13,2%. A forte demanda apresentada pela China e
seus efeitos sobre os preços foi amplificada devido ao aumento simultâneo nos custos com frete, que levou a
um pico nos preços do minério de ferro e do aço nos últimos anos.
O forte aumento na demanda da China por aço (e conseqüentemente, por minério de ferro) resultou do forte
e consistente crescimento do seu PIB e de qualidades da economia chinesa que podem ter feito com que o país
sentisse particular necessidade por aço nos últimos anos. Devido ao tamanho do território chinês e à infraestrutura subdesenvolvida, como ferrovia, usinas de energia, prédios e portos, o crescimento econômico
causou um aumento nos investimentos de ativos fixos líquidos e na atividade de urbanização, que requerem
grande quantidade de aço. Apesar do crescimento significativo da capacidade de produção de minério de ferro
da China de 74 Mt em 1990 para 385 Mt em 2005, a expansão não foi suficiente para lidar com o forte
crescimento de sua demanda. Além disso, o minério de ferro da China não contém o mesmo nível de ferro
que o minério brasileiro ou australiano, o que faz com que a China dependa do fornecimento externo. Dessa
forma, a forte demanda chinesa favoreceu o mercado de minério de ferro elevando os preços internacionais
desde 2000, que por sua vez, resultou na expansão das capacidades produtivas entre os maiores exportadores
de minério de ferro do mundo, inclusive a Austrália, a Índia, o Brasil, a África do Sul e a Suécia. Os maiores
produtos mundiais de minério de ferro são:
Produção administrada por companhia (milhões de toneladas)

CVRD ...........................................
Rio Tinto.......................................
BHP Billiton...................................
(1)
North .........................................
(2)
Caemi ........................................
Cleveland Cliffs ............................
(3)
Kumba .......................................
(4)
Ferteco .......................................
LKAB ............................................
Total dos principais produtores .....
Outros..........................................
Mundo .........................................

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

98
57
79
46
35
41
25
18
21
420
614
1.034

94
56
72
43
32
37
24
20
19
396
614
1.010

130
115
79

143
116
78

166
118
81

196
134
90

217
139
101

239
159
111

35
42
26
23
21
470
607
1.077

36
26
28

36
28
29

31
30

35
30

43
31

19
446
598
1.044

20
459
636
1.095

22
502
704
1.206

22
545
822
1.367

23
607
923
1.530

(1)

Aquisição da Rio Tinto em 2000.
Caemi controlada pela CVRD a partir de 2003, 50% antes e incluindo 2002.
(3)
Kumba anteriormente Iscor.
(4)
CVRD 2001.
Fonte: AME, Unctad, Tex, Sinferbase e relatórios da Companhia.
(2)

Apesar do recente aumento na demanda por aço, a China ainda encontra-se nos estágios iniciais de consumo
de aço per capita. À medida que a China desenvolver sua infra-estrutura e os níveis de renda aumentarem,
provavelmente o consumo de aço também aumentará. Espera-se o aumento no consumo de aço da China,
contudo, mesmo com este aumento o país continuará a ter um potencial limitado para produção de minério
de ferro e deve continuar como um grande importador deste produto. Além disso, outros países com grandes
territórios, altos índices de crescimento e infra-estrutura em desenvolvimento, como a Índia, também poderão
vir a impulsionar o crescimento do consumo de aço e, conseqüentemente, do minério de ferro. Todavia, esta
demanda poderá não ser atendida pelo mercado internacional de minério de ferro.
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Diferentemente do minério de ferro, o mercado de ferro gusa é influenciado por fatores além da
demanda por aço. No passado, o ferro gusa foi utilizado na produção de aço em forno elétrico (EAF)
como uma fonte das unidades de ferro virgem para a diluição de resíduos encontrados na sucata de
aço quando são exigidos baixos níveis de impureza no produto acabado. Desde 2003, a sucata de aço
apresenta índices de reajuste elevados, sendo que seu preço passou de aproximadamente US$199,8
em dezembro de 2003 para aproximadamente US$227,0 em dezembro de 2005, tornando a sucata do
aço um componente caro para os produtores de EAF. Portanto, a demanda por ferro gusa aumentou
recentemente como resultado do crescente uso como substituto da sucata de aço.
Fornecimento e Demanda
A demanda por minério de ferro continuará a crescer, segundo o UNCTAD Iron Ore Trust Fund, o que
elevará a sua produção. A produção mundial de minério de ferro em 2005 totalizou 1,530 wMt,
11.9% acima de 2004. Esses números refletem a manutenção de um forte crescimento desde 2002.
Em 2005, as estimativas da USGS sobre as importações de minérios para China, principalmente da
Austrália, Índia e Brasil, demonstraram um aumento agregado de cerca de 35% em relação aos níveis
de 2004. Durante o mesmo período, a China aumentou a produção dos minérios de baixo grau em
aproximadamente 19%. Apesar do aumento na produção, o potencial de produção de minério de
ferro da China é limitado devido ao fato de que a maior parte das suas reservas de minério de ferro da
China são de baixo grau e mostram sinais de exaustão. Caso o atual índice de crescimento na demanda
continue, serão necessários significativos aumentos na capacidade para atender a esse crescimento na
demanda. A China importou 275 Mt de minério de ferro em 2005, dos quais a Austrália forneceu
44%, a Índia 37% e o Brasil 19%.
A USGS estima ainda que os recursos mundiais excedem 800 bilhões de toneladas de minério de ferro,
sendo que deste valor mais de 230 bilhões de toneladas são de ferro. Apesar da abundante distribuição
geográfica de minério de ferro, recursos de alta qualidade estão concentrados principalmente em
grandes depósitos no Brasil, na Austrália, na Índia e na África Ocidental. Portanto, a maior parte dos
projetos de expansão a ser implementada nos próximos anos deverá enfocar essas regiões.
O único desenvolvimento significativo de terrenos virgens na produção de minério de ferro nos últimos 20 anos
ocorreu em Carajás, no Brasil, o que evidencia uma falta de interesse dos fornecedores de minério de ferro em
investir na capacidade de produção durante um período de preços baixos. No entanto, recentemente ocorreu
um aumento no nível de desenvolvimentos devido a atual demanda da China e o aumento preços do minério
de ferro, o que irá incluir necessariamente expansões de terrenos virgens até o final da década.
Com base nesta tendência, grandes investimentos foram efetuados em 2005 pelas maiores
companhias produtoras de minério de ferro localizadas no Brasil e na Austrália. Segundo o USGS, todos
os projetos de minério de ferro que deverão ser iniciados antes de 2009 indicam um aumento na
produção de mais de um terço da produção mundial estimada em 2004. Alguns exemplos recentes dos
projetos de desenvolvimento incluem:
•

A expansão das operações de minério de ferro da Rio Tinto, no oeste australiano, que deverá
aumentar a produção para aproximadamente 190 Mtpy até o final de 2006, em comparação
com 134 Mtpy em 2003;

•

A subsidiária Hamersley Iron da Rio Tinto e a BaoSteel da China formaram uma joint venture
para o desenvolvimento de uma nova mina no Eastern Range perto de Paraburdoo, na
Austrália. A mina iniciou suas operações em abril de 2004 e deverá entregar 200 Mt de
produtos derivados de minério de ferro para a BaoSteel nos próximos 20 anos;

•

A Hope Downs planeja iniciar a produção de aproximadamente 25 Mtpy até o final de 2008;

•

A CVRD planeja aumentar a produção brasileira em aproximadamente 85 Mtpy até 2008. Isso
inclui o aumento da produção em Carajás em 29 Mtpy e na região sudeste do Brasil em 56 Mtpy.
Outros aumentos adicionais das filiais da CVRD, Samarco e MBR, poderiam elevar a produção total
do grupo para 300 Mtpy até 2007, em comparação à produção de 187 Mt em 2003;
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•

A CVRD também planeja aumentar a capacidade de pelotas inclusive através do aumento de
sua própria produção de 36 Mtpy em 2004 para 47 Mtpy até 2008; e

•

A Companhia Siderúrgica Nacional, ou CSN, está expandindo a capacidade de sua mina Casa de
Pedra de cerca de 16 Mtpy para 53 Mtpy até 2010. O projeto no montante de US$1,5 bilhão
inclui duas usinas de pelotas com capacidade de 3 Mtpy, na qual a CVRD poderá participar.

Levando em consideração a finalização dos projetos já anunciados, minérios de ferro em quantidade
suficiente deverão estar disponíveis para o atendimento da crescente demanda por minério de ferro na
China e em outros locais. Não obstante, caso novas usinas siderúrgicas propostas na Índia sejam
finalizadas antes das minas e dos projetos de infra-estrutura planejados para oferecer apoio na
produção de aço a demanda poderá exceder o fornecimento. Contudo, historicamente, os projetos
siderúrgicos na Índia registram consideráveis atrasos.
A tabela abaixo ilustra a produção mundial e o aparente consumo de minério de ferro desde 1998.
Milhões de toneladas líquidas
1998
Produção mundial................................. 1.034,0
China ......................................................
246,9
Brasil .......................................................
183,1
Austrália..................................................
159,4
CIS ..........................................................
132,1
Índia........................................................
71,7
Estados Unidos ........................................
62,9
África do Sul............................................
33,0
Europa ....................................................
29,8
Outros países da América do Sul..............
31,2
Outros países da América do Norte..........
49,4
Outros países...........................................
34,4

1999
1.010,4
237,2
188,7
152,4
138,1
70,2
57,8
29,5
27,7
30,1
45,5
33,2

2000
1.076,7
224,0
208,8
171,8
157,2
74,9
63,1
33,7
29,7
30,7
49,0
33,8

2001
1.043,9
217,0
210,0
180,1
151,3
79,2
45,9
34,8
28,0
29,7
37,8
29,5

2002
1.095,5
231,4
215,2
187,2
158,5
86,4
51,3
36,5
28,3
30,6
40,8
29,3

2003
1.205,7
261,1
233,3
212,5
171,6
99,1
48,5
38,1
29,0
32,6
44,5
35,4

2004
1367,4
335,5
255,1
234,2
181,3
121,9
54,8
39,3
31,1
35,1
39,9
39,2

2005
1.530,3
420,5
279,4
261,7
179,2
135,0
54,8
39,7
32,5
37,8
46,2
43,5

Consumo aparente.................................. 1.027,8
Europa ....................................................
191,2
CIS ..........................................................
104,1
América do Norte ....................................
103,8
América do Sul ........................................
58,4
Oriente Médio & África............................
40,5
Japão ......................................................
120,8
China ......................................................
298,7
Outros países asiáticos & Oceania ............
110,3

1.002,7
169,2
115,8
95,5
68,8
37,2
120,0
292,5
103,7

1.068,0
186,0
129,8
104,7
70,8
41,4
131,5
294,0
109,8

1.038,1
162,5
126,4
74,4
74,5
38,4
126,3
309,3
126,3

1.075,2
171,9
131,3
81,4
66,9
39,5
129,1
342,9
112,2

1.199,2
183,3
140,9
80,6
72,5
46,1
132,1
409,3
134,4

1.370,7
189,0
146,3
87,0
74,7
45,7
134,9
543,6
149,5

1.520,9
181,7
142,2
82,8
86,4
47,8
132,3
695,8
151,9

Dados extraídos da AME, Unctad, Tex, Sinferbase e dos relatórios da Companhia.

Preços
Os preços dos minerais e metais sofreram oscilações nos últimos anos, atingindo altas recordes. A
maior parte dos mercados desses produtos operou com baixos níveis de estoque e, em alguns casos,
com déficit significativo. Mesmo com a redução do fornecimento de curto prazo em 2005, muitos
mercados de commodities ainda estavam sensíveis às interrupções no fornecimento ou às abruptas
mudanças na demanda, em especial da China, o que forçou o aumento nos preços.
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De 2004 para 2005, os preços aumentaram aproximadamente 72%, especialmente devido a materiais
não-granulados de Carajás, no Brasil, atingindo US$ 65,00 cents/dmtu e de pelotas de Tubarão, no
Brasil, atingindo US$ 115,51 cents/dmtu. Para o ano de 2006, a CVRD concluiu negociações
estabelecendo um aumento de 19% para o preço de aço fino e uma queda de 3% para os preços de
pelotas em relação aos de 2005. De acordo com o passado recente, tais negociações dirigidas pela
CVRD têm determinado os preços mundiais de minério. A tabela abaixo ilustra os preços históricos de
uma série de tipos de minério de ferro no Japão e na Europa.
Japão (US$ centavos/dmtu) - FOB
Materiais não-granulados – Hamersley..............
Granulados de alto forno – Hamersley ..............
Europa (US$ centavos/dmtu) – FOB
Carajás materiais nãogranulados – CVRD ............................................
Carajás granulados de
alto forno – CVRD ........................................
Pelotas de Tubarão – CVRD ..............................

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

29,45
38,18

26,21
34,28

27,35
36,26

28,53
37,43

27,84
35,56

30,34
38,73

35,99
45,93

61,72
78,77

31,00

27,59

28,79

30,03

29,31

31,95

37,90

65,00

36,29
53,56

32,28
46,46

33,94
49,24

35,18
50,10

34,31
47,36

37,36
52,00

44,46
61,88

79,58
115,51

Os preços no Japão se aplicam ao exercício social japonês, ou JFY, de abril a março.
Dmtu = centos por unidades de ferro por tonelada métrica
Fonte: AME

O aumento significativo no preço do minério de ferro em 2005 foi compensado pela diminuição das
despesas com frete no mesmo período na maioria do mercados consumidores. Com base nas despesas
com frete à vista, o preço do minério de ferro brasileiro entregue na China foi de US$4,50/t, sendo
mais barato em janeiro de 2006 do que em novembro de 2004. Além disso, não se esperam altas
despesas com frete nos próximos anos devido ao aumento na capacidade. Atualmente, há 12 grandes
navios (300.000 dwt) em construção que deverão estar finalizados entre 2007 e 2009, o que deverá
contribuir para uma redução nas despesas com frete.
Setor de Ferro Gusa
Além de seu uso mais comum em fornos elétricos à arco, o ferro gusa está sendo cada vez mais
utilizado em altos fornos para a redução dos níveis de coque. A esperada escassez no fornecimento de
sucata de aço com baixos resíduos e o moderado crescimento estimado dos EAFs aumentará a
demanda por ferro gusa para esses fornos.
Com a crescente demanda mundial por aço, a produção desse produto também sofreu aumento. A
produção de minério de ferro gusa em 2005 foi bastante elástica, resultando em um aumento de 726
Mt em 2004, para 785 Mt, em 2005, ou um aumento de 8,13% sobre a produção do ano de 2004. A
tabela abaixo demonstra a produção mundial de ferro gusa desde 1998.
(Mt)
Europa .........................................................................
Américas ......................................................................
Antiga União Soviética..................................................
Oriente Médio & África.................................................
China ...........................................................................
Japão ...........................................................................
Coréia do Sul................................................................
Índia.............................................................................
Outros países asiáticos & Oceania .................................
Total.............................................................................

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

123
91
58
12
119
75
23
20
19
540

116
88
65
11
125
75
23
20
18
542

121
93
74
11
131
81
25
21
18
577

115
86
75
11
147
79
26
22
18
579

116
86
78
10
171
81
27
24
18
611

120
89
82
11
203
82
27
27
19
659

124
94
86
10
258
83
28
25
18
726

120
87
83
11
330
83
27
26
18
785

Fonte: AME
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Os preços de exportação do ferro gusa quase sempre se baseiam nos preços da sucata de aço. O ferro
gusa é vendido a um preço acima das sucatas. A forte relação entre o preço do ferro gusa e o preço
das sucatas se deve principalmente às características similares para uso nos FEAs. Portanto, os fatores
preponderantes para o preço do ferro gusa são a disponibilidade, o preço e a qualidade da sucata.
Em conjunto com o preço de outras matérias-primas utilizadas na siderurgia, durante 2004 e 2005 o preço
do ferro gusa aumentou em níveis recordes em comparação à média histórica de US$130,0 por tonelada
desde 1992. O preço máximo (C&F, Itália) que chegou a US$358,0 por tonelada no último trimestre de
2005, diminuiu desde então para cerca de US$247,0 por tonelada no primeiro trimestre de 2006.
Além dos fatores econômicos mundiais, o equilíbrio a longo prazo no preço do ferro gusa está
diretamente relacionado a três principais fatores: (i) a estabilidade dos custos operacionais marginais
dos diversos fornecedores, que, por sua vez, é influenciado pelas mercadorias que ultrapassam o preço
do minério de ferro, como gás natural, carvão vegetal e carvão; (ii) o volume de produção com um
custo marginal equivalente ou superior ao preço de mercado; e (iii) o retorno dos investimentos para o
aumento da capacidade.
SETOR SIDERÚRGICO
O setor siderúrgico é um setor mundial, uma vez que o desempenho individual de uma companhia
siderúrgica é influenciado diretamente por variáveis que se aplicam em escala global, com algumas
variações regionais. Portanto, os preços do aço são um reflexo do equilíbrio mundial entre
fornecimento e demanda desses produtos siderúrgicos individuais, que atualmente depende em grande
parte da produção industrial mundial e, particularmente, da construção da infra-estrutura na China. Os
preços do aço são cada vez mais impulsionados pelo fornecimento-demanda da sucata de aço, dentre
eles carvão de coque, coque, minério de ferro e substitutos da sucata de aço. Finalmente, o setor
siderúrgico está bastante interligado aos ciclos econômicos mundiais e apesar da consolidação nos
últimos anos, ainda encontra-se bastante fragmentado.
O consumo do aço atingiu 996 milhões de toneladas em 2005, representando um crescimento de
aproximadamente 4,2% em relação a 2004, e um crescimento anual total de 4,5% desde 1995. A Ásia
foi responsável pela maior participação de mercado, com 52,6% do consumo mundial, e a China foi
responsável por 30,7% do consumo aparente em 2005. A Europa e os Estados Unidos também são
mercados importantes com 23,2% e 12,0%, respectivamente, do consumo aparente em 2005.
Consumo Mundial Aparente de Aço

Estados Unidos ..............................................................
Japão ............................................................................
União Européia..............................................................
Outros países da Europa Ocidental ................................
Outros países desenvolvidos ..........................................
CIS & e Europa Oriental .................................................
China/Coréia do Norte/Vietnã........................................
África ............................................................................
Ásia...............................................................................
América Latina ..............................................................
Oriente Médio ...............................................................
Total..............................................................................
Total, com exceção da China .........................................

1995

2000
2003
2004
(milhões de toneladas)

2005

99,4
78,0
125,7
8,9
17,5
48,5
88,6
12,2
118,6
32,1
11,1
640,7
552,1

119,7
75,2
138,2
16,6
26,5
57,7
137,3
13,8
127,8
45,1
19,1
777,1
639,8

119,4
71,7
143,4
20,3
24,7
67,7
305,6
18,7
146,9
51,3
26,6
996,4
690,8
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104,9
72,3
137,7
19,8
24,2
59,5
253,1
17,2
133,2
44,7
24,0
890,7
637,7

119,9
73,2
143,5
20,4
24,8
64,7
277,5
18,1
140,0
48,7
25,3
956,0
678,5

1995
Estados Unidos ..............................................................
Japão ............................................................................
União Européia..............................................................
Outros países da Europa Ocidental ................................
Outros países desenvolvidos ..........................................
CIS & e Europa Oriental .................................................
China/Coréia do Norte/Vietnã........................................
África ............................................................................
Ásia...............................................................................
América Latina ..............................................................
Oriente Médio ...............................................................
Total..............................................................................
Mundial, com exceção da China/Coréia do Norte e/Vietnam.

15,5%
12,2%
19,6%
1,4%
2,7%
7,6%
13,8%
1,9%
18,5%
5,0%
1,7%
100,0%
86,2%

2000
2003
2004
(porcentagem do total)
15,4%
9,7%
17,8%
2,1%
3,4%
7,4%
17,7%
1,8%
16,4%
5,8%
2,5%
100,0%
82,3%

11,8%
8,1%
15,5%
2,2%
2,7%
6,7%
28,4%
1,9%
15,0%
5,0%
2,7%
100,0%
71,6%

12,5%
7,7%
15,0%
2,1%
2,6%
6,8%
29,0%
1,9%
14,6%
5,1%
2,6%
100,0%
71,0%

2005
12,0%
7,2%
14,4%
2,0%
2,5%
6,8%
30,7%
1,9%
14,7%
5,1%
2,7%
100,0%
69,3%

Fonte: AME

Em 2005, a produção mundial de aço bruto atingiu aproximadamente 1,1 bilhão de toneladas,
representando um crescimento de aproximadamente 5,6% em relação a 2004 e um crescimento anual
total de 3,9% desde 1995. Dessa produção, a Ásia desempenha um importante papel e é responsável
por 49,0% e as outras regiões, como a Europa e os Estados Unidos, respondem por 30,9% e 8,9%,
respectivamente, da produção mundial de 2005.
A China foi responsável pela maior parte do aumento. A produção de aço bruto na China aumentou
em 76 milhões de toneladas (ou 27,8%) atingindo 349,4 milhões de toneladas, o que resultou no
aumento da participação da China no total mundial de 26,3% em 2004 para 30,9% em 2005.
Durante 2005, ficou evidente que a produção chinesa ultrapassou a demanda, resultando em um
Mercado saturado, ainda que apenas momentaneamente. Porém, considerando a demanda por aço
estimada da China, num futuro próximo, bem como sua limitada capacidade de expansão da
produção, é improvável que o excesso de fornecimento na China irá persistir.
A produção asiática total, incluindo a China, representou mais da metade da produção mundial total,
aumentando em 8,0% para 538,3 milhões de toneladas em 2005. Na União Européia o escoamento da
produção foi reduzido em aproximadamente 1,0%, para 166,6 milhões de toneladas em decorrência da
liquidação dos estoques e dos maiores custos dos produtos. O escoamento da produção brasileira também
foi afetado por essa tendência e a produção diminuiu 3,9% para 31,6 milhões de toneladas.
Produção mundial de Aço Bruto

Estados Unidos ...............................................................................
Japão .............................................................................................
União Européia...............................................................................
Outros países da Europa Ocidental .................................................
Outros países desenvolvidos ...........................................................
CIS & Europa Oriental.....................................................................
China/Coréia do Norte/Vietnã.........................................................
África .............................................................................................
Ásia................................................................................................
América Latina ...............................................................................
Oriente Médio
Total...............................................................................................
(com exceção da China)..................................................................
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1995

2000
2003
2004
(milhões de toneladas)

94.2
101.7
155.9
14.7
23.7
113.2
95.6
13.7
80.6
47.7
8.1
748.9
653.3

101.5
106.4
163.2
17.3
24.4
127.7
128.8
13.6
97.5
55.9
10.8
847.2
718.4

93.7
110.5
160.3
21.4
24.3
138.6
219.5
16.3
108.5
59.5
13.4
966.0
746.6

98.9
112.7
167.9
24.1
24.7
144.2
273.4
16.7
112.3
64.0
14.2
1053.1
779.6

2005

98.0
111.0
166.6
24.8
24.6
147.4
312.1
17.1
115.2
65.6
15.5
1097.8
785.7

Estados Unidos ...............................................................................
Japão .............................................................................................
União Européia...............................................................................
Outros países da Europa Ocidental .................................................
Outros países desenvolvidos ...........................................................
CIS & Europa Oriental.....................................................................
China/Coréia do Norte/Vietnã.........................................................
África .............................................................................................
Ásia................................................................................................
América Latina ...............................................................................
Oriente Médio
Total...............................................................................................
Mundial, com exceção da China/Coréia do Norte e/Vietnam ..............

1995

2000
2003
2004
(porcentagem do total)

2005

12.6%
13.6%
20.8%
2.0%
3.2%
15.1%
12.8%
1.8%
10.8%
6.4%
1.1%
100.0%
87.2%

12.0%
12.6%
19.3%
2.0%
2.9%
15.1%
15.2%
1.6%
11.5%
6.6%
1.3%
100.0%
84.8%

8.9%
10.1%
15.2%
2.3%
2.2%
13.4%
28.4%
1.5%
10.5%
6.0%
1.4%
100.0%
69.1%

9.7%
11.4%
16.6%
2.2%
2.5%
14.3%
22.7%
1.7%
11.2%
6.2%
1.4%
100.0%
77.3%

9.4%
10.7%
15.9%
2.3%
2.3%
13.7%
26.0%
1.6%
10.7%
6.1%
1.4%
100.0%
74.0%

Fonte: AME

O gráfico abaixo ilustra o crescimento da produção mundial (consumo aparente) em comparação ao
consumo real, de 2003 a 2005.
(A/A%)

Reposição de Estoques

(Falta de Estoques)

Linear (Crescimento global da produção de aço - M/M12)

Crescimento global da produção de aço (M/M12)
_______________
Fonte: IISI, pesquisa CS
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Apesar dos altos preços do aço em 2004, a queda atual reflete a preocupação com a diminuição na
demanda, o forte crescimento da produção (especialmente na China) e um significativo aumento nos
estoques do aço. Os preços históricos do aço nas principais regiões do mundo são mostrados no
gráfico abaixo:

US$/tonelada, salvo expresso de outra forma. Preços médio por trimestre
EUA

Alemanha
Brasil

Oriente
Leste
Europeu
Extremo
1T94

1T95

1T96

1T97

1T98

1T99

1T00

_________________________
Fonte: CRU, dados da empresa, estimativas CS
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1T01

1T02

1T03

1T04

1T05

ATIVIDADES DA COMPANHIA
VISÃO GERAL
O nosso projeto compreende operações integradas de mineração, beneficiamento, produção e logística
de minério de ferro e de insumos para siderurgia, com o objetivo de alcançar uma posição de destaque
a longo prazo neste mercado no Brasil e no exterior. Nosso projeto, que se encontra atualmete em
estágio de exploração com oportunidade de desenvolvimento a curto prazo, será fundamentado em
seis pilares:
•

Recursos minerais de qualidade esperados;

•

Administração com vasta experiência;

•

Baixo custo de produção e investimentos competitivos;

•

Logística integrada planejada e independente;

•

Integração vertical em favor de produtos de alto valor agregado; e

•

Responsabilidade ambiental e social.

Iniciamos parte de nossas operações na Mina Corumbá em dezembro de 2005. As nossas operações estão
sendo e serão desenvolvidas no Brasil, beneficiando-se dos recursos minerais abundantes e do seu vasto
território, os quais oferecem diversas oportunidades para o desenvolvimento de nossos projetos de
mineração e metalurgia. Planejamos que nossas operações sejam organizadas em sistemas integrados de
mineração, beneficiamento, produção e logística, denominados Sistemas Integrados MMX. Temos,
atualmente, em fase de implementação ou estudos, três sistemas, independentes, os quais se encontram
em estágio inicial de desenvolvimento, denominados Sistema MMX Corumbá, Sistema MMX Amapá e
Sistema MMX Minas-Rio.
A tabela abaixo mostra as principais características dos Sistemas Integrados MMX, incluindo seus recursos
minerais indicados e inferidos, as datas estimadas de entrada em operação, volumes estimados anuais de
produção/transporte nominal, o momento em que estima-se que cada componente dos Sistemas Integrados
MMX esteja operando em capacidade plena e nossa respectiva participação nos projetos. Os investidores
devem notar que as projeções aqui expostas refletem a avaliação dos recursos futuros, reservas, produção,
dispêndio de aquisição de imobilizado, custos operacionais baseados em certas premissas. Estas premissas
estão sujeitas a riscos e incertezas e os resultados reais podem diferir de nossas projeções.
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Sistemas Integrados MMX

Recursos Minerais, até 31 de março de 2006
(milhões de toneladas de minério de ferro) (1)

Data Estimada
para Início das
Operações (2)

Volume Estimado
de Produção
Total/Transporte
(milhões de
toneladas/ano) (3)

Teor (%)
de Fe do
Produto
Minério de
Ferro(4)

64,2

70%

-

100%

Participação
MMX
(%)

Indicados

Grau
(% Fe)

Inferidos

Grau
(% Fe)

64,95

55,26

-

-

Dez/2005

4,9

Usina de Ferro
Gusa ........................

-

-

-

-

Jun/2007

0,4

Usina de SemiAcabados .................

-

-

-

-

Ago/2008

0,5

-

100%

219,74

37,27

155,54

37,27

Dez/2007

6,5

68,2

70%

-

-

-

-

Abr/2008

1,5

-

100%

Sistema MMX Corumbá
Mina Corumbá ...................

(7)

(5)

Sistema MMX Amapá
Mina Amapá .......................
Usina de Ferro
Gusa ........................

(7)

(5)

Usina de SemiAcabados .................
Estrada de Ferro...........

-

-

-

-

Ago/2009

0,5

-

100%

-

-

-

-

Dez/2007

6,5

-

70%

(5)

Terminal Portuário .......

-

-

-

-

Mar/2008

6,5

-

70%

(5)

407,86

39,77

305,16

40,84

Abr/2009

26,6

68,5

70%

Mineroduto .................

-

-

-

-

Jul/2009

26,6

-

70%

(5)

Porto do Açu ...............

-

-

-

-

Mai/2009

26,6

-

70%

(5)

Usina de
Pelotização ...............

-

-

-

-

Mai/2010

7,0

-

100%

(6)

Sistema MMX Minas Rio
Mina Minas Gerais..............

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(5)

O volume de recursos indicados e inferidos tem data base de 31 de março de 2006 e foi objeto de estudo elaborado pela SRK
Consulting, uma empresa de consultoria independente e internacional. Veja “Resumo dos Estudos de Viabilidade e Outras
Informações” neste Prospecto.
As datas futuras são estimadas e podem estar sujeitas a adiantamentos, alterações e atrasos.
Todos os números são considerados em base úmida.
Teor projetado do produto beneficiado a ser produzido: granulado (Corumbá) e pellet feed (Amapá e Minas – Rio).
Uma participação minoritária de 30% é detida na MMX Amapá, MMX Minas-Rio e MMX Corumbá pela Centennial Asset
Participações Amapá S.A., Centennial Asset Participações Minas-Rio S.A. e Centennial Asset Participações Corumbá S.A.,
respectivamente, sendo que cada uma dessas sociedades é controlada por Eike F. Batista, nosso acionista controlador, que
pretende vender estas participações a terceiros após a realização da Oferta.
Antes do início das operações no Terminal Portuário de Santana, MMX Amapá pode ter como alternativa para escoamento da
produção o Porto Público de Santana e o Terminal ICOMI no município de Santana, cada um com capacidade nominal de
aproximadamente 1,5 milhões de toneladas por ano.
Produção de ferro gusa usado como base para a usina de produtos semi-acabados.
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PONTOS FORTES
Acreditamos que possuiremos os seguintes pontos fortes:
Expectativa de Produtos Minerais de Alta Qualidade. Possuímos extensos recursos geológicos de
minério de ferro em nossas jazidas. Acreditamos que nossos direitos minerários incluem recursos
indicados de aproximadamente 692,55 milhões de toneladas de minério de ferro e recursos inferidos
de aproximadamente 460,70 milhões de toneladas de minério de ferro. Acreditamos que nossos
produtos de minério de ferro conterão teores favoráveis de ferro e baixos níveis de impurezas e terão
características metalúrgicas que acreditamos que irão possibilitar altos níveis de produtividade nos
fornos de nossos clientes e nos nossos próprios fornos quando estiverem em operação. Acreditamos,
ainda, que a nossa capacidade de produzir uma série de produtos derivados de minério de ferro de alta
qualidade com alto teor de ferro e baixos níveis de impureza permitirá que nos tornemos um
significativo e confiável fornecedor.
Administração com Vasta Experiência e Motivada. Nossa administração possui vasta experiência e está
motivada a atingir a nossa missão e visão estratégica. A nossa equipe administrativa possui longa experiência
na indústria de mineração de minério de ferro e atividades correspondentes, inclusive com experiência em
companhias líderes no setor, tendo estabelecido uma excelente reputação nacional e internacional. Por
exemplo, nossos diretores de mineração, metalurgia e comercial têm, cada um, mais de 20 anos de
experiência no setor de mineração e metálicos, tendo trabalhado em companhias líderes no setor.
Desempenhamos nossas atividades com espírito empreendedor em busca de novos projetos e soluções
inovadoras. A nossa administração é incentivada a contribuir com os resultados da Companhia. De modo a
alinhar os interesses da administração e dos nossos acionistas, nosso acionista controlador concedeu a todos
os nossos diretores opções de compra de ações de emissão da Companhia de sua propriedade (que não
resultarão em diluição de nossos acionistas minoritários), sendo que estas opções serão equivalentes a mais
de 5% do capital social da Companhia anteriormente à conclusão da Oferta. Além disso, 14 gerentes
graduados também foram contemplados com opções de compra de ações de titularidade do acionista
controlador semelhantes às opções da diretoria. As concessões acima referidas serão efetivadas a partir da
realização da Oferta e a Companhia não está obrigada a emitir tais opções até referida data.
Expectativa de Baixo Custo de Produção. Nossas operações estarão localizadas no Brasil que conta
com grande oferta de mão de obra e serviços qualificados e acreditamos que se beneficiam da
esperada qualidade de nossos recursos, da localização estratégica de nossas jazidas, tecnologia de
produção consolidada, disponibilidade de infra-estrutura logística de baixo custo, disponibilidade de
energia elétrica, o que poderá nos permitir alcançar um aumento em eficiência operacional. A esperada
qualidade dos recursos permitirá seu beneficiamento e transformação em produtos de minério de ferro,
ferro gusa e semi-acabados a custos competitivos com os líderes da indústria. Acreditamos que a
localização das minas e jazidas do Sistema MMX Corumbá e do Sistema MMX Amapá,
convenientemente próximas ao Rio Paraguai e da Estrada de Ferro do Amapá, respectivamente,
permite o escoamento eficiente e a baixos custos, da região da produção para os terminais portuários.
Da mesma forma, o mineroduto do Sistema MMX Minas-Rio, quando pronto, também permitirá o
escoamento da produção de suas minas de forma eficiente para nosso terminal portuário no estado do
Rio de Janeiro. Acreditamos que estes fatores nos permitem uma operação comparativamente de baixo
custo sem prejuízo de nossa resposta à variação na demanda, com flexibilidade no atendimento a
clientes.
Contratos de Longo Prazo com Clientes de Boa Capacidade Financeira. Estamos em processo de
negociação de contratos de fornecimento de longo prazo para nosso minério de ferro e produtos
derivados. Esperamos que estes contratos, os quais esperamos firmar com esses clientes de alta reputação
e capacidade financeira, nos oferecerão uma fonte confiável de receita, e acreditamos que qualquer
relacionamento com esses clientes poderá proporcionar oportunidade para um crescimento adicional no
futuro. Em 08 de junho de 2006, celebramos com a GIIC, um contrato que estabelece o suprimento
anual de até 6,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano a partir de 2007 e memorando de
entendimentos não-vinculante com Sumitomo Corporation e Sojitz Corporation para a compra, em
conjunto, de 12 a 16 milhões dmt por ano.
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Logística Independente Planejada. Cada um dos três Sistemas Integrados MMX contemplará
logística para o transporte (i) de minério de ferro para nossas usinas de processamento e produção; e
(ii) de produtos acabados, ou de minério de ferro, quando for o caso, para os portos nos quais
entregaremos produtos aos nossos clientes, sendo que o Porto do Açu no Sistema MMX Minas-Rio está
localizado e operará como um porto de águas profundas. Acreditamos que o controle de nossa
operação logística para cada um dos Sistemas Integrados MMX nos permitirá efetuar uma entrega
confiável e previsível de nossos produtos para embarque para nossos clientes. Além disso, esperamos
que a infra-estrutura logística existente no Sistema MMX Corumbá e no Sistema MMX Amapá se
traduza em economia substancial de investimento em infra-estrutura. Acreditamos que a integração de
nossas minas e de nossas usinas de beneficiamento com uma infra-estrutura independente permitirá
produzir e colocar nossos produtos minerais e insumos à siderurgia a custos competitivos.
Acionista Controlador Experiente e Comprometido. O nosso acionista controlador, Eike Batista,
fundador do Grupo EBX, tem mais de 20 anos de experiência, entre outras áreas, no setor de
mineração, logística e energia no Brasil, assim como internacionalmente. O envolvimento de nosso
acionista controlador nos oferece apoio e comprometimento, o que será um importante fator de longo
prazo nos mercados em que atuamos. O Grupo EBX tem um histórico de desenvolvimento de negócios
que resultaram na criação de valor a seus acionistas de forma responsável. Nosso acionista controlador
foi, durante mais de uma década, o principal acionista, Presidente do Conselho de Administração e
Diretor-Presidente da TVX Gold Inc., uma das empresas líderes mundiais na mineração de ouro, cujas
ações eram negociadas nas bolsas de Toronto e Nova Iorque. Acreditamos que a extensa experiência e
conhecimento técnico de nosso acionista controlador será uma importante vantagem competitiva para
a condução de nossos negócios. Vide a seção “Principais Acionistas” neste Prospecto.
ESTRATÉGIA
Pretendemos implementar as seguintes estratégias potencializando nossos pontos fortes:
Estabelecer uma Posição de Destaque no Mercado de Minério de Ferro e de Insumos
Siderúrgicos. Estamos empenhados em estabelecer a longo prazo uma posição entre os principais
produtores de minério de ferro de alta qualidade através do estabelecimento de um contato próximo
com nossos clientes, enfoque na nossa linha de produtos, de modo a acompanhar as tendências do
setor, e implementando controle de custos. Acreditamos que os nossos direitos minerários, o forte
relacionamento com nossos potenciais clientes, a experiência no setor e as vantagens logísticas
planejadas contribuirão para atingirmos esse objetivo.
Alcançar Baixos Custos de Produção e Adquirir Eficiências Operacionais. Pretendemos
estabelecer um aprimoramento contínuo na nossa posição de produtor de baixo custo. Além de
maximizarmos o uso de nosso minério de alta qualidade e de nossa infra-estrutura logística,
continuaremos a aperfeiçoar a eficiência de nossas operações por meio de uma melhoria dos processos
de logística, de mineração, de beneficiamento de minério de ferro, e a investir em tecnologia da
informação e qualificação profissional. Planejamos maximizar o fluxo de informação e desenvolver
nossos sistemas internos de controle para facilitar e acelerar nossa capacidade de tomada de decisões e
de atendimento a demandas de clientes.
Desenvolver Capacidade de Produção Diversificada. Planejamos desenvolver instalações para a
produção de minério de ferro de maior valor agregado e de usinas para a industrialização de produtos
metálicos derivados de ferro. Atualmente, possuímos terreno para a implantação de usinas de pelotização
no Porto do Açu, integradas com o Sistema MMX Minas-Rio, conforme descrito neste Prospecto. Além de
usinas de pelotização, esperamos dar início à produção em usinas de ferro gusa e semi-acabados, a partir de
2007. Acreditamos que a primeira usina a iniciar a produção será no Sistema MMX Corumbá, em 2007.
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Maximizar a Rentabilidade de Nossas Jazidas e Minas e Busca de Novas Reservas. Pretendemos
otimizar a rentabilidade de nossas operações de mineração por meio de diversas iniciativas que
incluem: (i) o aumento nos níveis de produção, por meio dos quais será possível determinar se o
acréscimo de produção poderá ser atingido de maneira rentável; (ii) a distribuição de nossos recursos
em busca de oportunidades mais rentáveis, de forma compatível com nossos ativos; (iii) a expansão e
consolidação de nossas operações regionais propostas; (iv) continuar os trabalhos de pesquisa mineral
nos Sistemas Integrados MMX, de forma a aprofundar o conhecimento de nossos recursos e reservas
minerais, assim como expandir tais recursos e reservas, possibilitando, desta forma, uma maior
longevidade de nossas operações, permitindo a expansão dos níveis de produção, e (v) continuar o
processo de aquisição de direitos minerários adicionais no âmbito dos Sistemas Integrados MMX. Os
nossos direitos minerários abrangem áreas em locais de mineração que acreditamos conter
significativas concentrações de depósitos de minério. Pretendemos também tirar partido das condições
geológicas únicas do Brasil para localizar e adquirir recursos minerais adicionais, com foco nas
proximidades de nossos Sistemas Integrados MMX, de modo a maximizar a eficiência de nossa infraestrutura logística.
Modelo de Negócios Eficiente. O nosso modelo de negócios visa o desenvolvimento de ativos de baixo
custo de produção com logística independente. Pretendemos integrar totalmente as nossas atividades e
padronizar os nossos processos, o que nos permitirá administrar todos os estágios do processo de produção
de minério de ferro e de produtos metálicos de maneira eficiente. Planejamos selecionar cuidadosamente os
novos projetos após a realização de uma criteriosa análise de riscos e estudos de viabilidade, e a partir daí,
executamos os nossos projetos de acordo com um plano de baixo custo e utilizando um alto grau de
conhecimento técnico. Todo o processo é executado levando em consideração os regulamentos e normas
legais aplicáveis que visam à preservação do meio ambiente, sempre com uma ótica de responsabilidade
social, principalmente para com as comunidades ao entorno de nossos projetos.
Fornecer Logística para Terceiros. Na medida em que desenvolvermos os nossos sistemas integrados
de logística, acreditamos que haverá potencial para oferecer serviços de logística a terceiros, o que
poderá representar uma fonte de receita adicional à Companhia. A longo prazo, esperamos o aumento
na demanda por transporte de carga a granel proveniente do crescimento econômico no Brasil.
Acreditamos que a qualidade de nossos ativos ferroviários e a nossa futura experiência como operador
ferroviário e portuário nos permitirá obter vantagens neste mercado como prestadores de serviços de
logística no Brasil.
NOSSA HISTÓRIA
Em razão da Oferta, alteramos recentemente nossa denominação social. A MMX foi criada a partir da
aquisição de uma companhia existente, a Tressem, pelo nosso acionista controlador Eike Batista. À época da
mudança de controle, a Tressem já era uma companhia aberta com autorização para negociação de seus
valores mobiliários em mercado de balcão (SOMA). Esta aquisição teve como objetivo agilizar o processo de
registro de nossas ações ordinárias, assim como a obtenção do registro de companhia aberta. A Tressem foi
adquirida apenas com este propósito, não possuindo nenhuma operação ou ativos significativos para os
nossos negócios. As operações da MMX são conduzidas integralmente por meio de controladas.
Em 19 de dezembro de 2005, Eike Batista, conferiu ao capital da Companhia a quase totalidade das quotas
representativas do capital social da MMX Amapá e da MMX Minas-Rio. Em 12 de abril de 2006, nosso
acionista controlador conferiu ao capital da Companhia a quase totalidade das quotas representativas dos
capitais sociais das demais subsidiarias da MMX, a saber, MMX Corumbá e MMX Metálicos.
Em 11 de abril de 2006, a MMX teve o registro de negociação de suas ações alterado do mercado de balcão
organizado (SOMA) para a Bovespa, bolsa na qual suas ações são e continuarão sendo negociadas.
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Em 28 de abril de 2006, os acionistas da MMX resolveram, de forma unânime, promover a cisão parcial
da Companhia, destacando em favor das sociedades Centennial Asset Participações Amapá S.A.,
Centennial Asset Participações Minas-Rio S.A. e Centennial Asset Participações Corumbá S.A.,
respectivamente 30% das quotas representativas das seguintes empresas controladas da Companhia:
MMX Amapá, MMX Minas-Rio e MMX Corumbá.
A cisão parcial foi consumada a partir de um acordo entre Eike Batista, e a antiga acionista da
Companhia, Centennial Asset, que elegeu concentrar sua participação, anteriormente detida por meio
de ações ordinárias de emissão da Companhia, diretamente nas nossas subsidiárias dedicadas ao
desenvolvimento de atividades de mineração e logística, abrindo mão, assim, de participar nas
atividades de industrialização de insumos siderúrgicos. Em contrapartida, a Centennial Asset assumiu o
mandato de buscar sócios estratégicos para as atividades de mineração dos Sistemas Integrados MMX,
que se comprometam a adquirir até 30% de participação societária nas controladas MMX Amapá,
MMX Minas-Rio e MMX Corumbá. Tais sócios estratégicos deverão contribuir, não apenas como
sócios-quotistas ou acionistas das controladas, assim como com capacidade de consumo relevante de
minério de ferro.
Nesse contexto, a Centennial Asset firmou memorando de entendimentos com a GIC, por meio do
qual esta está analisando a aquisição de 30% das quotas representativas do capital social da MMX
Amapá. Como contrapartida da aquisição da participação minoritária, a GIC pretende firmar acordo de
acionistas com a Companhia, de forma a garantir acesso continuo da produção da MMX Amapá, em
condições de mercado.
A Centennial Asset está em processo de negociações com outros potenciais sócios estratégicos para a
MMX Minas-Rio e para a MMX Corumbá, em condições semelhantes a essas formatadas com a GIC,
tendo, inclusive, recebido propostas de sócios estratégicos interessados.
No contexto da cisão parcial, a Centennial Asset, a Companhia e nosso acionista controlador
acordaram que: (i) a Companhia e as receptoras deverão contribuir proporcionalmente para todo e
qualquer aumento de capital ou outra forma de contribuição de capital em favor da MMX Corumbá,
MMX Amapá e MMX Minas-Rio, necessários para o desenvolvimento dos projetos de mineração e
logística destes projetos, sob pena de diluição da parte que não contribuir; (ii) quaisquer garantias
fidejussórias ou corporativas exigidas pelos financiadores dos projetos de mineração e logística da MMX
Corumbá, MMX Amapá e MMX Minas-Rio deverão ser concedidas proporcionalmente à participação
da Companhia e das receptoras em cada um dos projetos; (iii) quaisquer contratos de suprimento de
minério de ferro e demais produtos vendidos pela MMX Corumbá, MMX Amapá ou MMX Minas-Rio
com eventuais consumidores estratégicos que venham a adquirir participação acionária nas receptoras
deverão ser aprovados pelos membros independentes do nosso Conselho de Administração, sendo
certo que, para que sejam aprovados, os aludidos contratos de suprimento deverão conter cláusulas
eqüitativas e usuais de mercado; e (iv) todos os contratos de compra e venda de ações das receptoras,
acordos de acionistas e demais documentos relativos a alienação do controle ou de parcela relevante
do capital social das receptoras deverão ser, igualmente, aprovados pelos membros independentes do
Conselho de Administração da Companhia, sendo certo que, para que sejam aprovados, os aludidos
contratos e documentos relativos à venda de participação deverão conter cláusulas eqüitativas e usuais
de mercado. No contexto da reorganização, nosso acionista controlador, Eike Batista, concordou que,
pendente a venda de 100% de sua participação acionária na Centennial Asset, se a Centennial Asset
não contribuir em qualquer aumento de capital de qualquer de nossas subsidiárias, proporcionalmente
a sua respectiva participação, a Centennial Asset sofrerá uma diluição em cada aumento de capital
realizado, pelo preço por ação equivalente ao valor patrimonial da respectiva subsidiária.
Adicionalmente, se aprovada qualquer venda futura de participação acionária na Centennial Asset,
nosso Conselho de Administração estará capacitado para avaliar a capacidade financeira do comprador
de tal participação minoritária em qualquer de nossas subsidiárias para contribuir proporcionalmente à
sua participação em qualquer aumento de capital realizado por qualquer de nossas subsidiárias.
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Nossa estrutura societária na data deste Prospecto era a seguinte:

MMX

70%

MMX Amapá

70%

70%

MMX Minas-Rio

MMX Corumbá
MMX Corumbá

99,9%

MMX Metálicos

100%

100%
MMX Logística

MPC
80%

IRX Mineração Ltda.

AQUISIÇÕES
Desde sua constituição e da constituição de suas controladas, a Companhia realizou as seguintes
aquisições relevantes:
1. Aquisição, em 17 de agosto de 2005, de direitos minerários em Minas Gerais, mediante a aquisição
das quotas da empresa MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., detentora dos referidos ativos,
sendo que a aludida sociedade não detinha qualquer outro ativo ou passivo relevante. O valor total
da negociação foi o equivalente a US$ 75,0 milhões (R$ 175,8 milhões), sendo a primeira parcela
equivalente a US$ 20,0 milhões (R$ 46,9 milhões) paga pela MMX Minas-Rio. Esta aquisição deu
origem a um ágio registrado na MMX Minas-Rio no valor de R$ 177,5 milhões.
2. Compra pela controlada MMX Minas-Rio, em 14 de setembro de 2005, de direitos minerários em
Minas Gerais, ao custo total de R$ 9,3 milhões.
3. Compra pela controlada MMX Minas-Rio em 19 de outubro de 2005 de direitos minerários em
Minas Gerais, ao custo total de R$ 40,0 milhões.
4. Compra da Mina Corumbá pela controlada MMX Corumbá em 29 de novembro de 2005,
representada pela cessão de uma Concessão de Lavra e o pré-pagamento de um arrendamento
para a lavra de minério de ferro em Concessão de Lavra no município de Corumbá, estado do
Mato Grosso do Sul, ao custo total de US$ 12,5 milhões (R$ 28,6 milhões).
5. Em 3 de março de 2006 a controlada MMX-Minas Rio adquiriu uma opção de compra de direitos
minerários em Minas Gerais. Nos termos desse contrato, MMX Minas-Rio poderá realizar uma
pagamento opcional de US$ 500 mil durante 12 meses. Se essa opção for exercida, deveremos
pagar uma quantia atrelada ao preço da tonelada das reservas nas seguintes condições: (i) minério
com mais de 62% de ferro: US$0,30 por tonelada; (ii) minério contendo entre 58% até 61,9% de
ferro: US$0,25 por tonelada; (iii) minério contendo entre 52% e 57,9% de ferro – US$0,15; e (iv)
minério contendo entre 42% 51,9% de ferro – US$0,10 por tonelada.
6. Em 13 de março de 2006 a controlada MMX Minas-Rio, firmou contrato de opção de compra de
direitos minerários para a exploração de minério de ferro em Minas Gerais, pelo qual deverá pagar
o equivalente a US$ 0,5 milhão (R$ 1,1 milhão) como prêmio de opção de compra. O valor total
dos direitos minerários é de R$35 milhões, devendo ser pago em vinte parcelas mensais iguais e
consecutivas no valor de R$ 1,75 milhões, corrigidas pelo índice de poupança, a partir do exercício
da opção de compra.

132

7. Em 28 de abril de 2006, a MMX Corumbá celebrou Contrato de Promessa de Compra e Venda da
Fazenda Novos Dourados, localizada na região do Pantanal Sul a 94 Km da Cidade de Corumbá, no
Distrito do Amolar, na região conhecida como Serra do Amolar, a qual, uma vez consumada a
compra e venda definitiva, será rebatizada Reserva Natural Eliezer Batista. A Reserva Natural Eliezer
Batista se encontra à margem direita do Rio Paraguai, seguindo o leito do Rio por
aproximadamente 20 quilômetros e possui uma área total de 17.391 hectares (embora haja um
erro aparentemente material na escritura que indique 11.223 hectares) e tem como predominância
o bioma virgem do Pantanal Sul. O contrato de promessa foi firmado por um preço constituído por
uma parcela fixa e outra variável. A parcela fixa do preço corresponde a R$ 1 milhão pagos na
assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, mais R$ 1 milhão que serão pagáveis na
data de assinatura da escritura definitiva de compra e venda do imóvel. Alem da parcela fixa, a
MMX pagará R$40,50 por hectare excedente de área que seja averbada além dos 11.223 hectares
já registrados no cartório de registro de imóveis competentes.
8. Em 28 de abril de 2006, a MMX Minas-Rio adquiriu, por meio de contratos de opção, seis Alvarás de
Autorização de Pesquisa, na região da Serra do Espinhaço, Minas Gerais, no âmbito do Sistema MMX
Minas-Rio. A aquisição dos Alvarás de Autorização de Pesquisa pela MMX Minas-Rio foi objeto de
contratos de opção de compra de direitos minerários, pelos quais a MMX Minas-Rio pagou US$ 6
milhões como prêmio de opção de compra. A opção de compra tem validade inicial de 10 meses e
pode ser prorrogada por 8 meses adicionais mediante pagamento de um reforço de prêmio de opção
de US$19 milhões. A depender dos resultados da pesquisa geológica que a Companhia irá
desenvolver por meio da MMX Minas-Rio, poderemos exercer a opção de compra dos Alvarás de
Autorização de Pesquisa por um preço de até US$175 milhões, além do prêmio de opção já pago.
9. Em 2 de junho de 2006, a MMX Amapá acordou em comprar um terreno onde pretende
desenvolver o Terminal Portuário de Santana. MMX Amapá adquiriu este pedaço de terra que
cobre uma área contínua de 71,5 hectares as margens do Rio Amazonas por R$15,6 milhões, a
ser pago em 31 de dezembro de 2006, mediante a entrega da escritura final de compra e venda.
10. Compra, pela controlada MMX Corumbá, em 11 de julho de 2006 de direitos minerários em
Mato Grosso do Sul, ao custo total de US$14 milhões (equivalente a aproximadamente R$30
milhões), sendo que US$1,0 milhão já foram pagos, sujeita a condições suspensivas e resolutivas.
11. Em 14 de julho de 2006, a MMX Amapá e a MPBA celebraram Contrato de Cessão de Direitos
Minerários e Outras Avenças, por meio do qual foram cedidos e transferidos à MMX Amapá
certos direitos minerários constantes dos Processos DNPM nº 852.730/93, 858.010/99 e
858.114/04. Pela cessão dos direitos minerários, a MMX Amapá pagará à MPBA uma
participação equivalente à 1% da receita bruta obtida pela MMX Amapá com a venda ou
outra forma de alienação de minério de ferro ou outros minerais não preciosos oriundos da
lavra das jazidas presentes na região dos referidos direitos minerários.
DIREITOS MINERÁRIOS
Detemos direitos minerários que abrangem 48,8 mil hectares, sobre jazidas de minério de ferro e áreas
que contém indícios de mineralização de minério de ferro em grande escala. Atualmente, temos uma
mina em operação (Mina Corumbá) no Sistema MMX Corumbá, além de inúmeros Alvarás de
Autorização de Pesquisa que comporão o Sistema MMX Amapá e o Sistema MMX Minas-Rio. Os
nossos direitos minerários, em conjunto, representam, de acordo trabalhos de pesquisas geológicas
realizadas até 31 de março de 2006, recursos indicados de aproximadamente 692,55 milhões de
toneladas de minério de ferro e recursos inferidos estimados em aproximadamente 461,54 de
toneladas de minério de ferro. Acreditamos que nossos recursos irão nos permitir beneficiar produtos
no segmento premium da industria de minério de ferro.
De acordo com a legislação brasileira, uma companhia deve cumprir as seguintes etapas antes de iniciar
as atividades de lavra em área específica:
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•

Obter Alvará de Autorização de Pesquisa. Uma companhia deve submeter um pedido e deve
obter autorização para a exploração. Cada Alvará de Autorização de Pesquisa têm um prazo de
três anos, prorrogável por mais três anos, a critério do DNPM, durante o qual o titular poderá
procurar reservas economicamente viáveis na área coberta por tais licenças;

•

Obter autorizações. A Companhia poderá requerer uma Concessão de Lavra após demonstrar
ao DNPM ter encontrado reservas economicamente viáveis. Quando essas reservas são
encontradas, devem ser obtidas as competentes licenças e autorizações antes da outorga da
Concessão de Lavra. Essas licenças procuram regular uma série de assuntos, inclusive no que
concerne a questões ambientais; e

•

Obter concessão(ões) de lavra. Assim que as licenças necessárias são obtidas, a Concessão de
Lavra é outorgada para a exploração econômica das reservas e seu beneficiamento.

A tabela abaixo apresenta a situação de cada um de nossos projetos de mineração:
Mina

Localização do Projeto

Situação da Aprovação
Regulamentar

Mina Corumbá – Sistema MMX
Corumbá

Mato Grosso do Sul
(4.472,1 hectares)

2 Concessões de Lavra
(725,07 hectares)
5 Autorizações de Pesquisa
(1.537,67 hectares

Mina Amapá – Sistema MMX Amapá

Amapá
(19.634,23 hectares)

5 Requerimentos de Pesquisa
(2.209,36 hectares)
3 Autorizações de Pesquisa

Mina Minas Gerais – Sistema MMX
Minas-Rio

1 Concessão de Lavra
(249,21 hectares)
1 Requerimento de Lavra
(602,21 hectares)
3 Autorizações c/ Relatório
apresentado
(2.422,79 hectares)
9 Autorizações de Pesquisa
(7.533,03 hectares)
10 Requerimentos de Pesquisa
(13.923,39 hectares)

Minas Gerais
(24.730,63 hectares)

Próxima Medida
Regulamentar
Anuência do DNPM da
transferência de direitos
minerários à MMX
Apresentação do
Relatório ao DNPM

Autorização de Pesquisa
ao DNPM
Apresentação do
Relatório ao DNPM
Concessão de Lavra do
DNPM
Pedido de concessão de
lavra ao DNPM
Apresentação Relatório
ao DNPM
Autorização de Pesquisa
ao DNPM

ESTRUTURA DOS SISTEMAS INTEGRADOS MMX
A tabela a seguir apresenta informações relativas aos recursos de minério de ferro indicados e inferidos
até 31 de março de 2006. As estimativas dos recursos minerais preparadas pela MMX foram revisadas
pela SRK companhia especializada em geologia, mineração e determinação de recursos minerais.
Recursos Estimados
(1)
Tonelagem de Minério
Teor
(milhões de toneladas)
(% Ferro)

Mina
Sistema MMX Corumbá - Mina Corumbá
Recursos Inferidos ..........................................................................................
Recursos Indicados ........................................................................................

64,95

55,26

Sistema MMX Amapá. - Mina Amapá
Recursos Inferidos...........................................................................................
Recursos Indicados .........................................................................................

155,54
219,74

37,27
37,27

Sistema MMX Minas-Rio - Mina Minas Gerais
Recursos Inferidos...........................................................................................
Recursos Indicados .........................................................................................

305,16
407,86

40,84
39,77

(1)

Inclui médias ponderadas de teor de minério.
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NOSSOS SISTEMAS INTEGRADOS MMX
Espera-se que os Sistemas Integrados MMX estarão concentrados em três regiões do Brasil. O Sistema
MMX Corumbá está localizado no Centro-Oeste brasileiro, no estado do Mato Grosso do Sul. O
Sistema MMX Amapá está localizado na região Norte, no estado do Amapá. O Sistema MMX MinasRio está localizado na Região Sudeste do Brasil, nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
Acreditamos que cada um dos três Sistemas Integrados MMX tem (i) recursos capazes de fornecer
produtos no segmento premium da indústria de minério de ferro, (ii) infra-estrutura logística, ou
características geográficas que irão nos permitir a construção de infra-estrutura logística com
investimentos competitivos e (iii) proximidade ou acesso a portos ou terminais portuários marítimos
capazes de abastecer navios transoceânicos que transportarão nossos produtos a nossos clientes a
preços competitivos. A ferrovia que operamos e o mineroduto que pretendemos desenvolver (ou, no
caso do Sistema MMX Corumbá, as barcaças que planejamos utilizar) interligam os respectivos sistemas
e trazem ou trarão os produtos das minas para (a) o Porto existente de San Nicolás, Argentina (Sistema
MMX Corumbá), (b) o projeto de construção do Terminal Portuário de Santana, Brasil (Sistema MMX
Amapá), a ser construído, e (c) o projeto do Porto do Açu, Brasil (Sistema MMX Minas-Rio), a ser
construído em águas profundas na costa do estado do Rio de Janeiro. A operação dos três Sistemas
Integrados MMX, todos com capacidade de transporte controlada pela MMX ou acessível ao público,
melhorará a confiança, a consistência e a qualidade no atendimento aos nossos clientes e a obtenção
de baixo custo de produção e escoamento para a Companhia.
Sistema MMX Corumbá

O Sistema MMX Corumbá compreende uma mina de minério de ferro (Mina Corumbá), e seu projeto
inclui uma usina de ferro gusa e semi-acabados. Somos proprietários de 70% das quotas
representativas do capital social da MMX Corumbá, proprietária da Mina Corumbá, e de 99,9% das
quotas representativas do capital social da MMX Metálicos, que desenvolverá a usina integrada de ferro
gusa e semi-acabados no Sistema MMX Corumbá.
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Acreditamos que a Mina Corumbá, ao atingir sua plena capacidade nominal, produzirá 4,9 milhões de
toneladas de minério de ferro por ano a partir de 2008, sendo que planejamos escoar sua produção através
do Rio Paraguai. Além disso, esperamos produzir 400 mil toneladas de ferro gusa por ano, a partir de maio
de 2007. O minério de ferro que planejamos usar para a nossa usina de ferro gusa será adquirido, a preço
de mercado, da MMX Corumbá. Planejamos usar o ferro gusa como matéria-prima para a produção de
semi-acabados na usina do Sistema MMX Corumbá, com capacidade nominal anual estimada de 450 mil
toneladas e início de produção estimado a partir de agosto de 2008. O início da construção da usina de
ferro gusa e produtos semi-acabados é esperado para agosto de 2006 e janeiro de 2007, respectivamente.
A tabela abaixo demonstra nossas projeções para início de produção, sujeitas a alterações, para o
Sistema MMX Corumbá. A nossa projeção acerca do atingimento da capacidade máxima de
produção está prevista para 2009:
Produto

Inicio da Produção

Minério de Ferro

Dezembro de 2006

Ferro Gusa

Maio de 2007

Produtos Semi acabados

Agosto de 2008

A Mina Corumbá é constituída por um conjunto de direitos minerários localizados a cerca de 18 quilômetros
de Corumbá no estado de Mato Grosso do Sul, sendo acessível por estrada pavimentada a partir de
Corumbá. Detemos uma Concessão de Lavra (transferida nos termos de um contrato de cessão submetido à
aprovação do DNPM), além do arrendamento de uma Concessão de Lavra adjacente, com prazo de 59
anos, a qual não requer o pagamento de royalties ou renda ao arrendatário (esse conjunto de direitos
minerários é referido no Estudo de Viabilidade como Mina 63).
As atividades de pesquisa nos direitos minerários realizadas até 31 de março de 2006, com 82 furos de
sondagem e 119 poços, totalizaram 2.162 metros de perfuração e escavação, com geração de 562
amostras para análises físico-químicas, que nos permitiram identificar aproximadamente 64,95 milhões de
toneladas de recursos de minério de ferro indicados.
O minério de ferro produzido na Mina Corumbá será transportado em barcaças operadas por prestadores
de serviço de logística pela hidrovia do Rio Paraguai, de Corumbá para o porto de San Nicolás, onde é
carregado em navios de carga Panamax para embarque a clientes ou vendido a siderúrgicas argentinas.
Atualmente, já iniciamos a operação de lavra inicial na Mina Corumbá, a qual se encontra em fase de
ramp-up, que deverá atingir, em novembro de 2006, uma capacidade anual de produção de 2,6
milhões de toneladas anuais, com produção antecipada de 2,2 milhões de toneladas de minério
granulado (lump ore) lavado e 400 mil toneladas de minério fino (sinter feed) lavado.
A Mina Corumbá possui 57 funcionários e esperamos contratar um total de cerca de 200 funcionários para
as operações, assim que estivermos operando com a capacidade máxima. Concluímos a construção de uma
pequena usina de beneficiamento da mina em dezembro de 2005. O custo total dessa construção, a qual se
encontra em fase de ramp-up e termina em julho de 2006, será de aproximadamente US$15,0 milhões. O
minério será parcialmente utilizado na produção de ferro gusa da MMX Metálicos, vendido a preço de
mercado, e parcialmente vendido no mercado nacional e internacional.
As qualidades químicas e físicas, indicativas, do minério granulado e do minério fino da Mina Corumbá
são as seguintes:
Minério Granulado (lump lavado)
Fe ....................................................
SiO2.................................................
Al2O3 ..............................................
P ......................................................
S ......................................................
Mn...................................................
LOI ...................................................

Minério Fino (sinter-feed)

64,20%
4,00%
0,90%
0,05%
0,01%
0,03%
0,66%

Fe.....................................................
SiO2 .................................................
Al2O3 ..............................................
P ......................................................
S ......................................................
Mn ...................................................
LOI ...................................................
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63,50%
6,10%
1,70%
0,06%
0,01%
0,03%
1,30%

Pretendemos construir uma usina integrada de ferro gusa e semi-acabados em Corumbá , sendo que a
previsão para o início da produção de ferro gusa é maio de 2007 e para semi-acabados agosto de 2008, para
uma produção nominal em capacidade plena de 400 mil toneladas anuais e de 450 mil toneladas anuais,
respectivamente. O ferro gusa produzido pela usina integrada será todo utilizado na indústria de semiacabados, porém pretendemos exportar a produção inicial antes da construção e entrada em operação da
unidade de semi-acabados. Para maiores informações vide a seção “Estudos de Viabilidade” neste Prospecto.
Em 18 de julho de 2006, a MMX Metálicos Brasil Ltda. (atual denominação da EBX Siderurgia Ltda.) obteve
licença prévia, concedida pelo Conselho Estadual de Controle Ambiental - CECA, para desenvolver estudos
para produção de ferro gusa, na região de Corumbá, Mato Grosso do Sul. A referida licença prévia é válida por
três anos, sendo que sua renovação deverá ser requerida com trinta dias de antecedência.
Além da planta de beneficiamento, os investimentos da Mina Corumbá também incluem uma
barragem de rejeitos, poços de água e escritórios, além do investimento no aumento adicional da
capacidade de produção, após julho de 2006, até o atingimento da capacidade nominal plena de
produção de 4,9 milhões de toneladas em 2008. Em 31 de março de 2006, o custo de capital total
registrado no ativo permanente da Mina Corumbá era de R$43 milhões.
Pesquisa Geológica – Sistema MMX Corumbá
A Companhia pretende implementar o seguinte programa de sondagem, o qual foi iniciado em abril de
2006, e compreende áreas de propriedade Companhia e áreas em adiantada fase de negociação.
Site
Mina 63 ....................
Mina 63 SW..............
Total (m)..................

Malha (m)
200 x 200
200 x 200
-

Nº Poços
Programado
300
200
-

Metragem
Programado (m)
2.000
3.000
5.000

Nº de Poços
Realizados
119
0
-

Metragem
Real (m)
831
0
831

Metragem
Real (m)
1.169
3.000
4.169

Com a pesquisa realizada até 31 de março de 2006, que incluiu escavação de poços e sondagem rotativa,
foi possível cubar recursos indicados da ordem de 64,95 milhões de toneladas.
Outros Eventos
Em 28 de abril de 2006, a MMX Corumbá celebrou Contrato de Promessa de Compra e Venda da
Fazenda Novos Dourados, localizada na região do Pantanal Sul a 94 Km da Cidade de Corumbá, no
Distrito do Amolar, na região conhecida como Serra do Amolar, sendo que uma vez consumada a
compra e venda definitiva, esta área será rebatizada com o nome Reserva Natural Eng. Eliezer Batista.
A Reserva Natural Eng. Eliezer Batista se encontra à margem direita do Rio Paraguai, seguindo o leito
do Rio por aproximadamente 20 Km e possui uma área total de 17.391 hectares (embora haja um erro
aparentemente material na escritura que indique 11.223 hectares). A MMX Corumbá efetuará o
pagamento de R$ 2 milhões, sendo que parte já foi paga na data da celebração do contrato, e o
restante será pago quando da transferência do registro do imóvel. A MMX Corumbá deverá pagar
adicionalmente R$40,5 por hectare que exceder a área descrita na escritura, desde que o erro na
escritura acima mencionado seja retificado.
Para demonstrar o nosso comprometimento com nossa política ecológica e conservacional, decidimos
pela aquisição da Reserva Natural Eng. Eliezer Batista para averbá-la como RPPN - Reserva Particular do
Patrimônio Natural, servindo de lastro ambiental para as nossas operações na região e como exemplo
de nossa prática corporativa de desenvolvimento sustentável, devendo, após a elaboração do plano de
manejo, definir seus usos. A Reserva Natural Eng. Eliezer Batista será uma área de preservação
ambiental permanente, patrocinada pela Companhia e aberta a visitação publica.
A Reserva Natural Eng. Eliezer Batista encontra-se na região do Pantanal declarada Reserva da Biosfera,
que apresenta uma vocação para se tornar uma unidade de conservação, evidenciada por sua
proximidade com o Parque Nacional do Pantanal (considerado Patrimônio Natural pela UNESCO) e a
RPPN Acurizal da Fundação Ecotrópica, somando-se aos esforços do governo federal e das ONGs na
criação dos corredores ecológicos.
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Financiamentos
Projeto de Mineração
A Mina Corumbá se encontra atualmente em fase de operação. Esperamos exportar, a preços e condições
de mercado, uma parte expressiva de nossa produção estimada de 1,0 milhão de toneladas de minério de
ferro para o ano de 2006, o que deverá representar uma geração de caixa positiva. A implantação da Mina
Corumbá está em fase final de investimento e as linhas de crédito atuais concedidas pelo Unibanco, pelo
Banco Itaú BBA e pelo Banco ABC, já contratadas ou desembolsadas, em conjunto com a receita própria da
MMX Corumbá, poderão cobrir integralmente as necessidades de capital do projeto. Os empréstimos já
desembolsados têm prazo médio de vencimento de 31 meses, taxa média equivalente a Libor de seis meses
mais um spread de 2,7%, nas atuais condições de mercado.
Projeto de Ferro Gusa e Semi-Acabados
Recebemos proposta de financiamento do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., sujeita a
condições usuais de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações da MMX
Metálicos e do projeto, para uma linha de crédito de US$150,0 milhões para o projeto, que demandará
recursos da ordem de US$148,0 milhões. Essa linha de crédito terá prazo de amortização de 7 anos e
taxa de juros equivalente ao Libor mais um spread de 3,2%.
Sistema MMX Amapá
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O Sistema MMX Amapá compreenderá uma mina de minério de ferro (Mina Amapá) e uma estrada de
ferro (Estrada de Ferro do Amapá) e compreenderá, uma usina de ferro gusa e semi acabados e um
terminal portuário no Município de Santana (Terminal Portuário de Santana). Somos proprietários de
70% das quotas representativas do capital social da MMX Amapá, proprietária da Mina Amapá e,
indiretamente, da MMX Logística, proprietária da Estrada de Ferro do Amapá e do Terminal Portuário
Santana, que planejamos desenvolver. Somos proprietários de 99,9% das quotas representativas do
capital social da MMX Metálicos, que pretende produzir ferro-gusa e a produtos semi acabados no
Sistema MMX Amapá.
Acreditamos que o Sistema MMX Amapá iniciará a produção de minério de ferro em julho de 2007, e
considerando sua capacidade nominal total, poderá produzir até 6,5 milhões de toneladas de minério
de ferro, base úmida a partir de 2009. O produto do Sistema MMX Amapá será transportado pela
Estrada de Ferro do Amapá e embarcado através do Terminal Portuário Santana. Além disso,
esperamos produzir 2,0 milhões de toneladas de ferro gusa por ano, a partir de abril de 2008. O ferro
gusa produzido em nossa usina no Amapá servirá de matéria-prima para a produção de semi-acabados
na usina do Sistema MMX Amapá, no volume de 490 mil toneladas de semi-acabados por ano a partir
de 2010, sendo que o volume remanescente, de cerca de 1,5 milhões de toneladas de ferro gusa, será
objeto de exportação.
Mineração
A operação de mineração do Sistema MMX Amapá será formada pela Mina Amapá, integrada, pela
Estrada de Ferro do Amapá, e pelo Terminal Portuário de Santana. A Estrada de Ferro do Amapá já se
encontra em operação e esperamos que a Mina Amapá e o Terminal Portuário de Santana entrem em
operação a partir de dezembro de 2007. Em 9 de março de 2006, após a conclusão de concorrência
pública patrocinada pelo Governo do estado do Amapá, a MMX Logística celebrou Contrato de
Concessão de Serviço Público de Transporte Ferroviário, para a operação da Estrada de Ferro do
Amapá, pelo prazo de 20 anos. De acordo com os termos do Contrato de Concessão, a MMX Logística
se comprometeu a investir um valor mínimo de R$ 40 milhões durante os dois primeiros anos de
vigência do Contrato de Concessão.
A Mina Amapá é uma jazida contida em uma série de direitos minerários localizados nos municípios de
Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no estado do Amapá, a cerca de 200 quilômetros, por
estrada ou ferrovia, desde Macapá, capital do estado Amapá. Macapá está a cerca de 30 quilômetros
ao norte da cidade portuária de Santana, na margem norte do Rio Amazonas. A mina estará localizada
a cerca de 15 quilômetros da Serra do Navio, onde uma mina de manganês foi operada por 40 anos,
até à sua exaustão em 1998. A infra-estrutura logística hoje existente no estado para o escoamento de
produção mineral foi construída, em parte, para a operação dessa extinta mina de manganês. A
Companhia não tem qualquer participação na mina exaurida ou em suas operações.
Em 2 de junho de 2006, adquirimos um terreno no qual planejamos construir o Terminal Portuário
Santana, compreendendo uma área contígua de 71,5 hectares, adjacente ao Porto de Santana. O
Terminal Portuário Santana encontra-se em fase de licenciamento ambiental. Se a concessão da licença
ambiental competente for obtida, pretendemos obter autorização da ANTAQ para a implantação de
um terminal portuário misto, ao longo do atual porto. Acreditamos que o Terminal Portuário de
Santana terá capacidade para receber navios de dimensões do tipo Panamas e poderá, com operações
de transshipping carregar navio do tipo Cape Size, porém com restrição atual de calado máximo de
11,5 metros, devido a limitações no canal de acesso na foz do rio Amazonas. Para permitir
carregamento integral dos navios até o seu calado máximo, serão efetuadas operações de transbordo
com navios de transferência que completarão a carga dos navios carregados parcialmente no porto de
Santana. Esta operação de transbordo será feita em uma área de fundeio abrigada e segura, localizada
a 450 km do porto de Santana, e será contratada junto à empresas especializadas que já fazem
operações semelhantes em portos na América do Sul. O Terminal Portuário de Santana foi concebido
para suportar uma capacidade de armazenagem de 500 mil toneladas de minério de ferro. Esperamos
que a capacidade de carregamento seja de aproximadamente 3 mil toneladas por hora em média.

139

Para iniciar a lavra da Mina Amapá deveremos, antes, converter os Alvarás de Autorização de Pesquisa
que cobrem os nossos recursos de Minério de Ferro em Concessões de Lavra. Os Alvarás de
Autorização de Pesquisa estão registrados em nome da MPBA, companhia que já fez parte do Grupo
EBX, mas, por força contratual, a MMX Amapá tem poderes amplos para gestionar perante o DNPM o
requerimento da correspondente Concessão de Lavra e registrar, em seu nome, o arrendamento para
fins de lavra de minério de ferro e demais minerais não preciosos (exceto cobre). Acreditamos que a
primeira Concessão de Lavra deverá ser outorgada até 31 de dezembro de 2006.
As qualidades químicas e físicas, esperadas, do pellet feed e do sinter feed da Mina Amapá são as seguintes:
Pellet Feed

Sinter Feed

Fe .................................................... 68,20%

Fe .................................................... 65,30%

SiO2 ................................................ 1,20%

SiO2 ................................................ 4,00%

Al2O3.............................................. 0,30%

Al2O3.............................................. 0,36%

P ...................................................... 0,04%

P...................................................... 0,06%

Mn .................................................. 0,10%

Mn .................................................. 0,18%

LOI................................................... 0,80%

LOI................................................... 1,30%

A área correspondente à Mina Amapá cobre cerca de 20 mil hectares de direitos minerários, quase
sempre contíguos. Os direitos minerários relativos à Mina Amapá encontram-se registrados em nome
da MPBA, até janeiro de 2004, uma empresa integrante do Grupo EBX, cujo controle foi alienado à
Goldcorp, Inc. A MMX é titular de direitos contratuais para pesquisar e lavrar jazidas de metais não
preciosos contidos nos direitos minerários, exceto cobre. Nos termos deste contrato, devemos pagar à
MPBA royalty de 1% da receita bruta relativa à venda dos minérios, inclusive minério de ferro,
produzidos eventualmente por nós. O governo também arrecada royalties sobre a produção mineral,
sendo que o royalty federal vigente para a produção de minério de ferro (ou outro metal não precioso)
é de 2% da receita bruta.
A outorga de licenças de mineração envolve licenciamento ambiental, um processo realizado junto à
SEMA. O licenciamento ambiental compreende as seguintes etapas: (i) licença prévia; (ii) licença de
instalação (construção); e (iii) licença de operação. A SEMA já concedeu licenças relativas à lavra de
ouro na área da Mina Amapá em favor da MPBA. Esperamos que o fato de a SEMA já ter concedido
licença para a lavra e ouro na área compreendida pela Mina Amapá facilite a outorga de licença
ambiental para as nossas atividades de lavra de minério de ferro, uma atividade reconhecidamente
menos poluente que a lavra e beneficiamento de ouro.
A União detém os direitos de superfície que cobrem os direitos minerários e acreditamos conseguir a
outorga dos direitos de uso e posse sobre a área da Mina Amapá, junto com a obtenção da licença
ambiental. O uso da área deverá ser obtido por meio de pedido de uma licença de ocupação junto ao
Serviço de Patrimônio da União.
O plano de desenvolvimento da Mina Amapá exige a construção de uma planta de concentração, com
uma esteira ligando essa fábrica ao local de carregamento do trem e uma estrada e uma linha de
transmissão de força até Serra do Navio (a cerca de 13 quilômetros do local). Planejamos construir o
Terminal Portuário Santana e melhorar a atual infra-estrutura da Estrada de Ferro do Amapá (inclusive o
material rodante). Neste sentido, nos comprometemos a investir um mínimo de R$40 milhões na
ferrovia durante os primeiros dois anos do contrato de concessão. A previsão de investimentos para a
Mina Amapá (menos custos relacionados ao desenvolvimento do porto e da melhoria da ferrovia) é de
R$152,5 milhões. O custo de capital estimado da melhoria da ferrovia e do material rodante é de
US$53,6 milhões. O custo de capital estimado para a construção do Terminal Portuário de Santana é de
US$66,4 milhões.
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A tabela abaixo apresenta o calendário projetado para o início da produção do Sistema Amapá, sendo
que planejamos alcançar a produção máxima até 2010:
Produto

Ano inicial de produção

Minério de ferro.................................................................... Dezembro de 2007
Ferro gusa............................................................................. Abril de 2008
Semi-acabados...................................................................... Agosto de 2009
Pesquisa Geológica – Sistema MMX Amapá
A Companhia pretende implementar o seguinte programa de sondagem, o qual foi iniciado em abril de 2006,
e compreende áreas contempladas pelo contrato de exploração celebrado entre a MMX Amapá e a MPBA.
Site
Taboca e Martelo ..........
Vila do Meio..................
Taperebá e Urucum .......
Eixo do Boomerang .......
Cupixinho......................
Total (m) ......................

Malha (m)
200 x 50
200 x 50
200 x 50
800 x 400
800 x 400
-

Nº Furos
Programado
185
150
36
20
20
-

Metragem
Programado (m)
10.000
10.000
2.500
1.500
1.500
25.500

Nº de Furos
Realizados
122
91
0
0
0
-

Metragem
Real (m)
5.632
6.430
0
0
0
12.062

Total
Fase II (m)
4.368
3.570
2.500
1.500
1.500
13.438

Com pesquisa realizada até 31 de março de 2006, foi possível cubar recursos da ordem de 219,74
milhões de toneladas de recursos de minério de ferro indicados e 155,74 milhões de toneladas de
recursos inferidos. Na continuidade do programa será dada prioridade às áreas adjacentes à porção já
pesquisada, assim como novas áreas mapeadas por geofísica que indicaram evidências de novas
formações ferríferas.
Usina de Ferro Gusa e Produtos Semi-Acabados
Adicionalmente, planejamos construir e instalar uma usina integrada de ferro gusa e semi-acabados em um
terreno de 175 hectares concedido pelo Governo do estado do Amapá à MMX Metálicos, por força do Termo
de Concessão de Uso No 01/2006, datado de 2 de maio de 2006. O início da produção de ferro gusa na usina
do Sistema MMX Amapá está previsto para julho de 2008, que, quando estiver operando em capacidade
plena, deverá produzir 2,0 milhões de toneladas de ferro gusa por ano, dos quais aproximadamente 480 mil
toneladas irão abastecer a usina de produtos semi-acabados. A previsão de investimentos de capital para a
usina de ferro gusa é de US$476,0 milhões. O início da produção de semi-acabados na usina integrada do
Sistema MMX Amapá está previsto para 2009, que, quando estiver operando em capacidade plena, deverá
produzir 490 mil toneladas de semi acabados por ano. A previsão de investimentos de capital para a usina de
semi acabados é de US$81,5 milhões. Nosso dispêndio para aquisição de imobilizado estimado para os
projetos de metais no Sistema MMX Amapá (ferro gusa e produtos semi-acabados) alcança US$642,7 milhões,
o que inclui figuras precedentes, investimentos para melhoria do Terminal Portuário de Santana, melhorias na
ferrovia e provisões de contingências.
Outros Eventos
Instalação da Usina Integrada de Ferro Gusa e Semi-Acabados
Em 2 de maio de 2006, o Governo do estado do Amapá outorgou, em favor da MMX Metálicos,
concessão de uso sobre um terreno de 175 hectares, situado no Distrito Industrial de Macapá e
Santana, para que possamos construir nossa usina integrada de ferro gusa e semi-acabados. A área
cedida encontra-se situada em terreno próximo à zona portuária, o que facilitará a exportação e o
escoamento da produção de insumos siderúrgicos produzidos por nossa subsidiária.
Aquisição da Área do Porto do Sistema MMX Amapá
Em 2 de junho de 2006, a MMX Amapá acordou em comprar um terreno onde construirá o Terminal
Portuário de Santana. MMX Amapá adquiriu este pedaço de terra que cobre uma área contínua de
71,5 hectares as margens do Rio Amazonas por R$15,6 milhões, a ser pago em 31 de dezembro de
2006, mediante a entrega da escritura final de compra e venda.
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Financiamentos
Projeto de Mineração
Este projeto envolve a Mina Amapá, a Estrada de Ferro do Amapá e o Terminal Portuário de Santana. No
que diz respeito à Estrada de Ferro do Amapá, a mesma já está em operação e exige, apenas, investimento
no aumento da capacidade de transporte. Além disso, o investimento para este ano, estimado em torno de
US$81,2 milhões, será feito com base na linha de financiamento obtida junto ao ABC BSC e ao Banco ABC
(num total de US$200,0 milhões), sendo que um acordo inicial (term sheet) já foi assinado. A linha de
crédito contratada perante o ABC BSC e o Banco ABC terá prazo de amortização de 7 anos, com 2 anos de
carência, e taxa de juros equivalente ao Libor de 6 meses mais um spread de 3,6%. Deste valor, US$100,0
milhões poderão ser pré-pagos e o ABC planeja transferir recursos para o BNDES, o qual se espera que
tenha taxa de juros de Libor mais um spread de 1%. O investimento total do projeto, no total de US$273
milhões, será dividido da seguinte forma: (i) US$200,0 milhões provenientes de financiamentos e (ii) US$73
milhões de capital próprio dos sócios-quotistas da MMX Amapá.
Projeto de Ferro Gusa e Semi-Acabados
Os investimentos de US$642,7 milhões no projeto de ferro gusa e semi-acabados do Sistema MMX
Amapá serão financiados com empréstimos e financiamentos, sendo que obtivemos do Banco Itaú
BBA, uma linha de crédito no valor de US$ 510 milhões, sendo que com linhas próprias no valor de
US$306,0 milhões e com linhas sindicalizadas, em condições de melhores esforços, no valor de
US$204,0 milhões. O financiamento contratado com o Banco Itaú BBA está sujeito a condições usuais
de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações da MMX Metálicos e do
projeto, com prazo de amortização de 10 anos, e taxa de juros equivalente a Libor de seis meses mais
um spread de 1,4%, nas atuais condições de mercado (assumindo a participação de 50% do BNDES).
Sistema MMX Minas-Rio
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O Sistema MMX Minas-Rio compreenderá uma mina de minério de ferro (Mina Minas Gerais), um
mineroduto (um duto que transportará polpa de minério de ferro ao terminal portuário), um terminal
portuário (Porto do Açu) e uma usina de pelotização. Somos proprietários de 70% das quotas
representativas do capital social da MMX Minas-Rio, proprietária das jazidas que compreenderão a Mina
Minas Gerais e do imóvel que compreenderá o Porto do Açu, e de 99,9% das quotas representativas do
capital social da MMX Metálicos, que desenvolve a usina de pelotização no Sistema MMX Amapá.
O Sistema MMX Minas-Rio é um projeto integrado formado por jazidas de minério de ferro, um mineroduto
de aproximadamente 553 quilômetros (com capacidade para transportar 26,6 milhões de toneladas por
ano) ligando Mina Minas Gerais ao Porto do Açu, a ser construído no município de São João de Barra no
estado do Rio de Janeiro. O Sistema MMX conterá uma usina de pelotização, na área do Porto de Açu, com
a conclusão do plano de desenvolvimento. Espera-se que o Porto do Açu inclua um terminal de uso misto e
com uma grande retro-área (1.924 hectares), onde pretendemos construir uma usina de pelotização, com
capacidade de produção de 7,0 milhões de toneladas por ano.
Esperamos iniciar a exportação de minério de ferro a partir do Sistema MMX Minas-Rio em abril de 2009.
Acreditamos que o Sistema MMX Minas-Rio, em plena capacidade, produzirá até 26,6 milhões de toneladas
de minério de ferro por ano, dos quais 19,0 milhões de toneladas serão pellet feed para exportação e 7,6
milhões de toneladas de pellet feed serão empregadas na produção de 7,0 milhões de toneladas de pelotas
de minério de ferro, beneficiadas em uma usina de pelotização a ser construída no terreno do Porto do Açu.
Estimamos que a nossa usina de pelotização, no Porto do Açu, iniciará suas operações em 2010. Esperamos
que a exportação de produtos derivados de minério de ferro produzido no Sistema MMX Minas-Rio seja
realizada através de navios transoceânicos do tipo cape-size e Navios VLOC.
A tabela a seguir demonstra nossa previsão para início da produção para o Sistema MMX Minas-Rio:
Produto
Minério de Ferro
Pellets

Início da produção
Abril de 2009
Maio de 2010

Detemos Alvarás de Exploração de Pesquisa da área onde pretendemos desenvolver a mina do Sistema
MMX Minas-Rio. As qualidades químicas e físicas, indicativas, de pellet feed de tal mina são as seguintes:
Minério de ferro
Fe .......................................................................................................................................... 68,50%
SiO2 ...................................................................................................................................... 1,10%
Al2O3 ...................................................................................................................................... 0,30%
P............................................................................................................................................ 0,02%
S............................................................................................................................................ 0,003%
Mn ........................................................................................................................................ 0,06%
CaO....................................................................................................................................... 0,05%
MgO...................................................................................................................................... 0,05%
LOI......................................................................................................................................... 0,20%

O início da produção da mina do Sistema MMX Minas-Rio está previsto para 2009, após a conclusão da
exploração e a concessão das outorgas necessárias para o início das atividades de mineração.
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Pesquisa Geológica Minas – Rio
A Companhia pretende implementar o seguinte programa de sondagem, o qual foi iniciado em abril de 2006,
e compreende áreas de propriedade da MMX ou direitos minerários sobre os quais temos opção de compra.
Site
Itapanhoacanga.......
João Monlevade ......
Serro .......................
Conceição ...............
Total (m) ................

Malha (m)
200 x 200
200 x 200
200 x 200
200 x 200
-

Nº Furos
Programado
100
39
98
240
-

Metragem
Programado (m)
10.500
3.400
6.860
16.800
37.560

Nº de Furos
Realizados
50
39
0
0
-

Metragem
Real (m)
5.886
3.400
0
0
9.286

Metragem
a Real (m)
4.614
0
6.860
16.800
28.274

Com a sondagem realizada até 31 de março de 2006, foi possível bloquear recursos indicados de 407,86
milhões de toneladas e recursos inferidos de 305,16 milhões de toneladas de minério de ferro (dois direitos
minerários de Itapanhoacanga e três de João Monlevade – para maiores informações ver seção “Estudos de
Viabilidade”). A continuidade do programa de sondagem contempla as novas áreas recém adquiridas pela
Companhia, como Conceição do Mato Dentro (Serra do Sapo – seis direitos minerários) e Serro (cinco
direitos minerários). Todas as licenças para a sondagem estão em fase avançada de aprovação. Além das
nove sondas que foram contratadas junto a empresas terceirizadas de sondagem, já estão sendo
mobilizadas outras seis para dar continuidade ao programa de pesquisa acima. A pesquisa no Serro foi
iniciada no segundo trimestre de 2006.
Outros Eventos
Aquisição de Direitos Minerários
Em 28 de abril de 2006, a MMX Minas-Rio adquiriu opções de compra de seis Alvarás de Autorização de
Pesquisa, na região da Serra do Espinhaço, Minas Gerais, no âmbito do Sistema MMX Minas-Rio. Os direitos
minerários adquiridos contém fortes indicativos de um extenso depósito de minério de ferro de qualidade,
capaz de proporcionar produtos no segmento premium da indústria de minério de ferro, estando
compreendidos na mesma faixa de ocorrência geológica dos Alvarás de Autorização de Pesquisa da
Companhia situados no município de Alvorada de Minas e Serro, sendo que, até 31 de março de 2006,
apenas no Alvará do Município de Alvorada de Minas já havíamos identificado aproximadamente 407,86
milhões de toneladas de minério de ferro de recursos indicados e aproximadamente 305,16 milhões de
toneladas de recursos de minério de ferro inferidos. Embora não tenhamos iniciado os trabalhos de pesquisa
geológica na área compreendida pelos direitos minerários citados, acreditamos que, em função do
conhecimento estrutural da geologia regional adquirido com o programa realizado em Alvorada de Minas e de
relatos de pesquisas regionais realizadas por outras grandes empresas de mineração estabelecidas na região,
com trabalhos publicados, podemos adotar parâmetros estruturais semelhantes, que, por extrapolação,
poderão, se confirmados, acrescentar tonelagem adicional significativa ao Sistema MMX Minas-Rio, embora
não possamos, ainda, precisar números esperados para recursos medidos, indicados e inferidos. Nesse
contexto, a SRK, empresa independente contratada para elaborar o estudo de viabilidade do Sistema MMX
Minas-Rio e validar os recursos medidos, indicados e inferidos, apresentou breve conclusão sobre a tonelagem
potencial adicional que essas áreas poderão representar (para maiores detalhes, veja a seção “Resumo dos
Estudos de Viabilidade”).
As características geológicas dos direitos minerários adquiridos nos encorajam a iniciar, de imediato, trabalhos
de pesquisa para comprovação de novos recursos e reservas de minério de ferro, assim como estamos
efetuando em Alvorada de Minas e atualmente iniciado na região do Serro.
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Memorandos de Entendimentos
Em 27 de abril de 2006, a Companhia firmou Memorando de Entendimentos com a Sojitz Corporation, que
tem por objeto a aquisição de 6 milhões de toneladas (dmt – equivalentes a 6,5 milhões de toneladas
úmidas) de pellet feed por ano do Sistema MMX Minas-Rio. A Sojitz Corporation nos informou que
pretende negociar o produto adquirido da Companhia exclusivamente a consumidores da indústria
siderúrgica na China. O compromisso de compra da Sojitz Corporation, após a celebração de contrato
definitivo de compra e venda, deverá ter vigência de 5 a 10 anos. O minério de ferro será entregue FOB no
Porto de Açu e vendido a preço de mercado, com reajustes anuais, conforme negociações entabuladas
entre produtores e grandes consumidores de minério de ferro.
Em 28 de abril de 2006, a MMX firmou Memorando de Entendimentos com a Sumitomo Corporation,
empresa trading japonesa de renome, que tem por objeto a aquisição, pela Sumitomo Corporation, de pelo
menos 6 milhões e até 10 milhões de toneladas (dmt – equivalentes a 6,5 e 10,9 milhoes de toneladas úmidas,
respectivamente) de pellet feed por ano do Sistema MMX Minas-Rio. A Sumitomo Corporation contempla
negociar o produto adquirido da Companhia a consumidores japoneses ou de outros países asiáticos, ou,
ainda, através de sócios estratégicos europeus. O compromisso de compra da Sumitomo Corporation, após a
celebração de contrato definitivo de compra e venda, deverá ter vigência de 5 a 10 anos. O minério de ferro
será entregue FOB no Porto de Açu e vendido a preço de mercado, com reajustes anuais, conforme
negociações entabuladas entre produtores e grandes consumidores de minério de ferro.
Protocolos de Compromissos
Em junho de 2006, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais e a MPC – Mineração
Pesquisa e Comércio celebraram Protocolo de Compromissos com o objetivo de formalizar a decisão
dos Estados partícipes em colaborar com a implantação de um Corredor Logístico a ser desenvolvido e
implementado pela MPC, para o escoamento e exploração de minério de ferro através de duto de
transporte do referido produto e de Porto Marítimo localizado na região do Norte-Fluminense.
O Mineroduto atravessará regiões do Estado de Minas Gerais e do Estado do Rio de Janeiro,
interligando as minas e demais instalações da MPC em Minas Gerais com o Porto do Açu no Rio de
Janeiro. O complexo portuário também abrigará uma base de apoio “off shore” e, instalações de
exportação de granéis líquidos, notadamente de álcool.
O protocolo estabelece que a MPC poderá indicar outra empresa do Grupo EBX ou sociedade de
propósito específico constituída pela MPC ou pelo Grupo EBX para a implementação do Corredor
Logístico. Dispõe ainda, que os Estados partícipes declararão, conforme o caso, a utilidade pública para
fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão administrativa ou pública de
passagem, em favor da MPC, de imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade particular
ou de municípios envolvidos, necessários à construção e/ou implantação do Corredor Logístico.
Os recursos necessários à efetivação da desapropriação ou servidão serão aportados exclusivamente pela
MPC. Os Estados partícipes instituirão ainda, em favor da MPC direitos de passagem pela faixa de terra do
domínio público ocupado por rodovias estaduais de sua respectiva jurisdição, observados os limites legais.
A MPC deverá arcar com quaisquer despesas financeiras para a execução do Corredor Logístico,
devendo os demais partícipes disponibilizar pessoal adequado para o acompanhamento dos trabalhos,
assim como praticar os atos necessários e fornecer as informações técnicas que disponham para a fiel
execução do mesmo.
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Financiamentos
Projeto de Mineração
Este projeto envolve a Mina Minas Gerais, o mineroduto e o Porto do Açu. O investimento total de
US$2,0 bilhões. Planejamentos financiar 75% deste projeto. Recebemos uma sinalização do Unibanco
para uma linha de crédito de R$1,5 bilhão, sujeita a condições usuais de mercado, tais como
constituição de garantias, auditoria de informações da MMX Minas-Rio e do projeto. O financiamento
com o Unibanco deverá ter prazo de 12 anos. O restante 25% dos investimentos necessários serão
financiados com nossos próprios recursos. e parcela equivalente a 30% de propriedade da Centennial
será arcada pela mesma. Para os investimentos iniciais do projeto e licenças, o Unibanco liberou uma
linha, na modalidade empréstimo-ponte, de US$50,0 milhões.
Planta de Pelotização
Os investimentos de US$433,0 milhões na planta de pelotização no Rio de Janeiro (para maior detalhes
ver seção “Estudos de Viabilidade”) serão financiados com empréstimos e financiamentos, sendo que
já obtivemos do Banco Itaú BBA, uma linha de crédito no valor de US$ 325,0 milhões, contratada por
força de um acordo inicial com o Banco Itaú BBA, no qual a instituição financeira se compromete com
linhas próprias no valor de US$195,0 milhões e com linhas sindicalizadas em condições de melhores
esforços no valor de US$130,0 milhões. A linha de crédito contratada com o Banco Itaú BBA está
sujeita a condições usuais de mercado, tais como constituição de garantias, auditoria de informações
da MMX e do projeto, terá prazo de amortização de 10 anos, carência de seis meses após o inicio da
operação comercial da planta de pelotização situada no Sistema MMX Minas-Rio, e taxa de juros
equivalente a Libor de seis meses mais um spread de 1,4%, nas atuais condições de mercado.
PROJETOS ADICIONAIS
Detemos requerimentos de pesquisa no estado do Paraná (pendente de aprovação do DNPM), onde
planejamos desenvolver atividades de exploração para a identificação de recursos minerais que
poderão, um dia, constituir uma mina de minério de ferro. A área objeto dos requerimentos de
pesquisa está situada a cerca de 45 quilômetros do Porto de Paranaguá, o que permitiria escoar uma
eventual produção por caminhão até o terminal portuário existente. Nós não dispomos de informações
suficientes para aferir os recursos minerais existentes nesses requerimentos de pesquisa.
PROCESSO DE LAVRA E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE FERRO
O processo de lavra é realizado com equipamento de escavação – escavadeiras e pás mecânicas, que
carregam o produto (run of mine), em caminhões de grande porte que vão alimentar a usina de
beneficiamento. As operações de lavra incluem a remoção e armazenagem do solo para futura
reabilitação do local da mineração.
O minério proveniente da mina (run of mine), é alimentado em uma moega, de onde segue para uma
grelha, que separa as partículas maiores e envia para a britagem. A britagem é feita em dois ou três
estágios, com britadores de mandíbulas (primários); cônicos (secundários ou terciários) ou de impacto
(terciários). Estes britadores operam em circuito fechado com peneiras, resultando eventualmente em
um produto menor que 32 mm.
O produto é então classificado em frações de diferentes tamanhos: o produto menor que 32 mm e
maior que 6,3 mm é denominado granulado ou lump, e pode ser carregado diretamente nos fornos de
redução para produção de ferro metálico; o produto menor que 6,3 mm e maior que 1,0 mm é
denominado sinter feed, antes de ser carregado nos fornos de redução. Se for um produto impuro, é
submetido a uma concentração (magnética ou gravimétrica), recuperando-se apenas as frações
magnéticas ou pesadas. As frações não magnéticas ou leves são descartadas como rejeito.
O produto menor que 1,0 mm e maior que 0,15 mm pode ter dois destinos. Pode fazer parte do sinter
feed, após concentrado por meios semelhantes aos do produto anterior ou pode ser moído para a
produção do quarto produto, o pellet feed.
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O pellet feed é o material menor que 0,15 mm e geralmente maior que 0,01 mm, já que uma fração
finíssima, menor que 0,01 mm constitui as lamas, que são separadas constituindo-se em rejeito. Esse
pellet feed é concentrado por flutuação, processo que tira proveito das propriedades de hidrofobicidade
de alguns reagentes que aderem à superfície do quartzo, fazendo que este acompanhe bolhas de ar que
são geradas em um equipamento denominado célula de flotação. Nesse equipamento as partículas de
hematita (óxido de ferro) afundam, constituindo-se em concentrado.
O concentrado fino, ou pellet feed será remoído nas usinas de pelotização, onde será aglomerado com
bentonita formando pelotas que serão queimadas, adquirindo resistência antes de serem enviadas para os
fornos de redução.
Os rejeitos grossos maiores que 0,15 mm serão empilhados em áreas especialmente reservadas, que serão
posteriormente revegetadas. Os rejeitos mais finos são enviados para as barragens de rejeito, construída
para reter todos os sólidos, propiciando efluentes limpos, sem danos para o meio ambiente.
Toda a água captada e utilizada é tratada, para ser devolvida ao seu curso com a mesma qualidade que
tinha na captação. A reutilização da água no processo é maximizada para minimizar esses efluentes.
Clientes, Vendas e Marketing
Planejamos utilizar a totalidade do minério de ferro, das pelotas, do ferro gusa e dos semi-acabados para
fornecimento à indústria siderúrgica. Os níveis de demanda atuais e previstos para o futuro para produtos
siderúrgicos afetam a demanda pelo nosso minério de ferro e demais insumos siderúrgicos.
Prevemos exportar mais de 90% do nosso minério de ferro, principalmente para o Oriente Médio,
Argentina, Ásia e Europa.
Investimos fortemente no atendimento ao cliente de forma a melhorar nossa competitividade.
Trabalhamos junto aos clientes para compreender seus principais objetivos e adaptar o minério de ferro
vendido ao atendimento das necessidades específicas de cada cliente. Para fornecer um produto ideal
para a operação dos fornos de nossos clientes, aproveitamos nossas diversas minas de minério de ferro de
forma a produzir produtos de ferro variados, com diferentes teores de ferro, sílica e alumínio e
propriedades físicas, tais como granulometria. Consideramos que seremos capazes de eventualmente
oferecer produtos aos nossos clientes mais variados do que os produtos dos nossos concorrentes na
Austrália e no Canadá, além de serem produtos de maior teor de ferro. Acreditamos que essa variedade
nos ajudará a compensar eventuais desvantagens em relação à concorrência melhor localizada.
Distribuição
O acesso e a operação de sistemas eficientes de logística integrada para nossos produtos complementam
as nossas atividades de produção de minério de ferro e nossa estratégia de nos mantermos como
produtores de baixo custo. Pretendemos operar uma ferrovia e um mineroduto, além de utilizarmos uma
hidrovia, integrados à produção das respectivas minas, além de termos acesso a uma rede de terminais
em cada um dos Sistemas Integrados MMX. Essa rede transporta nossos produtos dos locais de produção
até os terminais marítimos e clientes internos. A hidrovia do Rio Paraguai entre Corumbá e San Nicolás,
Argentina, servirá de meio de transporte ao Sistema Corumbá, com capacidade de carga diária superior a
70 milhões de toneladas de minério de ferro. A ferrovia Amapari-Santana serve de ligação ao Sistema
Amapá, com capacidade de carga diária de 17,8 mil toneladas de minério de ferro, enquanto o
mineroduto de Minas Gerais a Porto do Açu é o meio de transporte do Sistema Minas-Rio, com
capacidade de carga diária de 72,8 mil toneladas de minério de ferro.
Os nossos terminais portuários, quando construídos, e os portos públicos em cada um de nossos Sistemas
Integrados receberão minério de ferro e insumos siderúrgicos dos sistemas de transporte para embarcálos em navios. Barcaças de empresas contratadas transportam o minério da Mina Corumbá diretamente
para o terminal de San Nicolás e suas instalações de carga de navios. O Terminal Portuário Santana, a ser
instalado no delta do Rio Amazonas, adjacente ao atual Porto de Santana, no estado do Amapá, atenderá
o Sistema MMX Amapá. A Estrada de Ferro do Amapá transportará minério de ferro da Mina Amapá
diretamente para o Terminal Portuário Santana (assim que estiver construído) e suas instalações de carga.
Planejamos vender nossos produtos FOB, o que significa que o preço da fatura incluirá a entrega até o
porto de embarque dos produtos.
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Concorrência
O mercado internacional de minério de ferro é altamente competitivo, dominado por grandes produtores.
Os principais fatores que afetam a concorrência são preço, qualidade, gama de produtos oferecidos,
confiabilidade e custos de transporte.
Esperamos que os nossos maiores concorrentes no mercado asiático estarão localizados na Austrália,
incluindo BHP Billiton e Rio Tinto Corporation, além da CVRD. Apesar dos custos de transporte para
entrega de minério de ferro da Austrália a clientes na Ásia serem, geralmente, mais baixos que os nossos,
em razão da proximidade geográfica desse País, acreditamos que somos capazes de nos manter
competitivos no mercado asiático por duas razões principais.
Primeiramente, os produtores de aço costumam buscar tipos (ou misturas) de minério de ferro que sirvam
na produção do produto final da forma mais econômica e eficiente. Acreditamos que o nosso minério de
ferro tenha baixo teor de impurezas, o que costuma significar custos de transformação mais baixos. Por
exemplo, acreditamos que o teor de alumínio do nosso minério de ferro seja muito baixo se comparado
ao australiano. Tradicionalmente, Austrália e Brasil são os dois grandes exportadores de minério de ferro,
em razão da alta qualidade de suas reservas de minério.
Não obstante, nos últimos anos o percentual médio de hematita no minério extraído na Austrália baixou
de 80% para 35%. Essa tendência gerou uma maior demanda de hematita do Brasil, que costuma ser
misturada ao minério de ferro australiano ou de outros países para aumentar a qualidade do minério de
ferro para níveis exigidos pelos consumidores. Além disso, as usinas costumam estabelecer relações
comerciais com base no fornecimento regular de uma mistura específica de minério de ferro.
Os principais produtores mundiais encontram-se relacionados abaixo:
•

Iron Ore Co. (Canadá);

•

Quebec Cartier Mining Co. (Canadá);

•

Luossavaara Kiirunavaara AB (Suécia);

•

Société Nationale Industrielle et Minière (Mauritânia);

•

Kumba Resources (África do Sul);

•

Subsidiárias da BHP Billiton (Austrália);

•

Subsidiárias da Rio Tinto (Inglaterra); e

•

Subsidiárias da CVRD (Brasil).

O mercado brasileiro de minério de ferro é altamente competitivo, com uma grande quantidade de
pequenos produtores, além da CVRD. Além do preço ser um fator relevante, qualidade e confiabilidade
também são importantes fatores competitivos. Acreditamos que o transporte integrado e a logística de
nossos Sistemas Integrados MMX, a alta qualidade do nosso minério e nossos serviços técnicos nos
tornam um forte concorrente no mercado nacional. Os preços dominantes do mercado de exportação,
ajustados de forma a compensar a redução dos custos de transporte para clientes internos, influenciam a
comercialização de minério de ferro no mercado nacional.
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Questões Regulatórias
A Constituição Federal estabelece que todos os recursos minerais brasileiros pertencem à União. A
Constituição Federal exige que as companhias de mineração sejam constituídas de acordo com a
legislação do País. A Constituição Federal e o Código de Mineração impõem às companhias de
mineração várias restrições relacionadas, entre outros fatores:
à forma como os recursos minerais são explorados;
à saúde e a segurança dos trabalhadores;
à proteção e a reabilitação do ambiente;
à prevenção da poluição; e
ao fomento das comunidades onde as minas estão localizadas.
Além disso, as companhias de mineração que exploram reservas minerais em áreas fronteiriças, como a
MMX Corumbá, devem cumprir uma série adicional de restrições, inclusive as que limitam o
investimento estrangeiro a 49% do capital social total dessas companhias.
As companhias de mineração no Brasil só podem explorar e extrair recursos minerais mediante
autorizações de pesquisa ou concessões de lavra atribuídas pelo DNPM, autarquia do Ministério das
Minas e Energia, e pelo próprio Ministério de Minas e Energia. O DNPM outorga autorizações de
pesquisa à solicitante por um prazo inicial máximo de três anos. Essas autorizações são renováveis, a
critério do DNPM, por um prazo adicional de um a três anos, desde que a solicitante seja capaz de
demonstrar que a renovação é necessária para a adequada conclusão das atividades de pesquisa. Essas
atividades no local devem ser iniciadas 60 dias após a publicação oficial do alvará de autorização de
pesquisa (caso a companhia de mineração seja a proprietária). Após a conclusão das atividades de
exploração geológica do local, a autorizada deve apresentar um relatório final ao DNPM. Se a
exploração geológica revelar a existência de uma reserva mineral economicamente explorável, a
autorizada terá um ano (que poderá ser estendido pelo DNPM) a partir da aprovação do relatório pelo
DNPM para solicitar a concessão de lavra ou transferir seu direito de exploração a um terceiro. Quando
a concessão de lavra é outorgada, a concessionária deve iniciar as atividades de mineração no local e
no prazo de seis meses. As concessões de lavra são concedidas por prazo indeterminado, até a
exaustão do depósito mineral. Os minerais extraídos, especificados na concessão, serão de propriedade
da concessionária. Sujeita à aprovação prévia do DNPM, a titular de concessão de lavra pode transferila a um terceiro qualificado para ser detentor de concessões. Em alguns casos, as concessões de
mineração são questionadas por terceiros.
Para a exploração de recursos minerais na faixa de fronteira, que corresponde a uma faixa de 150
quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, as companhias de
mineração deverão obter o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. Para a obtenção de
tal autorização, as companhias deverão satisfazer às seguintes condições: (i) pelo menos 51% do
capital social pertencer a brasileiros (considerando-se controle direto e indireto); (ii) pelo menos 2/3 dos
trabalhadores das minas serem brasileiros; e (iii) a administração deve competir à maioria de brasileiros,
assegurados a eles poderes predominantes (Lei nº 6.634/79 e Decreto nº 85.064/80).
O governo brasileiro tributa as companhias de mineração com base nos minerais extraídos. Também
impõe outras obrigações financeiras. Por exemplo, as companhias de mineração devem indenizar os
proprietários privados por perdas e danos causados pelo uso e a ocupação de terrenos, além dos
governos estadual ou municipal onde a mina está localizada. No caso de mineração em terrenos
privados, as companhias de mineração devem pagar um pequeno percentual aos proprietários, com
base no valor dos tributos pagos sobre as atividades de mineração. A grande maioria das nossas minas
e concessões de mineração está localizada em terras que não são de nossa propriedade ou públicas,
para as quais detemos concessões de mineração.
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Aspectos Ambientais
As legislações federal, estadual e municipal contêm disposições para controle e proteção ambiental no
Brasil. Essa legislação regulamenta a utilização de recursos naturais, a reabilitação e restauração de
áreas exploradas, o controle de emissões de poluentes, o tratamento de efluentes industriais, além da
utilização, manuseio e eliminação final de materiais perigosos. É possível que o atual ambiente
normativo se torne mais rigoroso no futuro. O aumento do rigor na legislação poderá gerar um
aumento de nossos custos para cumprirmos as determinações legais.
A legislação ambiental exige a obtenção de licenças ambientais antes da construção, instalação,
ampliação, modificação ou operação de qualquer instalação ou atividade que usa recursos naturais e
causa, ou tem potencial de causar, degradação ou poluição ambiental ao território brasileiro, tais como
a execução das atividades de mineração. As atividades cujos impactos são considerados significativos
estão sujeitas à elaboração de avaliações de impacto ambiental (EIA/RIMA) e a sua apresentação às
autoridades governamentais que emitem licenças ambientais. Ademais, tais atividades implicam a
necessidade de se proceder a compensação ambiental. Trata-se de investimentos em unidades de
conservação de, pelo menos, 0,5% do custo total do empreendimento. Teremos que obter licenças
ambientais para construir, instalar e operar os recursos naturais de modo a evitar contaminação do
ambiente. Nossa política ambiental tem como escopo obter as licenças para cada uma das nossas
instalações e atividades.
O processo de obtenção de uma licença ambiental compreende três etapas:
licença prévia – concedida durante a fase preliminar do planejamento das instalações, aprovando o
local e o conceito de instalação baseada no seu impacto ambiental e estabelecendo os requisitos
básicos a cumprir nas próximas etapas de implementação do projeto;
licença de instalação – autoriza a instalação da operação, de acordo com as especificações
apresentadas nos planos, programas e projetos aprovados pelas autoridades; e
licença de operação – autoriza o início da operação das instalações, após o cumprimento efetivo da
licença de instalação; e confirmação pelas autoridades governamentais de que as medidas e as
condições de controle ambiental exigidas da operação foram cumpridas.
Todas as licenças ambientais são válidas durante um prazo determinado, podendo ser canceladas se
algumas das condições ou exigências impostas pela autoridade licenciadora não forem cumpridas.
Sempre que a área de influência da atividade envolver um território que abranja mais de um município
ou estado ou que cause impactos em áreas sob jurisdição da União, conflitos de competência entre
autoridades de licenciamento ambiental podem ocorrer. Além disso, dependendo do nível de impacto
ambiental causado pela atividade, o processo de licenciamento ambiental poderá exigir a apresentação
de estudos de impacto ambiental e a realização de audiências públicas, que podem aumentar
consideravelmente a complexidade e a duração do processo de licenciamento como um todo, expondo
a atividade a eventuais reclamações de terceiros.
Temos o compromisso de cumprir com todas as exigências legais e de alcançar um bom
relacionamento com as partes interessadas, em especial comunidades localizadas perto dos locais de
nossas operações. A atribuição de licenças ambientais para atividades de mineração também exige a
apresentação junto às autoridades ambientais competentes de um plano de restauração das áreas
exploradas, que deve ser implementado após o eventual fechamento da mina.
Nos termos da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), o não cumprimento da legislação ambiental
pode levar a penalidades criminais, como prisão e outras restrições de direitos pessoais (inclusive de
conselheiros, diretores e gerentes de companhias), além de multas e da prestação de serviços públicos
obrigatórios por pessoas jurídicas e físicas. As penalidades administrativas vão de advertências e multas
até à suspensão das atividades, podendo também implicar a perda ou redução de incentivos ou o
cancelamento ou interrupção de linhas de crédito concedidas por órgãos governamentais.
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Termos de compromisso ou de ajustamento de conduta podem ser celebrados com as autoridades
ambientais competentes ou com o Ministério Público caso sejam detectadas desconformidades
ambientais em nossas instalações.
As leis ambientais brasileiras utilizam o instituto da responsabilidade objetiva para determinar a
obrigação de corrigir danos causados ao ambiente e indenizar terceiros atingidos, de modo que a
imposição dessa obrigação independe de culpa do poluidor. Além disso, a estrutura societária de uma
companhia que viola uma norma ambiental pode ser desconsiderada se essa estrutura for considerada
um obstáculo à completa recuperação dos danos ambientais.
Responsabilidade Social
Consideramos que a transparência e responsabilidade são a chave para a condução de nossos negócios e a
relação harmoniosa com as comunidades onde nossos negócios estão localizados. Entendemos que uma
companhia só pode ser bem-sucedida quando encontrar uma solução ideal para todas as partes envolvidas.
Deste modo, enfatizamos a transparência em nossas relações com entidades governamentais e com as
comunidades onde operamos ou planejamos operar. Devido à natureza dos nossos negócios, costumamos
interagir com todos os escalões do governo e do público em geral. Procuramos cumprir de forma rigorosa a
legislação a nós aplicável, além de promover a “cidadania empresarial” positiva. Essa cidadania empresarial
inclui o respeito pelo meio-ambiente e pelas pessoas nas áreas abrangidas pelos nossos atuais e futuros
Sistemas MMX Integrados. Esperamos que os nossos projetos de mineração e metalurgia criem empregos e
desenvolva a atividade econômica em regiões muitas vezes marcadas pela pobreza.
Propriedades, Plantas e Equipamentos
Além de nossa sede, as propriedades, plantas e equipamentos encontram-se descritas nesta seção. Para
maiores informações vide o item “Nossos Sistemas MMX Integrados” nesta seção.
MARCAS E PATENTES
Depositamos 14 pedidos de registro de marca junto ao INPI, para o nome “MMX”, todos em nome da
MMX Mineração e Metálicos S.A.
SEGUROS
Contratamos cobertura de seguros para vários tipos de riscos, tais como responsabilidade civil, seguro
automóvel, contra incêndio, riscos operacionais (incluindo transporte de minerais), além de uma apólice
de seguro de vida em grupo para os nossos funcionários. As apólices estão em vigor e os prêmios
foram devidamente pagos. Consideramos que a nossa cobertura de seguros é consistente com as
outras empresas de dimensão semelhante operando no setor.
Em 31 de março de 2006 as coberturas de seguros eram: (i) operacionais, composto por R$7,5 milhões
para danos materiais e R$4,6 milhões para responsabilidade civil e R$2,1 milhões para mortes
acidentais ou invalidez e R$0,4 milhão para custos médicos e hospitalares; e (ii) R$1,1 milhão para
responsabilidade civil no caso de acidentes com automóveis.
Até 31 de março de 2006, havíamos pago um prêmio de R$96 mil para o exercício social de 2006.
EMPREGADOS E POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Quadro de pessoal
Em 31 de março de 2006, o nosso quadro de empregados da Companhia era composto por 160
empregados. O valor total da folha de pagamento da Companhia era de R$ 633,5 mil, referente ao
mês de março de 2006.
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A tabela que se segue indica o número de colaboradores da MMX no ano de 2005, assim como nos
três primeiros meses de 2006 e sua divisão em funções administrativas e operacionais:

Número total de colaboradores .................................
Amapá..........................................................................
Corumbá ......................................................................
Minas Gerais ................................................................
Rio de Janeiro (Sede) ..................................................

Em 31 de março de
2006
160
40
57
4
59

Em 31 de dezembro de
2005
111
33
45
1
32

Saúde e Segurança
Implementamos um programa de prevenção de riscos ambientais o qual detalha todas as atividades
desenvolvidas em todas as funções profissionais, os riscos pertinentes às mesmas e as medidas de
segurança inerentes a cada uma delas.
Em 31 de março de 2006, não possuíamos empregados afastados por acidentes do trabalho.
Política de Recursos Humanos
Nós consideramos nossa política de recursos humanos como parte integrante de nossa estratégia
empresarial. Por isso, praticamos uma administração de recursos humanos transparente, onde o foco
principal é a constante valorização e desenvolvimento dos talentos humanos, por meio dos mais
avançados instrumentos de gestão de pessoas.
A área de recursos humanos da MMX possui foco na contratação de profissionais éticos, qualificados e
com disposição para enfrentar e superar desafios. Buscamos incentivar condições de desenvolvimento
contínuo a todos os nossos colaboradores através de programas de capacitação, desenvolvimento e
qualificação profissional.
Os gestores da MMX se planejam para estabelecer metas desafiadoras e motivadoras para seus
colaboradores, levando-os a se comprometer com a excelência do desempenho e dos resultados
organizacionais. Além disso, visamos promover práticas de compensação atraentes e competitivas em
relação ao mercado e adequadas aos objetivos dos negócios.
Remuneração
Consideramos a política de remuneração de nossos colaboradores, principalmente de nossos Diretores
e de nosso pessoal chave, um diferencial estratégico para mantê-los e motivá-los, além de atrair novos
talentos para a organização.
Com uma visão moderna, a MMX optou pelo conceito de remuneração total baseada em salários e
benefícios atraentes, somados a um agressivo sistema de remuneração variável composto por
bonificação por resultados/metas alcançadas e plano de opção de compras de ações para seus
executivos de primeira linha. Além de todos os Diretores da Companhia, 14 colaboradores do corpo de
gerência graduada da Companhia possuem opções de compra de ações de propriedade de nosso
acionista controlador, Eike Batista (veja “Planos de Opção de Compra de Ações” na seção
“Administração” deste Prospecto).
Plano de Previdência Privada
Não concedemos este benefício aos nossos empregados.
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Acordo Coletivo de Trabalho
Em 31 de marco de 2006, não éramos parte em nenhum acordo coletivo de trabalho.
Terceirização de Mão-de-Obra
Além das atividades exercidas por nossos empregados, terceirizamos certos serviços que não estão
relacionados com nossa atividade-fim (tais como: segurança patrimonial, limpeza, jardinagem e
alimentação), ou que envolvem atividades de sondagem. Em 31 de março de 2006, a Companhia possuía
12 contratos celebrados para prestação dos serviços indicados e cerca de 14 prestadores de serviços.
Atualmente, adotamos rígido controle das empresas prestadoras de serviços, mantendo constante
fiscalização em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte de tais
empresas, razão pela qual foi possível, nos últimos anos, reduzirmos o risco de reconhecimento judicial
de vínculo empregatício direto conosco.
CONTRATOS RELEVANTES
Contratos de Bens e Serviços
A tabela abaixo relaciona os contratos firmados com nossos fornecedores:

Objeto do Contrato

Data da Assinatura

Em 31 de
marco de 2006

Em 31 de
dezembro de 2005

Saldo do
Contrato (R$ mil)

Saldo do Contrato
(R$ mil)

Serviços de Sondagem no Estado do Amapá.......................................

7 de novembro de 2005

904

1.317

Serviço de levantamento topográfico no Estado do Amapá.................

7 de novembro de 2005

490

644

Elaboração de projetos de engenharia básica do traçado do mineroduto
para transporte de concentrado de minério de ferro..............................

13 de dezembro de 2005

0

572

Serviços de elaboração de projeto conceitual e projeto básico para a
construção do Porto do Açu. ..........................................................

1º de fevereiro de 2006

1.924

1.924

Engenharia básica, engenharia detalhada, gerenciamento de
suprimentos e gerenciamento de implantação de planta de
beneficiamento de itabirito no Amapá..........................................

16 de janeiro de 2006

11.885

12.321

Contratos relacionados à concessão da Ferrovia..................................

10 de fevereiro de 2006

1.657

0

Assessoria técnica em estudo de implantação do minerioduto ............

21 de março de 2006

9.276

0

Elaboração de EIA/RIMA e obtenção licenças ref. Construção
minerioduto ...................................................................................

5 de janeiro de 2006

1.580

0

Outros ................................................................................................

3.084

Total..................................................................................................

30.800

16.778

Além desses contratos, a MMX Amapá firmou com a MPBA contrato de exploração, por meio do qual as
partes contratantes acordaram dividir o aproveitamento econômico de determinados direitos minerários de
propriedade da MPBA no estado do Amapá. Por força deste contrato, a MMX Amapá tem o direito de
explorar a área dos direitos minerários compartidos e lavrar jazidas economicamente viáveis que contenham
preponderantemente minérios não preciosos (exceto cobre). Mediante uma descoberta de jazida de minério de
ferro, a MMX Amapá terá o direito de apresentar relatório final de pesquisa referente à tal jazida ao DNPM e
praticar todos os atos necessários para converter o correspondente Alvará de Autorização de Pesquisa em
Concessão de Lavra. Uma vez iniciada a lavra, a MMX Amapá deverá pagar royalties à MPBA à alíquota de 1%
sobre a receita bruta decorrente da venda da produção mineral. A MMX Amapá deverá submeter à MPBA
quaisquer planos de lavra para concordância por parte da MPBA antes de submetê-los ao DNPM.
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Em 2 de junho de 2006, a MMX Amapá acordou em comprar um terreno onde construirá o Terminal
Portuário de Santana. A MMX Amapá adquiriu este pedaço de terra que cobre uma área contínua de
71,5 hectares as margens do Rio Amazonas por R$15,6 milhões, a ser pago em 31 de dezembro de
2006, mediante a entrega da escritura final de compra e venda.
Nos comprometermos, nos termos do contrato de concessão, a investir um valor mínimo de R$40 milhões
durante 2006 e 2007 para melhorar a rodovia do Amapá durante os dois primeiros anos da concessão.
Em 28 de abril de 2006, a MMX Minas-Rio adquiriu opção de compra de seis Alvarás de Autorização de
Pesquisa, na região da Serra do Espinhaço, Minas Gerais. A MMX Minas-Rio adquiriu pagou um prêmio de
US$6 milhões. A opção é válida por dez meses e pode ser estendida por mais oito meses mediante o
pagamento de um adicional de US$19 milhões. Dependendo dos resultados da pesquisa geológica,
poderemos exercer a opção de compra das licenças de exploração por até US$175 milhões, a serem pagos
em parcelas anuais de US$25 milhões até 2013, adicionalmente aos prêmios que já foram pagos.
PENDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Somos parte em poucas ações judiciais e administrativas, na esfera cível, conforme descrito adiante. Em
31 de março de 2006, não possuíamos provisões para processos judiciais e administrativos, uma vez
que nossos consultores legais consideram a probabilidade de perda pequena.
A controlada indireta IRX Mineração Ltda. é parte nas ações abaixo relacionadas, envolvendo os
direitos minerais:
(i).

Ação Indenizatória visando a anulação do negócio de venda de direito mineral realizado entre
João Carlos de Castro Cavalcanti e a IRX a qual aguarda sentença em 1ª instância;

(ii).

Medida Cautelar da violação do compromisso de exclusividade na alienação dos referidos
direitos minerais entre Metal Data Ltda. e João Carlos de Castro Cavalcanti. A despeito da
aquisição pela IRX ser anterior ao contrato firmado entre Metal Data e João Carlos Cavalcanti,
houve deferimento de liminar requerida pela Metal Data, suspendendo qualquer registro de
cessão dos direitos minerais pelo Departamento Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM. A IRX
ingressou espontaneamente em tal ação judicial, como terceiro prejudicado, para requerer a
revogação da citada liminar. Aguarda apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de Recurso
Especial contra a liminar concedida em favor da Metal Data. A ação cautelar foi julgada
procedente e a IRX apresentará oportunamente o seu recurso de apelação; e

(iii).

Notificação Judicial proposta por MMX Amapá Mineração Ltda. e IRX Mineração Ltda. em face
de João Carlos de Castro Cavalcanti, tendo por objeto a exclusão deste último como sócio da
IRX, haver negociado com terceiros os direitos minerais que havia anteriormente aportado ao
patrimônio da referida sociedade.
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ADMINISTRAÇÃO
De acordo com nosso Estatuto Social, somos administrados pelo Conselho de Administração, composto
atualmente de 9 membros, e pela Diretoria, a qual é composta de 7 membros.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e
implantação das nossas políticas e diretrizes gerais de negócios, incluindo nossas estratégias de longo
prazo. É responsável também pela designação e supervisão da gestão dos nossos diretores. De acordo
com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela
contratação dos auditores independentes.
As decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros
presentes. O presidente do Conselho de Administração detém o voto de minerva, ou desempate.
De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ter no mínimo 5 (cinco)
membros e no máximo 11 (onze) membros, devendo cada qual ser necessariamente nosso acionista,
muito embora não exista um limite mínimo de participação acionária para tanto. Os conselheiros são
eleitos em Assembléia Geral Ordinária de acionistas, para um mandato unificado de um ano, podendo
ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por nossos acionistas reunidos em Assembléia Geral
Extraordinária. De acordo com as regras do Novo Mercado, 20% dos membros do Conselho de
Administração devem ser conselheiros independentes, e todos os conselheiros deverão subscrever,
previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência dos administradores referido no
Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmera de Arbitragem da BOVESPA. Muito embora o
Regulamento do Novo Mercado determine que 20% dos membros do conselho de administração
devam ser independentes, o nosso Conselho de Administração é composto por dois terços de
conselheiros independentes.
No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, membros do Conselho de
Administração estão proibidos de votar em qualquer assembléia geral, ou ainda de atuar em qualquer
transação ou negócio nos quais tenham conflito de interesses com a Companhia. Vide “Descrição do
capital social – Conselho de Administração”.
Os membros do nosso Conselho de Administração foram eleitos na Assembléia Geral realizada em 28
de abril de 2006 para um mandato de um ano.
Apresentamos na tabela abaixo os nomes, idades, cargos, data de eleição e o tempo de mandato dos
membros do Conselho de Administração.
Nome
Eike Fuhrken Batista...................................................................
Eliezer Batista da Silva ................................................................
Jose Luiz Alqueres......................................................................
Samir Zraick ...............................................................................
Raphael de Almeida Magalhaes .................................................
Hans-Juergen Mende.................................................................
Peter Nathanial ..........................................................................
Michael Stephen Vitton .............................................................
Gilberto Sayão ...........................................................................

Idade
49
82
62
65
75
62
38
48
36

Cargo
Presidente
Presidente Honorário
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

À exceção dos Srs. Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva e Michael Stephen Vitton, todos os
nossos conselheiros são independentes.
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Para obter uma descrição dos contratos e outras obrigações relevantes entre nós, nossos conselheiros e
diretores, vide “Operações com Partes Relacionadas”.
Apresentamos abaixo as ocupações principais e currículos resumidos de nossos conselheiros.
Eike Fuhrken Batista: O Sr. Eike Batista é Presidente do Conselho de Administração e o DiretorPresidente da MMX. O Sr. Eike é bacharel em engenharia metalúrgica pela Universidade de Aachen,
Alemanha. Desde sua graduação, tem sido um empreendedor bem-sucedido, dirigindo o grupo EBX
por mais de 20 anos, ganhando notoriedade mundial na indústria de mineração, tendo, inclusive, sido
Chairman, President & CEO da TVX Gold Inc., empresa de capital aberto, com ações negociadas nas
Bolsas de Toronto e Nova Iorque.
Eliezer Batista da Silva: O Sr. Eliezer Batista é Presidente Honorário do Conselho da MMX. O Sr. Eliezer
Batista é bacharel em engenharia civil pela Universidade federal de Engenharia e Arquitetura do Paraná.
É ex-Ministro de Minas e Energia no Brasil, Secretário de Assuntos Estratégicos no Brasil e ex-Presidente
da Companhia Vale do Rio Doce e Rio Doce International. Atualmente, é membro efetivo da Academia
de Ciências Russa e do Conselho Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Atualmente, também é
membro do Conselhos de Administração de diversas companhias brasileiras, como Aracruz Celulose
S.A, Santista Têxtil S.A, Cimpor Brasil S.A, Klabin S.A, Sharp S.A Equipamentos Eletrônicos e Inepar S.A
Indústria e Construções, e faz parte do conselho de administração da Federação das Indústrias do
estado do Rio de Janeiro (Firjan).
José Luiz Alquéres: O Sr. Alquéres é Membro do Conselho da MMX. Formou-se em engenharia civil
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, é membro do Comitê Estratégico
da Alcoa Alumínio S.A, do Banco Calyon S.A (anteriormente Crédit Lyonnais) e da Holcim Brasil S.A.
Também foi membro do Conselho de Administração da usina hidrelétrica Itaipu, bem como de outras
companhia de geração elétrica como Furnas Centrais Elétricas S.A, Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco - Chesf, Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, Companhia Estadual de Gás - CEG,
CPFL Energia S.A e Comgás S.A e foi presidente da Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
Samir Zraick: O Sr. Samir é Membro do Conselho da MMX. Formou-se em engenharia pela Escola
Politécnica da Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1964. Obteve o título de mestre em
engenharia eletrônica pela Delft University da Holanda em 1966. Posteriormente obteve o título de
doutor pela Faculté dês Sciences de l´Université de Paris em 1970. Trabalhou na CVRD entre 1971 e
1986 ocupando as mais diversas posições, incluindo a Diretoria de Relações com Investidores, tendo
sido responsável pela negociação dos recursos que originaram o Projeto Carajás. Entre 1986 e 1998,
atuou como Diretor de Finanças e Desenvolvimento da Caemi, com assento no Conselho de
Administração da MBR e Quebec Cartier Mining – QCM. Mais recentemente, atuou no Comitê
Estratégico da CVRD. O Sr. Samir também foi conselheiro da Canico Resources até sua aquisição pela
CVRD em 2005. Desde março de 2006, é membro do conselho de administração da Embraer.
Raphael de Almeida Magalhaes: O Sr. Raphael é Membro do Conselho da MMX. Formou-se em direito
pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1965. Foi vicegovernador e governador em exercício do estado do Rio de Janeiro em 1964 e 1965. Foi deputado
federal pela ARENA de 1967 até 1970. Em 1971 foi presidente da Federação Nacional das Empresas de
Seguros Privadas. Na década de 80 foi Secretario do estado do Rio de Janeiro de Educação e Cultura.
Durante o biênio de 1986-1987, foi Ministro da Previdência e Assistência Social. Atualmente é membro
do Conselho de Administração da Companhia de Seguros da Aliança do Brasil.
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Hans Mende: O Sr. Mende é Membro do Conselho da MMX. Atuou no Grupo Thyssen entre 19681986, sendo responsável pelo Comércio Internacional de Matérias Primas, exercendo diversos cargos
executivos, entre os últimos a Presidente da Thyssen Carbometal. Co-fundador, acionista e Presidente
do Grupo AMCI desde 1986, um grupo de mineração de carvão internacional com operações nos
Estados Unidos, na Europa, na Austrália, na China e na África do Sul. O Sr. Mende obteve o título de
mestre em administração de empresas pela Universidade de Colônia, Alemanha (1967). Atualmente, é
Presidente não-executivo da Alpha Natural Resources, uma grande companhia aberta de mineração de
carvão nos Estados Unidos. Também faz parte do Conselho de Administração da Quintana Maritime,
companhia aberta listada na NASDAQ. A Quintana é uma empresa marítima que opera uma grande
frota de transportadoras de carvão e ferro. O Sr. Mende ainda é membro do Conselho de
Administração das seguintes empresas privadas, OKD na República Checa, AMCI Austrália e a
Whitehaven Pty Ltd, Austrália.
Peter Nathanial: O Sr. Nathanial é Membro do Conselho da MMX. Nasceu na Austrália e se juntou ao
Citigroup, há mais de 15 (quinze) anos. O Sr. Nathanial ocupou posições de destaque nas operações do
Citigroup em Londres, Moscou e Varsóvia. O Sr. Nathanial atuou por 3 (três) anos no grupo de reestruturação
global do Citigroup em Nova York, sendo responsável por algumas das mais significantes operações nos
Estados Unidos e no resto do mundo. Atualmente, ocupa o cargo de Chefe da Área de Risco Global do
Citigroup (Head of Citigroup Global Risk Oversight).
Michael Stephen Vitton: O Sr. Vitton é Membro do Conselho da MMX. Formou-se em administração
pela University of Michigan Business School. Trabalhou na Akroyd & Smithers entre 1982 e 1984.
Posteriormente ingressou na BMO Nesbitt Burns, sendo promovido a Diretor em 2000.
Gilberto Sayão: O Sr. Sayão é membro do Conselho da MMX. É um dos responsáveis pela área de
Tesouraria do Banco Pactual S.A., além de participar das decisões estratégicas e corporativas do banco.
Iniciou sua carreira no Banco Pactual S.A. na área de desenvolvimento de sistemas financeiros
computadorizados, em 1993, e assumiu posteriormente o gerenciamento das atividades de câmbio.
Tornou-se sócio do Banco Pactual em 1995 e Diretor Executivo em 1998.
DIRETORIA
Nossos Diretores são os nossos representantes legais, responsáveis, principalmente, pela administração
cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo
Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da nossa
Diretoria deve ser residente no país, podendo ser acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um
terço dos membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo na Diretoria.
Os Diretores são eleitos pelo nosso Conselho de Administração com mandato de um ano, permitida a
reeleição e podendo, a qualquer tempo, ser destituídos por tal órgão. Nosso Estatuto Social estabelece
que nossa diretoria seja composta de, no mínimo, dois e, no máximo, sete membros, sendo um desses
diretores nosso CEO e os demais, diretores sem designação específica, com exceção do Diretor de
Relações com Investidores.
De acordo com as regras do Novo Mercado, os diretores deverão subscrever, previamente à sua investidura no
cargo, termo de anuência dos administradores ao Regulamento do Novo Mercado e às regras da Câmera de
Arbitragem da BOVESPA. Atualmente, nossa diretoria é composta de 7 membros, eleitos na reunião do
Conselho de Administração realizada em 06 de dezembro de 2005. A nossa Diretoria de Relações com
Investidores está localizada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. O responsável por esta
diretoria é o Sr. Rudolph Ihns eleito nosso Diretor de Relação com Investidores na reunião do Conselho de
Administração, realizada em 15 de fevereiro de 2006. O telefone do nosso departamento de acionistas é (21)
2555-5563, o fac-símile é (21) 2555-5560 e o endereço de correio eletrônico é ri@mmx.com.br. Nossa página
na internet está localizada no endereço http://www.mmx.com.br.
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Apresentamos na tabela abaixo os nomes, as idades, os cargos, a data de eleição e o tempo de
mandato dos nossos diretores.
Nome
Eike Fuhrken Batista ..............................
Luiz Rodolfo Landim..............................
Rudolph Ihns.........................................
Adriano José Negreiros Vaz Netto .........
Dalton Nosé ..........................................
Joaquim Martino Ferreira ......................
Paulo Carvalho de Gouvêa ....................
Ricardo Antunes Carneiro Neto .............

Idade
49
49
49
39
57
51
31
48

Cargo
Diretor Presidente
Diretor Geral
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Diretor Administrativo
Diretor de Operações
Diretor de Mineração
Diretor Jurídico
Diretor de Projetos

Data de
eleição
06.12.05
15.05.06
15.02.06
06.12.05
06.12.05
06.12.05
07.04.06
06.12.05

Apresentamos abaixo as ocupações principais e currículos resumidos de nossos diretores.
Eike Batista: Nosso principal executivo. Vide descrição em “Administração — Conselho de Administração”.
Luiz Rodolfo Landim: Diretor Geral. O Sr. Landim é engenheiro graduado na Universidade Federal do
Rio de Janeiro, com pós-graduação em administração pela Universidade de Harvard e em engenharia
pela Universidade de Alberta. O Sr. Landim foi engenheiro da Eletrobrás S.A., de Furnas Centrais
Elétricas S.A. e da Petrobras S.A., onde assumiu diversas posições executivas, inclusive a Diretoria de
Gás Natural e a Presidência da GasPetro. Em 2003, o Sr. Landim foi nomeado Diretor-Presidente da
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR, maior distribuidora de combustíveis do Brasil.
Rudolph Ihns: Diretor responsável pela área financeira e de relações com investidores. O Sr. Ihns é
bacharel em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mestrado em
administração de empresas pela University of Florida. O Sr. Ihns possui mais de 23 anos de experiência
em finanças e foi o CFO da Unisys no Brasil e na Alemanha. O Sr. Ihns também trabalhou na Arco
Petroleum Products no Brasil e nos Estados Unidos, e na White Martins.
Adriano Vaz: Diretor responsável pela área administrativa e ambiental. O Sr. Adriano Vaz é bacharel em
economia pela Universidade Cândido Mendes, mestre em administração de empresas com ênfase em
finanças pela Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e mestre em administração de
empresas com ênfase em marketing pela COPPEAD/UFRJ. O Sr. Vaz concluiu curso de especialização
em planejamento estratégico pela University of Michigan, possuindo mais de 15 anos de experiência
nos campos de planejamento estratégico e vendas e marketing. Trabalhou para as maiores companhias
brasileiras, como Brasil Telecom e o Banco Boavista.
Dalton Nosé: Diretor responsável pela área de metalurgia. O Sr. Dalton Nosé é bacharel em engenharia
metalúrgica pelo Instituto Mauá de Tecnologia e concluiu o Senior Leasdership Program do
Massachusetts Institute of Technology no biênio 2004/2005. Antes de juntar-se à MMX, dedicou-se por
20 anos ao Grupo Korf e também foi diretor da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e conselheiro da
CST, Usiminas, CSI e Siderar. É especialista em desenvolvimento de projetos e implantação de novas
tecnologias industriais.
Joaquim Martino: Diretor responsável área de mineração. O Sr. Joaquim Martino é bacharel em
engenharia elétrica pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais e concluiu um programa de
especialização em mineração e finanças. Possui 25 anos de experiência na implementação e
operacionalização de projetos industriais, inclusive como Superintendente da Mina de Casa da Pedra
(CSN), Diretor de Pelotização e Metálicos da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Diretor da Mina de
Carajás e de Porto da Ponta da Madeira. Foi também membro do Conselho de Administração e
Consultivo de joint ventures criadas pela CVRD com diversas empresas européias e asiáticas.
Paulo Carvalho de Gouvêa: Diretor responsável pela área jurídica. O Sr. Paulo Carvalho de Gouvêa é
bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou nas firmas de advocacia Baker
& McKenzie e Veirano Advogados Associados, especializando-se nas áreas de direito societário, comercial
e tributário. Em 1997, juntou-se à ao grupo EBX como advogado e foi nomeado Diretor de Assuntos
Legais da MMX em 2006. O Sr. Gouvêa foi membro do Conselho de Administração da Minera Mantos de
Oro S.A. (maior mineradora e produtora de prata da América do Sul) de 1999 a 2001.
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Ricardo Antunes: Diretor responsável pela área comercial e logística. O Sr. Ricardo Antunes é bacharel
em engenharia metalúrgica pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro e mestre na mesma
área pela Imperial College em Londres. O Sr. Antunes dedicou 23 anos à Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), exercendo nesse período diferentes posições, como Diretor de Pelotas e Metais, Diretor de
Novos Negócios e CEO da Rio Doce International. O Sr. Antunes possui vasta experiência na
implementação e operacionalização de projetos, bem como na comercialização de minérios e metais.
Para obter uma descrição dos contratos e outras obrigações relevantes entre nós e nossos conselheiros
e diretores, vide “Contratos e outras obrigações relevantes entre nós, nossos conselheiros e diretores”.
CONSELHO FISCAL
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da
administração e da auditoria externa da Companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é
fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas
observações aos acionistas.
Nosso Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente, mas pode ser instalado em qualquer
exercício social caso haja requisição por parte de acionistas, como descrito abaixo. Atualmente, não
temos um Conselho Fiscal instalado.
De acordo com nosso Estatuto Social, sempre que instalado, o Conselho Fiscal será constituído de 3
membros e suplentes em igual número. Somente poderá ser eleito para o Conselho Fiscal pessoas
residentes no Brasil, diplomadas em curso universitário, ou que tenham exercido, pelo prazo mínimo de
3 anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. De acordo com as regras do Novo
Mercado, os membros do Conselho Fiscal deverão subscrever, previamente à sua investidura no cargo,
termo de anuência dos membros do Conselho Fiscal referido no Regulamento do Novo Mercado. Nos
termos da Lei das Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não é permanente, o Conselho
Fiscal poderá ser instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo,
10% das ações com direito a voto, com mandato até a primeira Assembléia Geral Ordinária seguinte à
sua instalação. Este percentual pode ser reduzido para até 2% do capital social votante dependendo do
capital social da Companhia, nos termos da Instrução CVM 324, de 19 de janeiro de 2000.
Adicionalmente, se tivermos um acionista majoritário controlador ou grupo de acionistas controlador,
os acionistas minoritários que representem, no mínimo, 10% das ações têm direito de eleger
separadamente um membro do Conselho Fiscal e seu suplente, e os demais acionistas poderão eleger
um membro a mais que o número total de membros eleitos pelos minoritários.
Caso o poder de controle seja exercido por um acionista que detenha menos de 50% do nosso capital
social ou por acionistas que não sejam membros de um grupo de acionistas, a Lei das Sociedades por
Ações prevê que o acionista controlador ou o grupo de acionistas que, isoladamente ou em conjunto,
sejam titulares de ações representativas de 10% ou mais do capital social terá direito de eleger, em
votação em separado, um membro e respectivo suplente. Igual direito terá o acionista ou o grupo de
acionistas diverso daquele que elegeu um membro na forma anteriormente explicitada, observadas as
mesmas regras e condições de eleição. Os demais acionistas, excluídos os que votaram na eleição de
membros para o Conselho Fiscal por votação em separado na forma mencionada, poderão eleger os
membros efetivos e suplentes que, em qualquer caso, serão em número igual ao dos eleitos pelos
acionistas pertencentes aos grupos mencionados anteriormente, mais um.
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O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria
ou do quadro de colaboradores da MMX, de uma empresa controlada ou de uma empresa do mesmo
grupo, tampouco um cônjuge ou parente dos nossos administradores. Além disso, a Lei das Sociedades
por Ações exige que os membros do Conselho Fiscal recebam, a título de remuneração, no mínimo,
10% da média da remuneração paga aos Diretores, excluindo benefícios, verbas de representação e
participações nos lucros e resultados.
COMITÊ DE AUDITORIA
A Lei das Sociedades por Ações faculta às companhias a criação de órgãos complementares à Diretoria
e ao Conselho de Administração, com funções técnicas destinadas ao melhor aconselhamento dos
administradores. Dessa forma, o Conselho de Administração da MMX decidiu, em reunião realizada em
28 de abril de 2006, determinar a criação de um Comitê de Auditoria, bem como aprovar o seu
respectivo Regimento Interno, que se encontra devidamente arquivado na sede da MMX.
O Comitê de Auditoria da MMX, composto por 3 (três) membros, tem o objetivo assessorar o Conselho
de Administração no desempenho de suas atividades relacionadas ao acompanhamento das práticas
contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e, ainda,
na indicação e avaliação da efetividade da auditoria independente.
Dentre as suas principais atribuições, podemos destacar as seguintes: (i) recomendar ao Conselho de
Administração a empresa a ser contratada para a prestação dos serviços de auditoria independente à
MMX, bem como sua respectiva remuneração e eventual substituição; (ii) revisar, previamente à
divulgação ao mercado, as demonstrações contábeis e financeiras da MMX, incluindo relatório da
administração, notas explicativas e parecer ou relatório de revisão especial dos auditores independentes
(e.g., IAN, ITR, dados econômico-financeiros, etc.; e (iii) encaminhar para o nosso Conselho de
Administração, nos 2 (dois) primeiros meses de cada exercício social, o Relatório Anual do Comitê de
Auditoria referente ao ano anterior.
Até a data do presente prospecto, o Conselho de Administração da MMX nomeou apenas como seu
representante, o conselheiro Samir Zraick e ainda não havia definido quais serão os demais membros
do Comitê de Auditoria, devendo nomeá-los na próxima Reunião do Conselho de Administração.
TITULARIDADE DE AÇÕES
A tabela abaixo apresenta o número de ações diretamente detidas por nossos conselheiros e diretores
na data desta oferta.
Conselheiros e diretores

Número de ações

Eike Fuhrken Batista ........................................................................................................
Eliezer Batista da Silva .....................................................................................................
José Luiz Alquéres ...........................................................................................................
Gilberto Sayão ................................................................................................................
Raphael de Almeida Magalhães ......................................................................................
Samir Zraick ....................................................................................................................
Peter Nathanial ...............................................................................................................
Michael Stephen Vitton...................................................................................................
Hans-Juergen Mende ......................................................................................................
Adriano José Negreiros Vaz Netto ...................................................................................
Dalton Nosé ....................................................................................................................
Joaquim Martino Ferreira ................................................................................................
Paulo Carvalho de Gouvêa ..............................................................................................
Ricardo Antunes Carneiro Neto .......................................................................................

2.430.488
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
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REMUNERAÇÃO
De acordo com nosso Estatuto e a Lei das Sociedades por Ações, é responsabilidade dos nossos
acionistas, em Assembléia Geral Ordinária, fixar, anualmente, o montante global da remuneração dos
membros do nosso Conselho de Administração e Diretoria. Cabe ao Conselho de Administração
deliberar sobre a forma de distribuição do valor fixado entre os seus membros e os da Diretoria.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2005, a remuneração global paga aos conselheiros e
diretores da MMX totalizou R$1,3 milhão. Na Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 28 de abril
de 2006, os nossos acionistas decidiram que o total da remuneração dos conselheiros da MMX para o
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2006 seria equivalente a R$4.000,00 (quatro
mil reais) por conselheiro, para cada reunião do Conselho de Administração da qual o conselheiro
participe e compareça.
CONTRATOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES RELEVANTES ENTRE NÓS E NOSSOS CONSELHEIROS E DIRETORES
Não há nenhum contrato ou outras obrigações relevantes entre nós e nossos conselheiro e diretores,
exceto conforme descrito abaixo.
Concordamos em pagar à BMO Capital Markets Inc. uma comissão de US$10 milhões com a realização
da Oferta (ou um valor menor no caso do valor da Oferta ser menor do que US$750 milhões).
O Sr. Michael Vitton, membro do nosso Conselho de Administração, é diretor da BMO Capital Markets Inc.
RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE OS ADMINISTRADORES, BEM COMO ENTRE OS
CONTROLADORES DA COMPANHIA

ADMINISTRADORES

E OS

ACIONISTAS

Eliezer Batista, membro do Conselho de Administração, é pai de Eike Batista, presidente do nosso
Conselho de Administração e nosso Diretor Presidente.
Atualmente não existe qualquer relação familiar entre os administradores, bem como entre os
administradores e os acionistas controladores da Companhia.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
De forma a incentivar os principais executivos da Companhia, nosso acionista controlador, Eike Batista,
outorgou opções de compra de ações da MMX de sua propriedade em favor de todos os Diretores da
Companhia e 14 dos nossos principais gerentes. Essa outorga de opções concedida pelo nosso acionista
controlador não representará uma diluição aos demais investidores em nossas ações, inclusive aqueles
que venham adquirir nossas Ações na Oferta, e representa uma forma agressiva de remuneração de
nossos executivos e uma fórmula de sucesso para a retenção desses profissionais no longo prazo.
Em favor dos Diretores, nosso acionista controlador outorgou opções para que os mesmos adquiram
globalmente mais de 5,5% das ações de sua propriedade. As opções outorgadas a esses Diretores
podem ser exercidas na proporção de 20% a cada ano de aniversário da Oferta, sendo que os
beneficiários da opção estarão sujeitos às restrições de venda descritas na Seção “Informações Relativas
à Oferta” deste Prospecto, estando sujeitos, ainda, a uma restrição adicional de venda pelo prazo 36
(trinta e seis) meses após a conclusão da Oferta, salvo autorização expressa de nosso acionista
controlador. Neste sentido, a Diretoria, considerando o Preço por Ação, possuirá opções de compra de
ações no valor total de R$108.969.575,00.
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Aos 14 principais gerentes da Companhia, nosso acionista controlador outorgou opções para que eles
adquiram, ao todo, ações de sua propriedade que tenham um valor financeiro, considerando o Preço
por Ação, de R$7.160.548,65, as quais poderão ser exercidas na proporção de 20% a cada um dos 5
primeiros aniversários da Oferta.
As opções de compra de ações outorgadas pelo nosso acionista controlador representam um mecanismo de
remuneração dos administradores e executivos da Companhia, pelo prazo de 5 anos subseqüentes à Oferta,
sem que isso implique em qualquer custo ou diluição aos acionistas minoritários da Companhia.
Adicionalmente a esse mecanismo de remuneração, a Companhia, em Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 28 de abril de 2006, aprovou um programa de opção de compra de ações de emissão da
Companhia. De acordo com o programa de opção compra de ações, o Conselho de Administração
poderá outorgar opções de compra de ações em favor de administradores, executivos e colaboradores
da Companhia que representem não mais do que 1% das ações em circulação.
Entretanto, na mesma Assembléia Geral de Acionistas, determinou-se que o Conselho não outorgaria
quaisquer opções de compra de ações no exercício social de 2006, tendo sido outorgadas, apenas,
opções de compra de ações em favor de alguns dos membros titulares do Conselho de Administração e
para um assessor do Conselho de Administração, Sr. Amaury Temporal. A Companhia outorgou
opções de compra de ações que tenham um valor financeiro, considerando o Preço por Ação, de R$8,0
milhões, as quais poderão ser exercidas na proporção de 20% a cada um dos 5 primeiros aniversários
da Oferta, a um preço de exercício equivalente a R$77,15 por Ação (após o grupamento realizado em
6 de julho de 2006).
O membro do Conselho de Administração Michael Vitton, por sua vez, tem, assim como os Diretores
da Companhia, opção de compra de ações de propriedade de nosso acionista controlador equivalentes
a até 1% das ações de sua propriedade, não tendo qualquer opção de compra ou subscrição de ações
outorgada pela Companhia. A opção outorgada a esse membro do Conselho de Administração poderá
ser exercida a partir da data de conclusão da Oferta. O preço de exercício da opção de compra de
ações de membro do Conselho será obtido por meio da divisão entre o capital investido pelo nosso
acionista controlador na constituição da Companhia e suas controladas, dividido pelo número de ações
de sua propriedade.
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PRINCIPAIS ACIONISTAS
Nosso capital social é composto exclusivamente por ações ordinárias. A tabela a seguir apresenta
nossos principais acionistas na data deste Prospecto, bem como suas respectivas participações após a
conclusão desta Oferta, sendo certo que segue abaixo uma breve descrição de tais acionistas.
Acionista

Eike Fuhrken Batista.........................................
Outros .............................................................
Total ...............................................................

Antes da Oferta
Ações
2.430.488
512
2.431.000

(%)
99,98
0,02
100

Após a Oferta
Ações
2.430.488
1.263.102
3.693.590

(1)

(%)
65,80
34,20
100

________________________
(1)

Sem considerar o Exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar.

EIKE FUHRKEN BATISTA
Fundador, Diretor Presidente do grupo EBX, Presidente do Conselho de Administração e Diretor
Presidente da Companhia. Vide descrição em “Administração — Conselho de Administração”. A
Centennial Asset Minas Fund LLC, controlada por Eike Batista, comprou 159.000 Ações na Oferta por
R$129,6 milhões.
ACORDO DE ACIONISTAS
Na data deste Prospecto, não existia nenhum acordo de acionistas entre nossos acionistas.
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR NOSSO ACIONISTA CONTROLADOR
Além das opções de compra de ações outorgadas por nosso acionista controlador, Eike Batista,
descritas pormenorizadamente acima, Eike Batista assumiu as seguintes obrigações relativas às ações
de sua propriedade:
•

Outorga em favor de Marcelo Adler Cheniaux, diretor financeiro do grupo EBX, de opções para
que ele adquira até 1% das ações de propriedade do nosso acionista controlador. As opções
outorgadas ao Sr. Marcelo Cheniaux podem ser exercidas de acordo com o seguinte
cronograma: 20%a cada um dos 5 primeiros aniversários da Oferta, sendo que o beneficiário
da opção estará sujeito às restrições de venda descritas na Seção “Informações Relativas à
Oferta” deste Prospecto, estando sujeitos, ainda, a uma restrição adicional de venda pelo
prazo 36 (trinta e seis) meses após a conclusão da Oferta, salvo autorização expressa de nosso
acionista controlador. O preço de exercício das opções de compra de ações será obtido por
meio da divisão entre o capital investido pelo nosso acionista controlador na constituição da
Companhia e suas controladas, dividido pelo número de ações de sua propriedade.

•

O Sr. Flavio Godinho, diretor jurídico e de novos negócios do grupo EBX, e o Sr. Pedro Alfonso
de García Guerra, são credores de ações da Companhia de propriedade do nosso acionista
controlador equivalentes, na data de conclusão da Oferta, ao valor econômico justo de 5% e
3% das quotas representativas do capital social da MMX Amapá, respectivamente. Em caso de
discordância, o valor econômico justo das quotas representativas do capital social da MMX
Amapá será determinado pelos Coordenadores. Adicionalmente, após a liquidação da Oferta,
o Sr. Godinho receberá ações ordinárias de emissão da MMX ao Preço por Ação, de
titularidade de nosso acionista controlador, em número inferior ao total atribuído ao diretor
financeiro do grupo EBX, conforme descrito acima.

163

OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005, relativos
a operações com partes relacionadas, decorrem de transações com a Companhia, suas controladas
diretas e indiretas, em função de ambas possuírem o mesmo acionista controlador.
Controladora
Contas a
Contas a
receber
pagar
Parte relacionadas

Consolidado
Contas a
Contas a
receber
pagar

2006

2006

2006

MMX Mineração do Brasil Ltda. ...............

-

-

16

-

MMX Amapá Mineração Ltda. .................

3.165

-

-

-

6.495

-

-

-

-

-

49

-

-

338

1

338

9.660

338

66

338

MMX Minas-Rio Mineração
Logística Ltda. ..........................................
MMX Corumbá Mineração e
Metarlurgia Ltda ......................................
Eike Fuhrken Batista .................................

2006

As transações acima descritas foram realizadas em condições usuais de mercado para os respectivos
tipos de operações.
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INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO E OS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS
GERAL
Atualmente, não existe um mercado de negociação para as nossas ações ordinárias. Dessa forma, não
podemos oferecer qualquer garantia de que um mercado líquido e ativo para as nossas Ações Ordinárias se
desenvolverá, nem que, após a Oferta, as nossas Ações Ordinárias serão negociadas, no mercado, por um
preço igual ou superior ao preço estabelecido para esta Oferta. Solicitamos o registro para que as nossas
Ações fossem listadas para negociação no Novo Mercado sob o símbolo “MMXM3”.
Celebramos em 7 de junho de 2006 um “Contrato de Participação no Novo Mercado” com a
BOVESPA, pelo qual a MMX comprometeu-se a observar todas as exigências relativas a
práticas de governança corporativa diferenciadas estabelecidas pela BOVESPA, cuja eficácia se
dará a partir da publicação do anúncio de início da Oferta, com o objetivo de atender os
requisitos necessários para a listagem das Ações no segmento Novo Mercado. As Ações
Ordinárias serão negociadas na BOVESPA sob o ISIN nº BRMMXMACNOR2.
NEGOCIAÇÃO NA BOVESPA
Em maio de 2000, a BOVESPA foi reorganizada por meio da assinatura de memorandos de
entendimentos entre as bolsas de valores brasileiras. Essa organização teve por objetivo fortalecer a
liquidez e aumentar a competitividade do mercado acionário nacional e internacional, bem como
reduzir os custos das Bolsas de Valores regionais. De acordo com estes memorandos, a BOVESPA
passou a concentrar toda a negociação com valores mobiliários, enquanto a Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro passou a ser responsável pelas transações com títulos de dívida pública negociados
eletronicamente e de leilões de privatização. As outras Bolsas de Valores regionais mantém as
atividades de desenvolvimento do mercado e de prestação de serviços à praça local.
A BOVESPA é uma associação civil sem fins lucrativos de com autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, sendo que seu capital é de titularidade de corretoras-membro. A negociação na BOVESPA
só pode ser realizada pelas corretoras-membro e por um número limitado de não-membros
autorizados. As negociações ocorrem das 10:00h às 17:00h, ou entre 11:00h e 18:00h em algumas
ocasiões durante o período de horário de verão dos Estados Unidos, em um sistema eletrônico de
negociação chamado Megabolsa. A BOVESPA também permite negociações das 17:45h às 19:00h, ou
entre 18:45h e 19:30h durante o período de horário de verão no Brasil, por um sistema online
denominado “after market”, que consiste na sessão noturna de negociação eletrônica conectado a
corretoras tradicionais e a corretoras que operam pela internet. As negociações no after market estão
sujeitas a limites regulatórios sobre volatilidade de preços e sobre o volume de ações negociadas pelas
corretoras que operam pela Internet.
Quando investidores negociam ações na BOVESPA, a liquidação acontece três dias úteis após a data da
negociação, sem correção monetária do preço de compra. O vendedor deve entregar as ações à Bolsa
na manhã do terceiro dia útil após a data da negociação. A entrega e o pagamento das ações são
realizados por meio das instalações da CBLC.
A fim de manter um melhor controle sobre a oscilação do Índice BOVESPA, a BOVESPA adotou um
sistema “circuit breaker” de acordo com o qual a sessão de negociação é suspensa por um período de
30 minutos ou uma hora sempre que o Índice BOVESPA cair abaixo dos limites de 10,0% ou 15,0%,
respectivamente, com relação ao índice de fechamento da sessão de negociação anterior.
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Regulação do Mercado de Capitais Brasileiro
Compete à CVM regulamentar e fiscalizar o mercado de capitais brasileiro, nos termos da Lei de
Mercado de Valores mobiliários e da Lei das Sociedades Anônimas. Compete ao Banco Central e ao
CMN regular e fiscalizar as atividades da CVM, conceder autorização para constituição e
funcionamento de corretoras de títulos e valores mobiliários, e regular os investimentos estrangeiros e
as operações de câmbio, conforme disposto na Lei do Mercado de Valores Mobiliários e na Lei n.º
4.595, de 31 de dezembro de 1964. Estas leis em conjunto com outras normas e regulamentos entre
outros, determinam os requisitos de divulgação de informações aplicáveis a emissoras de valores
mobiliários publicamente negociados, as sanções penais por negociação de ações utilizando
informação privilegiada e manipulação de preço, e a proteção de acionistas minoritários, os
procedimentos para o licenciamento e supervisão das corretoras de valores e a governança das bolsas
de valores brasileiras.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, uma companhia pode ser aberta (e listada) ou fechada
(e não listada). Todas as companhias listadas estão registradas na CVM e ficam sujeitas a obrigações de
divulgação periódica de informações e de divulgação de quaisquer fatos relevantes. Uma companhia
registrada na CVM pode negociar seus valores mobiliários na BOVESPA ou no mercado de balcão
brasileiro. Ações de companhias listadas na BOVESPA não podem ser negociadas simultaneamente nos
mercados de balcão organizado brasileiros. A operação no mercado de balcão não organizado consiste
em negociações diretas entre as pessoas, fora da bolsa de valores, com a intermediação de instituição
financeira autorizada pela CVM. Nenhuma licença especial, além de registro na CVM (e, no caso de
mercados de balcão organizados, no mercado de balcão pertinente), é necessária para que os valores
mobiliários de companhia aberta possam ser negociados no mercado de balcão. Para ser listada na
BOVESPA, uma companhia deve requerer o registro à BOVESPA e à CVM.
A negociação de valores mobiliários na BOVESPA pode ser interrompida mediante solicitação de uma
companhia antes da publicação de fato relevante. A negociação também pode ser suspensa por
iniciativa da BOVESPA ou da CVM, com base em ou devido a, entre outros motivos, indícios de que a
companhia tenha fornecido informações inadequadas com relação a um fato relevante ou forneceu
respostas inadequadas a questionamentos feitos pela CVM ou pela BOVESPA.
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PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Essa seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa adotadas pelas companhias
listadas no segmento Novo Mercado, e deve ser analisada conjuntamente com as Seções “Descrição do
Capital Social”, “Administração” e “Informação sobre Títulos e Valores Mobiliários Emitidos”.
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo
os relacionamentos entre acionistas, Conselho de Administração, Diretoria, auditores independentes e
Conselho Fiscal.
O Novo Mercado é um segmento de listagem da BOVESPA destinado à negociação de ações emitidas
por empresas que se comprometem, voluntariamente, com a adoção das práticas de governança
corporativa e divulgação de informações adicionais em relação ao que é exigido pela legislação.
A BOVESPA possui três níveis diferentes de práticas de governança corporativa, Nível 1, Nível 2, e Novo
Mercado. Eles diferenciam-se pelo grau das exigências destas práticas. O Novo Mercado é o mais rigoroso
deles, exigindo o máximo de práticas de governança corporativa a serem adotadas pela sociedade.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração de companhias autorizadas a terem suas ações negociadas no Novo
Mercado deve ser composto por no mínimo 5 membros, dos quais, no mínimo, 20% deverão ser
conselheiros independentes, eleitos pela Assembléia Geral. Em nosso caso, mais de 50% dos membros
do nosso Conselho de Administração são independentes.
Todos os novos membros do Conselho de Administração e da Diretoria devem subscrever um termo de
anuência dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado, condicionando a posse nos
respectivos cargos à assinatura desse documento. Por meio do referido termo de anuência, nossos
administradores responsabilizam-se pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de
Participação no Novo Mercado, com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado e com o Regulamento do Novo Mercado.
De acordo com o nosso Estatuto Social, o nosso Conselho de Administração deve ter, no mínimo, 5 e, no
máximo, 11 membros. Os conselheiros são eleitos em Assembléia Geral de acionistas com mandato
unificado de um ano, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por nossos acionistas
reunidos em Assembléia Geral. Na Assembléia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição do Conselho
de Administração, tendo em vista o término de seu mandato, os acionistas deverão fixar o número efetivo
de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato. Ver “Administração – Conselho de
Administração” e “Descrição do Capital Social – Conselho de Administração”.
CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa. Do mesmo modo
que o Conselho de Administração, os membros do Conselho Fiscal, por meio do termo de anuência
dos membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado, responsabilizam-se
pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e com o Regulamento do Novo
Mercado, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento.
O nosso Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente, mas pode ser instalado em qualquer
exercício social caso haja requisição por parte de acionistas. Atualmente, não possuímos um Conselho
Fiscal instalado. Caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais representantes para compor o
Conselho Fiscal que não tenham sido membros da sua composição após no período subseqüente à
última Assembléia Geral Ordinária, tal acionista deverá nos notificar por escrito com 5 dias de
antecedência em relação à data Assembléia Geral que elegerá os conselheiros, informando o nome, a
qualificação e o currículo profissional completo dos candidatos.
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DISPERSÃO ACIONÁRIA EM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
Estipula o Regulamento do Novo Mercado que a companhia deverá envidar melhores esforços com o
fim de alcançar dispersão acionária, com adoção de procedimentos especiais, como, por exemplo,
garantia de acesso a todos os investidores interessados ou a distribuição a pessoas físicas ou
investidores não institucionais de, no mínimo, 10% do total a ser distribuído.
PERCENTUAL MÍNIMO DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO APÓS AUMENTO DE CAPITAL
O Regulamento do Novo Mercado estabelece que na ocorrência de um aumento de capital que não
tenha sido integralmente subscrito por quem tinha direito de preferência ou que não tenha contado
com número suficiente de interessados na respectiva distribuição pública, a subscrição total ou parcial
de tal aumento de capital pelo acionista controlador obrigará o acionista controlador a tomar as
medidas necessárias para recompor o percentual mínimo de ações em circulação, de 25% das ações do
nosso capital social nos 6 meses subseqüentes à homologação da subscrição.
ALIENAÇÃO DO CONTROLE
Estipula o Regulamento do Novo Mercado que a alienação do controle da companhia, tanto por meio
de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente obrigue-se a efetivar uma oferta pública de
aquisição de ações aos outros acionistas da companhia, observando as condições e prazos vigentes na
legislação e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário
àquele dado ao acionista controlador alienante, devendo ser entregue à BOVESPA declaração contendo
o preço e demais condições da operação de alienação de controle da companhia.
Esta oferta ainda será exigida quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações de
outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, em que venha resultar na
alienação do controle da companhia, e em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o
poder de controle da companhia, sendo que, neste caso, o acionista controlador alienante ficará
obrigado a declarar à BOVESPA o valor atribuído à companhia nessa alienação e anexar documentos
que comprovem esse valor.
Segundo o Regulamento do Novo Mercado, aquele que já detiver ações da companhia e que venha a
adquirir o poder de controle da companhia, em razão de contrato particular de compra e venda de
ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, deverá
efetivar Oferta no modelo acima referido, e ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em
bolsa nos seis meses anteriores à data da alienação de controle, a quem deverá pagar a diferença entre
o preço pago ao acionista controlador alienante e o valor pago em bolsa, por ações da companhia
neste período, devidamente atualizado.
O comprador deve ainda, quando necessário, tomar as medidas necessárias para recompor o percentual
mínimo de ações em circulação, consistente em 25% do total de ações do capital social, dentro dos seis meses
subseqüentes à aquisição do controle. Ver “Descrição do Capital Social – Alienação de Controle”.
NEGOCIAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS E SEUS DERIVADOS POR ACIONISTAS CONTROLADORES
O acionista controlador fica obrigado a comunicar à BOVESPA, imediatamente após a aquisição do
poder de controle, acerca da quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da
companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos.
Ainda segundo as regras do Novo Mercado, qualquer negociação efetuada com esses valores
mobiliários deverá ser comunicada à BOVESPA no prazo de 10 dias após o término do mês em que se
verificar a negociação. Ver “Descrição do Capital Social – Restrições à realização de determinadas
operações por acionistas controladores, conselheiros e diretores”.
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CANCELAMENTO DE REGISTRO DA COMPANHIA
Conforme as regras do Novo Mercado, o cancelamento do registro de companhia aberta exigirá a
elaboração de laudo de avaliação pelo valor econômico das ações da Companhia, elaborado por
empresa especializada, independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores
e/ou seu acionista controlador e satisfazendo os requisitos da lei. Esta empresa especializada será
escolhida em Assembléia Geral, tendo seus custos suportados pelo ofertante.
O valor econômico das ações, apontados no laudo de avaliação, será o preço mínimo a ser ofertado na
Oferta de aquisição de ações para o cancelamento do registro de companhia aberta. No demais, o
procedimento para o cancelamento do registro de companhia aberta deve seguir os procedimentos e
demais exigências estabelecidas pela legislação vigente e pelas normas editadas pela CVM, respeitados
os preceitos contidos no Regulamento do Novo Mercado. Ver “Descrição do Capital Social Cancelamento de registro de companhia aberta”.
SAÍDA DO NOVO MERCADO
É permitido à companhia sair a qualquer tempo do Novo Mercado, desde que a saída seja aprovada em
Assembléia Geral, e comunicada à BOVESPA por escrito com antecedência de 30 dias. Esta saída não
implica a perda da condição de companhia aberta registrada na BOVESPA. Ver “Descrição do Capital
Social – Saída do Novo Mercado”.
Quando a saída do Novo Mercado ocorrer (i) para que as ações passem a ter registro de negociação
fora do Novo Mercado, ou (ii) em razão da reorganização societária da qual as ações da companhia
resultante não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado, o acionista controlador da
companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da companhia,
no mínimo, pelo valor econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado de acordo com os
requisitos previstos acima.
Caso o controle da companhia seja alienado nos 12 meses subseqüentes à saída do Novo Mercado, o
acionista controlador alienante e o adquirente do controle deverão, conjunta e solidariamente, oferecer
aos demais acionistas a aquisição de suas ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço e
condições obtidas pelo acionista controlador alienante na alienação de suas próprias ações,
devidamente atualizado. Ademais, se o preço obtido pelo acionista controlador alienante na alienação
de suas próprias ações for superior ao valor da oferta de saída realizada, o acionista controlador
alienante e o adquirente ficarão, conjunta e solidariamente, obrigados a pagar a diferença de valor
apurado aos aceitantes da respectiva oferta.
Após a saída do Novo Mercado, os valores mobiliários da companhia não poderão retornar a ser
listados no Novo Mercado por um período mínimo de 2 (dois) anos contados da data em que tiver sido
formalizado o desligamento, salvo se a companhia tiver o seu controle acionário alienado após a
formalização de sua saída do Novo Mercado.
POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MERCADO
Conforme a Instrução CVM nº 358/02, as companhias abertas devem possuir uma Política de
Divulgação de Informações do Mercado, que consiste na divulgação de informações relevantes e na
manutenção de sigilo acerca destas informações que ainda não tenham sido divulgadas ao público.
Informação relevante consiste em qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de Assembléia
Geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter políticoadministrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da
MMX, que possa influir de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários; (ii) na decisão dos
investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários; ou (iii) na determinação de os
investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários.
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É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas
de Valores, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da companhia que
seja considerado informação relevante, bem como zelar pela ampla e imediata disseminação da
informação relevante nas bolsas de valores e ao público em geral (através de anúncio publicado no
jornal, entre outros).
Todas as pessoas vinculadas (os acionistas controladores da companhia, seus diretores, membros do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou
consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e funcionários da companhia que tenham
acesso freqüente a informações relevantes e outros que a companhia considere necessário ou
conveniente) deverão assinar termo de adesão à Política de Divulgação de Informações do Mercado, e
guardar sigilo sobre as informações ainda não divulgadas, sob pena de indenizar a companhia e as
demais pessoas vinculadas dos prejuízos que venham a ocorrer.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver
por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia,
nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS
Demonstrações de Fluxos de Caixa
Estipula o Regulamento do Novo Mercado que as demonstrações financeiras da companhia e as
demonstrações consolidadas a serem elaboradas ao término de cada trimestre e de cada exercício
social, devem incluir, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e equivalentes de caixa,
segregadas em fluxos das operações, dos financiamentos e dos investimentos. Ver “Descrição do
Capital Social – Divulgação de Informações Eventuais e Periódicas”.
Demonstrações Financeiras Elaboradas de Acordo com Padrões Internacionais
Dispõe o Regulamento do Novo Mercado que após o encerramento de cada exercício social a
companhia deverá elaborar (i) demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas, quando
aplicável, de acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS, em reais ou em dólares
americanos, as quais deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma inglês. Devem ainda ser
acompanhadas do relatório de administração, de notas explicativas, que informem inclusive o lucro
líquido e o patrimônio líquido apurados ao final do exercício social segundo os princípios contábeis
brasileiros e a proposta de destinação do resultado, e do parecer dos auditores independentes; ou (ii)
divulgar, no idioma inglês, a íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração e notas
explicativas que demonstra a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido apurados
segundo os critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões internacionais US GAAP ou IFRS,
conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os critérios contábeis, e do parecer dos
auditores independentes (registrados na CVM e com experiência comprovada no exame de
demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS). Ver
“Descrição do Capital Social – Divulgação de Informações Eventuais e Periódicas”.
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De acordo com o Regulamento do Novo Mercado a divulgação dessa informação deve ocorrer a partir
da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício após a obtenção, pela
companhia, de autorização para negociação de ações de emissão da companhia no Novo Mercado.
Informações Trimestrais em Inglês ou elaborada de Acordo com os Padrões Internacionais
A companhia deverá apresentar a íntegra das Informações Trimestrais traduzida para o idioma inglês ou,
então, apresentar demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas, quando aplicável, de acordo
com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS. Ver “Descrição do Capital Social – Informações Trimestrais”.
Esta apresentação de Informações deverá ser acompanhada de Parecer ou de Relatório de Revisão
Especial dos Auditores Independentes e deverá ocorrer a partir da divulgação da primeira
demonstração financeira elaborada de acordo com padrões internacionais US GAAP ou IFRS.
Requisitos Adicionais para as Informações Trimestrais – ITR
O Regulamento do Novo Mercado estipula algumas informações complementares que deverão conter
no ITR. São elas: (i) apresentar o balanço patrimonial consolidado, a Demonstração do Resultado
Consolidado e o Comentário de desempenho consolidado, se estiver obrigada a apresentar
demonstrações consolidadas ao final do exercício social; (ii) informar a posição acionária de todo aquele
que detive mais de 5% do capital social da companhia, direta ou indiretamente, até o nível da pessoa
física; (iii) informar de forma consolidada a quantidade e as características dos valores mobiliários de
emissão da companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, os grupos de acionista
controlador, administradores e membros do Conselho Fiscal; (iv) informar a evolução da participação
das pessoas mencionadas no item iii, em relação aos respectivos valores mobiliários, nos doze meses
anteriores; (v) incluir em notas explicativas, a demonstração dos fluxos de caixa anteriormente
mencionados; (vi) informar a quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em relação ao
total de ações emitidas; e (vii) a existência e a vinculação à Cláusula Compromissória.
Requisitos adicionais para as Informações Anuais - IAN
São também requisitos do Novo Mercado a inclusão dos itens (iii), (iv), e (vii) do tópico “Requisitos Adicionais
para as Informações Trimestrais” nas Informações Anuais da MMX no quadro “Outras Informações que a
Companhia entenda Relevantes”. Ver “Descrição do Capital Social – Informações Trimestrais”.
Reunião Pública com Analistas
O Regulamento do Novo Mercado estipula que pelo menos uma vez ao ano, a companhia deve realizar
reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à sua
respectiva situação econômico-financeira, projetos e perspectivas.
Calendário Anual
O Novo Mercado determina que as companhias devem enviar à BOVESPA e divulgar, até o fim de
janeiro de cada ano, um calendário anual, informando sobre eventos corporativos programados,
contendo informações sobre a companhia, o evento, data e hora de sua realização, a publicação e o
envio do documento tratado no evento à BOVESPA.
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Contratos com o mesmo grupo
Segundo o Regulamento do Novo Mercado, a companhia deve enviar à BOVESPA e divulgar
informações de todo qualquer contrato celebrado entre a companhia e suas controladas e coligadas,
seus administradores, seu acionista controlador, e, ainda, entre a companhia e sociedades controladas
e coligadas dos administradores e do acionista controlador, assim como com outras sociedades que
com qualquer dessas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou direito, sempre que for atingido,
num único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem o mesmo fim, em qualquer período de
um ano, valor igual ou superior a R$200 mil, ou valor igual ou superior a 1% sobre o patrimônio
líquido da companhia, considerando o maior.
Essas informações divulgadas deverão discriminar o objeto do contrato, o prazo, o valor, as condições
de rescisão ou de término e a eventual influência do contrato sobre a administração ou a condução dos
negócios da companhia. Ver “Operações com Partes Relacionadas”.
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Segue abaixo sumário descritivo de algumas disposições do nosso Estatuto Social, da Lei das Sociedades
por Ações, e das regras da CVM referentes ao capital social da Companhia, administração, informações
periódicas e eventuais, bem como de outros aspectos corporativos que se aplicam à Companhia.
Este sumário não é exaustivo com relação a qualquer dos assuntos aqui tratados, descrevendo em
linhas gerais algumas disposições de nosso Estatuto Social, da Lei das Sociedades por Ações, das regras
da CVM e do Novo Mercado.
A partir da aceitação das nossas ações para negociação no segmento Novo Mercado da BOVESPA, não
poderemos emitir ações preferenciais ou com direito de voto restrito. Por este motivo, esta seção não
abordará os direitos de acionistas preferencialistas. Ademais, para sairmos do Novo Mercado, teremos
que realizar uma OPA. Veja a seção “Descrição do Capital Social – Saída do Novo Mercado”.
GERAL
Atualmente, a Companhia é uma sociedade por ações de capital aberto, constituída de acordo com as
leis do Brasil. A sede da Companhia está localizada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de
Janeiro. A Companhia está devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob
o NIRE 33300261117, e na CVM sob o n° 01791-4.
Após a publicação do Anúncio de Início, as disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado
serão aplicáveis à nós, quando determinadas disposições do Estatuto Social se tornarão eficazes.
CAPITAL SOCIAL
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia era de R$23.619.632,84, totalmente subscrito
e integralizado, dividido em 2.431.000 ações ordinárias. Após a Data de Liquidação, o capital social da
Companhia será de R$1.052.630.482,84, representado por 3.693.590 ações ordinárias. De acordo
com nosso Estatuto Social, nosso capital social poderá ser aumentado até o limite de nosso capital
autorizado de R$50,0 bilhões, independentemente de aprovação dos acionistas, mediante deliberação
do Conselho de Administração. Os nossos acionistas deverão aprovar em Assembléia Geral qualquer
aumento de capital que exceda o limite do capital autorizado. De acordo com o Regulamento de
Listagem do Novo Mercado, não poderemos emitir ações preferenciais, ou partes beneficiárias.
OBJETO SOCIAL
O objeto social da Companhia, definido no artigo 3º do Estatuto Social, consiste em: (i) a indústria e
comércio de minérios em geral, em todo o território nacional e no exterior, compreendendo a pesquisa,
exploração, lavra, beneficiamento, industrialização, transporte, exportação e comércio de bens
minerais; (ii) a prestação de serviços geológicos; (iii) a importação, exportação, transporte e comércio de
produtos minerais, químicos e industriais; (iv) a construção, fabricação e montagem de estruturas
metálicas; (v) a fabricação, transformação, comercialização, importação e exportação de produtos
siderúrgicos; (vi) a instalação, operação e exploração de usinas integradas ou não integradas de aço,
para a produção e comercialização de produtos e subprodutos de ferro e aço; (vii) a construção,
operação e exploração de terminais marítimos próprios ou de terceiros, de uso privativo, misto ou
público; (viii) a construção, operação e exploração de ferrovias e/ou de tráfego ferroviário próprio ou de
terceiros, como concessionário de serviço público ou não; (ix) a prestação de serviços de logística
integrada de transporte de carga; (x) a exportação e importação genérica de bens, equipamentos e
produtos; e (xi) a participação no capital de outras sociedades nacionais ou internacionais constituídas
sob qualquer forma societária e qualquer que seja o objeto social.

173

DIREITOS CONFERIDOS PELAS AÇÕES
Nosso capital social é composto por uma única classe de ações ordinárias. Cada ação ordinária confere ao
respectivo titular direito a um voto nas Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. De acordo com
nosso Estatuto Social e com o contrato que firmamos com a BOVESPA para a listagem de nossas ações no
Novo Mercado, não podemos emitir ações sem direito a voto ou com direitos de voto restritos. Além
disso, de acordo com o nosso Estatuto Social e com a Lei das Sociedades por Ações, é conferido aos
titulares das nossas ações direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições realizadas
relativamente às ações ordinárias na proporção de suas participações no capital social total da
Companhia. Veja a seção “Alocação do Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos – Pagamento de
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio” para uma descrição mais detalhada a respeito do pagamento
de dividendos e outras distribuições com relação às nossas ações. No caso de liquidação da nossa
Companhia, nossos acionistas receberão os pagamentos relativos ao remanescente do nosso capital
social, na proporção da sua participação no nosso capital social. Os acionistas têm direito de preferência
na subscrição de novas ações emitidas pela Companhia, conforme conferido pela Lei das Sociedades por
Ações, mas não estão obrigados a subscrever futuros aumentos de capital em nossa Companhia caso não
o desejem. Veja também “Informações sobre a Oferta – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações”.
De acordo com o Novo Mercado, nossas ações ordinárias possuem “tag-along”, que possibilitam aos
nossos acionistas, na ocasião da venda de nosso controle, receber por suas ações 100% do valor pago
pelas ações do acionista controlador alienante.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o nosso Estatuto Social e nem tampouco as
deliberações adotadas por nossos acionistas em Assembléias Gerais podem privar os acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar na distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na proporção
da sua participação no nosso capital social, na distribuição de quaisquer ativos remanescentes na
hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei
das Sociedades por Ações descritas na seção “Direito de Preferência”; (iv) direito de fiscalizar, na forma
prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; e (v) direito a retirar-se da
nossa Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações, incluindo fusão ou
incorporação, conforme descrito na seção “Direito de Retirada e Resgate”.
ASSEMBLÉIAS GERAIS
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nossos acionistas estão autorizados a decidir sobre todos
os negócios relativos ao nosso objeto social e a deliberar sobre tudo o que julgarem conveniente à nossa
defesa e desenvolvimento, quando reunidos em Assembléias Gerais regularmente convocadas e
instaladas. Compete exclusivamente aos nossos acionistas reunidos em Assembléia Geral Ordinária, a qual
deverá ocorrer até 120 dias após o fim do exercício fiscal anterior, aprovar as demonstrações financeiras
auditadas, deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativa ao exercício
social imediatamente anterior, e eleger os nossos membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal (quando sua instalação tiver sido solicitada nos termos da legislação aplicável).
Assembléias Gerais Extraordinárias podem ser realizadas concomitantemente com Assembléias Gerais
Ordinárias, e a qualquer tempo ao longo do ano.
Nos termos da Lei de Sociedade por Ações, compete aos nossos acionistas decidir, exclusivamente em
Assembléia Geral, as seguintes matérias:
•

reforma do Estatuto Social;

•

eleição e destituição, a qualquer tempo, dos administradores e fiscais da Companhia, exceto
conforme estabelecido no artigo 142, § ,II da Lei de Sociedade por Ações e fixação de sua
remuneração ;
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•

tomada, anual, das contas dos administradores e deliberação sobre as demonstrações
financeiras auditadas por eles apresentadas;

•

autorização para a emissão de debêntures, ressalvado o disposto no § 1º do art. 59 da Lei das
Sociedades por Ações;

•

suspensão do exercício dos direitos do acionista;

•

deliberar, de acordo com a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, sobre a
destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;

•

deliberação sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do
capital social;

•

deliberação sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e
liquidação, eleição e destituição de liquidantes, bem como a revisão de seus relatórios e os do
Conselho Fiscal que esteja atuando durante nossa liquidação;

•

eleger o liquidante, bem como os membros do Conselho Fiscal que deverá funcionar no
período de liquidação;

•

deliberar a saída do Novo Mercado da BOVESPA e o cancelamento do registro de companhia
aberta, bem como contratar empresa especializada independente quanto ao poder de decisão
da Companhia, seus administradores e seu acionista controlador, para elaboração de laudo de
avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta
ou saída do Novo Mercado; e

•

autorização aos administradores para confessar falência e iniciar procedimentos de
recuperação judicial ou extrajudicial.

Quorum
Como regra geral, a Lei das Sociedades por Ações prevê que a Assembléia Geral será instalada, em
primeira convocação, com a presença de acionistas que detenham, pelo menos, 25% do capital social
e, em segunda convocação, caso tal quorum não seja alcançado, com qualquer número de acionistas.
Caso os acionistas tenham sido convocados para deliberar sobre a reforma do nosso Estatuto Social, o
quorum de instalação em primeira convocação será de pelo menos dois terços das ações com direito a
voto e, em segunda convocação, de qualquer número de acionistas.
Nossos acionistas podem ser representados na Assembléia Geral por procurador constituído há menos
de um ano da data da Assembléia Geral, que seja nosso acionista, administrador ou advogado, ou
ainda por uma instituição financeira.
De modo geral, a aprovação de matérias deliberadas em Assembléias Gerais de acionistas se dá pelo
voto afirmativo da maioria dos acionistas presentes ou representados por meio de procurador, sendo
que as abstenções não são levadas em conta para efeito deste cálculo. No entanto, a aprovação de
acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto é necessária, todavia,
para a adoção das seguintes matérias:
•

mudança do objeto da Companhia;

•

fusão da Companhia ou incorporação em outra companhia;

•

cisão da Companhia;

•

participação em grupo de sociedades, como definido na Lei de Sociedades por Ações;

•

cessação do estado de liquidação da Companhia;

•

dissolução da Companhia; e

•

incorporação de todas as nossas ações ao patrimônio de outra companhia brasileira.
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Local da Realização de Assembléia Geral
Nossas Assembléias Gerais são realizadas em nossa sede na Cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio
de Janeiro. A Lei das Sociedades por Ações permite que nossas Assembléias Gerais sejam realizadas
fora de nossa sede, nas hipóteses de força maior, desde que elas sejam realizadas na cidade do Rio de
Janeiro e a respectiva convocação contenha uma indicação expressa e inequívoca do local em que a
Assembléia Geral deverá ocorrer.
Competência para Convocar Assembléias Gerais
Compete, ordinariamente, ao nosso Conselho de Administração convocar as Assembléias Gerais, ainda
que elas possam ser convocadas pelas seguintes pessoas ou órgãos: (i) qualquer acionista, quando
nossos administradores retardarem, por mais de 60 dias, a convocação contida em previsão legal ou
estatutária; (ii) acionistas que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social, caso nossos
administradores deixem de convocar, no prazo de oito dias, uma Assembléia solicitada através de
pedido que apresente as matérias a serem tratadas e esteja devidamente fundamentado; (iii) acionistas
que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social quando nosso Conselho de Administração
não atenderem, no prazo de 8 dias, um pedido de convocação de Assembléia que tenha como
finalidade a instalação do conselho fiscal; (iv) o Conselho Fiscal, se instalado, caso nosso Conselho de
Administração retarde por mais de um mês da data estabelecida na Lei ou no nosso Estatuto para a
realização da Assembléia Geral, a convocação da Assembléia Geral Ordinária, sendo que o Conselho
Fiscal poderá também convocar uma Assembléia Geral Extraordinária sempre que ocorrerem motivos
graves ou urgentes; e (v) o presidente do Conselho de Administração em até dois dia contados da
determinação da Bovespa de que as cotações dos valores mobiliários de emissão da Companhia sejam
divulgadas em separado ou que os valores mobiliários emitidos pela Companhia tenham a negociação
suspensa no Novo Mercado em razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento
de Listagem do Novo Mercado. Esta Assembléia Geral será convocada com a finalidade de substituir
todo o Conselho de Administração.
Convocação de Assembléia Geral
A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as nossas Assembléias Gerais sejam convocadas
mediante três publicações no Diário Oficial, do Estado do Rio de Janeiro, bem como em outro jornal de
grande circulação no mesmo Estado. Adicionalmente, a Companhia realiza suas publicações no jornal
Valor Econômico. O prazo de antecedência da convocação será de, no mínimo, quinze dias da
Assembléia, em primeira convocação, e de oito dias de antecedência, se em segunda convocação.
Todavia, segundo nosso Estatuto Social as Assembléias Gerais para deliberação sobre a saída da
Companhia do Novo Mercado ou para cancelamento do registro de companhia aberta deverão ser
convocadas com antecedência mínima de 30 dias. A CVM poderá, em determinadas circunstâncias, e a
pedido de qualquer acionista, requerer que a primeira convocação para nossas Assembléias Gerais de
acionistas seja feita em até 30 dias antes da realização da respectiva Assembléia Geral. A CVM poderá
ainda, a pedido de qualquer acionista, interromper, por até 15 dias, o curso do prazo de antecedência
da convocação da Assembléia Geral Extraordinária, a fim de conhecer e analisar as propostas a serem
submetidas à Assembléia. O edital de convocação de Assembléia geral deverá conter, além do local,
data e hora da Assembléia, a ordem do dia e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.
Legitimação e Representação
As pessoas presentes à Assembléia Geral deverão comprovar, com até 72 horas de antecedência das
Assembléias Gerais, a sua qualidade de acionista e sua titularidade das ações com relação às quais
pretendem exercer o direito de voto por meio da apresentação do seu documento de identidade, e,
conforme o caso, apresentar comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais.
Nossos acionistas podem ser representados na Assembléia Geral por procurador constituído há menos
de um ano da data da Assembléia Geral, que seja nosso acionista, administrador ou advogado, ou
ainda por uma instituição financeira.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração é composto de, no mínimo, 5
(cinco), e no máximo 11 (onze) membros, sendo que destes, no mínimo 20% devem ser conselheiros
independentes. Nossos conselheiros são eleitos pelos nossos acionistas reunidos em Assembléia Geral Ordinária
para um mandato unificado de um ano, sendo permitida a reeleição. De acordo com a Lei das Sociedades por
Ações, cada conselheiro deve ser titular de, pelo menos, uma ação de emissão da Companhia.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o número de membros do Conselho de Administração
só poderá exceder o limite máximo de (onze) membros caso se verifique a hipótese de votação em
separado prevista no parágrafo 4º, do artigo 141 cumulativamente com a eleição por voto múltiplo,
caso em que é assegurado pela lei das Sociedades por Ações ao acionista ou grupo de acionistas
vinculados por acordo de voto que detenham mais que 50% das ações com direito a voto, o direito de
eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais 1 (um),
independentemente do número de conselheiros que, segundo o Estatuto, componha o órgão. A Lei
das Sociedades por Ações permite a adoção do processo de voto múltiplo, mediante requerimento por
acionistas representando, no mínimo, 10% do capital votante da companhia, atribuindo-se para cada
ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho de Administração, sendo reconhecido aos
acionistas o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários.
Segundo a Instrução da CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, o percentual mínimo do capital votante
exigido para que se solicite a adoção do processo de voto múltiplo em companhias abertas pode ser
reduzido para menos de 10% em função do valor do capital social.
Caso não haja solicitação de voto múltiplo, na forma da lei, para eleição dos membros do Conselho de
Administração, a Assembléia Geral deverá votar através de chapas registradas previamente na mesa, as
quais assegurarão aos acionistas que detenham, individualmente ou em bloco, 15% ou mais das ações
da Companhia, em votação em separado, o direito de indicar um membro.
Caso tenha sido solicitado o processo de voto múltiplo, cada acionista poderá votar em um ou mais
membros do Conselho, sendo que cada ação ordinária dará direito a um voto na Assembléia de
acionistas, e cada acionista poderá votar em quantos membros desejar.
Operações de Interesse para os Conselheiros
A Lei das Sociedades por Ações proíbe qualquer conselheiro ou diretor de:
•

praticar ato de liberalidade à custa da Companhia, salvo por atos gratuitos razoáveis em
benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a Companhia, sem autorização
do Conselho de Administração ou da Diretoria;

•

receber de terceiros, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta,
sem autorização do Estatuto Social da Companhia ou concedida através de Assembléia Geral;

•

sem prévia autorização da Assembléia Geral ou do Conselho de Administração, tomar por
empréstimo recursos ou bens da Companhia, ou usar, em proveito próprio, de terceiros ou de
sociedade em que tenha interesse, os seus bens, serviços ou crédito;

•

intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia,
ou nas deliberações que tomarem a respeito;

•

usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as
oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;

•

omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de
vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar as oportunidades de negócio de
interesse da Companhia; e

•

adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe ser necessário à Companhia, ou
que esta pretenda adquirir.
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ALOCAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Antes de cada Assembléia Geral Ordinária, a nossa administração deverá preparar uma proposta sobre
a destinação do lucro líquido do exercício, se existente, do social anterior, que será objeto de
deliberação por nossos acionistas. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido
como o resultado do exercício depois de deduzido o imposto de renda e a contribuição social sobre o
lucro líquido para o referido exercício social, líquido de quaisquer prejuízos acumulados de exercícios
sociais anteriores e de quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de
colaboradores e administradores no lucro da Companhia. A participação dos colaboradores e
administradores nos lucros da Companhia, quando atribuída, não excederá o valor total da
remuneração anual dos administradores, nem 10% (dez por cento) do lucro ajustado do exercício.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido poderá ser destinado à reserva de lucros
e ao pagamento de dividendos.
RESERVAS DE LUCROS E DE CAPITAL
A reserva de lucros compreende a reserva legal, reserva para contingências, reserva para retenção de
lucros, reserva de lucros a realizar, e reserva estatutária.
Reserva Legal. De acordo com a Lei de Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social, estamos
obrigados a manter reserva legal, à qual devemos destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social
até que o valor da reserva seja igual a 20% do nosso capital social. Não obstante, não somos obrigados
a fazer qualquer destinação à reserva legal com relação a qualquer exercício social em que a reserva
legal, quando acrescida às outras reservas de capital constituídas, exceder 30% do capital social da
Companhia. Os valores da reserva legal podem ser utilizados para compensar prejuízos ou aumentar o
nosso capital social, não estando, porém, disponíveis para pagamento de dividendos. Em 31 de
dezembro de 2005, não alocamos quaisquer recursos para nossa reserva legal.
Reserva para Contingências. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, parte do lucro líquido
poderá ser destinada à reserva para contingências com a finalidade de compensar antecipar prejuízos
possíveis em exercício futuro. Qualquer valor assim destinado em exercício anterior deverá ser revertido
no exercício social em que a perda que tenha sido antecipada, não venha, de fato, a ocorrer, ou deverá
ser baixado na hipótese de a perda antecipada efetivamente ocorrer. Em 31 de dezembro de 2005, não
alocamos quaisquer recursos para nossa reserva para contingências.
Reserva de Retenção de Lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a Assembléia Geral
poderá deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital para a
realização de investimentos. Quando as reservas de retenção de lucros perduram por mais de um ano,
é necessário que nossos acionistas a revejam. A destinação de parte do lucro líquido para a reserva de
retenção de lucros não pode ocorrer em detrimento do pagamento do dividendo obrigatório. Em 31 de
dezembro de 2005, não alocamos quaisquer recursos para nossa reserva de retenção de lucros.
Reserva de Lucros a Realizar. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no exercício social em
que o valor do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido, o excesso poderá
ser destinado à constituição de reserva de lucros a realizar, mediante aprovação pelos nossos acionistas.
Considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder a soma dos seguintes valores
(i) o resultado líquido positivo, se houver, calculado pelo método da equivalência patrimonial para
lucros e prejuízos das nossas subsidiárias e certas empresas associadas, se houver; e (ii) o lucro, ganho
ou rendimento em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício
social seguinte. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar devem ser acrescidos ao primeiro
dividendo declarado após a sua realização. Em 31 de dezembro de 2005, não alocamos quaisquer
recursos para nossa reserva de lucros a realizar.
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Reserva Estatutária. Segundo a Lei das Sociedades por Ações, nosso Estatuto Social poderá criar
reservas estatutárias desde que indique a finalidade, critérios de constituição e limite máximo da
reserva. Nosso Estatuto Social prevê uma Reserva para Investimento e Expansão, que tem por finalidade
reforçar nosso capital social e de giro, objetivando assegurar adequadas condições operacionais. Para a
referida reserva estatutária, é destinado 75% do lucro líquido do exercício, após as deduções previstas
no art. 202 da Lei das Sociedades por Ações e a distribuição do dividendo mínimo obrigatório de 25%
do lucro líquido. Em 31 de dezembro de 2005, não alocamos quaisquer recursos para nossa Reserva
para Investimento e Expansão.
O saldo das reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o valor
do capital social da Companhia. Uma vez atingido esse limite máximo, nossos acionistas poderão
deliberar sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do nosso capital social, ou na
distribuição de dividendos.
Reserva de Capital. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a reserva de capital consiste em (i)
absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e a reserva de lucros; (ii) o resgate, reembolso
ou compra de ações; (iii) o resgate das ações do fundador; (iv) aumento do capital; e (v) pagamento de
dividendos referentes a ações preferenciais caso estas especificarem esses dividendos. As quantias destinadas à
nossa reserva de capital não são consideradas para efeito da determinação do dividendo obrigatório. Com a
adesão da Companhia ao Novo Mercado, a mesma não poderá emitir partes beneficiárias.
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
O Estatuto Social de uma companhia brasileira deve especificar um percentual mínimo do lucro
disponível para distribuição que deve ser pago aos acionistas a título de dividendo obrigatório, ainda
que ele possa ser pago sob a forma de juros sobre o capital próprio.
Em linha com a Lei das Sociedades por Ações, o dividendo obrigatório fixado em nosso Estatuto Social
equivale a um percentual não inferior a 25% do lucro líquido anual ajustado na forma do Artigo 202
da Lei das Sociedades por Ações. O pagamento do dividendo obrigatório, todavia, poderá ser limitado
ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja
registrada como lucros a realizar. Veja seção “Reserva de Lucros a Realizar”. O cálculo do lucro líquido
da Companhia, bem como sua destinação para as reservas de lucro e de capital, é feito com base nas
nossas demonstrações financeiras anuais, preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. A
participação dos nossos administradores no lucro líquido da Companhia não pode exceder a
remuneração anual dos administradores nem um décimo dos lucros, o que for menor.
A Lei das Sociedades por Ações permite, entretanto, que uma companhia aberta suspenda a
distribuição obrigatória de dividendos, caso a Assembléia Geral aprove a recomendação dos órgãos da
administração no sentido de que a distribuição seria desaconselhável em vista da condição financeira
da companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deve dar parecer à recomendação dos órgãos
da administração. Nessa hipótese, a nossa administração deverá apresentar justificativa à CVM para a
suspensão. Os lucros não distribuídos em razão da suspensão na forma acima mencionada serão
destinados a uma reserva especial e, caso não sejam absorvidos por prejuízos subseqüentes, deverão
ser pagos, a título de dividendos, tão logo a condição financeira da companhia assim o permita.
Por deliberação de nosso Conselho de Administração, o dividendo obrigatório pode ser pago também a
título de juros sobre o capital próprio, tratado como despesa dedutível para fins de imposto de renda
de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido.
Dividendos. Estamos obrigados pela Lei das Sociedades por Ações e por nosso Estatuto Social a
realizar Assembléia Geral Ordinária até o quarto mês subseqüente ao encerramento de cada exercício
social na qual, entre outras coisas, os acionistas terão que deliberar sobre a distribuição de dividendo
anual. O pagamento de dividendos anuais toma por base as demonstrações financeiras auditadas,
referentes ao exercício social imediatamente anterior.
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Os titulares de ações na data em que o dividendo for declarado farão jus ao recebimento dos
dividendos. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o dividendo anual deve ser pago no prazo de
60 dias a contar de sua declaração, a menos que a deliberação de acionistas estabeleça outra data de
pagamento que, em qualquer hipótese, deverá ocorrer antes do encerramento do exercício social em
que o dividendo tenha sido declarado.
Nosso Estatuto Social não estabelece que o valor do pagamento de dividendo seja corrigido por conta
da inflação.
Para reclamar dividendos (ou pagamentos de juros sobre capital próprio) referentes às suas ações, os
acionistas têm prazo de três anos, contados da data em que os dividendos ou juros sobre capital
próprio tenham sido postos a sua disposição, após o qual o valor dos dividendos ou juros sobre capital
próprio não reclamados reverterão em favor da Companhia.
Nosso Conselho de Administração pode declarar dividendos intermediários ou juros sobre capital
próprio, à conta de lucros apurados em balanço semestral. Adicionalmente, nosso Conselho de
Administração pode declarar dividendos ou juros sobre capital próprio com base nos lucros apurados
em tais balanços, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não
exceda o montante das reservas de capital previstas no parágrafo 1º do art. 182 da Lei das Sociedades
por Ações. O Conselho de Administração poderá, ainda, pagar dividendos intermediários ou juros
sobre o capital próprio à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último
balanço anual ou semestral. Os pagamentos de dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio
constituem antecipação do valor de dividendos obrigatórios relativos ao lucro líquido do final do
exercício em que os dividendos intermediários foram pagos.
Juros sobre o capital próprio. Desde 1º de janeiro de 1996, as companhias brasileiras estão
autorizadas a pagar juros sobre o capital próprio limitados a titulares de participações acionárias e
considerar tais pagamentos dedutíveis para efeito do imposto de renda de pessoa jurídica e, desde
1998, também para efeito da contribuição social sobre o lucro líquido. A dedução fica limitada ao que
for maior entre (i) 50% do nosso lucro líquido (após a dedução da contribuição social sobre o lucro
líquido e antes de se considerar a referida distribuição e quaisquer deduções referentes ao imposto de
renda) do período com relação ao qual o pagamento seja efetuado, e (ii) 50% de nossos lucros
acumulados. O pagamento de juros sobre o capital próprio é realizado como forma alternativa de
pagamento de dividendos. Os juros sobre o capital próprio ficam limitados à variação pro rata die da
Taxa de Juros de Longo Prazo, ou TJLP. O valor pago a título de juros sobre o capital próprio, líquido de
imposto de renda, poderá ser imputado como parte do valor do dividendo obrigatório. De acordo com
a legislação aplicável, somos obrigados a pagar aos acionistas valor suficiente para assegurar que a
quantia líquida recebida por eles a título de juros sobre o capital próprio, descontado o pagamento do
imposto retido na fonte, acrescida do valor dos dividendos declarados, seja equivalente ao menos ao
montante do dividendo obrigatório.
Política de Dividendos
Sem prejuízo do direito de a nossa administração propor a constituição de quaisquer reservas previstas
em leis ou no Estatuto Social, e observados o melhor interesse e a saúde financeira da Companhia,
distribuiremos como dividendo entre todas as ações, em cada exercício social, pelo menos 25% do
lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações.
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DIREITO DE RETIRADA
Qualquer um de nossos acionistas dissidentes de certas deliberações tomadas em Assembléia Geral
poderá retirar-se da Companhia. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada
poderá ser exercido, nas seguintes circunstâncias:
•

nossa cisão (conforme descrito a seguir);

•

redução do nosso dividendo obrigatório;

•

mudança do nosso objeto social;

•

nossa fusão ou incorporação em outra sociedade;

•

incorporação de ações envolvendo a Companhia nos termos do artigo 252 da Lei da Sociedade
por Ações;

•

nossa participação em um grupo de sociedades, conforme tal expressão é utilizada na Lei das
Sociedades por Ações; e

•

aquisição, por nós, do controle de qualquer sociedade caso o preço de aquisição ultrapasse os
limites estabelecidos no §2º do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.

A Lei das Sociedades por Ações estabelece, ainda, que a nossa cisão ensejará direito de retirada apenas
nos casos em que ela ocasionar:
•

a mudança do nosso objeto, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade
cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do nosso objeto social;

•

a redução do nosso dividendo obrigatório; ou

•

a nossa participação em um grupo de sociedades, conforme tal expressão é utilizada na Lei das
Sociedades por Ações.

Nos casos de: (i) nossa fusão ou incorporação, em outra companhia; (ii) nossa participação em um
grupo de sociedades; (iii) aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações de outra companhia para
torná-la nossa subsidiária integral, ou alienação, pelos nossos acionistas, da totalidade de nossas ações
para outra companhia para nos tornarmos subsidiária integral desta outra companhia; ou (iv) aquisição,
pela Companhia, do controle de qualquer sociedade caso o preço de aquisição ultrapasse os limites
estabelecidos no §2º do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações, nossos acionistas não terão direito
de retirada caso suas ações (a) tenham liquidez, ou seja, integrem o IBOVESPA ou o índice de qualquer
outra bolsa, conforme definido pela CVM, e (b) tenham dispersão, de forma que o acionista
controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob controle comum detenham menos da
metade das ações da espécie ou classe objeto do direito de retirada.
O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de até 30 dias contado da publicação da ata da
Assembléia Geral em questão. Adicionalmente, temos o direito de reconsiderar qualquer deliberação
que tenha ensejado direito de retirada, nos dez dias subseqüentes ao término do prazo de exercício
desse direito, se entendermos que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas
dissidentes colocaria em risco nossa estabilidade financeira.
No caso do exercício do direito de retirada, os acionistas terão direito a receber o valor patrimonial de
suas ações, com base no último balanço aprovado pela Assembléia Geral. Se, todavia, a deliberação
que ensejou o direito de retirada tiver ocorrido mais de 60 dias depois da data do último balanço
aprovado, o acionista poderá solicitar levantamento de balanço especial em data que obedeça ao prazo
de 60 dias, para determinação do valor de suas ações. Neste caso, devemos pagar imediatamente 80%
do valor de reembolso calculado com base no último balanço aprovado por nossos acionistas, e o saldo
no prazo de 120 dias a contar da data da deliberação da Assembléia Geral.

181

RESGATE
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a Companhia poderá resgatar ações de sua emissão,
mediante aprovação por acionistas reunidos em Assembléia Geral que representem, no mínimo, 50%
do capital social. O resgate de ações deverá ser pago com nossos lucros acumulados, reserva de lucros
ou reserva de capital.
Na hipótese de o resgate não abranger a totalidade das ações de emissão da Companhia, o resgate
será feito mediante sorteio. Sorteadas ações custodiadas, a instituição financeira especificará, mediante
rateio, as ações resgatadas, se outra forma não estiver prevista no contrato de custódia.
REGISTRO DE NOSSAS AÇÕES
Nossas ações ordinárias são mantidas sob a forma escritural junto ao Banco Itaú S.A. A transferência de
nossas ações será realizada por meio de um lançamento pelo Banco Itaú S.A. em seus sistemas de
registro a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, mediante
ordem por escrito do alienante ou mediante ordem ou autorização judicial.
DIREITO DE PREFERÊNCIA
Exceto nas hipóteses abaixo listadas, nossos acionistas possuem direito de preferência na subscrição de
ações em qualquer aumento de capital, na proporção de sua participação acionária à época do referido
aumento de capital, exceto nos casos de outorga ou de exercício de qualquer opção de compra ou
subscrição de ações, bem como nos casos de conversão de debêntures em ações. Nossos acionistas
também possuem direito de preferência na subscrição de debêntures conversíveis e em qualquer oferta
de nossas ações ou bônus de subscrição. Concede-se prazo não inferior a 30 dias contado da
publicação de aviso aos acionistas para o exercício do direito de preferência, sendo que este direito
pode ser alienado ou transferido pelo acionista. Nos termos do artigo 172 da Lei das Sociedades por
Ações e do nosso Estatuto Social, o nosso Conselho de Administração poderá excluir ou reduzir o
direito de preferência de nossos acionistas nas emissões de ações, debêntures conversíveis e bônus de
subscrição até o limite do capital autorizado, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou
subscrição pública ou através de permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, com o
objetivo de adquirir o controle de outra empresa.
ARBITRAGEM
A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver
por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia,
nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA
O cancelamento do registro de companhia aberta por decisão do Acionista Controlador ou Grupo de
Acionistas Controlador só pode ocorrer caso o realizemos uma OPA de todas as ações em circulação,
de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e observados os regulamentos, normas
da CVM e Regulamento do Novo Mercado. O preço mínimo ofertado pelas ações na OPA
corresponderá, obrigatoriamente, ao valor econômico dessas ações, conforme determinado por laudo
elaborado por empresa especializada.
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O laudo de avaliação será elaborado por sociedade especializada e independente quanto ao poder de
decisão da Companhia, seus administradores e acionista controlador, com experiência comprovada, que
será escolhida pela Assembléia Geral a partir de lista tríplice apresentada pelo nosso Conselho de
Administração, devendo a respectiva deliberação ser tomada por maioria absoluta de votos das ações em
circulação dos acionistas presentes. Os custos de elaboração de referido laudo deverão ser integralmente
suportados pelo ofertante. A assembléia geral que escolher a empresa responsável pela elaboração do laudo
deverá, se instalada em primeira convocação, contar com a presença de acionistas que representem, no
mínimo, 20% do total das ações em circulação, ou que se instalada em segunda convocação, poderá contar
com a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação.
É assegurada a revisão do valor da oferta, no caso de titulares de no mínimo 10% das ações em
circulação no mercado requererem aos nossos administradores que convoquem Assembléia Especial
dos acionistas para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério,
para efeito de determinação do valor de avaliação da nossa Companhia. Tal requerimento deverá ser
apresentado no prazo de 15 dias da divulgação do valor das ações da OPA. Os acionistas que
requisitarem a realização de nova avaliação, bem como aqueles que votarem a seu favor, deverão nos
ressarcir pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta. No
entanto, caso o valor apurado na segunda avaliação seja maior, a OPA deverá obrigatoriamente adotar
esse maior valor.
SAÍDA DO NOVO MERCADO
Podemos, a qualquer momento, requerer o cancelamento de nossa listagem no Novo Mercado, desde
que tal deliberação seja aprovada em Assembléia Geral por acionistas que representem a maioria das
nossas ações, e desde que a BOVESPA seja informada por escrito com no mínimo 30 dias de
antecedência. Tal deliberação deverá especificar se a saída ocorre porque os valores mobiliários por nós
emitidos passarão a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou se em razão do
cancelamento do nosso registro de companhia aberta. Nossa saída do Novo Mercado não implicará a
perda da nossa condição de companhia aberta registrada na BOVESPA.
Se ocorrer a nossa saída do Novo Mercado por deliberação dos acionistas reunidos em Assembléia
Geral, para que nossas ações passem a ter registro de negociação fora do Novo Mercado, o Acionista
Controlador ou Grupo de Acionistas Controlador deverá realizar OPA, no prazo estipulado pela Lei de
Sociedade por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, se a saída ocorrer para a negociação das
ações fora do Novo Mercado ou se decorrer de deliberação aprovando a reorganização societária na
qual as ações da Companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para negociação no
Novo Mercado. O preço da OPA corresponderá ao valor econômico apurado, mediante elaboração de
laudo de avaliação por sociedade especializada e independente, com experiência comprovada, que será
escolhida pela Assembléia Geral a partir de lista tríplice apresentada pelo nosso Conselho de
Administração, devendo a respectiva deliberação ser tomada por maioria absoluta de votos das ações
em circulação dos acionistas presentes, não se computando os votos em branco. Os custos de
elaboração de referido laudo deverão ser integralmente suportados pelo ofertante.
A OPA deve ser comunicada à BOVESPA e imediatamente divulgada ao mercado após a Assembléia
Geral que aprovou nossa saída do Novo Mercado.
Nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, caso o nosso controle seja alienado nos
12 meses subseqüentes à nossa saída do Novo Mercado, o acionista controlador alienante e o
comprador, conjunta e solidariamente, deverão oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas
ações pelo preço e nas condições obtidas pelo acionista controlador alienante, devidamente atualizado.
Após uma eventual saída do Novo Mercado, não poderemos solicitar a listagem de valores mobiliários de
emissão da Companhia no Novo Mercado pelo período de dois anos subseqüentes ao cancelamento, a
menos que ocorra uma alienação do nosso controle após nossa saída do Novo Mercado.
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ALIENAÇÃO DE CONTROLE
De acordo com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, a alienação de nosso Controle, tanto
por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser (i) realizada
quando a negociação das ações for suspensa ou a negociação for sujeita a um resolução legal; e (ii)
contratada sob condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente do poder de controle se obrigue
a efetivar, dentro do prazo estipulado pela Lei de Sociedades por Ações e pelo regulamento do Novo
Mercado, uma OPA das demais ações dos nossos outros acionistas nos mesmos termos e condições
concedidas ao Controlador alienante.
A OPA é exigida, ainda:
•

quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou de direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do nosso Controle;

•

quando, ocorrer a transferência indireta do nosso controle; e

•

quando aquele que já detiver nossas ações, adquirir o Poder de Controle em razão de contrato
particular de compra de ações. Nesse caso, o Acionista Adquirente estará obrigado a concretizar
OPA pelos mesmos termos e condições oferecidos ao acionista alienante e ressarcir os acionistas de
quem tenha comprado ações em bolsa, nos 6 meses anteriores à data da alienação do Controle. O
valor do ressarcimento é a diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador alienante e o
valor pago em bolsa, por ações, nesse período, devidamente atualizado.

O comprador, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos seis
meses subseqüentes, o percentual mínimo de 25% de ações em circulação no mercado.
A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o comprador do poder de controle,
ou para aquele que vier a deter o poder de controle enquanto este não subscrever o termo de anuência
dos controladores.
A Companhia não registrará acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do poder de controle
enquanto os seus signatários não subscreverem o termo de anuência dos controladores.
OFERTAS PÚBLICAS DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES
Nosso Estatuto Social prevê que, caso haja a configuração em um mesmo momento de mais de uma
das situações acima descritas que ensejam a realização de oferta publica de aquisição de ações, será
facultada a formulação de uma única OPA visando a mais de uma finalidade, desde que seja possível
compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de OPA, e não haja prejuízo para os
destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Adicionalmente, nosso Estatuto Social permite que a Companhia ou os acionistas responsáveis pela
realização de qualquer das OPAs mencionadas nesta seção de Descrição do Capital Social, assegurem
sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e conforme o caso, por nós. Nós ou o
acionista responsável, conforme o caso, não nos eximimos de responsabilidade de realizar a OPA até
que a mesma seja concluída com observância das regras aplicáveis.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS DO ACIONISTA ADQUIRENTE POR INFRAÇÃO AO NOSSO ESTATUTO SOCIAL
Na hipótese de descumprimento de regras estabelecidas em nosso Estatuto Social, o Acionista
Adquirente que deixar de realizar a OPA prevista na hipótese de alienação de controle e de aquisição
de ações representativas de 20% ou mais do nosso capital social estará sujeito à suspensão do exercício
dos seus direitos de acionista por deliberação em Assembléia Geral, cuja convocação é obrigatória na
hipótese dos referidos descumprimentos. O Acionista Adquirente não poderá votar na Assembléia que
deliberar sobre a suspensão do exercício dos seus direitos.
AQUISIÇÃO PELA COMPANHIA DE AÇÕES DE EMISSÃO PRÓPRIA
A decisão de comprar ações de emissão própria para manutenção em tesouraria ou para cancelamento
não pode, dentre outras coisas:
•

resultar na redução do nosso capital social;
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•

requerer a utilização de recursos superiores ao saldo de lucros ou reservas disponíveis
(excluídas a reserva legal, reserva de lucros a realizar, reserva de reavaliação, e reserva especial
para dividendo obrigatório), constantes do último balanço;

•

criar, direta ou indiretamente, qualquer demanda, oferta ou condição do preço por ação artificial,
ou utilizar-se de qualquer prática injusta, como conseqüência de uma ação ou omissão;

•

ser conduzida paralelamente a uma OPA; ou

•

ser utilizada para a compra de ações não integralizadas ou detidas por nosso acionista controlador.

Não podemos manter em tesouraria mais do que 10% de nossas ações em circulação no mercado,
incluindo as ações detidas por nossas subsidiárias e coligadas.
Qualquer compra de ações de emissão da Companhia por nossa parte deve ser realizada em bolsa, e não pode
ser feita por meio de operações privadas exceto se previamente aprovada pela CVM. O preço de compra das
ações não poderá exceder o preço de mercado. Podemos também comprar ações de emissão da Companhia
na hipótese de a Companhia deixar de ser uma companhia aberta. Adicionalmente, podemos comprar ou
emitir opções de compra ou de venda relacionadas às ações de emissão da Companhia.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Deveremos atender às exigências relativas à divulgação de informações previstas na Lei das Sociedades
por Ações e nos atos normativos expedidos pela CVM.
Publicação periódica ou ocasional de informações
De acordo com a legislação aplicável, devemos fornecer certas informações à CVM e à BOVESPA
periodicamente, inclusive informações anuais e relatórios e informações trimestrais, pela nossa
administração e auditores independentes, como publicação de anúncios de assembléias anuais de
acionistas, minutas das assembléias de acionistas e quaisquer acordos de acionistas.
Divulgação de negociação por parte de acionista controlador, conselheiro, diretor e membro
do Conselho Fiscal
De acordo com a legislação brasileira, nosso acionista controlador, administradores e membros do
Conselho fiscal, assim como qualquer outro órgão técnico ou consultivo, ficam obrigados a comunicar
à CVM e à BOVESPA a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da
Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, ou de pessoas a eles relacionadas, inclusive
seus derivativos, e qualquer negociação subseqüente envolvendo tais valores mobiliários ou derivativos.
Estas informações, incluindo preço, data de aquisição, etc., deverão ser comunicadas em detalhe à
BOVESPA e à CVM no prazo de 10 dias a contar do final de cada mês.
Divulgação de fatos relevantes
De acordo com a legislação brasileira, devemos informar à CVM e à BOVESPA a ocorrência de qualquer ato ou
fato relevante que diga respeito aos nossos negócios. Devemos também publicar um aviso sobre tal ato ou
fato. Um ato ou fato é considerado relevante se puder influenciar a cotação dos valores mobiliários de nossa, a
decisão de investidores de negociar os valores mobiliários de nossa emissão ou a decisão de investidores de
exercer quaisquer direitos na qualidade de titulares de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Em circunstâncias especiais, podemos submeter à CVM um pedido de tratamento confidencial com
relação a um ato ou fato relevante.
Negociação em Bolsas de Valores
As nossas Ações serão negociadas no segmento do Novo Mercado da BOVESPA, uma entidade sem fins
lucrativos, de propriedade das corretoras que dela são membros. As negociações na BOVESPA são realizadas
pelas suas corretoras. A CVM e a BOVESPA possuem autoridade para, discricionariamente, suspender as
negociações das ações de emissão de uma companhia aberta específica em determinadas circunstâncias.
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A liquidação das operações realizadas na BOVESPA ocorre três dias úteis após a data da negociação. A
entrega e o pagamento das ações são realizados por intermédio de câmara de compensação
independente. A câmara de compensação da BOVESPA é a CBLC. A CBLC é contraparte central
garantidora das operações realizadas na BOVESPA, realizando a compensação multilateral tanto para as
obrigações financeiras quanto para as movimentações de títulos. Segundo o Regulamento da CBLC, a
liquidação financeira é realizada através do Sistema de Transferência de Reservas do BACEN. A
movimentação de títulos é realizada no sistema de custódia da CBLC. Tanto as entregas quanto os
pagamentos têm caráter final e irrevogável.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC
O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo IBGC, objetiva indicar os
caminhos para todos os tipos de sociedade visando a (i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar
seu desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua
perenidade; sendo que os princípios básicos inerentes a esta prática são a transparência, a eqüidade, a
prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Dentre as práticas de governança corporativa
recomendadas pelo IBGC em tal código, adotamos:
•

emissão exclusiva de ações ordinárias;

•

política "uma ação igual a um voto";

•

contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e
demonstrativos financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada para prestar
outros serviços, assegurando a total dependência;

•

estatuto social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembléia Geral; (ii) competências
do Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) sistema de votação, eleição, destituição e
mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

•

transparência na divulgação dos relatórios anuais da Administração;

•

convocações de assembléia e documentação pertinente disponíveis desde a data da primeira
convocação, com detalhamento das matérias da ordem do dia, sem a inclusão da rubrica
"outros assuntos" e sempre visando a realização de assembléias em horários e locais que
permitam a presença do maior número possível de acionistas;

•

fazer constar votos dissidentes nas atas de assembléias ou reuniões, quando solicitado;

•

previsão estatutária de abstenção de voto de acionistas em caso de conflito de interesses;

•

vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de
informações relevantes;

•

previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos entre
acionistas e Companhia;

•

dispersão de ações (free float), visando a liquidez dos títulos;

•

existência de um comitê de auditoria;

•

composição do Conselho de Administração com ao menos 20% de membros independentes
(ausente de vínculos com a Companhia e com o acionista controlador);

•

conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras e experiência em
participação em outros conselhos de administração;

•

disponibilidade de acesso aos termos do acordo de acionistas a todos os demais sócios da Companhia; e

•

previsão estatutária de vedação ao acesso de informações e de direito de voto de conselheiros
em situações de conflito de interesse.
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3. ANEXOS
•
Sumário Executivo dos Estudos de Viabilidade
•
Declarações de Veracidade das Informações do Prospecto
•
Estatuto Social
•
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em
6 de julho de 2006, aprovando a Oferta
•
Informações Anuais relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005,
somente as informações não constantes do Prospecto
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SE.1

OBJETIVO

Este relatório apresenta, de forma resumida, o Estudo de Viabilidade do Projeto de Minério de
Ferro do SISTEMA MMX-CORUMBÁ, para uma produção inicial de 2,6 milhões de toneladas
de minério de ferro de alto teor, sob a forma de lump e sinter feed, a partir da Mina 63.
A mina está em operação desde janeiro de 2006, com licença de operação renovada obtida em
outubro de 2005 pelo IBAMA.
O estudo, com uma estimativa de investimentos Classe II, [-15 <estimativa <+25%], foi
preparado pela NATRONTEC Estudos e Engenharia de Processos Ltda. com base em
informações e documentações técnicas recebidas da Equipe Técnica da MMX, apresentada
adiante.
Os recursos indicados e inferidos são baseados nas informações revisadas pela SRK
Consulting e apresentadas utilizando-se da classificação do Instituto Canadense de Mineração,
Metalurgia e Petróleo (os “Padrões CIM”).
Atualmente utiliza-se um britador móvel, enquanto a planta de beneficiamento final, ora em
construção, tem partida prevista para junho do corrente ano. O estudo também inclui a análise
preliminar da viabilidade de incorporação de novas jazidas, cujos direitos minerais estão sendo
negociados pela MMX, de modo a atingir uma produção máxima de cerca de 4,9 milhões de
toneladas por ano dos mesmos produtos.
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SE.2. VISÃO GERAL DO PROJETO
Localização e topografia
As áreas consideradas neste estudo de viabilidade, denominadas Mina 63, Mina 63 SW,
Urucum NW e Rabicho Sul, estão localizadas nas proximidades da cidade de Corumbá no
estado de Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com a Bolívia, entre as coordenadas
19º 11’41’’S e 57º 36’ 50W, conforme a Figura SE.2.1 abaixo.
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Figura SE.2.1 – Mapa esquemático de localização da área do empreendimento
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Corumbá possui infra-estrutura aeroportuária de padrão internacional, com vôos comerciais
diários de Corumbá para Campo Grande, Cuiabá, Brasília e São Paulo. Várias companhias de
táxi aéreo atuam na região.
Como ilustrado pela Figura SE.2.2 anterior, os recursos minerais aqui consideradas, estão
localizadas na Morraria de Urucum e na Morraria do Rabicho Sul, possuem acessos rodoviário
(BR-292) e ferroviário (Ferrovia Centro-oeste), que permitem sua articulação multimodal direta
ou via hidrovia do Paraguai aos mercados em tela, conforme discutido em detalhe adiante, na
seção que trata da logística do empreendimento.
A topografia da região do empreendimento pode ser ilustrada pela Figura SE-2.3 abaixo, que
utiliza um recorte das cartas IBGE/DSG em 1:50.000.

Figura SE.2.3 – Topografia da região do empreendimento
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Clima, Recursos hídricos e vegetação
O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw e Bswk, com temperaturas
médias oscilando entre 23° e 25°C, as menores nos planaltos e as maiores nos pantanais de
Mato Grosso do Sul e da Bolívia. As temperaturas máximas podem atingir 35°C. Em épocas
excepcionais ocorrem frentes frias no inverno, chegando-se a registrar temperaturas mínimas
próximas de 0°C, sobretudo no Chaco Boliviano.
O regime das chuvas é tropical, com duas estações bem definidas, sendo os meses de maio,
junho, julho, agosto, setembro e outubro os mais secos e com a média anual de 1.500 mm de
chuva nas áreas de médias altitudes e uma média anual de pluviosidade em torno de 1.000
mm nas áreas de baixas altitudes. Predomina o tipo bioclimático termoxeroquimênico,
associado à Savana, cujas temperaturas médias das máximas e máximas absolutas são
extremamente altas próximas à depressão do pantanal, onde as máximas absolutas de
setembro a novembro ultrapassam 40°C, atingindo

30°C mesmo próximos às áreas mais

altasdo Planalto Central e nos arredores de Santa Cruz de la Sierra.
Os ventos foram analisados considerando-se os dados horários do Aeroporto de Corumbá.
Sopram predominantemente dos quadrantes Leste/NE e Sul/SW, com baixas velocidades,
geralmente inferiores a 3 m/s. As calmarias e as inversões térmicas são bastante freqüentes
durante o período noturno.
A área da Mina 63 está inserida na bacia hidrográfica do córrego Arigolândia, que é
distributário da bacia do Rio Paraguai. Foram coletadas amostras de água em quatro pontos
representativos deste córrego, sendo analisado os parâmetros de pH, cor, turbidez,
condutividade, sólidos dissolvidos totais e metais (alumínio, antimônio, cobre, cromo, níquel,
zinco, cádmio, cobalto, ferro, manganês e magnésio). Nestes mesmos pontos, foram retiradas
amostras para os parâmetros biológicos de coliformes fecais e coliformes totais, os quais foram
analisados no Laboratório da Concessionária Estadual de Água, em Corumbá - SANESUL.
A partir da análise conjunta dos valores obtidos em cada um dos locais amostrados e para os
parâmetros anteriormente referenciados, foi possível alcançar uma conclusão quanto à
qualidade físico-química e biológica do córrego Arigolândia, cujo marco legal de comparação
corresponde aos valores especificados na Resolução CONAMA no. 357, de 17 de Março de
2005.
Através da análise dos resultados foi possível a classificação do Córrego Arigolândia como
Classe 3, devendo ser submetido a tratamento de água convencional caso venha a ser
utilizado como água de consumo humano.
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As áreas do empreendimento ocupam uma região de cobertura original de Cerrado e de
Floresta Estacional. O Cerrado ou vegetação de Savana é conceituada como uma vegetação
de folhas duras e pilosas da Zona Neotropical, preferencialmente de clima estacional (seis
meses secos), revestindo solos lixiviados ácidos, com conjuntos de ervas, arbustos e árvores
de pequeno porte adaptados à baixa fertilidade, tem ocorrência nos morros de rochas de ferro.
Já a Floresta Estacional, é um tipo de vegetação, que de acordo com seu conceito ecológico,
está condicionada pela estacionalidade climática tropical, com épocas de intensas chuvas de
verão seguidas por estiagens acentuadas. É constituída de árvores e arbustos com gemas
foliares protegidas. A porcentagem das árvores que perdem as folhas, em relação ao conjunto
florestal, e não das espécies, situa se entre 20% e 50%, e ao fim da estação seca o chão fica
recoberto de folhas.
Geologia regional e local
Três unidades geomorfológicas estão presentes na área em estudo estudo: Planícies e
Pantanais Matogrossenses, Depressão do Rio Paraguai e Planaltos Residuais do UrucumAmolar. As altitudes em relação ao nível do mar variam, portanto, de cerca de 60 a 80 metros
na Depressão do Rio Paraguai a até pouco mais de 1000 metros nos Planaltos Residuais, que
incluem as morrarias de Urucum e de Rabicho Sul, local das reservas em tela, que se
encontram, predominantemente, entre as cotas de 350 e 1.000 metros.
O distrito ferro-manganesífero de Corumbá está encaixado no Complexo do Rio-Apa, entidade
geotectônica que engloba os terrenos gnáissicos e coberturas Proterozóicas associadas,
situado na região que abrange o WSW do Estado do Mato Grosso do Sul e a porção leste do
Paraguai e Bolívia.
Os depósitos de ferro e manganês são relacionados ao Grupo Jacadigo, de idade Proterozóica
superior (cerca de 900 Ma), cuja formação mais jovem, denominada Formação Banda Alta, é
constituída por um pacote de sedimentos ferruginosos com no mínimo 320 metros de
espessura (verificada na Morraria Mutum – Bolívia), caracterizado pela alternância de jaspelitos
com sedimentos clásticos ferruginosos, contendo até quatro camadas de manganês na porção
basal da seqüência, uma delas com 4 metros de espessura, lavrada na mina Urucum (CVRD).
As rochas do Grupo Jacadigo são responsáveis pela manutenção do relevo de morrarias que
se erguem até 1000 metros acima da planície do Pantanal, constituindo feições topográficas de
grande destaque na região da divisa Brasil-Bolívia (Morrarias Santa Cruz, São Domingos,
Grande, Rabicho Sul, Urucum, Tromba dos Macacos e Jacadigo – Mutum), distribuídas por
uma área de 500 km2.
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Na área da Mina 63 a geologia local é representada, da base para o topo, por arcósios, em
alguns casos com contribuição de manganês e ferro, e conglomerados pertencentes a
Formação Córrego das Pedras. Em direção ao topo, tem-se a Formação Banda Alta, a qual é
constituída por hematita jaspelito, predominantemente, com lentes arcoseanas e intercalações
manganesíferas. Os domínios eluvionar e coluvionar gerados pela ação intempérica,
caracterizam os tipos de mineralização presentes na região. Sendo assim, podemos considerar
que as jazidas em tela possuem dois domínios de mineralização, um de idade proterozóica
(domínio eluvionar) e outro de idade quaternária (domínio coluvionar).
O depósito da Mina 63 foi avaliado considerando-se duas áreas de mineralização distintas:
área do Elúvio e área do Colúvio. Foram executados 82 furos de sondagem rotativa e 119
poços, totalizando 2.162m entre perfurações e escavações, com geração de 562 amostras com
resultados químicos.
Na área do elúvio, o minério foi gerado pela ação intempérica sobre o hematita jaspilito da
Formação Banda Alta, resultando num minério hematítico compacto de alto teor. Este tipo de
minério encontra-se relacionado ao topo e à meia encosta da porção sudeste da Morraria do
Urucum, numa elevação entre 700 e 980m.
Na área do colúvio o minério é constituído por depósitos de tálus compostos por fragmentos
oriundos do minério de ferro presente na morraria Urucum, assentados sobre arcósios,
encontrando-se em elevações menores, entre 380m e 500m.
Os recursos geológicos, determinado de acordo com os Padrões CIM, totais de minério de
ferro, na área da Mina 63, estima-se que englobem 64,95 Mt de recursos indicados, contendo
55,27% de ferro.
As pesquisas efetuadas em outras 10 áreas, em fase final de aquisição, na região vizinha à
Mina 63, denominadas Urucum NW, Rabicho Sul e Mina 63 SW, sugerem um grande potencial
para a delimitação de novos recursos geológicos de minério de ferro de alto teor, provenientes
tanto de minérios do tipo coluvionar quanto de minérios do tipo eluvionar.
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As especificações químicas e físicas dos produtos são apresentadas nas Tabelas SE.2.1 a 2.3
adiante.
TABELA SE.2.1 – ESPECIFICAÇÃO QUÍMICA DOS PRODUTOS
Elementos

Lump Lavado (%)

Sinter-feed (%)

Fé

64,20

63,50

SiO2

4,00

6,10

Al2O3

0,90

1,70

P

0,05

0,06

S

0,01

0,01

Mn

0,03

0,03

LOI

0,66

1,10

TABELA SE.2.2 – GRANULOMETRIA DO LUMP
Frações Granulométricas

Lump Lavado (%)

>1 “

1,68

> ¾”

19,25

> ¼”

76,56

< ¼”

2,50

TABELA SE.2.3 – GRANULOMETRIA DO SINTER FEED
Frações Granulométricas

Sinter-feed (%)

> ¼”

3,19

> 1/8”

45,00

> 1 mm

19,62

< 1 mm

32,18
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Lavra e beneficiamento mineral- coeficientes técnicos e períodos de exploração
As operações de lavra e beneficiamento mineral com recuperação metálica a ser obtida no
processo de beneficiamento mineral atingiram cerca de 66%, sendo 55% na forma de lump
lavado e 11% na forma sinter feed, e terão o seu desenvolvimento de acordo com a Tabela
SE.2.4 a seguir.

TABELA SE.2.4 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO MINA 63, MINA 63 SW,
URUCUM NW E RABICHO SUL
Planta
Mina 63 – 2006
Britador Móvel
Planta de Beneficiamento 1
Mina 63 - 2007 a 2019
Britador Móvel
Planta de Beneficiamento 1
Mina 63 SW, Mina Urucum NW e Rabicho Sul - 2007
Planta de Beneficiamento 2
Mina 63 SW, Mina Urucum NW e Rabicho Sul - 2008 em diante
Planta de Beneficiamento 2
Total (Mina 63 ) - 2006
Total (Mina 63 + Mina 63 SW, Urucum NW e Rabicho Sul) 2007
Total (Mina 63 + Mina 63 SW, Urucum NW e Rabicho Sul) 2008 a 2019
Total (Mina 63 SW, Urucum NW e Rabicho Sul) - 2020 em
diante

ROM
Mt/ano

Lump
Mt/ano

Sinter Feed
Mt/ano

0,40
1,20

0,25
0,63

0,12

0,45
3,65

0,27
2,00

0,40

0,90

0,49

0,10

3,33
1,60
5,00

1,83
0,88
2,76

0,37
0,12
0,50

7,43

4,10

0,77

3,33

1,83

0,37

Logística
O produto final será transportado por caminhões até o Porto de Ladario, operado pela Granel
Química. A MMX tem contrato firmado com essa empresa para o escoamento de toda a sua
produção pela hidrovia do Paraguai, tendo este estudo considerados os custos do transporte
rodoviário até o Porto e a movimentação portuária pela Granel Química, de modo a analisar o
fluxo de caixa com base em preços “FOB Ladario” para venda, conforme ilustrado pela Figura
SE.2.4 abaixo.
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PORTO DE LADARIO – GRANEL QUÍMICA
-

PORTO DE LADARIO - CODESP
Figura SE.2.4 – Escoamento pelo Porto de Ladário – Hidrovia do Paragquai
Note-se que hoje já são movimentadas pela hidrovia, a maior parte sendo transportada até os
terminais portuários existentes, por caminhão, cerca de 2 milhões de toneladas/ano de
produtos de ferro.
CAPEX E OPEX
O empreendimento Mina 63 requer custos de investimento de cerca de US$ 27,42 milhões
incluindo uma contingência de 10% e os custos de licenças e programas ambientais, enquanto
a expansão para incorporação dos recursos minerais da Mina 63 SW, Urucum NW e Rabicho
Sul, através de operações de lavra semelhantes às da Mina 63, e da implantação de uma
Planta de Beneficiamento idêntica àquela em implantação para a Mina 63, para 3,3 milhões de
toneladas por ano de ROM, serão de US 44,54 milhões. As tabelas SE.2.5 e SE.2.6
apresentam a descriminação desses investimentos.
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TABELA SE.2.5 – CAPEX CONSOLIDADO MINA 63
ITEM/ANO
MINA, GEOLOGIA E LICENÇAS
PLANTA DE BENEFICIAMENTO
TOTAL
1US$= R$ 2,35

2005
106US$
9,69
6,40
16,09

2006
106US$
5,13
6,20
11,33

TOTAL
106US$
14,82
12,60
27,42

TABELA SE.2.6 – CAPEX CONSOLIDADO MINA 63 SW, URUCUM NW E RABICHO SUL
ITEM/ANO
MINA, GEOLOGIA E LICENÇAS
PLANTA DE BENEFICIAMENTO
TOTAL
1US$= R$ 2,35

2006
106US$
18,52
13,01
31,53

2007
106US$
13,01
13,01

TOTAL
106US$
18,52
26,02
44,54

Os custos de operação para a Mina 63, exceto os relativos aos fretes, aos investimentos em
manutenção preventiva/melhorias operacionais, e aos gastos de recuperação das áreas
degradadas (PRAD) e mine closure (estimados conservadoramente em US$ 10 milhões, a
serem despendidos ao longo de 20 anos da presente análise), orçados em separado para a
montagem dos fluxos de caixa analisados, estão resumidos na Tabela SE.2.7.
TABELA SE.2.7 – OPEX CONSOLIDADO MINA 63
Descriminação
DESPESAS DIRETAS

Valores anuais 2007-2019
106US$
11,60

DESPESAS COMPARTILHADAS
GASTOS COM PESSOAL
TOTAL MINA + BENEFICIAMENTO
TRANSPORTE/LOGÍSTICA ATÉ LADÁRIO
TOTAL DOS CUSTOS

1,96
3,05
16,61
8,34
24,95

Custos Unitários
US$/t
4,34
0,73
1,14
6,21
3,12
9,33

Estes custos foram extrapolados para as operações das reservas Mina 63 SW, Urucum NW e
Rabicho Sul, tendo em vista o cenário respectivo, conforme a Tabela SE. 2.8 abaixo.
TABELA SE.2.8 – OPEX CONSOLIDADO MINA 63 SW, URUCUM NW E RABICHO SUL
Descriminação

Valor em 2007
106US$

DESPESAS DIRETAS
DESPESAS COMPARTILHADAS
GASTOS COM PESSOAL
TOTAL MINA + BENEFICIAMENETO
TRANSPORTE/LOGÍSTICA ATÉ LADÁRIO
TOTAL DOS CUSTOS
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3,88
0,66

Valores 20082025
6
10 US$
7,77
1,31

Custos Unitários
2008- 2025
US$/t
3,52
0,60

1,02
5,56
1,84
7,4

2,04
11,12
6,86
18.68

0,93
5,05
3,12
8,17
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O custo operacional médio é de US$ 5,69/t para o conjunto de produção de mina e planta de
beneficiamento e de US$ 3,12/t para transporte, considerando-se a logística até o Porto de
Ladário.
SE.3. RESUMO DO PROJETO
As Informações-chave sobre o projeto encontram-se resumidas a seguir.

SE.3.1

Informações Principais

Nome

SISTEMA MMX CORUMBÁ – Projeto Minério de Ferro

Descrição

Trata-se de um empreendimento de Produção de Minério de Ferro
Lump e Sinter feed, englobando Mina, Planta de Beneficiamento,
Instalações de Expedição e Logística Rodoviária e Portuária, utilizando
infra-estrutura existente.

Localização do
Empreendimento

Mina e Planta de Beneficiamento

Fisiografia da
Região do
Complexo de
Produção

Mina e Planta de Beneficiamento

No município de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, região
Centro-oeste, Bacia do Paraguai. O Complexo Produtivo situa-se a
cerca de 25 km de Corumbá e Ladario por rodovia.

As áreas das reservas minerais estão situadas na Mina 63, Mina 63
SW, NW Urucum e Rabicho Sul e. O clima é quente e úmido. As
temperaturas médias oscilam entre 23°C e 27°C e as máximas podem
atingir 35°C. Em épocas excepcionais ocorrem frentes frias no inverno,
chegando-se a registrar temperaturas mínimas próximas de 0°C,
sobretudo no Chaco Boliviano. A Umidade relativa do ar oscila entre
70% e 82%. O índice pluviométrico anual é de aproximadamente 1.100
mm. As chuvas mais fortes acontecem no período dos meses de
outubro a maio. Os ventos predominantes, oriundos dos quadrantes
Leste/Nordeste e Sul/Sudoeste são de velocidades fracas, com
calmarias noturnas bastante freqüentes.
O relevo nos locais dos corpos de minério é montanhoso entre as
cotas de 350 e cerca de 1.000 metros. O sistema de drenagem natural
apresenta poucos rios significativos exceto o grande Paraguai.

Marcos Alcançados

Infra-estrutura Local

O Grupo MMX é responsável pelo empreendimento e detém os direitos
minerários de minério de ferro em todas as áreas aqui consideradas.

A cidade de Corumbá possui cerca de 110 mil habitantes, a cerca de
25 km da Mina e da Planta de Beneficiamento, é bem servida em infraestrutura de transporte (rodovia, ferrovia e aeroporto), energia elétrica,
telecomunicações e saneamento, facilitando o desenvolvimento das
operações da mineração das reservas na região.
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Geologia

Na área ocorrem dois tipos de minério: eluvionar e coluvionar. O
minério eluvionar é gerado pela ação intempérica sobre o hematita
jaspelito, resultando em hematitas compactas de alto teor de ferro. O
minério coluvionar representa depósitos de tálus formados nas bases
das morrarias, constituído por fragmentos de minério eluvionar,
jaspelitos e arcósios.

Recursos e Minerais

Os recursos geológicos indicados são de 64,95 e os recursos inferidos
de minério de ferro são de 23,72 Mt.

Plano de Lavra das As operações serão a céu aberto, em quatro diferentes cavas: Mina
Reservas
63, Mina 63 SW, Urucum NW e Rabicho Sul. A lavra se iniciará em
bancadas e depois entrando em cava.
Vida Útil da Mina

10,6 anos, no mínimo.

Produção da Mina

Os recursos geológicos previstos admitem uma operação anual a céu
aberto de até 8,0 milhões de toneladas de minério bruto (ROM).

Estratégia de
Mineração

A mineração deverá ser conduzida conforme o roteiro apresentado a
seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantas de
Beneficiamento

decapagem e remoção de solo
escarificação com trator de esteiras e eventualmente
perfuração e dinamitagem
escavação e carga do minério com retroescavadeiras ou
carregadeiras de rodas
transporte do ROM até a planta de beneficiamento
alimentação do britador primário
serviços auxiliares (manutenção de estradas, irrigação)
regularização da área lavrada
controle de qualidade na lavra
britagem móvel do tipo Azteca

Com base na produção anual de 4,1 milhões de toneladas de ROM
(Mina 63) e 3,3 milhões de toneladas de ROM (Mina 63 SW, Urucum
NW e Rabicho Sul) e uma recuperação de 66% da massa total, as
duas plantas fixas e o britador permitirão a produção de lump lavado e
sinter feed de alta qualidade. Serão 886 mil toneladas de lump e 126
mil toneladas de sinter feed em 2006, evoluindo para uma produção
máxima anual, entre 2008 e 2019, de 4,1 milhões de toneladas de
lump e 725,8 mil toneladas de sinter feed.
A rota de processo definida para este projeto é resultado do estudo de
varias alternativas adequadas para o minério caracterizado e
modelado, e está baseado na experiência em processamento de
minérios similares existentes na mesma área do empreendimento.
Como definido nos objetivos da MMX a planta conceituada pretende
ser simples, eficiente e moderna. O processo a ser aplicado é
composto basicamente de britagem, classificação e lavagem.

A produção de lump lavado será realizada através da execução das
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seguintes operações:
•
•
•
•
•
•
•
•

britagem primária com britador de mandíbulas e classificação
rebritagem com britador cônico e classificação do rebritado
lavagem com tromel
classificação de produtos lavados
classificação de finos com espiral
deposição de rejeitos úmidos na barragem
deposição de rejeitos secos para construção do corpo da
barragem e recuperação de áreas degradadas
transporte e estocagem dos produtos

A operação de beneficiamento será realizada durante seis dias por
semana, totalizando 312 dias/ano, em regime de três turnos de 8 h/dia
cada.
Para aplicação do regime de trabalho em turnos como definido acima
será necessário acordo específico com o sindicato da categoria que
agrupe os empregados MMX, homologado pelo Ministério do Trabalho.
Infra-Estrutura e
Logística

Meio Ambiente

Não haverá necessidade de investimentos significativos em infraestrutura regional, O investimento na melhoria do acesso final às
reservas consideradas está considerado no CAPEX. As operações
portuárias serão realizadas por teceiros no terminal da Granel Química
em Ladário , conforme contrato negociado com a MMX.
•

Estudos e Programas Ambientais conforme exigências do IBAMA
na Licença de Operação da Mina 63

•

EIA/RIMA e PBA para as minas Mina 63SW, Urucum NW e
Rabicho Sul

•

Medidas Mitigadoras

•

Plano de Gestão Ambiental durante a implantação e operação e
até o fechamento das Minas, com programas de proteção à fauna e
recursos hídricos e reflorestamento com espécies nativas das
áreas desmatados com base em um projeto de encerramento da
mineração incluindo um plano de recuperação da área degradada,
com projeto de reabilitação e topografia.

•

Medidas Compensatórias:
¾

Licenciamento
Autorizações

Mínimo 0,5% do valor total do CAPEX de implantação das
novas operações – Mina 63 SW, Urucum NW e Rabicho Sul,
de acordo com o Artigo 36 da Lei Federal no 9985 de 18 de
julho de 2000 – Compensação Ambiental para o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

e De acordo com os estudos de avaliação de impacto ambiental a serem
desenvolvidos para as reservas de Mina 63 SW, Urucum NW e
Rabicho Sul, a solicitação da Licença Ambiental Prévia será
encaminhada ao IBAMA e à autoridade ambiental do Estado de Mato
Grosso do Sul até dezembro de 2006.
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SE.3.2

Riscos Críticos e Medidas de Mitigação Adicionais ou Planejadas

Geológico

Mina -Lavra

Político

Meio Ambiente

Será dada continuidade na pesquisa visando transformar os recursos
inferidos em reserva, aumentando desta forma a expectativa de vida
útil do projeto.
Existem riscos na operação de mina a céu aberto, especialmente
aqueles relativos às chuvas mais intensas, que podem dificultar as
operações pelas condições de tráfego e visibilidade. A equipe da
MMX tem acumulado considerável experiência nesta área, dando
confiança que estes riscos serão minimizados pelo uso das mesmas
técnicas utilizadas por mineradoras que já operam nestas condições e
pela experiência e técnica específicas desenvolvidas em suas
operações na área.
Ângulos conservadores para encostas foram assumidos neste estudo,
e a economia da operação de mina é relativamente sensível a estes
ângulos. As atividades de mineração estão planejadas para seis dias
por semana, deixando o domingo para recuperação ou eventual
escassez de produção.
O Brasil possui uma firme e bem estabelecida democracia. Reformas
significativas e melhorias econômicas têm ocorrido nos últimos 12
anos, o que se acredita venha a facilitar o caminho futuro.
A implementação de um empreendimento de mineração deve ser
entendida como um processo dinâmico, ao longo do qual, desde a
fase de planejamento, ocorre o desenvolvimento e a adequação da
sua concepção, em função do aprofundamento da análise de
aspectos operacionais e ambientais. Assim, como resultado desse
processo, ter-se-á a desejada implantação e operação do projeto
segundo a ótica de um empreendimento sustentável, isento de riscos
técnicos, econômicos e ambientais inaceitáveis.
Este entendimento resultará na prática, no êxito da viabilidade
ambiental da implantação do Projeto Corumbá de Minério de Ferro,
com inegáveis impactos socioeconômicos positivos, de geração
significativa de emprego, renda, recursos fiscais e a promoção do
desenvolvimento sustentável em harmonia com o meio ambiente.
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SE.4

EQUIPE

ES.4.1

CORPORATIVO

•

PRESIDENTE

Eike F. Batista

•

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

Ricardo Antunes

•

DIRETOR DE MINERAÇÃO

Joaquim Martino

•

DIRETOR DE SIDERURGIA

Dalton Nosé

•

DIRETOR JURÍDICO

Paulo C. Gouveia

•

DIRETOR FINANCEIRO

Rudolp Ihns

•

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Adriano Vaz

SE.4.2

PROJETO

•

GERENTE DE CONSTRUÇÃO

Alberto Lopes

•

ANÁLISE FINANCEIRA

Ricardo Fonseca
NATRONTEC

•

MEIO AMBIENTE

CAL – Cons. Ambiental Ltda

•

PROJETO DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO

Carlos Gonzalez
PROMINAS

•

GEOLOGIA

Maria do Carmo Schumacher
Wilson Scarpelli – Consultor
GEOSOL – sondagens
SGS – análises químicas

•

PROJETO PLANTA DE BENEFICIAMENTO

Marcos Goossens
EPC S.A

•

DIREITOS MINERÁRIOS

Reginaldo Rugolo

•

GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO

RBM ENGENHARIA
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SE.4.5 EXPERIÊNCIA DA EQUIPE
CORPORATIVO
Eike F. Batista: Fundador e Presidente da MMX. Graduado em 1978 em Engenharia
Metalúrgica pela Universidade de Aachen da Alemanha. Nos anos recentes tem obtido
reputação internacional como um empreendedor de sucesso. Sua carreira é intimamente ligada
ao grupo EBX, a companhia de investimento que foi por ele fundada e administrada durante 20
anos com seu determinado estilo pessoal.
Ricardo Antunes: Diretor de Desenvolvimento de Negócios. Graduado em Engenharia
Metalúrgica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, com Mestrado
pelo Imperial College do Reino Unido. Trabalhou durante 23 anos na CVRD, onde ocupou
várias posições, incluindo a de Diretor de Pelotização e Metálicos, Diretor de Novos Negócios e
Presidente da CVRD Internacional em Bruxelas. Possui vasta experiência em implementação
de projetos, operações e em vendas de metais e minérios.
Joaquim Martino: Diretor de Mineração. Graduado em Engenharia Elétrica na Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-MG com especialização em Mineração e
Finanças. Joaquim Martino tem 25 anos de experiência em implantação de projetos e
operação. Foi Superintendente da Mina Casa de Pedra da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), Diretor de Pelotização e Metálicos da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e Diretor
da Mina de Carajás e do Porto Ponta da Madeira da CVRD. Foi também do Conselho de
Administração de empresas de associação da CVRD com empresas Européias e Asiáticas.
Dalton Nosé: Diretor de Siderurgia: Formado em Engenharia Metalúrgica pelo Instituto Mauá de
Tecnologia , com especialização na Alemanha. Possui mais de 30 anos de experiência no setor
siderúrgico mundial, tendo trabalhado no Grupo KORF e como Diretor da CVRD. Especialista
em desenvolvimento e implantação de projetos e novas tecnologias industriais.
Paulo Carvalho Gouvêa: Diretor Jurídico. Formado pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro-UFRJ. Anteriormente trabalhou no Baker&Mckenzie e em Veirano Advogados
Associados, nas áreas de direito societário comercial e tributário. Em 1997, juntou-se ao grupo
como advogado, onde mais tarde foi promovido a Diretor Jurídico. No Grupo MMX trabalhou
em diversas transações de M&A, joint venture, financiamento de projetos e private equity.
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Rudolph Ihns: Diretor Financeiro e Relações com Investidores.Graduado em engenharia
mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, mestrado em administração
pela Universidade da Flórida. Possui mais de 23 anos de experiência em finanças. Foi CFO da
Unisys no Brasil e na Alemanha. Tendo trabalhado também na Arco Petroleum Products no
Brasil e nos EUA e na White Martins.
Adriano Vaz: Diretor Administrativo. Formado em Economia pela Universidade Candido
Mendes, possui MBA em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica-PUC, e em markenting
pela COPPEAD da UFRJ. Possui especialização em Planejamento Estratégico, comercial e
marketing pelos trabalhos em empresas, como Brasil Telecom e Banco Boavista.
PROJETO
Alberto Lopes: Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná UFPa e mestrado em MBA pelo Instituto LORA. Tem mais de 20 anos de experiência em
implantação de projetos e operações de mineração e beneficiamento de minério de ferro. Na
CVRD, ocupou diversos cargos, como Gerente de Operações Industriais e Gerente de
Manutenção Industrial da Usina de Ferro Carajás, tendo sob a sua responsabilidade o
processo, equipe e recursos destinados à operação e manutenção de ativos industriais de
britagens, estocagens, expedição e utilidades do Complexo de Beneficiamento de Ferro com
capacidade anual de 70 milhões de toneladas, correspondente a maior planta de
beneficiamento do mundo. Como Gerente de Implantação de Novos Projetos, teve
responsabilidade pelo processo, equipe e recursos para implantação de novos projetos de
expansão de capacidade da Planta de Beneficiamento de Carajás para os horizontes de 78 e
85 milhões de toneladas ano.
Ricardo Fonseca: Graduado em 1994 na Anchorage High School, Anchorage, Alaska, USA, em
MBA na Pontifícia Universidade Católica do Rio do Janeiro - PUC/RJ. Possui cursos de
especialização em Contabilidade de Custos (FGV-RJ), Planejamento (FGV-RJ), Planejamento
Estratégico (IBMEC-RJ), Matemática Financeira (IBMEC-RJ) e Análise de Contabilidade e
Balanço (FGV-RJ). Tem experiência internacional como Coordenador Financeiro e Analista
Sênior da BHP Billiton, como responsável pelo Sistema de Informações Executivas mundial
(EIS - Executive Information System) da divisão de alumínio da companhia e análise e
modelagem de investimentos mundial acima de US$ 2 bilhões anualmente.
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Carlos González: Graduado em Geologia e Engenharia de Minas pela Universidade Federal de
Ouro Preto e MBA pela Universidade de São Paulo - USP. Tem mais de 20 anos de
experiência em mineração e geologia, dos quais, 11 anos como Gerente Geral da Mina Carajás
e Planta de Beneficiamento da CVRD e Diretor de Mineração, responsável pelo Departamento
de Mineração, Geologia, Processo e atividades de expedição da produção.
Maria do Carmo Schumacher: Graduada em Geologia pela Universidade Estadual do Rio de
Janeiro – UERJ e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Especialista
em avaliação de recursos e reservas, geoestatística e modelamento geológico, com mais de 10
anos de experiência na área prestando serviços para grandes empresas como CVRD e Teck
Cominco. Vasta experiência na área de minério de ferro.
Wilson Scarpelli: Graduado em Geologia na Universidade de São Paulo-USP em 1960, com
Mestrado em 1968 na Stanford University, EUA. Tem mais de 30 anos de experiência pelas
atividades executadas na ICOMI, inclusive no Amapá, entre os anos 1961 e 1972 e depois no
Grupo AngloAmerican até 2001, Em sua carreira executou vasta gama de atividades de
geologia de mina e de exploração mineral, para metais preciosos, metais básicos e outros
minérios e outros campos relacionados à mineração, incluindo forte participação em avaliações
de ofertas de áreas, projetos e empresa.
Marcos Gossens: Graduado em Engenharia de Minas em 1980 pela Universidade de São
Paulo - EPUSP. Especialista em desenvolvimento de processos e engenharia. Tem mais de 25
anos de experiência nestes campos com base nas atividades executadas no CEPED – BA, JP
Engenharia, Grupo VOTORANTIN, sendo quinze anos de experiência em minério de ferro e
pelotização na Companhia Vale do rio Doce -CVRD. Desenvolveu entre outros produtos, a
pelota de Carajás.
Reginaldo A. Rugolo: Graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ em 1971. Tem mais de 30 anos de experiência em geologia e direitos minerários com
serviços para as companhias e empresas como: Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM), UNIGEO Geologia e Mineração (Anglo American/Caemi), PROMISA
Mineração e Prospecções (Brascan), Dunbras Empreendimentos (TVX Participações) e
Companhia Nacional de Mineração (TVX Participações), entre outras.
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NATRONTEC – Estudos e Engenharia de Processos Ltda: Fundada em 1990 por profissionais
seniores, a empresa conta com a larga experiência de seus sócios para a prestação de
serviços de engenharia consultiva, cobrindo as áreas de Avaliação de Negócios, Projetos e
Consultoria Lato Sensu. Seus conhecimentos incluem mais de 30 anos de experiência nas
áreas de Mineração e Processamento de Minérios, Petróleo e Gás, Química e Metalurgia,
Gestão e Estudos Ambientais e Gerenciamento de Projetos. A Natrontec mantém ainda, além
do corpo de funcionários, um quadro permanente de Consultores Associados para atender às
suas necessidades de equipes multidisciplinares e contratos de associação com empresas
nacionais e internacionais, visando à atuação conjunta em bases complementares. São
também parceiros usuais da Natrontec as universidades e centros de pesquisa. Entre seus
principais

clientes podem

ser

citados,

CVRD,

GRUPO RTZ,

ANGLO

AMERICAN,

ANGLOGOLD, GRUPO PETROBRAS, BNDES, EBX MINERAÇÃO, EL PASO, RIO
POLÍMEROS, GRUPO SUZANO PETROQUÍMICA, GOVERNOS ESTADUAIS.
GEOSOL: Maior empresa de prospecção do País e maior empresa de perfuração de minério de
ferro do mundo. Fundada em1953 a Geosol acumula experiência e eficácia na execução de
programas de sondagem geológica, perfuração de poços para a produção de água e
engenharia mineral. É a primeira empresa do mundo de prospecção e sondagem geológica
para pesquisa mineral a obter a certificação NBR ISO 9001:2000.
SGS/GEOSOL: A Geosol oferece serviços de análises químicas através de sua coligada SGS
Geosol ltda. Esta joint venture teve início em 1998, através da associação da GEOSOL com o
laboratório canadense Lakefield Research . Instalado em Belo Horizonte e funcionando desde
1967, o laboratório executa trabalhos analíticos em amostras de solos, sedimentos e rochas
como suporte para a exploração mineral, desenvolvimento de jazidas, minas e análises de
amostras de água e efluentes para fins de meio ambiente. Desde outubro de 1997 o laboratório
é certificado segundo a norma ISSO 9002, pela empresa americana ABS Quality Evaluations.
PROMINAS: Fundada em 1997 para atuar com consultoria, fiscalização, projetos e geologia. É
uma empresa multidisciplinar que atua principalmente com consultoria, projetos e alocação de
mão-de-obra. Com comprovada experiência junto às maiores empresas do setor mineral
brasileiro, dispõe de importante banco de dados relativo a inúmeros projetos na área de
mineração desenvolvidos pela equipe da empresa. Em 2003, firmou parceria com a empresa
norte-americana Mintec Inc.para transferência de tecnologia e representação dos softwares
MINESIGHT e AcQuire DB.
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EPC Engenharia Projetos e consultoria: Fundada no dia 28 de setembro de 1972, a EPC é uma
empresa especializada em consultoria em engenharia, executando seus serviços na
elaboração e execução de projetos e gerenciamentos. Há 31 anos a empresa vem trabalhando
com o propósito de unir a tradição de seus princípios com as mais altas tecnologias na
prestação dos melhores serviços.
Especializada na prestação de serviços de engenharia consultiva e de projetos, a EPC atua
nas seguintes áreas: Projetos, Gerenciamento de Obras, Integração de Negócios e
Suprimentos, atuando nos ramos de energia elétrica, mineração, Industrial (Metalurgia e
Siderurgia) e infra-estrutura básica.
RBM ENGENHARIA: É uma empresa de engenharia, especializada na prestação de serviços
na área de Gerenciamento e Fiscalização de obras e empreendimentos, tendo sido fundada
em 1989, com essa finalidade. Dentre as atividades executadas neste campo da engenharia,
exercidas nos contratos concluídos ou ainda em execução pela empresa, destacam-se:
elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade econômica; planos gerenciais para
implantação de empreendimentos; consultoria e apoio gerencial na viabilização de recursos
financeiros; supervisão da execução de projetos básicos e/ou detalhamento do projeto
executivo; gerenciamento das compras de materiais, equipamentos e contratações de obras e
serviços; fiscalização em campo, entre outros.
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1. Conditions and Limitations
of Use

1. Condições e limitações de
Uso

The Client (the umbrella agreement was

O Cliente (MMX Mineração e Metálicos

signed with EBX Mineraçœo Ltda., which is

S.A.)

the

the

acordos datados em 08 de março de

the

2006 e 13 de abril de 2006.

holding

engagement

company,
memorandum

and
for

desenvolveu

esta

Revisão

em

Estas

project was signed with MMX Mineraçœo

Condições e Limitações de Uso aplicam-

& Metálicos S.A., the subsidiary company)

se a esta Revisão/Relatório (Relatório).

commissioned this Review in Agreements
dated 08 March 2006 and 13 April 2006.
These Conditions and Limitations of Use

Este Relatório foi elaborado por Hatch
Consulting (Hatch do Brasil Ltda) para o
Cliente e pode ser usado pelo Cliente em

apply to this Review Report (“Report”).

na avaliação de seus projetos tratados
This Report has been prepared by Hatch

neste documento e não deve ser usado

Consulting (Hatch Do Brazil LTDA) for the

por quaisquer outras pessoas ou para

Client and may be used by the Client in

qualquer

connection with their assessment of their

consentimento por escrito da Hatch (o

projects covered herein and shall not be

Consultor).

used nor relied upon by any other party

autoriza a divulgação e uso deste

nor for any other purpose without the

Relatório pelo cliente estritamente para o

written consent of Hatch (the Consultant).

propósito do lançamento da ações

However, the Consultant authorizes the

ordinárias na Bolsa de Valores de São

disclosure and use of this Report by Client

Paulo – BOVESPA. Tal divulgação e uso

strictly for the sole purpose of launching

somente podem ocorrer no período

Client’s common shares on the Bovespa-

especificado neste Relatório, sendo junho

Sao

Such

e julho de 2006. Este Relatório não deverá

disclosure and use shall only occur within

ser utilizado para o lançamento de ações

the time frame anticipated under this

em qualquer outra Bolsa de Valores ou

Report, that being June and July 2006.

durante

This Report shall not be used to launch

consentimento expresso, por escrito, do

shares on any other stock exchange or

Consultor ou com a reedição de um

during any other time frame without

novo relatório pelo Consultor. O Consultor

Consultant’s express written consent or

não aceita responsabilidade por danos,

reissue of a new report by Consultant. The

se houver, a terceiros, em conseqüência

Consultant accepts no responsibility for

de

Paulo

Stock

Exchange.

damages, if any, suffered by any third
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outro

propósito

Entretanto,

outro

decisões

o

período

tomadas

sem

o

Consultor

sem

ou

o

ações
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party as a result of decisions made or

baseadas neste Relatório.

actions based on this Report.

While it is believed that the information
contained herein is reliable under the
conditions and subject to the limitations
set forth herein, this Report is based in part

Embora se acredite que as informações

on information not within the control of

contidas aqui são confiáveis sob as

the

condições e sujeito as limitações aqui

Consultant

and

the

Consultant
not

apresentadas, este Relatório é baseado

guarantee its accuracy. The comments

em parte em informações fora de

in it reflect the Consultant’s best judgment

controle

in light of the information available to it at

portanto, não pode e não garante sua

the time of preparation. The Consultant

exatidão. Os comentários aqui refletem

shall not be responsible for any errors or

o melhor julgamento do Consultor na luz

omissions

das informações disponíveis a ele na hora

therefore

cannot

in

this

and

Report

does

or

in

any

do

Consultor.

O Consultor,

information contained herein regardless

da elaboração.

O Consultor não será

of any fault or negligence of the

responsável por qualquer erro ou omissão

Consultant or others.

neste

Relatório

ou

em

quaisquer

informações aqui contidas não obstante
The information contained herein has
been prepared based upon information

de qualquer erro ou negligência do
Consultor ou outros.

and data obtained by the Consultant
from the Client’s management and staff,

As informações aqui contidas foram

their contract staff and advisors, or from

preparadas baseadas em informações e

other public sources the Consultant

dados

deemed reliable.

gerência e pessoal do Cliente, seus

obtidos

pelo

Consultor

da

empregados contratados e conselheiros,
Any environmental commentary does not
constitute a legal opinion. The disclosure

ou de outras fontes públicas que o
Consultor considerou confiável.

of any information contained in this
Report is the sole responsibility of the

Qualquer comentário sobre o meio

Client.

The principles, procedures and

ambiente não constitui uma opinião

standards applied in conducting an

jurídica. A divulgação de quaisquer

environmental investigation are neither

informações

é

da

regulated nor universally the same. An

responsabilidade única do Cliente.

Os
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Relatório
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environmental review has been excluded

princípios,

procedimentos

from Hatch’s scope.

aplicados

na

investigação

condução
ambiental,

regulamentados
iguais.

Uma

e

ou

padrões
de

uma

não

são

universalmente

revisão ambiental foi

excluída do escopo da Hatch.

The

Consultant

has

conducted

this

investigation in accordance with the
methodology outlined in the proposal
document. It is important to note that the
methods of evaluation employed, while
aimed

at

minimizing

the

risk

of

unidentified problems, cannot guarantee
their

absence.

Even

though

the

information provided by the Client was
reviewed, we were required to rely on this
information with out being able to
independently verify its accuracy.
This

Portuguese

version

O

Consultor

investigação

tem
de

conduzido
acordo

com

esta
a

metodologia traçada no documento de
proposta.

É importante notar que os

métodos de avaliação empregados,
enquanto direcionados a minimizar o
risco de problemas não identificados,
não pode garantir sua ausência. Embora
as informações fornecidas pelo Cliente

has

been

prepared by MMX based on the English
version prepared by Hatch. In case of
discrepancy between the Portuguese
and English versions the English version
shall take precedent.

tenham sido revisadas, nos foi requerido
confiar nestas informações sem sermos
capazes

de

verificar

sua

exatidão

independentemente.
A

tradução

para

o

português

foi

realizada pela MMX, com base na versão
original em inglês preparada pela Hatch.

2. Executive Summary

Em caso de discrepância entre a versão

MMX Mineraçœo & Metálicos S.A. (MMX),

em português e a versão em inglês, esta

the mining and metals subsidiary of EBX

última prevalecerá.

Group (EBX), wishes to develop an Initial
Public Offering (IPO) memorandum for
obtaining a listing on the Sâo Paulo stock
exchange. The MMX assets that Hatch
has

been

asked

to

cover

in

this
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document are two projects in the

desenvolver um memorando de Oferta

Corumbá region, Mato Grosso do Sul

Pública Inicial (IPO) para ser listada na

State, Brazil (See map Appendix B).

Bolsa de Valores de São Paulo. Os ativos

Another Project in Brazil- the Amapá

da MMX que a Hatch foi solicitada a

Project is covered in another document

apresentar neste documento são dois

as part of this offering.

projetos

que

serão

localizados

em

Corumbá, Mato Grosso do Sul, no Brasil
Hatch Consulting and Hatch do Brasil
provided assistance to MMX in the
development of project documentation
to support an IPO on the Brazilian stock

(Ver mapa Apêndice B). Outro Projeto
no Brasil – o Projeto do Amapá – é
tratado em outro documento como
parte deste lançamento.

exchange (CVM-BOVESPA) for MMX’s
A Hatch Consulting e Hatch do Brasil têm

iron and steel projects in Brazil.

fornecido apoio à MMX na elaboração
da documentação do projeto para
auxiliar no IPO na Bolsa de Valores
Brasileira

The Company
EBX is a privately owned investment
company

that

focuses

on

natural

(CVM-BOVESPA)

para

os

projetos siderúrgicos da MMX no Brasil.

A Companhia

resources and was founded in 1983 by
Eike Batista, with its initial projects being in

A EBX é uma companhia privada de
investimentos concentrada em recursos

the gold mining sector.

naturais e foi fundada em 1983 por Eike
MMX is the recently formed subsidiary of

Batista, com seus projetos iniciais no setor

EBX, created to develop iron ore and

de mineração de ouro.

metals projects. MMX’s current focus is to
create an integrated iron and steel
complex through the development of the

A MMX é uma subsidiária da EBX,
formada recentemente, criada para
desenvolver projetos de minério de

projects described below.

ferro e metais. . O foco atualmente da
MMX é criar um complexo integrado

The Projects
The MMX projects aim is to produce
metallics and semi-finished steel. The city
of Corumbá is located at the south side of
the Paraguay River and it is 1,430 km

de ferro gusa e aço através do
desenvolvimento dos projetos descritos
abaixo.

Os Projetos

away from São Paulo, by road, 1,775 km
Os projetos da MMX têm como objetivo
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from the port of Santos, by railway, and

a produção de metálicos e produtos

about 2,700 km from the Argentine and

semi-acabados de aço em Corumbá,

Uruguayan ports on the Paraná River, that

região sudoeste do Brasil. Corumbá está

can

localizada no lado sul do Rio Paraguai e

receive

ocean

ships

by

the

está 1.430 km distante de São Paulo por

Paraguay/Paraná rivers.

rodovia, 1.775 km do Porto de Santos por
These projects consist of Project A:
building two mini blast furnaces to
produce pig iron (2 MBF) and Project B:
building a steel making facility consisting

ferrovia e cerca de 2.700 km dos portos
da Argentina e Uruguai no Rio Paraná, os
quais podem receber navios oceânicos
pelos rios Paraguai e Paraná.

of an Energy Optimizing Furnace (EOF)
and Ladle Furnace (LF) and Continuous

Estes projetos compreendem: Projeto A:

Casting (CC) to produce steel billets.

construção de dois mini altos-fornos para
produzir

gusa

(2MAF);

e

Projeto

B:

construção de uma usina para fabricar
aço que compreende um Forno EOF
(Energy Optimizing Furnace), Forno de
Panela (LF) e Lingotamento Continuo
(LC) para produzir tarugos de aço.

These Projects are located at the area of
the

Polo

Mineiro

Siderúrgico

de

Corumbá, 40 km away from the city of
Corumbá, close to the Railway Station of
Maria Coelho. So, according to this
description the steel making plant is

Os projetos estão localizados na área do
Polo Mínero-Siderúrgico de Corumbá, 40
km distante da cidade de Corumbá,
perto à Estação Ferroviária de Maria
Coelho.

Dessa forma, de acordo com

esta descrição, tanto as fontes de minério

located in the area of Corumbá Brazil.

de ferro quanto a usina siderúrgica estão
In addition to Projects A & B in Corumbá,

localizadas na área de Corumbá, Brasil.

MMX is considering another steel making
complex in Amapá. These projects are at
different stages of development, as
shown in the table below. This report
considers the Corumbá, Brazil projects
only. The Amapá and Corumbá Projects

Além dos Projetos A & B em Corumbá, a
MMX está considerando outro complexo
para produção de aço no Amapá. Estes
projetos estão em estágios diferentes de
desenvolvimento. Este relatório considera
somente os projetos em Corumbá, Brasil.
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are

not

interdependent;

and,

as

Os Projetos de Amapá e Corumbá não

mentioned, Amapá is covered in a

são

inter-dependentes

e,

como

separate report.

afirmado, o projeto do Amapá é tratado
em outro relatório.

PROJECT #
PROJECT
A
Pig Iron Plant
(Corumbá)
A
Sinter Plant
A
Co-generation facility
B
Steelmaking

LOCATION CAPACITY (Mty)
Brazil
0.2
0.2
Brazil
0.25
Brazil
Brazil
0.5

PROJETO
PROJETO #
A
Planta de Ferro Gusa

A
A
B

EQUIPMENT
MBF
MBF
Sinter #1
Co-gen plant
EOF, LF, CC

LOCALIZAÇÃO CAPACIDADE (Mta) EQUIPAMENTO
Corumbá
0,2
MAF #1

Sinterização
Co-geração
Aciaria

Corumbá
Corumbá
Corumbá

0,2

MAF #2

0,25

Sinter #1
Co-geração
EOF, LF, CC

0,5

Aug/06
Nov/06
Sept/06
Aug/06
Jan/07

IMPLEMENTATION
May/07
Aug/07
Sept/07
May/07
Aug/08

STEADY STATE
Q4
Q4
Q4
Q1

IMPLANTAÇÂO
Mai/07

Ago/06
Nov/06

CAP. NOMINAL

Agol/07

Set/06
Ago/06

2007
2007
2007
2009

4 Trim 2007

Set/07

4 Trim 2007
4 Trim 2007
1 Trim 2009

Mai/07
Jan/07

Ago/08

Steady state on the above chart and

A capacidade nominal de produção

herein is defined as when the production

será atingida, conforme tabela acima, se

capacity would likely reach near design

todas

or nominal production capacity if all the

desenvolvimento do projeto estiverem

assumptions made in the development of

corretas, especialmente sobre o nível de

the project documentation are correct,

educação e treinamento da gerência,

especially the ones about the education

supervisores e operadores e os níveis de

and training level of the management,

eficiência alcançáveis.

supervisors

and

operators

and

as

premissas

feitas

no

the

efficiencies achievable.

Hatch Scope

Escopo da Hatch

This report addresses the key aspects

Este relatório trata dos aspectos chave

understood to be required by the Brazilian

entendidos como requeridos pela Bolsa

Stock Exchange.

de Valores Brasileira.

There are two roles for Hatch in this

Há dois papéis para a Hatch neste

project: (1) to act as a “reviewer” of

projeto: (1) agir como “revisor” da

MMX’s

Project

and

documentação do projeto da MMX e o

project

status

owner’s

status do projeto, (2) agir como consultor

documentation
(2)

as

the

consultant for MMX to develop: a market

do

overview for the contemplated products

desenvolver
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proprietário

para

uma

MMX

visão

geral

para
do
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from

the

Projects;

and

mercado

engineering

documentation, as possible, on

the

Projects.

para

os

contemplados

pelos

documentação

da

produtos
Projetos

e

engenharia

dos

Projetos, onde for possível.
The Hatch scope includes a review of the
Corumbá projects, which had some

O escopo da Hatch inclui uma revisão

documentation

further

dos projetos Corumbá, que possuem

and

documentação e a Hatch desenvolveu

developed

and

project

Hatch
analysis

documentation. Due to the short time

uma

análise

e

allowed for this review, the Hatch scope

complementar de projeto. Em função do

was done on a “best efforts basis”.

período

curto

documentação

permitido

para

esta

revisão, a Hatch desenvolveu seu escopo
The scope of the Hatch work was

de

discussed with MMX and the listing

trabalho

na

base

do

“melhor

esforço”.

requirements below for the Brazilian Stock
O escopo do trabalho da Hatch foi

Exchange came from that discussion.

discutido com a MMX e os requerimentos
According to the discussion with MMX

para a lançamento das ações na Bolsa

with regard to the requirements of the IPO

de

in Brazil following the CVM, the IPO

Valores

Brasileira

surgiram

desta

discussão.

documentation needs to provide a
review for the projects listed above that

De acordo com a discussão com a MMX

we are able to comment upon.

relacionada aos requerimentos do IPO
no

The

review

includes

the

following

seguindo

documentação

technical aspects for each project that

do

a
IPO

CVM,

a

deveria

providenciar uma revisão dos projetos

already has documentation (Corumbá

citados acima sobre os quais seremos

Projects A and B):
•

Brasil,

capazes de comentar.

Status of the project and review of the
work done to date, including level of
study (e.g. conceptual level)

A revisão inclui os seguintes aspectos
técnicos

para

cada

projeto

cuja

documentação foi analisada (Projetos A
e B - Corumbá):
•

Comment
or design

•

Comment on
of certainty

•

Comment

on

on

the

technology

and/

Capex

and

degree

Opex

and

degree
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•

Status do projeto e revisão do trabalho
feito até agora, considerando o nível do
estudo (ex. nível conceitual);
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•
•
•

of certainty

•

Comment on the supply of raw material
(Section 3.7.2.2 CVM)

Comentário
sobre
e/ou desenho;

•

o

Capex

e

grau

Comment on Production capacity, rampup and timing

Comentário sobre
de precisão;

•

Comentário sobre
de precisão;

o

Opex

e

grau

•

Comentário
sobre
o
fornecimento
de matéria-prima (Seção 3.7.2.2 CVM);

•

Comentário sobre a capacidade de
Produção, desenvolvimento e cronograma;

•

Fornecer uma
mercados.

Provide an overview of markets
MMX has requested Hatch’s assistance
to:

•

Review the projects “as is”

•

Assess the projects’ status;

•

Document the status of the projects and
the project documentation as Hatch finds
it

•

•

Hatch has reviewed the prior work that
has been done on Projects A and B
(outlined below) in order to prepare a
project documentation report that will be
submitted to CVM for an IPO.
Provide an overview of the market work.

mining

work

dos

Revisar os projetos “as is” ( no estágio em
que se encontram atualmente) ;

•

Avaliar o status do projeto;

•

Documentar o status dos projetos, bem
como toda a documentação disponível;

•

A Hatch revisou o trabalho anterior feito
nos Projetos A e B (descrito abaixo) para
preparar o relatório da documentação
do projeto que será submetido à CVM
para o IPO.

•

Providenciar uma visão geral do mercado.

and

reports developed by third parties is

geral

•

social sustainability studies and all
and

perspectiva

tecnologia

MMX solicitou a ajuda da Hatch para:

The review of the environmental and

geological

a

out of Hatch’s scope of work. Nor

A revisão dos estudos de viabilidade

does it include a legal review nor

ambiental e social e todo o trabalho e

review of permits.

relatórios da geologia e mineração
desenvolvidos por terceiros está fora do

As an example, for the first mini blast
furnace in Project A that is under
manufacturing, Hatch has reviewed,
on a “best efforts basis, as possible”:

escopo do trabalho da Hatch. O trabalho
não

inclui

certificação

uma
das

revisão

jurídica

autorizações

ou
e/ou

licenças.
Por exemplo, para o primeiro Mini AltoForno no Projeto A, que está em fase de

•

The documentation in this case termed a
“feasibility
study”,
including
drawings,
progress reports and some supporting studies
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fabricação, a revisão da Hatch foi na
base

do

“melhores

esforços,

como

MMX – Brazilian Projects
Corumbá Projects A & B – July 6, 2006

possível”:

and work
•

Held
discussions
with
the
design
engineering firm, some of the potential
construction managers and MMX staff

•

Capital and operating Budgets

•

The start-up curve and supporting staffing
and training

•

Raw material supply: iron ore supply,
quality and variability; charcoal, other
supplies, logistics, infrastructure
No

forward

looking

statement

or

projections are provided, except for
certain production forecasts that are
provided based on assumptions listed.

Hatch Approach

•

A documentação neste caso denominada
“o estudo da viabilidade”, incluindo
desenhos, relatórios sobre progresso e
alguns estudos e trabalhos auxiliares;

•

Foram realizadas discussões com a firma
de engenharia, e alguns gerentes de
construção em potencial e pessoal da
MMX;

•

Orçamento
Investimento;

•

A curva da aprendizado e suporte de
pessoal e treinamento;

•

Fornecimento
de
matéria-prima:
suprimento, qualidade e variabilidade de
minério
de
ferro;
carvão,
outros
suprimentos, logística e infra-estrutura.

Operacional

e

de

Não foram feitas previsões ou projeções
This

work

was

awarded

Consulting on March

8,

to

Hatch

2006

and

modified on April 13, 2006. There was a

dos

empreendimentos,

exceto

por

previsões de produção baseadas em
premissas listadas.

kick-off meeting at MMX’s office in Rio
de Janeiro on March 13, 2006, and a

A Metodologia da Hatch

review of material in the data room the
following day. This was followed by visits
to MMX’s engineer’s office on March 15
and to an existing mini blast furnace in
Belo Horizonte on March 16.

Este trabalho foi contratado à Hatch
Consulting em 08 de março de 2006, e
aditado em 13 de abril de 2006. Houve
uma reunião inicial no escritório da MMX
em 13 de março de 2006 e uma revisão
de material do “data room” no dia

On March 24, 2006 an information
request

was

made

for

seguinte. Isso foi seguido de visitas ao

additional

escritório das empresas de engenharia

documents required from the data

contratadas pela MMX em 15 de março

room and outstanding questions. Hatch

e a um mini alto-forno em operação em

sent a list of “base case” assumptions

Belo Horizonte em 16 de março.

to MMX on March 27 (revised March

Em

24

de

março

de

2006,

uma

28), and visited the MMX office in Rio

solicitação foi feita para documentos

de Janeiro on March 29 to present

adicionais do “data room” e questões

these

pendentes. A Hatch enviou uma lista de

ideas

and

agree

on

the

premissas da “caso básico” à MMX em
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assumptions.

27 de março (revisada em 28 de março),
e visitou o escritório da MMX no Rio de

During a second phase, additional

Janeiro em 29 de março para apresentar

discussions

estas idéias e chegar a um acordo sobre

were

held

with

MMX

personnel and some updates were

as estimativas.

provided on the Corumbá Projects
during April 24 to June 6th, 2006,
including some documents provided
on Corumbá.
A complete list of documents received
(Appendix A) and site visits/meetings
(Appendix C) are provided. This report
is

subject

to

the

Conditions

and

Limitations of Use contained herein.
This Report includes the status of projects
and project documentation on Corumbá
Projects A & B, contains studies including
benchmarking and order of magnitude
costing and offers a view on the market

Durante uma segunda fase, discussões
adicionais foram realizadas com o
pessoal da MMX e algumas breves
atualizações sobre os Projetos de
Corumbá foram providenciadas entre 24
de abril e 6 de junho, incluindo
documentos breves sobre o mesmo.
A lista completa dos documentos
recebidos (Apêndice A) e visitas ao
local/reuniões (Apêndice C) foram
providenciadas.
Este relatório está
sujeito às Condições e Limitações do Uso
contidas aqui e este Relatório não
deverá ser distribuído ou copiado,
inteiramente ou em parte.

opportunities for pig iron and billets to be
sold by MMX. The project descriptions are
provided below.

2.1 Projects
MMX wishes to take advantage of access
to iron ore in the Corumbá region to build
an integrated steel complex in the
Corumbá region of Brazil (see map
Appendix B).

Este Relatório inclui o status dos projetos
e documentação dos Projetos A e B de
Corumbá, contém estudos incluindo o
estabelecimento
das
marcas
de
referência e a ordem de magnitude de
custos e oferece uma perspectiva sobre
oportunidades de mercado para ferro
gusa e tarugos, a serem vendidos pela
MMX. As descrições do projeto estão
apresentadas abaixo.

2.1 Projetos

In summary, MMX has informed that iron

A MMX deseja utilizar sua vantagem

ore

competitiva de localização junto a
fontes de minério de ferro na região de
Corumbá, para construir um complexo
integrado do aço nesta região (ver
planta, Apêndice B).

will

be

purchased

from

local

producers, including CVRD, Rio Tinto and
the MMX subsidiary itself, which has an
operation called Mina 63, located 18 km
from the city of Corumbá. The iron ore will
be used as feed to two mini blast
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Em resumo, minério de ferro será
adquirido de fornecedores localizados na
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furnaces (MBF’s) in Brazil, to produce pig

região, entre os quais encontram-se a

iron, initially entirely for the market. A steel

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
Rio Tinto e a própria subsidiária da MMX
para mineração, que possui operação
denominada Mina 63, localizada a 18 km
da cidade de Corumbá, MS. O minério

making facility (with EOF, LF and CC) is
then to be developed, using hot metal
from the MBF’s as feed to produce billets
for export.
The timing of the projects is given in the
prior chart with Project A finished in
September 2007 and Project B in
August

2008,

with

Steady

State

reached in Q4 2007 and Q1 2009,
respectively.
The government of Mato Grosso do Sul
has granted MMX the rights to land for
the steelmaking complex in Brazil with the
stipulation at the land they must spend
US$150 million over five years to develop
the property. If they do not spend this

de ferro será utilizado para alimentar dois
mini altos-fornos (MAFs), para produzir
gusa,
sendo
toda
a
produção
inicialmente destinada ao mercado de
exportação. Uma usina siderúrgica (com
EOF, LF e LC), então, será desenvolvida
utilizando gusa líquido dos MAFs como
insumo para produzir tarugos para
exportação.
O cronograma dos projetos está dado
na tabela anterior, com o Projeto A
concluído,

inclusive

unidade

de

sintetização em setembro de 2007 e
Projeto B, em agosto de 2008, com
capacidade nominal alcançada em 4º
Trim de 2007 e 1º Trim. de 2009,

amount, the land can be taken away.

respectivamente.
As the projects are at different stages of
development and there are different
levels of information available for each,
Hatch had to make many assumptions in
order to complete its mandate. The
assumptions were discussed with MMX
personnel during the course of the review,
and the assumptions listed following each

O governo do Estado do Mato Grosso
do Sul, concedeu à MMX os direitos
sobre

a

terra

para

o

complexo

siderúrgico, com a necessidade de
contrapartida de investimento da MMX
de gastar US$150.000.000 durante cinco
anos para desenvolver dos seus projetos.
Se a MMX não investir esta quantia, a

project description were accepted.

terra pode ser retomada.
The project discussions below have the
following

format:

description

of

the

project- including production capacity,
ramp-up and timing, status and work to
date; review of technology, raw material
supply,

capital

expenditure

(capex),
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Com os projetos em estágios diferentes
de desenvolvimento e havendo níveis
diferentes de informações disponíveis
para cada, a Hatch terá de assumir
muitas premissas para completar seu
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operating

expenditure

(opex);

and

estudo. As premissas foram discutidas

market overview.

com a equipe da MMX durante o
período de revisão e as premissas
listadas seguindo cada descrição do
projeto foram aceitas.
As discussões sobre os projetos abaixo
têm o seguinte formato: Descrição do
projeto – incluindo capacidade de
produção,

desenvolvimento

e

cronograma, status e execução até
agora;

revisão

fornecimento
investimentos

2.2

Corumbá Project A
(1 Sinter Plant, 2 MBFs, with
Iron Ore from Corumbá Region,
Charcoal from various sources
and a
Co-generation plant)

da
de

tecnologia,
matéria-prima,

(CAPEX),

custos

operacionais (OPEX) e visão geral do
mercado.

Project A is the initial stage in the MMX
development of an iron and steel semifinished facility in Corumbá. The objective
of this phase of the development is to
produce 400,000 tpy Pig iron for export,
manufactured by 2 mini blast furnaces,
each with nominal capacity of 200,000
tpy of pig iron. In addition, the ironmaking
plant will be enhanced by the installation
of a mini sinter plant capable of supplying

2.2

Corumbá – Projeto A
(1 Planta de Sinterização, 2
MAFs, Minério de Ferro da
região, Carvão de várias fontes
e
uma
planta
de
Co-geração)

up to 40 % of the blast furnace burden.
Hot Metal from the 2 blast furnaces at the
site will be poured into hot metal ladles for
transfer

to

the

steel

plant

and

downstream processes, once Project B is
built. Products will be transported to the
Paraguay River for shipment by barge to
Argentina and subsequent transfer to

O Projeto A é o estágio inicial no
desenvolvimento
de
uma
planta
siderúrgica pela MMX em Corumbá. O
objetivo deste projeto é produzir 400.000
t/ano de ferro gusa para exportação,
produzida por 2 mini altos-fornos, cada
um com capacidade nominal de 200.000
t/ano de gusa. Além disso, haverá a
instalação de uma planta de mini

ocean going vessels.
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In Project A, the mini blast furnaces (MBF)

sinterização, capaz de fornecer até 40%

will be fed 60%with lump ore purchased

da carga do alto forno. O gusa líquido
dos dois altos-fornos será colocado em
panelas para transferência à aciaria e
processos jusantes, quando o Projeto B
estiver construído. Os produtos finais

from the market. A sinter plant will be built
to use fines purchased from the market
and provide the remaining 40% of feed to
the MBFs. For the fuel source, the furnaces
will

use

15%

coke

imported

from

Colombia and the remaining 85% from
various sources of charcoal. Charcoal is

serão transportados através do Rio
Paraguai por barcaças até a Argentina
onde serão transferidos para navios
oceânicos.

proposed to be supplied exclusively from
the market for the first seven years; 60%
and 40% from Brazil and Paraguay,
respectively.

Then phasing in of 80%

charcoal from Company or Partner
owned/

managed

eucalyptus

plantations over the next seven years,
with 20% from the market. After 15 years,
MMX predicts using 100% of its charcoal
demand

from

eucalyptus

forests/

plantations.

The base case configuration for this
review of Project A operations is fixed
at the situation applying at August
2007, as shown in the following flow
diagram:

No Projeto A, os mini altos-fornos (MAF´s)
serão alimentados com 60% minério de
granulado de fornecedores locais, como
mencionado acima . A sinterização será
construída para utilizar os finos destes
fornecedores e fornecer os 40% restantes
para os MAFs.
Como fonte de
combustível, os fornos utilizarão 15% do
coque importado da Colômbia e o
restante, 85%, de várias fontes de carvão
vegetal. O carvão vegetal tem previsão
de fornecimento exclusivamente do
mercado para os primeiros sete anos;
60% do Brasil e 40% do Paraguai,
respectivamente. Durante o período de
sete anos subseqüente, é prevista a
utilização de 80% de carvão vegetal
proveniente de plantios de eucalipto de
propriedade da MMX ou Parceiros, e os
20% restantes fornecidos pelo mercado.
Depois de 15 anos, a MMX prevê a
utilização de 100% da demanda por
carvão vegetal de florestas próprias de
eucalipto.
O caso base para esta revisão das
operações do Projeto A está fixado na
situação aplicável em agosto de 2007,
como

apresentado

fluxograma:
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Figure 1: Project A. Corumbá
Purchased
iron ore

0.36mtpy lump
0.24mtpy fines

Mini Sinter Plant
fines

0.25 mtpy sinter

Charcoal
0.25 mtpy charcoal

lump

Nutcoke
.04 mtpy
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2 Mini-blast
furnaces
Brazil

Pig iron for
export

0.4 mtpy pig

0.4 mtpy pig
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Figura 1: Projeto A – Corumbá
Minério de Ferro
fornecimento: mercado

0,36 Mta granulado
0,24 Mta finos

finos

Mini sinterização
0,25 Mta sinter

Carvão Vegetal
0,25 Mta

2 Mini altos-fornos
granulado

0,4 Mta gusa
Nutcoke
0,04 Mta

Ferro Gusa
para exportação
0,4 Mta

Further associated projects will see the

A fabricação de aço; planejada para

implementation of steel making; planned

produção em agosto de 2008, se dará

to be in production in August 2008.

em seguida à implantação do Projeto A
acima.

2.2.1

Scope of Project A
The major scope items of Project A are

2.2.1 Escopo do Projeto A

summarized as follows:

Os maiores itens do escopo do Projeto A
são resumidos abaixo:

•

•

the phased construction of 2 mini blast
furnaces, each of 250 m3 working volume
and nominal capacity of 200,000 tpy
each of pig iron

•

Construction of a mini-sinter plant that will
be available one month after MBF #2
finishes construction. Use of blast furnace
gases
in
the
mini-sinter
plant.

A construção em fases de 2 mini altosfornos, com 250 m³ de volume útil e
capacidade nominal de 200.000 t/ano
de gusa cada um;

•

Construção de uma mini sinterização, que
estará pronta um mês após o início de
operação do MAF #2. Os gases do alto forno
serão utilizados na mini sinterização;
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•

Design and construction of a cogeneration plant of about 10 MW that will
be available simultaneously with MBF#1.

•

essential ancillary equipment necessary
to enable the MBFs to operate effectively
and safely

•

utilities to support operations, buildings,
general
infrastructure
and
human
resources

•

the effective delivery and utilization of
key raw materials for ironmaking - chiefly
lump ore, sinter and charcoal to the blast
furnaces

•

pouring into ladles and transport of
product hot metal to the steel plant

•

transport of products destined for export

2.2.2

Status of Project Documents Mini Blast
Furnace (MBF) – Project A
The

engineering

reported

by

approximately

ST

for

Project

Engenharia

50%

A
to

complete.

was
be
The

government of the State of Mato Grosso
do Sul has granted MMX the rights to land
for the iron and steel making complex in
Brazil with the stipulation that they must
spend US$150 million over 5 years to
develop the property. If they do not
spend this amount, the land can be
taken away. Construction has not started
on Project A.

•

O projeto prevê a construção de uma
planta de co-geração de cerca de 10 MW
que estará operando simultaneamente
ao MAF #1;

•

Equipamentos
auxiliares
essenciais
necessários para assegurar que os MAFs
operem efetivamente e com segurança;

•

Utilidades para apoio das operações,
edifícios, infra-estrutura geral e recursos
humanos;

•

A entrega efetiva e utilização da
matéria-prima chave para produção de
ferro gusa – principalmente minério
granulado, finos de minério (sinter-feed) e
carvão vegetal aos altos-fornos;

•

Vasamento em panelas e transporte do
gusa líquido à aciaria;

•

Transporte dos produtos destinados para
exportação;

2.2.2 Status de Documentos do Projeto de
Mini Alto Forno (MAF) – Projeto A
A engenharia para o Projeto A, segundo
a ST Engenharia, está aproximadamente
50% completa. O governo do Estado do
Mato Grosso do Sul, concedeu à MMX os
direitos sobre a terra para o complexo
siderúrgico, com a necessidade de
contrapartida de investimento da MMX
de gastar US$150.000.000 durante cinco
anos para desenvolver dos seus projetos.
Se a MMX não investir esta quantia, a
terra pode ser retomada. A construção
do Projeto A ainda não foi iniciada.
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The Hatch review is based on the
conceptual studies that had been
done, discussions with the engineers of

A revisão da Hatch está baseada nos

this study and MMX staff. Many details

estudos conceituais que foram feitos,

and

discussões

proposals

discussed

in

the

com

as

empresas

de

conceptual study have been modified

engenharia contratadas e pessoal da

with time. Hatch incorporated these

MMX.

changes

and

discutidos no estudo conceitual foram

developed a new mass balance and

modificados com o passar do tempo. A

many basic assumptions for the MBFs,

Hatch incorporou estas mudanças nessa

based on the assumptions for the

revisão e desenvolveu um novo balanço

expected

charcoal

de massa e muitas premissas para os

quality. Further estimated capital and

MAFs, consideram as premissas sobre a

operating costs were developed.

qualidade de minério de ferro e carvão

into

our

iron

ore

review

and

vegetal
Basically

there

were

“conceptual

engineering studies” done for this project
in May 2005 and January 2006.

Muitos detalhes e propósitos

esperadas.

investimento

e

Estimativas

custos

de

operacionais

foram desenvolvidas.

The

engineering drawing and layouts have

Basicamente, “estudos de engenharia

been prepared for the construction. The

conceitual” foram feitos para o projeto

eight to 12 months’ construction schedule

em maio de 2005 e janeiro de 2006. Os

for MBF #1 is very rapid and likely

desenhos de engenharia e arranjos

achievable

given

the

foram preparados para a construção. O

leadership

team

which

construction
very

cronograma de oito a doze meses para

construction.

construção do MAF #1 é muito rápido e

Although not all engineering and layout

provável de ser alcançado devido a

drawings were reviewed, a cursory check

equipe que lidera a construção ter muita

of flow diagrams and some engineering

experiência na construção dos MAFs.

details was made.

Embora nem todos os desenhos de

experienced

in

MBF

is

engenharia e
In general, the MMX project will use skilled
and experienced management and
technical support to engineer, procure

arranjos

tenham sido

revisados, uma checagem superficial dos
fluxogramas

e

alguns

detalhes

da

engenharia foram feitos.

and construct the mini blast furnaces.
built

Em geral, o projeto da MMX utilizará

identical furnaces previously and is very

gerenciamento experiente e qualificado

Engineers

‘ST

Engenharia’

has

230

MMX – Brazilian Projects
Corumbá Projects A & B – July 6, 2006

experienced in this area. The proposed

e

apoio

técnico

para

engenharia,

MMX project manager also has extensive

compras e construção dos mini altos-

experience in the construction of mini

fornos.

blast furnaces and industrial plants.

Engenharia” projetou fornos idênticos

A firma de engenharia “ST

anteriormente e têm muita experiência
nesta área.

O gerente do projeto

proposto pelo MMX também tem grande
There are risks of schedule and capital

experiência na construção dos mini altos-

cost over-runs and the risk of errors or
omissions

remains,

but

due

to

fornos e plantas industriais.

the

commonality of the mini blast furnace

Existem riscos de cumprimento de prazos

design and significant experience of the

e de orçamentos e riscos de erros ou

project

omissões existem, porém, em função do

team,

these

risks

are

likely

projeto do mini alto forno ser largamente

moderate.

difundido e a experiência significante da
A feasibility study will need to be

equipe

completed, including sourcing plans for

do

projeto,

estes

riscos

provavelmente serão moderados.

iron ore, charcoal and scrap, and
including the properties of these materials

O estudo de viabilidade precisará ser

that are available.

concluído, incluindo planos de fontes
para o minério de ferro, carvão vegetal e

2.2.3 Mini Blast Furnace Technology

sucata, e incluindo propriedades desses
materiais que estiverem disponíveis.

Developments in ironmaking technology
have resulted in improvements in blast
furnace

operations

increased

with

productivity,

benefits

lower

of

2.2.3

Mini Alto Forno – Tecnologia

energy

Os desenvolvimentos da tecnologia de

consumption and improved hot metal

produção de ferro gusa tem resultado na

quality. Increasing blast furnace size has

melhora da operacionalidade do alto

contributed significantly to achieving

forno, com benefícios de aumento de

these benefits.

produtividade,

menor

consumo

de

energia e melhor qualidade do gusa
For large blast furnaces to operate
successfully,

stringent

raw

material

selection and quality is necessary, with

líquido. O aumento no tamanho do alto
forno tem contribuído significantemente
para se alcançar estes benefícios.

high levels of control and automation,
expensive

refractories

with

complex

Para os altos-fornos grandes operarem

cooling systems, requiring high capital

com sucesso, é necessário uma rígida
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seleção da qualidade das matérias-

investment and long campaign lives.

primas, com altos níveis de controle e
Counter to the trend towards capital
intensive

ironmaking

has

been

the

development in certain countries of mini
blast furnace (MBF) technology, which

automação,
complexos

refratários
sistemas

caros

de

e

resfriamento,

necessitando de alto investimento e
longo tempo de operação.

can utilize broader quality ranges and
grades

of

raw

materials

and

can

Contrário à tendência de produção de

produce pig iron in smaller quantities

ferro

gusa

capital

intensiva,

o

more suited to mini mill scale operations.

desenvolvimento da tecnologia do mini
alto forno (MAF) em alguns paises,
permite que se tenha uma variação
maior na qualidade das matérias-primas

Technically, mini blast furnaces are
simply conventional blast furnaces on

e,

produzir

gusa

em

quantidades

menores.

a small scale. The thermochemical
processes, the overall design of the

Tecnicamente, os mini altos-fornos são,

furnace

simplesmente,

structure,

the

charging

altos

fornos

system, the tapping procedures and

convencionais na escala menor. Os

the raw materials used are all very

processos termoquímicos, o desenho

similar.

da estrutura do forno em geral, o

The

small

scale

of

the

equipment, however, allows the use of

sistema

inexpensive

several

procedimentos

areas in terms of equipment, input

matérias-primas

materials

similares.

alternatives

and

in

construction

de

A

carregamento,

os

de

as

corrida

são

todas

pequena

e

muito

escala

de

equipamento, porém, permite o uso de

techniques.

alternativas mais baratas em várias
It is evident that there are clear
advantages in the use of mini blast

áreas em termos de equipamentos,
consumíveis e técnicas de construção.

furnaces in a location with a relatively
limited demand for hot metal. These

É evidente que existem vantagens claras

advantages arise from the ability to

no

achieve good productivity from cheap

implementação de usinas siderúrgicas de

and readily available raw materials

pequeno

with low-level technology.

vantagens surgem da habilidade de

uso

alcançar
•

MBF capacity fits the scale of operations
found in many parts of Brazil
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•

There is no commercial availability of coal
in Brazil and coke for use in small
operations would need to be imported

•

The MBF will work well with lump ore found
in Brazil

•

MBF and ancillary equipment use only
basic technology well suited for long
term, reliable operation in remote areas
of Brazil

2.2.4. MBF – Performance and Raw Materials
See the full Raw Materials section
following this section.

com um nível baixo de tecnologia.
•

A capacidade do MAF é apropriada
pela escala de operações encontrada
em muitas partes do Brasil;

•

Carvão mineral coqueificável não é
disponível comercialmente no Brasil e o
coque
para
operações
pequenas
precisaria ser importado;

•

O MAF trabalhará bem com o minério
granulado encontrado no Brasil;

•

MAFs e equipamentos auxiliares utilizam
somente
tecnologia
básica,
muito
apropriada para operações confiáveis
de longo prazo nas área remotas do
Brasil.

2.2.4 MAF – Desempenho e Matérias-Primas
Raw

materials

constitute

a

high

proportion of MBF operating costs

Ver

informações

completas

sobre

Matérias-Primas na próxima seção.

and have a significant impact on
productivity,

stability

and

quality.

Although MBFs can accept materials

As

with less stringent specifications, it is

proporção alta dos custos operacionais

inevitable
materials

that
will

higher
improve

quality
furnace

productivity.

matérias-primas

constituem

uma

do MAF e têm um impacto significativo
em

produtividade,

estabilidade

e

qualidade. Embora o MAF possa aceitar
matérias-primas

com

especificações

menos rígidas que os altos-fornos de

Ferrous Burden
The chemistry of typical lump ore and
fluxes used in Brazil are summarized in

grande porte, é inevitável que matériasprimas de melhor qualidade otimizarão
a produtividade do forno.

Table 2-1

Carga do MAF
A

composição

química

do

minério

granulado típico e fundentes utilizados no
Brasil são sumarizados na Tabela 2-1

Table 2-1: Chemical analysis of main raw materials
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MATERIAL

Iron Ore

Fe %

SiO2 %

Al2O3 %

S%

P%

65.0

4

2.0 max

0.05

0.10 max

0.3

0.01

0.01

Limestone

0.8

Dolomite

2.5

1.5

Manganese Ore

10.0

2.0

Quartzite

0.1

99.0

0.02

CaO %

Mn %

Alkalis %

0.05 max
55.0
31.0

2.0

MgO %

19.0

0.08

25.0

1
0.1

Source: MMX .The main raw materials are considered in this report, iron ore and charcoal.
Tabela 2-1: Análise química das principais matérias-primas
MATERIAL
Minério de Ferro

Fe %

SiO2 % Al2O3 %

65,0

4,0

2,0 max

0,8

0,3

Dolomita

2,5

1,5

Minério de Manganês

10,0

2,0

Quartzito

0,1

99,0

Calcário

S%

P%

0,05

0,10 max

0,01

0,01

0,02
2,0

CaO % MgO %

Alcalis %
0,05 max

55,0
31,0

0,08

Mn %

19,0
25,0

1
0,1

Fonte: Hatch com informações da MMX.As principais matérias-primas consideradas neste
relatório são minério de ferro e carvão vegetal.
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Iron Ore

Minério de Ferro

Some Brazilian lump ore can present

Alguns

problems

due to decrepitation, the

apresentam problemas de crepitação, a

creation of fines due to compressive

geração de finos que ocorre devido a

stresses during the heating of ore at

tensão

relatively low temperatures in the furnace
stack. This feature tends to be restricted to

minérios

de

de

ferro

compressão

brasileiro

durante ao

aquecimento do minério à temperaturas
relativamente

baixas.

comportamento

Este
ocorre

itabirite type ores of low silica content,

predominantemente em itabiritos de

which are more suitable for sinter feed.

baixa sílica, os quais são mais adequados

The use of such ore on large blast

à produção de sinter-feed. A utilização

furnaces is normally restricted to 30% of

deste tipo de minério em altos-fornos de

the ore burden. However, MMX reports
that local granulated ore is adequate to
be used in mini blast furnaces, and in fact

grande porte normalmente é restrita a
30% da carga de minério. Entretanto, a
MMX relata que o minério granulado da
região se mostra adequado à utilização

has been successfully tested in three mini

em mini altos-fornos, tendo seu uso

blast furnaces operating in the Corumbá

comprovado em três mini altos-fornos em

region.

operação na região de Corumbá.

Lump iron ore for Blast Furnace operations

O minério granulado para as operações

is intended to be purchased from the
market,

including

local

miners

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
Rio

Tinto

and

the

MMX

producing at Mina 63.

subsidiary

According to

do

Alto-Forno

será

adquirido

de

mineradores da região, entre os quais
estão Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), Rio Tinto e a própria subsidiária
de mineração da MMX.

Não existem

evidências de que o material a ser

MMX, the evidence from surrounding

utilizado

mines suggests that decrepitation will not

metalúrgicas adversas e, de acordo

be a problem in the MBFs. After the
sourcing plan for iron ore has been

apresentará

propriedades

com a MMX, as evidências das minas ao
redor, sugerem que a crepitação não
será um problema nos MAFs. Após o

established, it is understood that a

estabelecimento

material

be

suprimento de minério de ferro, entende-

undertaken to test the ore. According to

se que um programa de testes do

MMX, evidence from local mines in the

material seja efetuado para testar o

area suggests that decrepitation will not

minério.

be a problem in the MBFs.

O prognóstico apresentado pela MMX

testing

programme

will

do

plano

de

para as análises químicas do granulado,
The predicted chemical analyses for lump
was presented by MMX, based on
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knowledge of ore bodies in the area. The

conhecimento

reported materials have suitable analyses

similares na área. As matérias reportadas

for the production of good quality iron

têm análises apropriadas para produção

but the silica levels are relatively high for a

de

low slag practice such as is the aim in the
MBF.

boa

de

qualidade,

ferro

mas

apresentam níveis da sílica relativamente
altos para a obtenção de baixo nível de

Blast

Utilização de Nut Coke

Furnaces

have

operated

successfully in Brazil with a fuel input
comprising 100 % charcoal lump. As the
drive

de

jazidas

escória, que é o objetivo do MAF.

Use of Nut Coke
Mini

ferro

das

for

higher

productivities

has

intensified, or where there is perceived to
be a need to enhance the quality and/or
security of the lump fuel supply, many
operators have introduced a proportion
of metallurgical coke into the blast
furnace.

Os Mini Altos-Fornos têm operado com
sucesso no Brasil utilizando 100% carvão
vegetal
granulado.
Com
a
intensificação
dos
esforços
para
aumentar a produtividade, ou onde uma
necessidade é percebida para melhorar
a qualidade e / ou segurança do
fornecimento de combustível granulado,
muitos operadores têm introduzido uma
proporção de coque metalúrgico na
mistura na carga do alto-forno.

As the sizing of the ferrous burden of the

Como a altura da carga do MAF é

MBF is smaller than that required for the

menor que aquela requerida por um

conventional blast furnace, it is possible to

alto forno convencional, é possível usar

use of nut coke i.e. metallurgical coke

Nut

screened to 5 – 35 mm, rather than more

metalúrgico peneirado de 5 – 35 mm -

expensive large coke.

, mais

The intention at Corumbá is to use nut

coke

(small

coke)

–

competitivo que o

coque
coque

convencional.

coke imported from Colombia as 15 % of

A intenção na planta de Corumbá é

the lump fuel input. At this level of input

utilizar nut coke importado da Colômbia

there will be no requirement to modify

como 15% da carga total de carvão.

slag

to

Com este nível de utilização, não haverá

accommodate the increased sulphur

modificação no volume de escória ou

loading caused by the replacement of

composição

charcoal with coke.

aumento do nível de enxofre causado

volume

or

chemistry

química

devido

ao

pela substituição de carvão vegetal por
There will be no technical risk associated
with

this

policy

provided

coque.

adequate

quality controls are in place to ensure the
coke suppliers adhere to agreed quality
standards, particularly with respect to ash

Não será um risco técnico associado
com

esta

adequados
instalados

content and sizing.

política
de

qualidade

para

assegurar

fornecedores
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Charcoal

padrões

de

qualidade

especialmente
The main difference between MBFs

a

acordados,

respeito

da

granulometria e do teor de cinzas.

operating in Brazil compared to other
countries

is

the

extensive

use

of

charcoal as a source of fuel. Although
charcoal

carbonization is similar in

principle to that of coke, the use of
coal

as

a

raw

material

in

the

production and the high temperature
achieved results in a much stronger,
denser product, able to withstand the
adverse conditions existing in large
blast furnaces.

Carvão vegetal
A diferencia principal entre MAFs que
operam no Brasil e MAFs em outros paises
é a utilização extensiva de carvão
vegetal como a fonte de combustível.
Embora a carbonização de carvão
vegetal seja, em princípio, similar àquela
de coque, este produzido a partir de
carvão mineral é um produto muito mais
forte e mais denso, capaz de suportar as

Charcoal, however is an acceptable
and successful feed for mini blast

condições

existentes

nos

altos-fornos

grandes.

furnaces because the lower height and

O carvão vegetal, porém, é uma

the smaller size, and generally lower

alimentação aceitável e de sucesso para

output of the MBF does not put the

mini altos-fornos, porque a altura e

same stress on the low and high

tamanho menor e, em geral, a produção

temperature strength characteristics of

menor do MAF, não impõem o mesmo

the charcoal.

requerimento quanto às características
de resistência à altas temperaturas e

Arrangements are also being made to

tensão exigidos do coque.

procure supplies of Colombian coke for
partial substitution in the event of

Arranjos também estão sendo feitos na

operational problems and to provide

procura de suprimentos de coque da

15% of the fuel source.

Colômbia para suprir 15% da fonte de
redutor e para substituição parcial do

2.2.5 Mini Sinter Plant Technology

carvão vegetal em eventuais problemas

The Mini sinter plant is an innovative

de suprimento.

facility working on a semi-continuous basis
in which individual lots of raw materials

2.2.5 Mini Sinterização – Tecnologia

are sintered independently in sintering

A planta de mini sinterização é uma

pans. The mini sintering plant is available

instalação inovadora que opera em

in a range of capacities related to

base

sintering area. Sinter area ranges from 6 to

matérias-primas

36 m2 and capacity ranges from 50,000

independentemente em panelas. As
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semi-contínua,

onde

são

lotes

de

sinterizados
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to

300,000

tpy,

equivalent

to

a

plantas

de

disponíveis

productivity of 22.83 t /m2/day.

mini-sinterização

em

um

são

intervalo

de

capacidades relacionadas à área de
The benefits claimed from the mini sinter
plant are compact installation, operating
flexibility

and

low

operating,

maintenance and capital cost. The
operational benefits claimed include a

sinterização. As áreas de sinterização
variam entre 6 a 36 m² e a capacidade,
entre 50.000 e 300.000 t/a, equivalente a
uma

produtividade

de

22,83

toneladas/m²/dia.

reduction of charcoal consumption in the
mini – blast furnace of 10 % resulting in a

Os benefícios reivindicados pela planta

70 % replacement of lump ore by sinter in

de mini-sinterização são: instalação

addition to an increase of productivity of

compacta, flexibilidade da operação,

the same order.

baixo

custo

manutenção

e

operacional,

de

investimento.

Os

benefícios operacionais incluem uma
redução no consumo de carvão no
mini alto-forno de 10% resultando em
A new mini sinter machine is currently
being

commissioned

at

Marabá

in

northern Brazil to operate with iron ore
and substantial experience has been
gained

in

processing

cassiterite

uma substituição de 70% do minério
granulado por sinter, além de um
aumento de produtividade da mesma
ordem.

at

another plant at Sâo Paulo. Another unit,

Uma mini sinterização atualmente está

for manganese ore, is currently under

sendo comissionada em Marabá, no

implementation by CVRD, according to

norte do Brasil, operando com minério de

MMX. There are currently no mini sintering

ferro. Em São Paulo existe uma longa

plants in operation producing iron ore

experiência nesse processo utilizando

sinter.

cassiterita. Existe ainda uma unidade em
implantação

The use of such a machine as a source
of a key input to the MBF process
represents an element of technical risk
in terms of sinter quality, which has lead
to

a

conservative

approach

pela

CVRD

na

Bahia,

visando a sinterização de minério de
manganês. Não existem experiências
adicionais em operação no Brasil com
minério de ferro.

in

estimating what improvements may be

O

expected

fornecimento de um produto chave para

to

MBF

productivity

on

uso

de

tal

equipamento

para

o processo representa tecnicamente um
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elemento

its introduction.

de

risco

em

relação

a

qualidade do sinter, que tem resultado
The Mini Sinter Plant is able to operate
with other sinter ignition gases apart from
LPG.

As natural gas available in

numa aproximação conservadora na
estimativa do aumento de produtividade
esperado com sua introdução no MAF.

Corumbá is too expensive according to
MMX, the intention is to use Blast Furnace

A Planta de Mini Sinterização é capaz de

Gas (BFG) for operations, and natural gas

operar com gases de ignição tais como

for ignition only.

GLP. Uma vez que o gás natural
disponível em Corumbá é muito caro, de

When the Mini Sinter Plant has been
commissioned and proved to be making
good sinter at predicted output and

acordo com a MMX, a intenção é usar o
Gás de Alto Forno (BFG) para operações
e o gás natural somente para ignição

quality levels there is no doubt that a
higher improvement in MBF productivity

Quando a planta de mini sinterização for

than predicted in the Project A base case

comissionada

will be achieved.

produção de sinter de boa qualidade,

e

comprovada

a

não há dúvidas de que ocorrerá um
aumento na produtividade do MAF,
além daquela prevista a ser alcançada
no caso básico para o Projeto A.

2.2.6 Ramp-up and Operations Project A
Following the commissioning of the first
Blast furnace in May 2007 it is planned to
progressively increase output with time
following the blow- in. A period of 3

2.2.6 Curva de Aprendizado e Operações
– Projeto A

months ramp up to normal operation is
with

Seguindo o comissionamento do primeiro

productivity increasing through 1.7 to 2.0

alto forno em maio de 2007, é planejado

to 2.2 t/m3/day

on a month-by-month

aumentar a produção progressivamente

basis with full output being reached in the

com o tempo seguindo o início das

fourth month.

operações. Um período de três meses de

planned

for

each

furnace,

curva de aprendizado, até atingir a
It is likely that this build-up of capacity
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operação nominal, está planejado para
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following the commissioning of each

cada

forno,

com

furnace will be accelerated in light of the

aumentando de 1,7 a 2,0 a 2,2 t/m³/dia

experience obtained from other projects.

numa

base

a

mensal,

produtividade

atingindo

a

produção máxima no quarto mês.
É

provável

que

este

aumento

na

produtividade após o comissionamento
de cada forno será acelerado, conforme
experiência obtida em outros projetos.

Table 2-2: Build up of Pig Iron Capacity in 2007
Month
MBF productivity MBF#1
MBF productivity MBF#2

May
1.7

June
2.0

July
2.1

MBF#1
MBF#2
Total

6400

15000

16300

6400

15000

16300

2007
August
2.2
1.7

September
2.3
2.0

October
2.3
2.1

November
2.3
2.2

December
2.3
2.3

17000
6400
23400

17250
15000
32250

17250
16300
33550

17250
17250
34500

17250
17250
34500

The base case configuration for this review of Project A operations is fixed at the steady state
situation

applying

at

December
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2007,

which

is

summarized

in

MMX – Brazilian Projects
Corumbá Projects A & B – July 6, 2006

Table 2-3.
Tabela 2-2: Desenvolvimento da Capacidade de Gusa em 2007
Meses
Produtividade MAF#1
Produtividade MAF#2

Maio
1,7

Junho
2

Julho
2,1

2007
Agosto
2,2
1,7

Setembro
2,3
2

Outubro
2,3
2,1

Novembro
2,3
2,2

Dezembro
2,3
2,3

MAF#1
MAF#2
Total

6.400
0
6.400

15.000
0
15.000

16.300
0
16.300

17.000
6.400
23.400

17.250
15.000
32.250

17.250
16.300
33.550

17.250
17.250
34.500

17.250
17.250
34.500

A configuração do caso base desta revisão das operações do Projeto A está fixado numa
situação de estabilidade atingido em dezembro de 2007, e que está sumarizado na Tabela 23.
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Table 2-3: Project A MBF Operating Conditions
Corumbá
Date

Dec 07

Operating days

345

No Furnaces

2

Charcoal + Coke Rate

600

(fuel rate) (kg/tHM)
Blast Temperature (deg

750

C)
Burden
% Lump

60

% Sinter

40

Blast Additions
Oxygen (%)

0

Natural Gas (cum/tHM)

0

PCI (kg/tHM)

0

MBF

Productivity

2.32

(t/m3/day)
Total Output (mtpy)

0.400
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Tabela 2-3: Projeto A – MAF – Condições de Operação
Corumbá
Data

Dez/ 07

Dias Operando

345

# Fornos

2

Consumo de Carvão (kg/t

600

gusa)
Temperatura de sopro (oC)

750

Carga:
% Granulado

60

% Sinter

40

Adições ao Sopro :
Oxigênio (%)

0

Gás Natural (m3/t gusa)

0

PCI (kg/t gusa)

0

Produtividade

2.32

do MAF (t/m3/dia)
Produção Total (Mt/a)

0,400
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Evaluation
Productivity

of

Project

Base

A Avaliação da Produtividade do
Caso Base – Projeto A

There are many conventional blast

Há muitos altos-fornos convencionais no

furnaces in the world operating at 2.32

mundo operando com índices de

t/m3/day and above .The majority of the

produtividade de 2,32 t/m³/d e maiores.

furnaces achieving these levels are

A maioria dos fornos que alcançam

operating

estes níveis está operando com cargas

with

A

highly

agglomerated

burdens, enhanced blast conditions and

metálicas

altamente

good coke properties, whereas the

melhorando as condições de sopro, e

Corumbá furnaces will operate with 40%

boas

sinter and no blast additions.

enquanto que os fornos de Corumbá

propriedades

aglomeradas,

do

coque,

operarão com 40% de sinter e sem
Data from an operating plant has been

adições no sopro.

used by MiniTec to demonstrate that an
average

productivity

of

over

2.35

Dados de uma planta em operação

t/m3/day is achievable over a 12-month

tem sido utilizados pela MiniTec para

period while operating with 100 % lump

demonstrar

ore in MBF burden and no blast additions.

produtividade acima de 2,35 t/m³/dia

que

a

média

de

é alcançável ao longo de 12 meses,
At the reference plant during the
period of 12 months considered, the
productivity varied considerably due

mesmo operando com carga do MAF
com 100% de minério granulado e
sem adição no sopro.

to the seasonal effects of varying
rainfall on the properties of the lump

Na planta de referência, durante o

ore, indicating a risk of variable output

período considerado de 12 meses, a

caused

conditions.

produtividade variou significativamente

Increased moisture in the ore will

em função dos efeitos sazonais de

cause an increased heat loading

chuvas nas propriedades do minério

requiring extra fuel to maintain thermal

granulado, indicando um risco de

stability. Higher moisture will also cause

variações na produção, causada por

ore fines to become attached to the

condições climáticas. O aumento da

ore lumps and descend into the

umidade

furnace

affecting

aumento

reducing

aquecimento da carga, resultando

by

stack,

permeability

climatic

adversely
and

no
da

minério

causará

necessidade

de

de

productivity, rather than being blown

consumo

out into the flue dust.

para manter a estabilidade térmica.
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adicional

um

combustível
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Umidade mais alta também gerará
finos do minério que irão se unir ao
minério granulado que desce dentro do
forno,

afetando

This problem has been addressed in

adversamente

Project A by the use of ore drying

produtividade.

a
e

permeabilidade
reduzindo

a

equipment, using waste heat from the
glendon exhaust gas, which will reduce
both average level and variability of
Este problema tem sido tratado no

moisture in the ore.

Projeto A pelo uso de equipamentos

Certain Brazilian ores have been known
to break down in the Blast Furnace stack,

para secar o minério, utilizando o calor
proveniente do gás dos glendons, o
que reduzirá tanto o nível médio

due to poor decrepitation properties,

quanto a variabilidade de umidade no

causing the generation of fine material,

minério.

which could adversely affect output
capability. Decrepitation is caused by
high internal stresses generated by phase

Tem-se conhecimento de que alguns
minérios brasileiros têm “quebrado” no
interior do alto forno, em função de

changes within the ore structure on

pobres propriedades de crepitação,

heating

low

causando a geração de matéria fina, o

temperatures found in the blast furnace

que poderia ter efeitos adversos na

stack.

produção.

at

the

relatively

A crepitação é causada

pelos altos estresses internos gerados por
MMX reports that lump ore from nearby

mudanças de fase dentro da estrutura

mining

do minério quando aquecido em

areas

have

acceptable

decrepitation indices and it is assumed
that MMX will be able to purchase

temperaturas

relativamente

baixas

encontradas no interior do alto forno.

material that possesses similar properties.

A MMX reporta que o minério bruto de

A material testing program on the iron

áreas de mineração adjacentes tem

ore to be used will have to be

apresentado

completed to verify this assumption.

crepitação e presume-se que a MMX

índices

aceitáveis

de

será capaz de comprar material que
The base case for Project A assumes that

tenha propriedades semelhantes. Um

2 MBFs will be operating without blast

programa de testes de material e

additions and the sinter plant will be in

minério de ferro a ser usado terá que ser

operation. (See the Assumptions Section.)

concluído para verificar esta suposição.

The productivity value of 2.35 t/m3/day
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used for the 2 furnaces operating at 100

que 2 MAFs serão operados sem

% lump without blast additions is derived

adições de sopro e que existirá uma

from the MiniTec conceptual study. This

mini sinterização estará em operação.

value of productivity is the base against

(Ver a Seção de Premissas).

which subsequent predictions of the

O

valor

de

2,35

t/m³/dia

de

effect of performance enhancements

produtividade utilizado pelos 2 fornos

are evaluated.

operando

com

100%

de

minério

granulado e sem adições ao sopro, é
derivado do estudo conceitual da
MiniTec. Este valor de produtividade é a
There are many conventional blast

base para que previsões subseqüentes

furnaces in the world operating at 2.35

dos efeitos do aumento das mesmas

t/m3/day and above, but very few of

sejam avaliados.

them operating with 100 % lump ore. The
majority of the furnaces achieving these
levels are operating with agglomerated

Existem

burdens, enhanced blast conditions and

convencionais no mundo operando

good coke properties.

com índices de 2,35 t/m³/d e maiores.

muitos

altos-fornos

Entretanto, poucos deles operam com
Additionally Hatch has calculated that

100% de minério granulado. A maioria

the productivity with 60% lump and 40%

destes altos-fornos que alcançam estes

sinter will be the same as operating with

níveis de produtividade estão operando

100% lump; 2.35 t/m3/day operating and
no blast additions. The productivity of

com cargas aglomeradas, condições
de

sopro

melhoradas

e

boas

propriedades de coque.

2.35 t/m3/day is achievable with 100 %
lump with good operating practice, etc

Além disso, a Hatch assume que a

and will

produtividade com 60% de granulado

therefore

be

even

more

readily achievable with the addition of
40 % sinter to the burden.

e 40% de sinter será a mesma que em
operações com 100% granulado; 2,35
t/m³/dia operando sem adições de

The introduction of sinter at the expense
of lump ore will improve the permeability

sopro.

A

produtividade

t/m³/dia

é

alcançável

de

com

2,35
100%

granulado, boas práticas de operação

and reducibility of the blast furnace,

e etc. e, portanto, será até alcançável

allowing more blast to be blown into the

com mais facilidade com a adição de

furnace and reducing the air blast

40% de sinter à carga.

requirement per tonne of iron.
Although improvement in productivity
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A introdução de sinter em lugar do
minério
granulado
melhorará
a
permeabilidade e redutibilidade da
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with

sinter

addition

is

likely,

but

carga do alto forno, permitindo que

indeterminate at this stage because of

mais sopro seja injetado no forno,
reduzindo o requerimento do sopro de
ar por tonelada de ferro gusa.

the unknown nature of mini sinter plant
sinter, the standard of control of MBF
operation and raw material input at
Corumbá

will

need

to

be

at

a

consistently high level to attain operating
objectives.
The total Pig Iron tonnage available for
export under steady state operations
for Project A is 0.4 mtpy. This is only
planned to be exported for a short
period of time until the steel making
facilities are available to use all of the
hot metal.

2.3 Raw Material Supply Projects A and B
The main

raw

materials

that

the

processes use are iron ore, charcoal &

Embora a melhora na produtividade
com a adição de sinter seja provável,
ela é indeterminada neste estágio, em
função da qualidade do sinter
produzido pela planta de mini
sinterização. O padrão de controle de
operação do MAF e a utilização de
matérias-primas na planta precisará ser
de nível consistentemente alto para
alcançar os objetivos operacionais.
A tonelagem total de ferro gusa
disponível para exportação sob
operações estáveis para o projeto A é
de 0,4 mtpa. Isso somente está
planejado para exportação por um
período curto até que as instalações
de produção de aço estejam
disponíveis para usar todo o gusa
líquido.

coke, lime and oxygen, for the steel
making. This section covers the iron

2.3 Fornecimento das Matérias-Primas –
Projetos A e B

ore, charcoal & coke and lime supply.
The key components of production

As

costs are iron ore (lump plus sinter

processo são minério de ferro, carvão

feed) and charcoal& coke fuel at 23%
and 61%, respectively. Sinter is also key
at 12%, but is an intermediate product.

matérias-primas

utilizadas

no

vegetal e coque, calcário e oxigênio
para a produção de aço. Esta seção
trata do fornecimento do minério de
ferro, carvão vegetal, coque e calcário.

Oxygen will be required for the steel

Os componentes chave nos custos de

making. It comprises a minor amount

produção

of costs and will be supplied from small

(granulado e finos) e carvão e coque

air separation plants, covered in the

como

technical section. There is an available
natural gas supply at Corumbá, but it

são

minério

redutor

e

de

ferro

combustível,

respectivamente 23% e 61%.

Sinter

(12%) é chave também, mas é um
produto intermediário. O oxigênio será

is not anticipated to be used in the

requerido para produção de aço,

processing, as it is relatively high in

representando todavia um valor pouco
expressivo
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no

custo

total,

e

será
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cost.

fornecido por plantas de separação de
ar, tratadas na seção técnica. O gás

2.3.1 Quality and variability of iron ore
supply

natural é disponível em Corumbá, mas

Iron ore usage is the second largest

processamento uma vez que seu custo

component of production costs at 23%,
per tonne of pig iron produced.

seu

uso

não

está

previsto

no

é relativamente alto.

2.3.1 A Qualidade e Variabilidade do
fornecimento do minério de ferro

MMX has provided expected prices for
iron ore lump and sinter feed, as well
as

the

expected

quality

and

performance of the iron ore to be
purchased. Hatch has not verified the

A utilização do minério de ferro é o
segundo maior componente nos custos
de produção a 23% por tonelada de
gusa produzido.

prices or availability of iron ore of the

A MMX forneceu preços estimados para

expected quality on the market due to

minério de ferro granulado e “sinter-

time constraints, however MMX reports

feed”, bem como a qualidade de

that CVRD and Rio Tinto are long time

desempenho esperados do minério de

producers in the area, and that supply

ferro a ser comprado. A Hatch não

availability at market prices should not

verificou os preços ou disponibilidade

be an issue.

do minério de ferro na qualidade
esperada

no

mercado

devido

a

restrições de tempo. Entretanto, a MMX
The lump ore cost provided by MMX is

relata que a CVRD e a Rio Tinto são

US$ 27.50 per tonne, and for sinter feed

produtores na área há muito tempo, e

US$ 18 per tonne. This price is quoted by

essa disponibilidade de fornecimento a

MMX is before the May 15, 2006 price

preços de mercado não deve ser um

increase.

problema.

See

the

following

Assumptions

Project

Section

&B

O custo informado pela MMX para

regarding

minério granulado é US$ 27,50 por

A

tonelada, e para “sinter-feed” é de US$

purchased iron ore.

18 por tonelada. Estes preços foram

2.3.2 Summary of the Information – Charcoal
Supply
See

the

following

Project

A

&B

informados pela MMX antes do anúncio
de aumento do minério de ferro em 15
de maio de 2006.

Assumptions Section regarding Charcoal
Veja a Seção seguinte Suposições do

and Coke Supply

248

MMX – Brazilian Projects
Corumbá Projects A & B – July 6, 2006

MMX

has

supplied

the

following

Projeto A & B relativa ao minério de ferro

information on April 25, 2006:

“MMX CORUMBÁ-MS
PROJECT

comprado.

FOREST 2.3.2

Sumário
das
Informações
Fornecimento de Carvão

Yearly production

–

Ver a seção de Premissas do Projeto A e

•

Pig iron: 400,000 t

B sobre o Fornecimento de Carvão e

•

Charcoal : 180,000 t

Coque.

•

Charcoal fines : 35,000 t

•

Eucalyptus wood: 1,170,000 m³

•

Eucalyptus plantation: 36.000 ha

MMX forneceu as seguintes informações
em 25 de abril de 2006:

“MMX – PROJETO FLORESTAL

Forest
9
Plantation: 36.000 ha
9
Preservation and legal reserve:
13.000 ha
9
Infrastructure: 3.000 ha
9
TOTAL: 52.000 ha of land

Eucalyptus Forest Formation
•

•

MMX’s own plantation – land acquisition
and implementation of a forestall base
with available technology in Brazil and
abroad;

Produção Anual
•

Gusa: 400.000 t

•

Carvão: 180.000 t

•

Finos de Carvão: 35.000 t

•

Madeira de Eucalipto: 1.170.000 m³

•

Plantação de Eucalipto: 36.000 ha

Floresta
9
Plantação: 36.000 ha
9
Preservação e Reserva Legal:
13.000 ha
9
Infra-estrutura: 3.000 ha
9
TOTAL: 52.000 ha de terra

Plantation with partners:
•

•

Land borrowing – MMX will
perform
plantation,
maintenance
and
wood
extraction;

Forestal foment– MMX shall
supply plant seedling, supplies
and technical assistance to land
owners in a way that they can
perform
plantation,
maintenance
and
wood
extraction with guarantee a of
product purchase.

Charcoal supply
Phase Nº 1:
1st. to 7th. Year – 100% charcoal from

249

Floresta de Eucalipto – Formação
•

A plantação própria da MMX
–
aquisição de terra e implementação de
uma base florestal com tecnologia
disponível no Brasil e no exterior;

•

Plantação com associados:
•

Arrendamento de Terra – MMX
realizará a plantio, manutenção
e extração da madeira;

•

Promoção Florestal – MMX
fornecerá mudas, suprimentos e
apoio técnico aos proprietários
de terra de maneira tal que eles
possam realizar o plantio,
manutenção e extração da
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market:
•

•

madeira com a garantia de
compra do produto.

60% from Brazil – 130,000 tpy– (legal
native forest, eucalyptus, wood waste
from sawmill);

Fase Nº 1:

40% from Paraguay – 85,000 tpy;

1º. A 7º. Ano – 100% carvão do

Fornecimento de Carvão

mercado;

Supply criteria: legal approval from
environmental authority, in accordance
with Resolution of Environmental Agency

•

60% do Brasil – 130.000 tpa– (floresta
nativa legal, eucalipto, resíduo de
serrarias);

•

40% do Paraguai – 85.000 tpa;

of MS –SEMA/IMAP 009 of 04/07/05 and
Labour Ministery rules and taxes.

Critério de fornecimento: aprovação

Technical orientation and monitoring by

legal da autoridade ambiental, de

MMX.

acordo com Resolução da Agência
Phase Nº 2:

do Meio Ambiente do MS-SEMA/IMAP
009 de 04/07/05 e regulamentos do

8th to 14th year. Æ Charcoal from two

Ministério do Trabalho e impostos.

sources:
Orientação técnica e monitoramento
•

Charcoal from Market (same as phase 1
– 20%)

•

Charcoal from eucalyptus plantation
(own and with partners) – 80%

pela MMX.
Fase Nº 2:
8º. A 14º ano. Æ Carvão de duas fontes:

Phase Nº 3
•

From 15th. Year ahead :
•

•

100% charcoal from eucalyptus
forest

•

Carvão do mercado (mesmo de fase 1
– 20%)

•

Carvão de plantação de eucalipto
(próprio e com associados) – 80%

Mechanized charcoal furnaces, and/or
continuous carbonization

Fase Nº 3:
•

Do 15º ano em diante:
•

•

Fornos de carvão mecanizados, e/ou
carbonização contínua.

Market Charcoal Cost Estimate (US$/t)
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100% carvão de floresta de
eucalipto

MMX – Brazilian Projects
Corumbá Projects A & B – July 6, 2006

Charcoal cost + taxes
Freight cost

Brazil
88.00
36.00

Paraguay
100.00
25.00

Total

124.00

125.00

Estimativa do Custo de Carvão do Mercado (US$/t)
Brasil
Paraguai
Carvão – custo + impostos
88,00
100,00
Custo de frete
36,00
25,00
Total

124,00

2.3.3 Colombian Coke Cost and Supply

125,00

2.3.3 Custo e Fornecimento de Coque
Colombiano

Information from MMX
Metallurgical Coke Cost

Amount:
Price FOB Barranquilla
Ocean freight
Price C&F San Nicolas
Port

36,000
US$/t
112.00
53.50

165.50

Cost of port services
Cost of Barge freight
C&F price at Puerto
Aguirre

4.90
15.00

Cost of port services
Cost of freight to pig iron
plant
Total Coke Cost

3.53
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tpy
US$/t

185.40

2.84
191.77
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Informações da MMX
Custo de Coque Metalúrgico

Quantidade:
Preço FOB Barranquilla
Frete Oceânico
Preço C&F Porto San
Nicolas
Custo de serviços do
porto
Custo de frete por
barcaça
Preço C&F em Puerto
Aguirre
Custo de serviços do
porto
Custo de frete à planta
de gusa
Total – Custo de Coque
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36.000
US$/t
112,00
53,50

t/ano
US$/t

165,50

4,90
15,00
185,40

3,53
2,84
191,77
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2.3.4 Charcoal Production and Supply and 2.3.4 Produção e Fornecimento de Carvão e
Coke Supply
Fornecimento de Coque

•

Charcoal and coke usage is the

A utilização de carvão e coque é o

biggest

maior componente no custo com 61%

component

of

production

costs at 61 % per tonne of pig iron

por tonelada de gusa produzida.

produced. Injection of natural gas into

injeção de gás natural nos MAFs poderia

the MBFs could reduce the demand for

reduzir a demanda por carvão em cerca

charcoal by about 10%, depending on

de 10%, dependendo do volume de gás

the amount of natural gas injection.

natural injetado. Porém, não há gás

However, it is understood from MMX

natural, a preços competitivos, disponível

that natural gas price at the Corumbá

em Corumbá, de acordo com os

site is not competitive.

entendimentos da MMX.

Over the life of the project, MMX

Durante a vida do projeto, o coque será

estimates that coke will be supplied from

fornecido da Colômbia com um custo

Colombia at a delivered cost of $191.77/t.

CIF de US$191,77/t.

The charcoal will be supplied by MMX

O carvão vegetal será adquirido e/ou

and the market.

produzido pela própria MMX.

In Phase One from Years One to 7, 100%
of the charcoal will be supplied from the
market: 60% from Brazil – “ legal native
forest, eucalyptus and wood waste from
saw mills” and 40% from Paraguay.

•

A

Na Fase 1 – do ano 1 ao ano 7 – 100% de
carvão será fornecido pelo mercado:
60% do Brasil – “floresta nativa legal,
eucalipto e resíduos das serrarias” e 40%
do Paraguai.
Também no ano 1,

Also at Year One,
•

MMX plans to develop their own plantations
though the acquisition of land in Brazil (Mato
Grosso do Sul State).

•

In addition, MMX plans to develop
plantations with partners, either by:

•

A MMX planeja desenvolver suas
plantações próprias através da aquisição
de terra no Brasil (Estado do Mato Grosso
do Sul)

•

Além disso, a MMX planeja desenvolver
plantações com associados, via:

•

Land
borrowing.
MMX
will
develop and manage the
plantation and pay a fee to the
land owner;

•

Arrendamento da terra. A MMX
desenvolverá e administrará a
plantação e pagará uma taxa
ao proprietário da terra;

•

Plantation
supplies
and
management
development.
MMX shall supply plant seedling,
supplies and technical assistance
to land owners in a way that they
can
perform
plantation,
maintenance
and
wood
extraction with guarantee of

•

Desenvolvimento de suprimentos
e administração da plantação. A
MMX
fornecerá
mudas,
suprimentos e apoio técnico aos
proprietários das terras de modo
que eles possam realizar plantios,
manutenção e extração da
madeira com uma garantia de
compra do produto. Os termos
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dos
contratos
fornecidos.

não

foram

product purchase. The terms of
the contracts have not been
provided.

A MMX possui um plano preliminar para

MMX has a preliminary concept to

desenvolver os plantios de eucalipto e

develop

eucalyptus

produção de carvão vegetal no longo

plantations in Brazil over the long term.

prazo. Entretanto não foram adquiridas

However, there have been no land

terras para plantio, criadas sociedades

acquisitions,

ou firmados planos de desenvolvimento.

supply

from

partnerships

nor

final

development plans.
Seria

necessário

um

Plano

de

A Comprehensive Forestry Management

Gerenciamento Florestal Abrangente

Plan would be required as part of the next

como

step

could

viabilidade/pré-viabilidade da próxima

include a detailed “eucalyptus plantation

etapa. Isso poderia incluir um programa

and

detalhado de plantação de eucalipto

pre-feasibility

charcoal

study.

production

This

program’,

parte

do

estudo

de

charcoal supply from native forests, other

e

plantations and other sources; detailed

fornecimento de carvão vegetal de

month by month management plans for

florestas nativas, outras plantações e

the first two to three years, on a rolling

fontes;

basis, and yearly thereafter are needed

detalhados

to manage all the sites contracted and

primeiros

under development.

rotativamente, e anualmente daí em

produção

diante
MMX reports that from the beginning of

de

planos

carvão

de

mês

a

dois

para

vegetal”,

gerenciamento
mês

a

gerenciar

para

três

os

os

anos,

locais

contratados e sob desenvolvimento.

operations, the whole charcoal demand
will be supplied by the market and/or

A MMX relata que desde o início de

come out of MMX production. In the very

operações, toda a demanda de carvão

initial stage, all charcoal needs will be

vegetal será fornecida pelo mercado

supplied by the market, while MMX will

e/ou advirá da produção da MMX. Na

acquire

and

fase inicial, todas as necessidades de

Paraguay. MMX´s charcoal production

carvão vegetal serão fornecidas pelo

plan is expected to match the MBFs

mercado, quando a MMX irá adquirir

requirements together with the use of

carvão vegetal do Brasil e Paraguai.

coke, as 15% of the reductant burden.

Estima-se que o plano de produção de

charcoal

from

Brazil

carvão da MMX atenda aos requisitos de
MMX reports that they have put together
a group of specialists for preparing the
final charcoal sourcing plan, for initiating
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como 15% da carga.
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land selection and acquisition and also

A MMX relata que eles reuniram um

for forming a eucalyptus nursery.

grupo

de

preparação

especialistas

para

do

final

plano

a
de

terceirização de carvão vegetal, para
iniciar a seleção e aquisição de terrenos
e também para formar um viveiro de
eucalipto.
Depending
eucalyptus

on

the

generally

conditions,
matures

for
So

Dependendo das condições, o eucalipto

assuming the plantations begin in the

geralmente está pronto para colheita no

first year, after Year 7, in Phase 2

sétimo ano. Então, assumindo que as

charcoal will come from two sources:

plantações sejam iniciadas no primeiro

harvesting

after

seven

years.

ano, após o ano 7 já haveria, na Fase 2,
•

Market: 20%, same supply as Phase One

fornecimento de carvão vegetal

•

From MMX and partnership plantations:
80%.

duas fontes:

After 15 years in Phase Three, MMX

•

Mercado: 20%, mesmo fornecimento de
Fase 1

•

Das plantações da MMX e associados:
80%.

plans to obtain 100% of its charcoal
from eucalyptus plantations.

de

The suppliers in Brazil and Paraguay

Depois de 15 anos, na Fase 3, a MMX

present a delivered cost of approximately

planeja obter 100% do carvão advindos

$125/t. Capital costs could be substantial

de plantações de eucalipto.

in the order of US$95 million over 7 years
charcoal

Os custos de fornecimento no Brasil e

plantation, including land acquisitions

Paraguai são da ordem de US$125/t. Os

and establishing a nursery, according to

custos

figures that have been provided by MMX.

significativos na ordem de US$95.000.000

to

implement

the

entire

de

capital

poderiam

ser

ao longo de 7 anos para implementar

2.3.4.1 Charcoal Requirements

toda a plantação de eucalipto, incluindo

Due to the lack of availability of coal or
coke in the Brazilian area around the
MBFs, charcoal will be utilized as the main
reducing agent for the iron ore to

aquisições de terreno e criação de
viveiros, de acordo com as cifras que
foram fornecidas pela MMX.

2.3.4.1 Requerimentos de Carvão

produce pig iron in the MBF. Coal and
Em função da falta de carvão mineral e
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coke are the more traditional iron making

coque no Brasil ao redor de MAFs, o

carbon sources.

to

carvão vegetal será utilizado como o

develop and grow their own eucalyptus

agente principal de redução do minério

forests, with partners, for the long term

de ferro para produzir gusa no MAF. O

environmental sustainability of the project.

Carvão mineral e coque são as fontes

It is MMX’s intent

mais tradicionais na produção de ferro
gusa. É intenção da MMX cultivar suas
próprias florestas de eucalipto, com
While production of charcoal from wood
is one of the oldest processes known to
man, the mix of wood used, temperature

associados,

para

a

sustentabilidade

ambiental de longo prazo para o
projeto.

of combustion and moisture content can
all cause variability in the charcoal
Charcoal quality is defined

A produção de carvão vegetal é um

mainly in terms of carbon content, ash

dos processos mais antigos conhecidos

content, impurities, moisture and density.

pelo homem, a qualidade da madeira

quality.

utilizada, temperatura de combustão e
MMX will need to develop a plan to
ensure

they

have

correct

supply/demand balance for charcoal.

umidade

contida

causar

variabilidade na qualidade do carvão.
A qualidade de carvão é definida
principalmente

2.3.4.2 Charcoal Technology

pode

em

termos

de

conteúdo de carbono, teor de cinzas,
The

technology

used

to

produce

impureza, umidade e densidade.

charcoal is not new technology. It is
currently

A MMX precisará desenvolver um plano

analyzing details on the sources of the

para garantir que eles tenham equilíbrio

charcoal

certo entre oferta/demanda de carvão.

understood

that

and

MMX

is

improvements

in

technologies used to produce it.

2.3.4.2 Tecnologia do Carvão
Typically, the charcoal obtained from
the native forests would be produced
in bee hive or half-orange kilns made
of conventional brickwork. These types
of ovens have been in use for a long
time.

They

manually

are

loaded

batch
and

kilns

and

A

tecnologia

utilizada

para

a

produção de carvão vegetal não é
nova.

Entende-se

que

a

MMX

atualmente está analisando detalhe
de fontes de carvão e melhorias nas
tecnologias da produção.

unloaded,

producing a few tones of charcoal per
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month in different cycles. MMX would

florestas nativas seria produzido em

require the operation of thousands of

fornos

half-orange kilns, with an average

construídos

production of 20 m3/month in order to

Este tipo de forno tem sido usado por

supply only the Two MBF´s (Project A). It

muito tempo.

Eles são fornos de

is not clear what type of pollution

batelada,

carregados

control or gas recovery these ovens will

descarregados

manualmente,

have, if any.

produzindo

toneladas

em

forma
de

de

tijolo

poucas

colméia,

convencional.

e

de

carvão por mês em ciclos diferentes.
A MMX necessitará da operação de
milhares
For Phase Three, to be initiated in the
fifteenth year after initiation of the
Eucalyptus plantations, MMX will build a
highly mechanized harvesting of wood
and production of charcoal process.
Modern

technology

efficiencies

will

kilns

be

with

used,

high

destes

fornos,

com

uma

produção em média de 20 m³/mês
para fornecer as necessidades de 2
MAFs (Projeto A). Não está claro que
tipo de controle de poluição ou
recuperação de gases esses fornos
terão , se houver.

with

environmental controls for the recovery

Para Fase 3, que será iniciada 15 anos

of particulates and tar. They could be

depois do início dos plantios de Eucalipto,

mechanized charcoal furnaces and/ or

a MMX construirá um processo altamente

continuous carbonization. These highly

mecanizado para a colheita da madeira

mechanized kilns are expected to be

e produção do carvão.

high volume continuous multiple hearth

tecnologias

kilns, “with a volume of 30,000 tonnes of

eficiência serão utilizados, provavelmente

charcoal per year”.

com

There are also

modernas

controles

Fornos com
e

com

ambientais

e

alta

com

“large scale rectangular brick kilns with

eliminação de particulados e alcatrão.

flue gas treatment and the continuous

Eles podem ser fornos mecanizados de

carbonization process developed with a

carvão e / ou carbonização contínua.

view

Estima-se

to

charcoal

production

from

que

estes

fornos

sejam

altamente mecanizados com produção

homogeneous eucalyptus forests.”

de cerca de 30.000 toneladas de carvão
Today’s Eucalyptus Plantations use very
modern silviculture and management
techniques. The logistics of felling the
trees, moving them to the ovens, and
transporting the charcoal from many

257

por ano. Existem também “fornos de
grande escala, retangulares, de tijolo,
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locations

to

the

plant

sites

are

complicated and MMX would need to
develop

a

comprehensive

carvão de florestas homogêneas de
eucalipto.”

forestry
As plantações de hoje utilizam modernas

management plan.

técnicas de silvicultura e gerenciamento.
The

environmental

and

social

A

logística

de

corte

de

árvores,

sustainability aspects are understood to

transferência delas para os fornos, e

be covered by another consultant to

transporte

MMX, CAL – Consultoria Ambiental Ltda.

localidades ao local da planta são

do

carvão

de

várias

complexas e a MMX pretende elaborar
The purpose of this summary is to provide
a

brief

understanding

circumstances

surrounding

of

the

the

raw

um

plano

abrangente

de

gerenciamento da floresta.

material supply for and production of

Os aspectos de meio ambiente e

charcoal.

sustentabilidade social serão tratados por
outras

consultorias

MMX.

A

contratadas

empresa

CAL

pela

Consultoria

Ambiental Ltda tratará dos aspectos
ambientais envolvidos nos Projetos.
O propósito deste sumário é para
providenciar um entendimento breve
das circunstâncias que interferem no
fornecimento de matéria-prima para
produzir carvão.

2.3.5 Charcoal Quality:
It is understood that the intention of MMX
is to establish a forestry management
program in Brazil. This program is currently
in the preliminary stages.
On March 29, 2006 MMX provided the
following information:

2.3.5 A Qualidade do Carvão:
É entendido que a intenção da MMX é
de

estabelecer

um

programa

de

gerenciamento de florestas no Brasil. Este
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programa atualmente está em fase
preliminar.
Em 29 de março de 2006, a MMX
forneceu as seguintes informações:

Table 2-4: Average Composition of the charcoal assumed
PROPERTIES
Fixed Carbon
Volatile Matter
Moisture
Sulphur
Bulk Density
Size
Crushing Strength
Ash
Ash Analysis
SiO2
Al2O3
CaO
MgO
P

CHARCOAL
%
%
%
%
kg/tonne
mm
kg/m2
%

70
25
10
0.08
245
10 to 50
30 to 40
6 to 8

%
%
%
%
%

20
3
30
6
2

MMX will need to develop a plan to ensure they have correct supply/demand balance for
charcoal, and the assumed charcoal properties are available.
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Tabela 2-4: Composição Média do carvão vegetal
Propriedades

Carvão Vegetal

Carbono Fixo

%

70

Matéria Volátil

%

25

Umidade

%

10

Enxofre

%

0.08

kg/tonne

245

mm

10 - 50

kg/m2

30 - 40

%

6-8

SiO2

%

20.0

Al2O3

%

3.0

CaO

%

30.0

MgO

%

6.0

P

%

2.0

Densidade
Tamanho
Tensão de Compressão
Cinza
Análise da Cinza

A MMX irá precisar desenvolver um plano para garantir o equilíbrio correto entre
oferta/demanda de carvão, e que as propriedades de carvão assumidas estejam disponíveis.
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2.3.6 Other supplies - Limestone and Water

2.3.6 Outros Suprimentos – Calcário e Água

Limestone

Calcário

The major additional material input into

O insumo principal adicional no processo

the process is limestone either in the form

é o calcário, na forma de granulado no

of lump for the blast furnace and / or

alto forno e/ou na forma de finos de

limestone fines for use in the sinter plant.

calcário

para

uso

na

planta

de

sinterização.
Limestone of high quality is of plentiful
supply in Brazil and MMX will purchase

O

calcário

de

alta

qualidade

é

ready –crushed material from the nearby

abundante no Brasil e a MMX comprará

cement works as an attractive option to

matéria já britada de uma fábrica de

installing crushing equipment to produce

cimento próxima como uma opção

sintering feedstock.

atrativa, ao invés da alternativa de
instalar equipamento de britagem para

As Brazilian limestone is generally of high
chemical purity there is low risk that the

produzir internamente o insumo para
sinterização.

chemistry of the material will be out of
specification to the extent that either

Considerando que o calcário brasileiro é,

sintering or iron-making will be adversely

geralmente, de alta pureza química,

affected. As the process of crushing and

existe baixo risco de que a composição

screening of limestone is widespread and

química do material esteja fora de

at

is

especificação em níveis que possam

considered to be low technical risk from

afetar adversamente a sinterização ou a

inadequate limestone sizing.

produção de ferro gusa. Considerando

low

technological level

there

que

Water
MMX reports (on May 26, 2006) that,
although water intake from the Paraguay
river would be possible, they intend to
source their water requirements from

o

processo

de

britagem

e

peneiramento é comum e de um baixo
nível de tecnologia, é considerado que
existe baixo risco técnico de desvios na
granulometria do calcário.

deep wells. The first well concluded in

Água

March 2006 presented a tested flow rate

A MMX relata (em 26 de maio de 2006)

of 40 m3/h, as reported by MMX.

que, embora uma captação de água
no Rio Paraguai seja possível, se pretende
captar água de poços profundos. O
primeiro poço concluído em março de
2006 apresentou uma vazão testada de
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40 m³/h, conforme relatado pela MMX.

3.4 Operating Costs Project A
Summary
The cash operating cost estimates are
designed to support the comparison of
the total cost of production with selling
prices

and

other

international

comparisons and thereby demonstrate
the attractiveness of the investment in the
various projects.

The following table

illustrates the estimated costs for each
stage of the projects. The operating costs
are estimated using theoretical cost
structures, input from existing operations
and the design criteria supplied by the
equipment

suppliers

and

engineers.

Costs exclude depreciation, amortization
and any potential interest costs.

3.4 Custos Operacionais – Projeto A
Sumário
As estimativas de custos operacionais são
calculadas

para

comparação

de

proporcionar
custo

total

a
de

produção e o preço de venda bem
como

outras

comparações

internacionais e, desta forma, demonstrar
a

atratividade

de

diversos projetos.

investimento

em

A tabela abaixo

apresenta os custos estimados de cada
fase do projeto. Os custos operacionais
são estimados utilizando estruturas de
custo teórico, informações de operações
existentes

e

o

critérios

de

cálculo

fornecidos por consultores técnicos e
fornecedores de equipamentos.
custos

excluem

amortização e juros.

Table 2-5 : Summary of Cash Operating Cost Estimates1

1

Iron ore prices quoted by MMX before the May 15, 2006 price increase
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Project

Units

Cost estimate
($US / tonne, @ 2.35)

Project A
pig iron, Brazil
transp. to San Nicolas
total
Project B
billets, Brazil
transp. to San Nicolas
total

($US / t pig iron)
($US / t pig iron, FOB Argentina)
($US / t pig iron, FOB Argentina)

150
27
177

($US / t billet)
($US / t billet, FOB Argentina)
($US / t billet, FOB Argentina)

254
27
281

Sources : MMX, MiniTec, ST Engenharia and Hatch estimates
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Table 2-5 : Resumo das Estimativas de custo Operacional de Caixa2
Projeto

Custo Estimado
(US$/t @ R$/US$ 2,35)

Unidade

Projeto A
ferro gusa

US$/t gusa

Tansporte para San Nicolas

US$/t gusa FOB Argentina

150
27

Total

US$/t gusa FOB Argentina

177

US$/t tarugo

254

Projeto B
tarugos
Tranporte para San Nicolas

US$/t tarugo FOB Argentina

27

Total

US$/t tarugo FOB Argentina

281

2.4.1 Input costs
Input

costs

2.4.1 Custo de Consumíveis
are

a

significant

Os custos dos consumíveis são uma

competitive advantage for the project

vantagem significativa em termos de

economics and are very competitive

competitividade e economia do projeto

with other iron-producing geographies.

e são muito competitivas com outras

The Brazilian area chosen for the

áreas de produção de ferro. A área do

projects has some of the lowest costs

Brasil escolhida para os projetos tem

for iron ore mining. In addition, labor

custos de mão de obra competitivos.

costs are also competitive.

Table 2-6 : Input cost summary
Item

Units

electricity
labor, salaried
labor, hourly

(MWh)
(labor hour)
(labor hour)

Cost

Notes

( R$ )

( $US @
R$2.35 /$US)

106 to 113
68
17

45 to 48
29.00
7.23

includes all benefits and employer costs
includes all benefits and employer costs

Source : MMX management and reports, Hatch analysis

Table 2-6 : Resumo de custos de insumos
Item
Eletricidade - grid
Salários - mensalistas
Salários - horistas

Unidade
MWh
Hora
Hora

Custos
R$
106 - 113
68
17

US$ @ 2,35 R$/US$

Notas

45 - 48
29 inclui beneficios e custos do empregador
7,23 inclui beneficios e custos do empregador

Fonte: Relatórios MMX e análise Hatch
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Power costs will include power purchased

Os custos de energia incluirão energia

from the local grids and power produced

comprada das redes locais e energia

in the cogeneration facilities as part of the

produzida

mini blast furnace complexes in Brazil. The
cogeneration

facilities

will

use

blast

instalações

de

co-

geração que fazem parte do complexo
dos mini altos-fornos no Brasil. A planta
de co-geração utilizará gases do alto-

furnace gases that would otherwise be

forno,

flared.

queimados.

Cogeneration cash costs are

em

que

caso
Os

contrário

custos

serão

operacionais

estimated by MMX to be US$ 2.5/MWh.

(cash costs) estão estimados pela MMX

Power costs from local utilities are in the

em US$ 2,5/MWh. Os custos de energia

range of $US 45 to 48 / MWh which is
similar to those used by industrial users in
other geographies and illustrates that

das locais estão no nível de US$ 45 a US$
48 /MWh, o que é similar a aqueles
utilizado por usuários em outros paises e
demonstra

que

o

Brasil

não

tem

Brazil does not enjoy a competitive

vantagem competitiva em termos de

advantage

custo de geração de energia.

with

respect

to

power

generation.
O
Hourly labor is significantly less expensive
than

in

developed

$7.23/labor

hour

countries.

rate

includes

The
all

custo

de

mão

de

obra

é

significantemente menor que o custo de
mão de obra nos paises desenvolvidos.
O taxa de US$7,23/h para mão de obra
inclui todos os custos do empregador.

employer costs.

2.4.2 Estimativas de custos operacionais
2.4.2 Operating cost estimates
Os

excluem

depreciação,

amortização e quaisquer custos de juros

and any potential interest costs.

em potencial.

2.4.3 Compra de Minério de Ferro

2.4.3 Iron Ore purchasing
MMX reports that the iron ore will be
purchased on the market, from local
producers in the area. The following
prices were provided by MMX for the
purposes of this study:

A MMX relata que o minério de ferro será
comprado no mercado, de produtores
locais na área. Os seguintes preços foram
fornecidos pela MMX com a finalidade
de estudo:
Granulado

de

minério:

US$

por tonelada2

Lump ore: US$ 27.50 per tonne1

2

custos

Costs exclude depreciation, amortization

Preços de minério de ferro foram informados antes do aumento de 15 de maio de 2006
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Sinter feed: US$ 18.00 per tonne1

Finos de minério (sinter-feed) : US$ 18,00/t2

Hatch has not verified the prices or

A Hatch não verificou os preços ou

availability of iron ore of the expected

disponibilidade de minério de ferro da

quality on the market due to time

qualidade

esperada

no

mercado

devido aos limites de tempo, entretanto,

constraints, however MMX reports that

a MMX relata que a CVRD e a Rio Tinto

CVRD and Rio Tinto are long time

são produtores a bastante tempo na

producers in the area, and that supply

área,

availability at market prices should not

fornecimento a preços de mercado não

be an issue.

deve ser um problema.

Charcoal will be sourced from several
potential independent sources at varying
and

qualities.

Also,

MMX

eventually will produce charcoal from
their

own

and

partner’s

a

disponibilidade de

2.4.4 Produção e compra de carvão vegetal

2.4.4 Charcoal production and purchasing

prices

e que

eucalyptus

plantations in Brazil. Purchased charcoal
is from independent sources in Brazil and
Paraguay. The MMX project will purchase
all of their charcoal requirements from the
market, until phase 2 (80% own charcoal).

O carvão será fornecido de diversas
fontes independentes em potencial a
preços

e

qualidades

variáveis.

Também, a MMX produzirá carvão de
suas

próprias

plantações

ou

de

eucalipto ou de plantações de seus
parceiros

no

comprado

Brasil.
vem

O
de

carvão
fontes

independentes no Brasil e no Paraguai.
O projeto da MMX comprará todas as
suas

necessidades

de

carvão

do

mercado, até a fase 2 (80% de carvão
vegetal próprio).

Charcoal Operating Cost Estimate
Market charcoal cost estimate (US$/t)
Brazil (60%)
Charcoal cost + taxes
88
Freight cost
36
total

124

source: EBX estimates
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Paraguay (40%)
100
25
125

Average

124.4
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Estimativa dos Custos Operacional do Carvão
Estimativa de Mercado do Custo do Carvão(US$/t)
Brasil
Paraguai
Média
Custo de Carvão + Impostos
88
100
Custo de Frete
36
25
124

total

125

124,4

Fonte: Estimativas EBX

Hatch has not verified whether the

A Hatch não verificou se a plantação

planned plantation will produce sufficient

planejada produzirá suficiente carvão

charcoal to supply the Corumbá plant,

para suprir a planta em Corumbá, e não

nor confirmed the availability and prices

confirmou a disponibilidade e preços do

for charcoal on the market. It is assumed

carvão no mercado.

additional requirements will be purchased

requerimentos

from Paraguay.

comprados do Paraguai.

Nutcoke Cost

Custo de “Nut Coke”

The following estimate for nutcoke was provided by MMX:

Price FOB Barranquilla
Ocean freight
Price C&F San Nicolas Port

(US$/t)
112
53.5
165.5

Cost of port services
Cost of barge freight
C&F price at Puerto Aguirre

4.9
15
185.4

Cost of port services
Cost of freight to pig iron plant

3.53
2.84

Total coke cost

191.77

A seguinte estimativa para o coque foi fornecida pela MMX:
Item
Preço FOB Barranquilla
Frete Oceânico
Preço C&F porto de San Nicolas
Serviços portuários
Frete barcaças
Preço C&F até Porto Aguirre

US$/t
112
53,5
165,5
4,9
15
185,4

Serviços portuários
Frete até usina

3,53
2,84

Custo Total Coque

191,77
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2.4.5 Logistics : shipping and transportation

2.4.5 Logística : Embarque e Transporte

The logistics for the projects consist of (i)

A logística para os projetos consiste de (i)

local

the

transporte local entre a produção do

charcoal plantation, the mine and the

carvão e o local da usina e, (ii)

mini blast furnace site, and (ii) shipping

embarque dos produtos, gusa e tarugos,

pig iron and billet products to San

para o Porto San Nicolas, Argentina. Os

Nicolas Port, Argentina.

custos

costs

transportation

are

between

logística

são

importantes

porque eles efetivamente aumentam o

effectively increase the cost of products

custo dos produtos embarcados para

shipped to the different locations and will

locais diferentes e terão um efeito na

have

viabilidade do projeto.

effect

because

da

they

an

important

The logistics

on

the

project

economics.

Local logistics

Logística Local:
Transporte

Embarque

e

Potential transportation segments and an

Segmentos potenciais de transporte e

estimated cost are listed in the following

uma estimativa de custo são listados

table.

na tabela a seguir:

Table 2-7: Estimated transportation costs
Transportation segment and approximate distance

Cost
( $US/tonne @ 2.35
R$/$US )

( R$/tonne )

MBF Brazil to Ladário Port, Brazil (15 km)

6.1

2.60

Source : MMX estimate, Info to Hatch.xls, 3 April, 2006

Tabela 2-7: estimativa de custo de transporte
Custo
ento de Transporte e distância aproximada

(R$/Tonelada)

MBF Brasil a Porto Ladário, Brasil (15 km)

6.1

(US$/Tonelada a 2.35
R$/US$)
2.60

Fonte: Estimativa MMX, Informação à Hatch.xls, 3 de abril de 2006
In addition to the Ladário Port for

Além de Porto Ladário para embarques

shipments from Brazil, there are other ports

do Brasil, existem outros portos próximos,

in close proximity, which offer feasible

que oferecem alternatives viáveis para os

alternatives

transportation

segmentos de transportes descritos na

segments outlined in table 2-8, and as

Tabela 2-8 e, portanto, existe pouco risco

to

the
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such, there is little risk associated with the

associado com a logística local.

local logistics.

Shipping to San Nicolas, Argentina

Embarque
Argentina

MMX will enter into a contract with a

A MMX firmará um contrato com a

contractor, Fluviomar to ship from

empreiteira Fluviomar para transporte do

Ladário Port, Brazil to San Nicolas Port,

Porto Ladário, Brasil para o Porto de San

Argentina, using barges. The contract

Nicolas,

is expected to be concluded shortly.

barcaças. O contrato deverá estar

While the distances at the mine, mini

concluído

blast furnace sites and local Ladário

distâncias entre a mina, os locais dos

port are small, the river distance from

mini altos-fornos e o porto Ladário sejam

Ladário Port, Brazil to San Nicolas Port,

pequenas, a distância fluvial de Porto

Argentina exceeds 2,700 km. This is a

Ladário, Brasil ao Porto San Nicolas,

proven transportation route and is used

Argentina é superior a 2.700 km. Esta é

to transport agricultural products from

uma rota de transporte confiável e está

Bolívia to export markets.

sendo utilizada para o transporte de
produtos

Some investment in the Ladário Port

para

na

San

Argentina,

em

breve.

agrícolas

da

Nicolas,

através

Emboras

Bolívia

de

as

aos

mercados de exportação.

material handling equipment may be
required and this will be handled by

Podem

Fluviomar

investimentos

under

the

terms

of

their

ser

necessários
no

alguns

equipamento

de

manuseio de material do Porto Ladário, e

contract with MMX.

isto será efetuado pela Fluviomar em
Seasonal variations of the river depths will

conformidade com os termos de seu

have

contrato com a MMX.

an

impact

on

the

shipping

capabilities; there are at least 2 months of
dry season per year when the barges

Variações sazonais na profundidade do

cannot be loaded to full capacity.

rio terão um impacto na capacidade

Barges at full capacity can carry 1,350

das embarcações – pelo menos dois

tonnes. In the 2 months of dry season it is

meses por ano na estação seca as

expected that the barges will have a

barcaças não podem ser carregadas na

capacity of approximately 75% of the

capacidade

maximum or 1,000 tonnes.

capacidade das barcaças é de 1.350

máxima.

A

máxima

toneladas. Durante os dois meses da
estação da seca está estimado que as
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barcaças tenham uma capacidade de
aproximadamente 75% da máxima, ou
seja, 1.000 toneladas.
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Table 2-8: Estimated transportation costs from site to San Nicolas Port, Argentina

Transportation segment

Cost
( $US/tonne @
2.35 R$/$US )

( R$/tonne )

Brazilian international shipment costs :
Brazilian MBF plant to Ladário Port, Brazil

6.1

2.60

Load barges, Ladário Port, Brazil

2.7

1.15

Ladário Port, Brazil, barge to San Nicolas, Argentina
(2,700 km)

43.5

18.50

Unload barge, stockpile and load Panamax ship at
San Nicolas, Argent.

10.8

Total cost for international shipments from Brazil,
incl. taxes

63.1

4.60
26.85

Source : MMX, Info to Hatch.xls, 3 April, 2006

Tabela 2-8: Estimativa de custos de transporte da planta ao Porto de San Nicolas, Argentina
Tranporte

R$/t

Custo
US$/t
@ 2,35 R$/US$

Custos de transporte
Usina a Porto Ladário, Brasil

6,1

2,6

Carregamento de barcaças , Porto Ladário, Brasil
Porto Ladário, Brasil - barcaças até San Nicolas,
Argentina (2700 Km)
Descarregamento de barcaças , empilhamento,
carregamento de navios Panamax em San Nicolas

2,7

1,15

43,5

18,5

10,8

4,6

Custo total para embarques do Brasil, incluindo impostos

63,1

26,85

Fonte: MMX, informações para Hatch.xls, 03/04/2006
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2.4.6 Sinter Plant

2.4.6 Planta de Sinterização

Sinter
plant
estimate
The

sinter

operating

plant

is

an

cost

Estimativa
operacionais
Sinterização

dos
custos
da Planta
de

important

operational unit and uses iron ore and

A planta de sinterização é uma unidade

charcoal

not

operacional importante e utiliza minério

otherwise be used in the mini blast

de ferro e finos de carvão que, caso

furnaces, but result from the mining of

contrário, não seriam utilizados nos mini

lump ores.

The main cost influences

altos-fornos, mas são o resultado da

include iron ore fines or sinter feed and

mineração de minério granulado. A

the charcoal fines, which are nominally

principal influência do custo inclui finos

priced at ½ of the price for charcoal.

de minério de ferro ou “sinter feed” e

Costs

depreciation,

finos de carvão que nominalmente

amortization and any potential interest

custam a metade do preço do carvão.

costs.

Os

fines

which

exclude

could

custos

operacionais

excluem

depreciação, amortização e juros.
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Table 2-9: Sinter plant operating cost estimate3
Production

Units
tonnes sinter / year

Operating cost estimate

Units

raw materials
sinter feed
charcoal fines
limestone
sub total materials

Amount
250,000
Unit cost
($US /unit)

t sinter feed
t charcoal fin
t limestone

conversion costs
labor
electricity
natural gas
water, compressed air
maintenance
other costs
subtotal conversion

Consumption
Cost
(units/t sinter) $US /t sinter)

18.0
62.2
12.8

m3 nat gas

0.94
0.10
0.10

0.1447

17
6
2
25

40
15
4
58

1
1
0
0
2
0
5

3
2
0
0
5

1.00

total sinter production cost

Cost
(R$ /t sinter)

11

29

69

Source : MMX, Conceptual Study of Project B&B, January 2006, MiniTec (converted from Bolivia to Brazil)

Tabela 2-9: Estimativa de custo operacional da Planta de Sinter4
Produção

Unidades
toneladas de sinter/ano

Estimativa de custos operacionais

Units

Quantidade
250.000

Custo Unitário
($US /um.)

Consumo
(um./t sinter)

Custo
US$ /t sinter

Custo
(R$ /t sinter)

matérias primas
sinter feed
t sinter feed
finos de carvão t finos de carvão
t calcário
calcário
sub total materiais

18,0
62,2
12,8

0,94
0,10
0,10

17
6
2
25

40
15
4
58

1
1
0
0
2
5

3
2
0
0
5
11

29

69

custo de conversão
mão-de-obra
energia
m3 gas nat.
gas natural
Água,Ar comprimido
manutenção
outros custos
sub total conversão

0,1447

1,00

custo total de produção de sinter
Fonte : MMX, Projeto Conceitual B&B, Janeiro 2006, MiniTec (convertido da Bolivia para o Brazil)

Potential

for

variation

in

the

total

potencial

limitado

para

variações no custo operacional da

There is limited potential for variations in

planta

sinter

operação e qualidade da planta

plant

operating
efficiency

costs.
and

The
quality

capability of the plant will have the

4

um

estimated sinter plant operating cost:

operating

3

Há

poderão

de

sinter.

ocasionar

A eficiência

maior

impacto

Iron ore prices provided by MMX quoted before the May 15, 2006 price increase
Preços de minério de ferro foram informados antes do aumento de 15 de maio de 2006
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nos custos.

largest impact.

2.4.7 Brazilian mini blast furnaces

Brazilian mini
operating costs
Operating

blast

costs

for

the

furnace
mini-blast

2.4.7 Mini altos-fornos no Brasil

Custos operacionais de mini alto
fornos no Brasil

furnaces are structured as per the

Os custos operacionais para os mini

example in the following table.

The

altos-fornos estão estruturados como

total cost per tonne is very sensitive to

no exemplo na tabela abaixo. O custo

changes in the cost of the raw

total por tonelada é muito sensível à

materials

and

mudança nos custos de matérias-

charcoal included in the blast furnace

primas, tais como minério de ferro e

burden.

The remainder of the cost

carvão vegetal, incluídos na carga do

structure

includes

alto forno. A estrutura de custo inclui

such

as

iron

ore

conversion costs

and transportation to the San Nicolas

também

Port

transporte para o Porto de San Nicolas,

in

Argentina.

Costs

exclude

custos

conversão

depreciation, amortization and any

Argentina.

potential interest costs.

depreciação, amortização e juros.

274

Os

de

custos

e

excluem

MMX – Brazilian Projects
Corumbá Projects A & B – July 6, 2006

Table 2-10: Mini blast furnace cost structure example5
Production
Operating cost estimate

raw materials
charcoal
iron ore lump
HBI
sinter
nutcoke
limestone
quartz
sub total materials
conversion costs
labor
electricity
nat. gas injection, 4 fces
water, compressed air
maintenance
internal transportation
other costs
subtotal conversion

Units
tonnes pig / year

Productivity
Unit cost
($US /unit)

Units

t charcoal
t lump
t HBI
t sinter
t coke
t limestone
t quartz

124.4
27.5
29.4
191.8
13.0
10.0

m3 nat gas

Amount
400,000

2.32

-

Consumption
Cost
(units/tonne pig) ($US /t pig)

0.55
0.89
0.63
0.10
0.08
0.04

-

69
24
18
19
1
0.4
132

162
57
43
44
2
1
309

5
2

12
6

-

-

2
2
3
4
18

5
5
7
9
42

total MBF production cost

150

352

transportation
MBF Plant Brazil to Ladário Port
Load barges, Ladário Port, Brazil
Transport Ladário Port, Brazil, to San Nicolas, Argentina
Unload barge, stockpile and load Panamax ship at San Nicolas, Argentina
Total Pig Iron Transportation Estimate Costs from MBF Brazil

3
1
19
5
27

6
3
43
11
63

177

415

total cost pig, FOB Argentina
Source : MMX, Hatch estimates and analysis

5

Cost
(R$ /t pig)

Iron ore prices provided by MMX quoted before the May 15, 2006 price increase
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Tabela 2-10 : Exemplo da estrutura do custo para Mini Alto-Forno6
Produção

Unidades
tonelada gusa / ano

Estimativa de custo operacional

Unidades

matérias primas
carvão vegetal
granulado
HBI
sinter
coque
calcário
quartzo
sub total materiais
conversion costs
mão-de-obra
energia
injeção gas nat. 4 forns
água,ar comprimido
manutenção
transporter interno
outros custos
sub total conversão

custo unitário
Consumo
US$ /um.n./tonelada gusa)

t carvão
t granulado
t HBI
t sinter
t coque
t calcário
t quartzo

3

Produtividade
2,32

m gas nat

124,4
27,5
29,4
191,8
13,0
10,0

Quantidade
400.000

Custo
(US$ /t gusa)

0,55
0,89
0,63
0,10
0,08
0,04

-

Custo
(R$ /t gusa)

69
24
18
19
1
0,4
132

162
57
43
44
2
1
309

5
2

12
6

-

-

-

-

2
2
3
4
18

5
5
7
9
42

custo total de produção mini altos-fornos

150

352

transporte
MAF Usina até Porto Ladário
Carregamento de Barcaças, Porto Lada´rio
Transporte Porto Ladário, Brasil, até San Nicolas, Argentina
Descarga de barcaças, estocagem e carregamento navio Panamax em San Nicolas, Argentina
Custo total de transpote desde MAF Brasil

3
1
19
5
27

6
3
43
11
63

177

415

Custo total, FOB Argentina
Fonte : MMX, estimativas e análises da Hatch

2.5 Capital Spending Project A

2.5 Investimentos - Projeto A

As informed by MMX, the tax burden is

Conforme informado pela MMX, a

estimated at 12%, which considers

carga tributária é estimada em 12%, o

that more than 80% of production is

que considera que mais de 80% da

planned for export.

produção

é

planejada

exportação.

6

Preços de minério de ferro foram informados antes do aumento de 15 de maio de 2006
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Table 2-11: Capital spending estimate summary Project A & B (without Plantation Capital of $95
million)
Item

Total

Timing
(to steady state)

($US million @
R$ 2.35)/$US

Corumba
Project A Mini blast furnaces and mini sinter plant
Project B EOF steelmaking, LMF, Caster & ladles
Total

82.9
65.5
148.4

Q4 2007
Q4 2008

Source : MMX

Note: not included in the above capital costs are the charcoal plantation costs. See charcoal
section for these capital costs.
Tabela 2-11: Sumário da estimativa dos Investimentos- Projetos A & B (sem investimento no
Plantio - US$95 milhoes)

Projeto
Projeto A (MAF´s + mini sinterização)
Projeto B (Aciaria EOF, Forno Panela, Panelas
Lingotamento Contínuo)

Total Brasil (US$MM)

Total

Escalonamento (até a
capacidade Nominal

82,9

4º Trim 2007

65,50
148,4

4º Trim 2008

Fonte: MMX e análise Hatch
Nota: custos com plantios de eucalipto não incluídos nos investimentos acima. Ver a seção
sobre carvão para estes investimentos.
Table 2-12: Payment Schedule (this schedule was provided by MMX on June 2, 2006)

Iron & Steel Projects
Payment Schedule

CORUMBÁ

Capital Cost
US$ x 1000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Blast Furnace & Sinter
Plant

82,900

45,885

37,015

-

-

-

-

Steelmaking Plant

65,500

-

42,575

22,925

-

-

-

Total

148,400

45,885

79,590

22,925

-

-

-
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Tabela 2-12: Cronograma de Desembolsos (esse cronograma foi informado pela MMX
em 02 de junho de 2006)

Cronograma de Desembolsos

CORUMBÁ

Investimentos
US$ x 1000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Alto-Fornos &
Mini-Sinterização

82.900

45.885

37.015

-

-

-

-

Aciaria

65.500

-

42.575

22.925

-

-

-

Total

148.400

45.885

79.590

22.925

-

-

-

2.5.1
Charcoal
purchasing

production

and

2.5.1 Produção e compra do carvão
vegetal

Charcoal will be sourced from several

O carvão será obtido de diversas

potential

at

fontes potenciais privadas para preços

Also,

e qualidades variáveis. Além disso, a

produce

MMX eventualmente produzirá carvão

independent

sources

varying prices and qualities.
MMX

eventually

charcoal

and

das plantações de eucalipto próprias

partners’ eucalyptus plantations in

e plantações dos associados no Brasil.

Brazil.

Purchased charcoal is from

O carvão comprado será de fontes

independent sources in Brazil and

independentes no Brasil e no Paraguai.

Paraguay.

O projeto da MMX comprará todos

purchase

from

will
their

own

The MMX project will
all

of

their

charcoal

suas necessidades de carvão até que

requirements pending the availability

os

of

disponíveis.

charcoal

from

the

charcoal

plantations in Brazil.
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no

Brasil

estejam
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Charcoal production capital cost estimates
The following capital cost estimates for the eucalyptus plantation in Brazil were provided by
MMX:
Year
Capex
Plantation
($USx1000)

1

13,447

2

3

4

5

6

7

13,447

13,447

13,447

13,447

13,447

13,447

Custos Capitais de Produção do Carvão – Estimativa
As seguintes estimativas dos investimentos para plantios de eucalipto no Brasil foram
fornecidos pela MMX:
Ano
Capex Plantios
($USx1000)

1

13.447

2

3

4

5

6

7

13.447

13.447

13.447

13.447

13.447

13.447

The requirement likely would be to have

É mais provável que os investimentos

the capital costs weighted more toward

sejam maiores nos primeiros anos, do que
o representado acima.

the first several years than what is shown
above.

2.5.2 Planta de Sinterização

Estimativa de investimentos para
a Planta de Sinterização

2.5.2 Sinter Plant

Sinter plant
estimate

capital

spending

The conceptual-level estimate for capital
spending provided by MiniTec for 2 sinter
plants is currently $US 15.3 million (R$ 36
million). As an estimate, Hatch is using 60%
(some of the costs such as engineering
will be the same with 1 or 2 units) of this, or
$US 9.2 million for the one mini sinter plant
planned for Corumbá. This cost will
include the purchase of equipment,
engineering and installation.

A estimativa, em nível conceitual, para os
investimentos fornecido pela MiniTec,
para duas Plantas de Sinterização, é
US$15,3 milhões (R$36 milhões). Como
uma estimativa a Hatch está utilizando
60% deste (alguns custos, tal como
engenharia, serão o mesmo com 1 ou 2
unidades), ou US$9,2 milhões, para uma
planta de mini sinterização planejada
para Corumbá. Este custo incluirá a
aquisição
dos
equipamentos,
de
engenharia e instalação.

2.5.3 Mini Altos-Fornos no Brasil
2.5.3 Brazilian Mini Blast Furnaces

Brazilian mini blast furnace capital
cost estimates
Typically, some cost overruns are to be
expected, but these would generally be
covered

by

the

contingency.

The

contingency in this case is small, however
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Estimativa
dos
Custos
operacionais para Mini AltosFornos no Brasil
Tipicamente, alguns custos adicionais
podem ser esperados, mas estes,
geralmente, seriam cobertos pela
contingência.
A contingência, neste
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the expectation is to have experienced

caso, é pequena, porém a expectativa é

engineers

ter empresas de engenharia de projeto e
uma gerência de construção experiente.
A viabilidade do projeto é, geralmente,
insensível aos pequenos aumentos nos
investimentos.

and

construction

management and they have a proven
design. Project economics are typically
insensitive to small increases in capital
costs.
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Table 2-13: Brazilian mini blast furnace capital cost estimates
Cost area

Current
planned
capital cost

Current
planned
capital cost

(R$ million)

($ US million@ 2.35
R$/$US)

11.8
30.1

5.0
12.8

MBFs #1 and #2 :
owner's costs
civil works
equipment for 2 MBFs:
mini
blast
fce
equipment
casting equipment
co generation plant
sub-total equipment

71.1

30.2

0.9
19.7
91.7

0.4
8.4
39.0

materials
Contingency
subtotal MBFs #1, #2
Capital taxes @ 12%
Total Corumbá MBFs

5.3
13.4
152.3
18.3
170.6

2.3
5.7
64.8
7.8
72.6

Sinter plant in Corumbá
Capital taxes @ 12%
Total Project A

21.6
2.6
194.8

9.2
1.1
82.9

Source: MMX
Tabela 2-13: Estimativa dos Custos de Investimento dos Mini Alto Fornos
Area

Estimativa de
investimento

Estimativa de
investimento

(R$ milhões)

($ US million
R$/$US 2,35)

11.8
30.1

5.0
12.8

MAFs #1 and #2 :
Custo dos proprietários
Obras civis
equipmento para 2 MAFs:
MAF´s
lingotamento
co
generação
de
energia
sub-total equipmentos

71.1
0.9
19.7

30.2
0.4
8.4

91.7

39.0

materiais
contingências
subtotal MAFs #1, #2
Impostos sobre inv. a 12%
Total MAFs Corumbá

5.3
13,4
152.3
18,3
170.6

2.3
5.7
64.8
7.8
72.6

Sinterização
Impostos sobre inv. a 12%
Total Projeto A

21.6
2.6
194.8

9.2
1.1
82.9
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2.6 Merchant Products: Project A

2.6 Produtos: Projeto A

The total Pig Iron tonnage available

O

for export

exportação,

under

steady

state

operations for Project A is 0.4 mtpy.

total

de

Gusa disponível
sob

para

operações

de

“steady state”, para Projeto A é 0,400
Mta.

See Project B for the Market Summary.
Ver Projeto B para Resumo do Mercado.

2.7 Project A Assumptions
More details regarding the assumptions

2.7 Premissas - Projeto A

are provided in the Reports for Projects A

Mais detalhes sobre as premissas são

and B. The key assumptions are provided

fornecidas nos Relatórios para os projetos

here:

A e B.

As premissas chave são

apresentadas abaixo:

Scope Project A
Escopo - Projeto A

US$83 million for “2 MBFs” in Corumbá
installed by September 2007 with 3

US$83

months required to achieve production

Corumbá, instalados até setembro de

capacity or “Steady State” (SS). This total

2007, com 3 meses requeridos para

does not include the capital required for

alcançar a capacidade da produção

the forest plantation, shown in section

nominal, ou “steady state” (SS). Esse total

2.5.1. The major scope items of Project A

inclui o investimento requerido para

are summarized as follows:

plantio de florestas, mostrado na seção

milhões

para

“2

MAFs”

em

2.5.1.
•

The phased construction
blast furnaces

•

Construction of one mini-sinter plant that
will be available one month after MBF #2
finishes construction.
Use of blast
furnace gases in the mini-sinter plant.

•

of

2

mini

Design and construction of a cogeneration plant of about 10 MW that will
be available simultaneously with MBF#1
(May 2007)

•

Essential ancillary equipment necessary to
enable the MBFs to operate effectively
and safely

•

Utilities to support operations, buildings,
general
infrastructure
and
human

282

•

Construção
em fases

•

Construção de 1 planta de mini
sinterização que estará pronta 1 mês
após a conclusão do MAF#2. Haverá
utilização dos gases do alto forno na
planta de mini sinterização.

•

Projetar e construir uma planta de cogeração de cerca de 10 MW, que estará
disponível simultaneamente a conclusão
da construção do MAF#1 (maio/ 2007)

•

Equipamentos
auxiliares
essenciais
necessários para assegurar que os dois
MAFs operarão efetivamente e com

de

2

mini

alto

fornos,
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segurança

resources
•

The effective delivery and utilization of
key raw materials for ironmaking - chiefly
lump ore, sinter and charcoal to the blast
furnaces

•

Casting, cooling and transport of product
pig iron destined for export

•

Flaring of unused Blast Furnace (BF) gases
in absence of co-generation

•

Maintenance facility

•

Cooling

•

Material handling

•

Blast generation

•

Charcoal supply from market, including
obtaining reforestation lands. Good
quality Charcoal (see densities and
sources on the Charcoal Cost Tables) is
available –255,000 tpy for 2 MBF and 1
sinter plant in Brazil

•

Iron ore supply (see quality next page)
from market. Good quality iron ore is
available – 356,000 tpy lump and 235,000
tpy sinter feed are required. Iron ore
prices before the May 15, 2006 price
increase

•

Utilidades
para
apoiar
operações,
edifícios, infra-estrutura geral e recursos
humanos.

•

A entrega efetiva e utilização de
matéria-prima para produzir ferro –
principalmente minério granulado, sinter
e carvão aos altos fornos

•

Lingotamento, resfriamento e transporte
do gusa destinado para exportação

•

Tocha para queima de gases não usados
nos glendons, na ausência de cogeração

•

Oficina de Manutenção

•

Resfriamento

•

Manuseio de materiais

•

Sopradores

•

Fornecimento do carvão de mercado,
incluindo obtenção de terras para
reflorestamento. Carvão de boa qualidade
está disponível (ver densidades e fontes
nas Tabelas de Custo de Carvão) – 255.000
tpa para 1 planta de sinter no Brasil.

•

Fornecimento de minério de ferro do
mercado (ver qualidade na página a
seguir). São necessários 356.000 tpa
granulado e 235.000 tpa de sinter feed.
Preços de minério de ferro foram
informados antes do aumento de 15 de
maio de 2006

•

Water

•

Offices

•

Roads and infrastructure

•

Site preparation

•

WTP- Water Treatment Plant

•

Água

•

Will install and use MBF gas cleaning
equipment

•

Escritórios

•

Pigging/casting

•

Estrada e infra-estrutura

•

Not included in this time frame

•

Preparação do local

•

Steam

•

ETA- Estação para Tratamento d’Água

•

Equipamento para limpeza de gás do
MAF

Purchased Iron Ore:
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•

Lump for 2 MBF in Corumbá

•

Lingotamento

•

Sinter for mini sinter plant in Corumbá

•

Não incluído neste cronograma

•

356,000 tpy lump and 235,000 tpy sinter • Vapor
feed required will be available from the
Minério de Ferro Comprado:
market
•

Sinter Feed: 59% Fe content

•

Lump Ore: 65% Fe content

•

SiO2 (silica) at about 4%:

•

No pilot testing, no metallurgical testing.
MMX reports that lump ore from nearby
mining areas have possessed acceptable
decrepitation indices and it is assumed that
MMX will be able to purchase material that
possesses similar properties. A material testing
program on the iron ore to be used will have
to be completed to verify this assumption.

•

Granulado para 2 MAF em Corumbá

•

Sinter para mini planta de sinter em
Corumbá

•

356.000 tpa de minério granulado e 235.000
tpa de “sinter-feed” necessários estarão
disponíveis do mercado.
•

Sinter Feed: Teor de ferro 59%

•

Minério Granulado: Teor de ferro
65%

•

SiO2 (sílica) em cerca de 4%:

•

Any
types
of
permitting,
including
construction, environmental nor operating

Sem ensaios pilotos ou metalúrgicos. A MMX
informa que o minério bruto de áreas de
mineração adjacentes apresentam índices
de decrepitação aceitáveis, sendo assumido
que a MMX conseguirá comprar material que
apresente propriedades semelhantes. Um
programa de ensaio de materiais relativo ao
minério de ferro a ser usado deverá ser
concluído para verificar esta premissa.

•

Não incluído no escopo da Hatch

•

Charcoal assumptions:

•

•

Quality especially density, with consistency
and sustainability to support operations and
productivity assumptions

Verificação dos preços, qualidade e
quantidade
de
materiais
brutos
(principalmente carvão vegetal, coque e
minério de ferro) disponíveis no mercado.

•

Supply is sustainable throughout the year and
over the fourteen or more years required until
the MMX plantations start to be self sufficient
in charcoal production in Brazil

•

Meio Ambiente: revisão da avaliação do
impacto ambiental, liberações e emissões

•

Sustentabilidade Social

•

Qualquer tipo de licenças, incluindo
construção, ambiental e operação

•

Premissas sobre carvão vegetal:

•

Qualidade – especialmente densidade –
com consistência e sustentabilidade para
suportar operações e premissas sobre
produtividade

•

Not included in Hatch scope

•

Verification of the raw materials (mainly
charcoal, coke and iron ore) price, quality
and quantity available on the market

•

Environmental review of environmental
impact assessment, releases and emissions

•

Social sustainability

•

•
•

The permitting is/ will be in place for all
aspects in a timely fashion
Appropriate and trainable labor is
available, with sufficient primary and
secondary school education to achieve
the efficiencies in the MBF, sinter plant
and EOF/LF/CC as estimated (See
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Training Project B)

•

Fornecimento sustentável durante o ano e
ao longo dos 14 anos ou mais requeridos até
os plantios tornarem a MMX auto-suficiente
na produção de carvão no Brasil

•

As licenças estão / serão fornecidas de
forma a atender o cronograma

•

Mão de obra apropriada e habilitada
para treinamento é disponível, com
educação adequada – primaria e
secundária – para obter eficiência no
MAF, planta de sinter, e EOF/FP/LC como
estimado (ver Treinamento – Projeto B)

Sinter Plant Assumptions
•

Assume will operate as planned with
ferrous material. MiniTec sinter plant
examples in operation elsewhere but nonferrous (Tin Ore in Mamoré, Sâo Paulo)

•

Quality and consistency possible

•

Semi-continuous

•

Will operate as planned using blast furnace
gases

•

Will install and use sinter plant baghouse
filter

•

Environmental review of releases and
emissions will be done by another
contractor

Timing Project One

Premissas da Planta de Sinter
•

É assumido que operará como planejado
com minério de ferro. A planta visitada
pela Hatch em São Paulo opera com
cassiterita.

•

Qualidade e consistência possível

•

MBF #1 by May 2007

•

Processo semi-continuo

•

MBF #2 by Aug 2007

•

•

Sinter Plant by Sept 2007

Operará como planejado utilizando os
gases do alto forno

•

Co-generation by May 2007

•

Instalará e utilizará filtro de mangas para
a planta de sinter

•

Steady State (SS) by Q4 2007

•

Revisão ambiental de licenças e emissões
serão feitos por outros contratados

Productivity MBF
•

Base Case:

•

Consideration: productivity of 2.35 t/m3/day
in MBF (No O2, No NG, No sinter) for MBF #1
and #2. With the addition of sinter this
productivity will be more readily achievable

•

MBF #1 até maio de 2007

•

MBF #2 até agosto de 2007

•

Planta de Sinter até setembro de 2007

•

0.200 million tpy pig iron per furnace for a
total of 400,000 tpy in Corumbá

•

Co-geração até maio de 2007

•

“Steady State” (SS) até 4o Trim de 2007

•

215,000 tpy of good quality Charcoal (see
densities and sources on the Charcoal
Cost Tables) is available

•

Cronograma – Projeto A

See the Project Ramp-up Section page 13
For more details on capital spending, see
the

capital

spending

section

under
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MAF Produtividade
•

Caso Base:

•

Consideração: produtividade de 2,35
t/m3/dia no MAF (sem adição de oxigênio e
gás natural, ou sinter) para MAF #1 e #2.
Com a adição de sinter essa produtividade
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Project A.

será mais facilmente alcançável.

2.8 Project B (EOF, LF, CC for billets)
Project B is the second stage in the MMX

•

0,200 Mtpa de gusa por forno, totalizando
400.000 tpa em Corumbá

•

215.000 tpa de Carvão de boa qualidade
é disponível (ver densidades e fontes nas
Tabelas de Custo do Carvão)

•

Ver a Seção - Desenvolvimento
Projeto – página 13

development of a blast furnace based
mini mill in Corumbá.

do

Para mais detalhes sobre investimentos,
ver a seção de investimentos - Projeto A.

2.8 Projeto B (EOF, FP, LC para tarugos)
O Projeto B é o segundo estágio no
The objective of the mini-mill expansion is

desenvolvimento

to

implantação de uma usina siderúrgica

enhance

the

strategic

competitiveness of the project with

da

MMX

para

em Corumbá.

market position and capabilities, all
based on the competitive, low cost iron
ore and iron production.

The mini-mill

technology is on a smaller scale of
operations, but well adapted to the ironmaking production capacity of the

O objetivo da expansão da mini-aciaria é
melhorar a competitividade estratégica

Corumbá site.

do

projeto,

tudo

baseado

na

The mini-mill will have the required

competitividade da produção de gusa

processes to transform the hot metal to

de

liquid steel, and continuously cast billets.

empregada nessa aciaria é adequada a

Most of the processes planned for the

uma escala pequena de operações,

mini mill are based on industry standard

mas

technology.

capacidade de produção de ferro da

baixo

custo.

A

perfeitamente

tecnologia

adaptada

a

unidade de Corumbá.
A

aciaria

terá

os

equipamentos

necessários para transformar o gusa em
aço

líquido,

continuamente.

e
A

lingotar
maior

tarugos

parte

dos

processos planejados para a aciaria
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similares a proposta, são baseados em
tecnologias padrão da indústria.

Figure 2: Project B
Purchased
iron ore

0.36mtpy lump
0.24mtpy fines

Mini Sinter Plant
fines

0.25 mtpy sinter

Charcoal
0.25 mtpy charcoal

2 Mini-blast
furnaces
Brazil

lump

0.4 mtpy hot m

Nutcoke
.04 mtpy
Hot metal 0.4 mtpy

EOF
Brazil

Scrap
0.12 mtpy scrap

0.5 mtpy steel

Ladle furnace
Brazil
0.5 mtpy steel

Billet caster
Brazil
0.5 mtpy billlet
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Billets for
export
0.5 mtpy
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Figura 2: Projeto B

Minério de Ferro
fornecimento: mercado

0,36 Mta granulado
0,24 Mta finos

finos

Mini sinterização
0,25 Mta sinter

Carvão Vegetal
0,25 Mta

2 Mini altos-fornos
granulado

0,4 Mta gusa
Nutcoke
0,04 Mta

Gusa Líquido
0,4 Mta

EOF
0,5 Mta aço

Forno Panela
0,5 Mta aço

Lingotamento
0,5 Mta tarugos
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Tarugos para exportação
0,5 Mta
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2.8.1 Scope of Project B

2.8.1 Escopo do Projeto B

The major scope items of Project B

O escopo do projeto B inclui todos os

include all aspects of Projects A in

aspectos do Projeto A além dos seguintes

addition to the following:

itens:

•

the installation of an EOF

•

•

the installation of a ladle furnace and
billet caster

A instalação de um EOF (Energy Optimizing
Furnace)

•

A instalação de um Forno Panela e de
uma máquina de Lingotamento Contínuo

2.8.2 Status of Project documents
2.8.2 Status dos Documentos do Projeto
For the EOF, at this stage of the project
there is limited project documentation
and

no

firm

specification

for

the

equipment to be installed apart from the
size of furnace to be installed in terms of
heat size. Neither at this stage is there
information on physical size, scrap preheater

design

or

specific

operating

parameters associated with the furnace

Para o EOF, esta altura do projeto, há
pouca

documentação

nenhuma

especificação firme para o equipamento
a ser instalado, salvo o tamanho do forno
a

ser

instalado

em

termos

de

capacidade. Tampouco neste estágio
há informações sobre o tamanho físico, o
projeto do pré-aquecedor de sucata ou
parâmetros

to be installed.

e

operacionais

específicos

associados com o forno a ser instalado.
Documents that can help to form a view
on

the

likely

success

for

the

EOF

technology take the form mainly of
technical

papers

published

by

the

operators of the three (3) existing EOF in
association with the suppliers of the
technology.

Os documentos que podem ajudar a
formar uma visão do provável sucesso da
tecnologia do EOF estão na forma
principalmente de documentos técnicos
publicados por operadores de 03 (três)
EOFs

existentes

em

conjunto

com

fornecedores da tecnologia.

To this, Hatch has contributed a review of

Para isso, a Hatch contribuiu com uma

the EOF technology suggested and the

análise da tecnologia de EOF sugerida e

development of concepts. Hatch has

para o desenvolvimento dos conceitos. A

developed assumptions made from its

Hatch

own industrial experience and from

baseadas na sua própria experiência

investments and work in similar plants.

industrial e de investimentos e trabalho

Hatch has also outlined the operating
cost

advantages

of

the

proposed
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desenvolveu

as

hipóteses

em plantas similares.
A Hatch também descreveu em linhas
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concept: low billet cost and labour cost

gerais

and the concept is now ready to

operacionais do conceito proposto: baixo

advance to the next development steps,

custo de tarugos e de mão-de-obra e o

of a pre/feasibility study.

conceito agora está pronto para avançar
para

as

as

vantagens

próximas

dos

custos

fases

do

desenvolvimento, de um estudo de préA feasibility study will need to be

viabilidade.

completed, including sourcing plans for
iron ore, charcoal and scrap, and

Será necessário concluir um estudo de

including the properties of these materials

pré-viabilidade, incluindo planos para

that are available.

compra de minério de ferro, carvão
vegetal

2.8.3 Status of Project

e

sucata,

propriedades

MMX currently foresees a 50 ton EOF as
part of an integrated mini mill complex in

e

destes

incluindo
materiais

as
que

estejam disponíveis.

2.8.3 Status do Projeto

Brazil. The majority of the charge for the
EOF is expected to be pig iron produced

Atualmente a MMX prevê um EOF de 50

by mini blast furnaces at the complex.

toneladas como parte de um complexo

After the EOF stage, further processing

siderúrgico integrado tipo “mini-mill” de

including ladle furnace and continuous

mini-usinas integradas no Brasil. Prevê-se

casting to from billets is planned.

que a maioria da carga para o EOF seja
de ferro gusa produzido por mini altos-

The EOF charge material will be pig iron

fornos no complexo siderúrgico. Depois

and approximately 20 to 40% scrap. There

da etapa do EOF, outros processamentos

have been no market studies to confirm

estão planejados, inclusive um forno

the availability of scrap and the collection

panela e lingotamento contínuo de

system required, so a scrap burden of

tarugos.

roughly 20% has been assumed.
O material de carga do EOF será ferro
The normal construction time of an EOF

gusa e aproximadamente de 20 a 40%

was said to be 15 months from decision to

de sucata. Não há estudos de mercado

go ahead. MMX has a start up in mind of

para confirmar a disponibilidade de

the second half of 2008 for the EOF.

sucata e o sistema de coleta necessário,
portanto trabalhamos com a hipótese de

The EOF is now at the conceptual stage
with

no

hard

data

on

20% de carga de sucata.

predicted

operation of EOF and continuous casting

Foi-nos informado que o prazo normal de

machine that will allow a detailed

construção de um EOF é de 15 meses a
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assessment of the likely performance of

partir da decisão de iniciar a obra. A

either the individual performance of each

MMX tem em mente uma data de início

unit or the manner in which the two

para a segunda metade de 2008 para o

operations will interact.

EOF.
O EOF está agora no estágio conceitual
e não há dados concretos na operação
prevista do EOF e equipamento de
lingotamento

que

permita

uma

avaliação detalhada do desempenho
More investigation of the scrap situation

provável individual de cada unidade ou

and analysis of the options should be

a maneira pela qual as duas operações

made before the decision is made to

interagirão.

proceed. It is expected that the next step
for MMX would be a pre-feasibility or

Devem ser realizadas mais investigações
sobre a disponibilidade de sucata e análise

feasibility study.

das opções antes de se chegar a uma
Engineering and construction for Project B

decisão de prosseguir. Espera-se que o

have yet to begin. The government of

próximo passo para a MMX seja o de um

Brazil has granted MMX the rights to land

estudo de pré-viabilidade ou viabilidade.

for the complex in Brazil with the same
stipulation on the land as outlined for
Project A. That is they must spend US$150
million over five years to develop the
property. If they do not spend this

A engenharia e construção para o
Projeto B está ainda por começar. O
governo brasileiro concedeu a MMX os
direitos ao terreno para o complexo
siderúrgico no Brasil com as mesmas

amount, the land can be taken away.

condições estipuladas para o terreno
conforme descrito em linhas gerais no

2.8.4 Steelmaking EOF Technology
The energy optimizing furnace (EOF)
concept was developed in 1982, when
Companhia Siderurgica Pains, a 200,000
tonne/year
Divinópolis,

steelmaker
Brazil

were

located

in

investigating

Projeto A; ou seja, eles têm de investir
US$150 milhões nos próximos cinco anos
para garantir a propriedade do terreno.
Se eles não gastarem essa quantia, o
terreno poderá ser retomado.

methods to aggregate value, exploiting

2.8.4 Tecnologia EOF para fabricação de
their ability to produce hot metal/pig iron aço
inexpensively, but needed to avoid the
high operating costs of existing open
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O

conceito

desenvolvido

de
em

Forno
1982,

EOF

foi

quando

a
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hearth furnaces. Electric arc furnaces

Companhia

Siderúrgica

required scrap that was not available at

Siderúrgica de 200.000 toneladas/ano de

the time, and a power grid that would be

aço localizados em Divinópolis, Brasil,

expensive to provide.

estava

investigando

Pains,

métodos

uma

para

explorar sua capacidade de produzir
The following aims were established as

aço de maneira barata, mas necessitava

the basis for the new process:
•

•

evitar os elevados custos operacionais
dos fornos Siemens Martin. Fornos a arco

Thermal energy requirements would be
derived from carbon reacting with
oxygen

elétrico necessitavam de sucata que não
estava disponível na ocasião, e de uma
rede de transmissão de energia elétrica

The furnace could operate with 100% hot
metal as well as with a mixture of hot
metal and scrap

cujo fornecimento seria dispendioso.
As seguintes metas foram estabelecidas
como base do novo processo:

•

The process
consumption

•

A single unit would produce up to 100tonne heats

•

Capital cost would be minimized

would

reduce

energy

•

Necessidade de energia térmica que
seria derivada da reação exotérmica do
carbono do banho com o oxigênio do
sopro.

•

O forno poderia operar com 100% de gusa
líquido bem como com uma mistura de gusa
líquido e sucata

•

O processo reduziria o consumo de
energia

•

Uma única unidade poderia produzir até
100 toneladas por corrida.

•

O custo do capital seria minimizado

There are currently three EOF units in
operation, one 40 ton furnace at Pains
(Brazil) and two in India: SISCOL (30 ton)
and HOSPET (45 ton).
Other

units

were

installed

in

Brazil

(ALIPERTI), India (TATA Steel), and Italy
(AFS), and have since been shut down.
According to MiniTec these shutdowns
were mainly because of the lack of hot
metal due to the closure of the blast

Há atualmente três unidades EOF em
operação no mundo, um forno de 40
toneladas na Pains (Brasil) e dois na Índia:
SISCOL (30 toneladas) e HOSPET (45
toneladas).

furnaces and/ steel making facilities.
Except for TATA, all EOF furnaces have
been installed in mini mills for the
production of long products (carbon and

Outras unidades foram instaladas no
Brasil (ALIPERTI), Índia (TATA Steel), e Itália
(AFS), e desde então foram desativadas.
De

alloyed steels).

acordo

com

a

MiniTec

essas

desativações ocorreram principalmente
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The decision to choose an EOF steel

devido a falta de metal líquido em

making furnace as the single steel making

conseqüência do fechamento de alto-

unit in the development of a steelmaking

fornos e de instalações para fabricação

plant in Corumbá is one that requires

de aço.

further

study.

There

are

only

three

operating units in the world, with one
under construction in India, and there are
a limited number of reference plants to
fully assess the case for the EOF against
the choice of a BOF, which is used in
virtually every steel making country in the
world, including Brazil.

Exceto no caso da TATA, todos os fornos
EOF foram instalados em mini-usinas para
a produção de produtos longos (aço
carbono e ligados).
A decisão de escolher um forno EOF para
produção de aço na única unidade de
fabricação de aço de uma mini-usina
em Corumbá requer mais estudo. Só há
três unidades em operação no mundo,
com uma construída na Índia e há um

There

is,

however,

experience

with

much

the

in

depth

technology

at

Divinópolis in Brazil, where an EOF has
been in operation for over 20years. Much
of

the

development

of

the

technology of the EOF has been carried

número limitado de plantas de referencia
para avaliar plenamente o caso do EOF
versus a escolha de um BOF, que é usado
praticamente

em

todos

os

países

produtores de aço no mundo, inclusive
no Brasil.

out at this plant and much of the detailed
technical knowledge of the process is
held by the suppliers, MiniTec, also based
in Divinópolis.

No entanto, há grande experiência da
tecnologia em Divinópolis, Brasil, onde o
EOF está em funcionamento há 20 anos.

The EOF appears to be ideally suited to
the MMX project in terms of heat size,
speed of work, flexibility of scrap melting,
which applies equally to the BOF, and
location close to the site of manufacture
and technical expertise. The EOF is part of
a technology suite offered by MiniTec,
which includes the Mini Blast Furnace and
the Mini Sinter Plant and it is likely that
commercial, technical and operational
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Muito do desenvolvimento da tecnologia
do EOF foi realizada nessa planta e muito
do conhecimento técnico detalhado do
processo é detido pelos fornecedores
MiniTec,

também

sediados

em

Divinópolis.
O EOF parece ser idealmente adequado
para o projeto MMX em termos de
capacidade de corrida, velocidade de
trabalho,

flexibilidade

de

fusão

da

MMX – Brazilian Projects
Corumbá Projects A & B – July 6, 2006

sucata, o que se aplica igualmente ao

benefits will flow from this arrangement.

BOF, e a proximidade do local de
The Project B EOF is at a conceptual level
with further work necessary at a more
detailed level to establish the optimum
choice

between

the

competing

technologies, one with the advantage of
local expertise and easy access to the
supplier technology and the other with a

fabricação e de especialização técnica.
O EOF é parte de um conjunto de
tecnologias oferecidos pela MiniTec, que
inclui o Mini Alto-Forno e a Mini Planta de
Sinterização e é provável que benefícios
comerciais,

técnicos

e

operacionais

fluam deste conjunto

global record of success dating back 50
O EOF do Projeto B se encontra na fase

years.

conceitual sendo necessário
It is expected that the next step for MMX
would be a pre-feasibility or feasibility
study. The EOF option can be easily
examined in further design steps. A BOF
would be a good substitute if the EOF
were proven to be inappropriate for this
application.

um nível

maior de detalhe para estabelecer a
escolha ótima entre as tecnologias
competitivas, uma com a vantagem de
especialização local e fácil acesso ao
fornecedor da tecnologia e a outra com
o registro mundial de sucesso em mais de
50 anos.
Espera-se que o próximo passo para a
MMX seja um estudo de pré-viabilidade
ou de viabilidade. A opção EOF pode ser
facilmente examinada em outras etapas
do projeto. O BOF seria um bom
substituto

caso

o

EOF

se

prove

inadequado para esta aplicação.

2.8.5 Ladle Furnace (LF) Technology
The

ladle

furnace

is

an

integral

component of the steelmaking and
casting process.

The objective of the

ladle furnace is to (i) provide a means to
preparing the chemical composition of
the steel with additives and alloys and to

2.8.5 Tecnologia de Forno Panela (FP)

(ii) provide a means of auxiliary heating to

O forno panela é um componente

support production planning and the

fundamental no processo de produção

buffering and sequencing of heats of
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steel between the EOF and continuous

de aço e lingotamento contínuo. O

billet caster. The sequencing function is

objetivo do forno panela é (i) fornecer

critical to coordinate and compensate

meios para preparar a composição

for any difference between the EOF tap-

química do aço com aditivos e ligas e

to-tap times and the total casting time to

para

optimize the efficiency of caster heat

aquecimento auxiliar para suportar o

sequencing

planejamento

and

therefore

optimize

(ii)

fornecer

da

meios

produção

para

e

o

sequenciamento de corridas entre o EOF

operating costs.

e lingotamento contínuo de tarugos. A
The ladle furnace is a standard, proven
technology and operates with electricity
and carbon electrodes to heat the liquid
steel. Ladles of steel are moved with an
overhead crane between the EOF, ladle
furnace and the continuous caster turret.
It is recommended to install a twin station
ladle furnace to better facilitate the

função de sequenciamento é crucial
para coordenar e compensar qualquer
diferença entre os tempos de vazamento
a vazamento do EOF e o tempo total de
lingotamento contínuo para otimizar a
eficiência

do

sequenciamento

das

corridas de aço e portanto, otimizar a
eficiência dos custos operacionais.

movement of ladles. The twin station
design can accommodate 2 ladles at

O forno panela é uma tecnologia-

once, using a common electrode and

padrão comprovada e funciona com

additive system.

eletricidade e eletrodos de carbono para
aquecer o aço líquido. Panelas de aço
são movimentadas por uma ponte
rolante entre o EOF, o forno panela e a
torre

de

lingotamento

contínuo.

Recomenda-se instalar uma estação
dupla de panela para melhor facilitar a
movimentação das panelas. O projeto
da estação dupla pode acomodar duas
panelas de uma só vez, usando um
sistema comum de eletrodos e aditivos.

2.8.6 Continuous
Technology

Billet

Caster

(CC)

The continuous billet caster is an industry
standard technology to cast liquid steel
into the 130mm square billets to be used
by the rolling mill for production of rebar
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and wire rod. Potential features of the
caster for optimal operating and cost

2.8.6 Tecnologia de Lingotamento Contínuo
de Tarugos

performance include:
•

turret to hold and change ladles for
casting

A tecnologia de lingotamento contínuo

2 tundish cars to efficiently change the
refractory tundish

produzir a partir do aço líquido em

mold to shape and begin steel cooling
process

usados

•

cooling water system for mold and spray
chamber

As

•

4 strands to cast multiple billets
simultaneously, to match the required
productive capacity

operacional e de custo otimizado inclui:

•

tundish refractory and segment repair
areas and associated equipment

•

billet torch cutting

•

cooling table

•

other standard, proved design features to
improve
quality
and
reliability
of
operations

•
•

2.8.7 EOF Performance and Raw Materials

See also the full Raw Materials section

de tarugos é padrão no setor, para

tarugos quadrados de 130mm a serem
em

laminadores

para

a

produção de vergalhões e fio-máquina.
características

lingotamento

para

potenciais

do

desempenho

•

torre
de
posicionamento
vazamento

•

2 carros distribuidores
(tundish) para
troca eficiente refratários

•

molde para dar forma e iniciar
processo de resfriamento do aço

•

sistema de água para resfriamento para
molde e câmara de “sprays”

•

4 veios (“strands”) para produção
simultânea de forma a atender a
capacidade de produção exigida.

•

áreas para manutenção dos refratários
do distribuidor e dos segmentos e de
equipamentos associados

•

equipamento de corte de tarugos

•

leito de resfriamento

•

outras características-padrão do projeto,
comprovadas para melhorar a qualidade
e confiabilidade das operações.

under Project A.

lingotamento
para
das
panelas
de

o

2.8.7 Desempenho do EOF e Matérias-Primas

Hot Metal
The main source of iron units for the EOF
steelmaking plant will be hot metal
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supplied by No 1 and No 2 MBF to be

Matérias-Primas no Projeto A.

installed in Corumbá as part of the
Project. The quality of the hot metal will
largely determine the success of the EOF
in meeting the quality requirements of
downstream processes and will also

Metal Líquido

impact on plant capacity.

A principal fonte de ferro para a aciaria
EOF será ferro-gusa líquido fornecido

It is considered that hot metal, silicon and
temperature will be tightly controlled
within acceptable levels. To achieve this
level of control it will be necessary to
maintain

accurate

weighing

and

proportioning of charge materials, good
operational control and casting discipline,
and in particular, tight control of charcoal

pelos MAFs 1 e 2 a serem instalados em
Corumbá como parte do Projeto. A
qualidade do metal líquido determinará
em grande parte o sucesso do EOF para
atender às exigências de qualidade dos
processos

subseqüentes

e

também

causará impacto na capacidade da
planta.

quality to maintain carbon supply stability
É considerado que a qualidade do metal

to the furnace.

líquido principalmente, o teor de silício e a
These furnaces will be predominantly
charcoal fueled and as such should not
present a problem in terms of iron sulphur
content, because of the lower sulphur
content of charcoal compared to coke.
If it is necessary to increase coke for
operational

or

supply

reasons

it

is

considered possible to increase coke to
15 % or above without needing to make
significant changes to furnace operation

temperatura, serão controlados com rigor
dentro

dos

níveis

aceitáveis.

Para

alcançar este nível de controle, será
necessário manter uma pesagem e a
proporção exatas dos materiais de carga,
bons controles operacionais e disciplina
no

vazamento

e,

especialmente,

controles rígidos da qualidade do carvão
vegetal para manter a estabilidade do
suprimento de carbono para o alto-forno.

to maintain quality.
Esses

Scrap
The EOF can handle up to 40/50% scrap
in the charge by virtue of its pre-heat by

alto-fornos

combustível

usarão

como

predominantemente

o

carvão vegetal e, conseqüentemente,
não deve ser um problema o teor de

hot gases leaving the furnace.

enxofre do ferro, devido ao baixo teor de
enxofre

do

carvão

vegetal

em

comparação com o coque. Se for
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MMX is planning to use 20/25% scrap in

necessário aumentar a carga de coque

EOF charge, supplied by three sources:

devido a motivos operacionais ou de
fornecimento,

•

internal scrap: billet pieces from the
continuous casting machine and skull
from the treatment of EOF slag

•

scrap from Corumbá, MS region

•

scrap from neighboring suppliers

considera-se

possível

aumentar o coque para 15% ou mais
sem

a

necessidade

de

efetuar

modificações significativas na operação
do alto-forno para manter a qualidade.

The internal scrap should be of good

Sucata

quality, taking into account the high

O EOF pode empregar até 40/50% de

proportion of hot metal charged into the

sucata na carga em virtude de seu pré-

EOF and the plant product mix, of which

aquecimento por gases quentes que

carbon steel is planned to be in excess of

saem do forno.

80%.
The

A MMX está planejando usar 20/25% de
purchased

scrap

quality

sucata na carga do EOF, fornecida de

will

três fontes:

reportedly be subject to control based on
strict

specifications

incorporated

into

external scrap supply contracts.

•

sucata interna: pedaços de tarugos de
lingotamento
contínuo
e
sucata
recuperada do tratamento da escória do
EOF

•

sucata da região de Corumbá, região de
Mato Grosso do Sul

•

sucata de fornecedores próximos

The scrap will be received, classified and
stored in a scrap yard equipped with all
necessary

handling

and

classifying

equipment.

A sucata interna deverá ser de boa

Lime

qualidade, levando-se em conta a alta
The Corumbá region contain plentiful

proporção de metal liquido carregado

resources of good quality limestone and

no EOF e o mix de produtos da planta,

a number of suppliers of furnace quality

dos quais o aço carbono, é planejado

lime. It is the intention that all lime and

acima 80%.

dolomite for Project B will be purchased
from

the

Corumbá

region

against

contracts defining clear specifications
with respect to quantity, quality and

A qualidade da sucata comprada será,
segundo informações recebidas, sujeita a
controle com base nas especificações
rígidas incorporadas aos contratos de

delivery periods.

fornecimento de sucata externa.
A sucata será recebida, classificada e
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armazenada

no

pátio

de

sucata,

equipado com todos os equipamentos
necessários

para

manuseio

e

classificação.
Because of high humidity in the area the
storage of lime will need to be carefully

Calcário

controlled because of its hygroscopic
characteristics.

A

maximum

storage

period of 72 hrs will need to be enforced
to prevent the loss of reactivity due to
moisture absorption.

Diligence will also

be necessary during lime handling and
transportation

to

minimize

product

degradation and moisture absorption.
These

issues

will

be

addressed

by

transporting lime either in bagged form or

A região de Corumbá possui amplos
recursos de calcário e cal de boa
qualidade e vários fornecedores de cal
de qualidade para aciaria. É intenção
que toda a cal e a dolomita para o
Projeto B será adquirido na região de
Corumbá através de contratos definindo
claramente as especificações a respeito
da quantidade, reatividade e prazos de
entrega.

by transporting in covered trucks.

2.9 Training For Projects A and B
Hiring

people

with

the

appropriate

experience in the various operations is
important to the success of the projects.
In

addition

operators

and

other

employees must be hired with the
appropriate education levels and trained

Devido a alta umidade, a área de
armazenamento da cal deverá ser
controlada com cuidado devido às suas
características higroscópicas. Um prazo
máximo de 72 horas de armazenamento

in many aspects.

terá de ser exigido para evitar a perda
da reatividade devido à absorção de

From MMX updated May 1, 2006:

umidade. Também serão necessários
•

Direct Employment in Nursery Stock: 80

cuidados especiais durante o manuseio

•

Direct Employment jobs in plantation,
felling, transportation and charcoal
making: 2,500 (beginning with first
employees at land acquisition, and
ramping up to 2,500 employees at full
production)

da cal e seu transporte para minimizar a

•

New Direct jobs in 2 MBF in Brazil: 185
(Hatch estimate)

lonados.

•

Staffing – Other parts: EOF, CC, LF,
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degradação do produto e a absorção
de

umidade.

Essas

questões

serão

contornadas em parte transportando a
cal

ensacada

ou

em

caminhões

2.9 Treinamento para os Projetos A e B
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material handling; 166
A

contratação

experiência

de

pessoas

adequada

nas

com
várias

operações é importante para o sucesso
dos projetos. Além disso, operadores e
outros

funcionários

terão

de

ser

contratados com o nível adequado de
instrução e treinados em muitos aspectos.
•

•

All the Hatch estimates for productivity,
ramp-up curves, operating costs, etc
assume that appropriate and trainable
labor is available, with sufficient primary
and secondary school education to get
the efficiencies in the MBF, sinter plant
and EOF, as estimated.

A MMX, forneceu em

01 de maio de

2006 as seguintes informações:
•

Empregos diretos no Viveiro de mudas de
eucalipto: 80

•

Empregos diretos no plantio, corte de
arvores, transporte e produção de
carvão vegetal: 2.500 (começando com
os primeiros empregados por ocasião da
aquisição de terreno, subindo para até
2.500 empregados na produção total.

The 07 November 2005 agreement with
SENAI (Technical Training School in Brazil)
includes training:
•

12 mechanical technicians for
erection

•

140 people with Basic Skills

•

•

Novos empregos diretos nas 2 MBF no
Brasil: 185 (estimativa da Hatch)

4
mechanical
trainees

•

Pessoal – Outras unidades: EOF, CC, LF,
manuseio de material; 166

•

Todas as estimativas da Hatch para
produtividade, curvas de aprendizado,
custos operacionais, etc. tomam por
base que a mão-de-obra adequada e
passível de treinamento está disponível,
com instrução escolar fundamental e
média suficiente para conseguir as
eficiências no MBF, planta de sinterização
e EOF, conforme estimado.

•

O contrato de 07 de novembro de 2005
com o SENAI inclui o treinamento de:

technicians’

•

12 people in BF (Blast Furnace)
operation and raw material
handling

•

18 electrical and electronic
technicians for erection

•

12 chemistry technicians

2.10 Ramp-up and timing of EOF –
Project B
The following schedule has been set by
MMX for the implementation of the MBFs
and the EOF steelmaking plant elements
of Project B
•

Mini-Blast Furnace #1:

May 2007;

•

Mini-Blast Furnace # 2:

Aug 2007;
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•

12 técnicos mecânicos para a
construção/montagem

•

140 pessoas com habilidades
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•

EOF-LF-CCM:
2008.

Aug

básicas
•

4 trainees
mecânica

•

12 pessoas na operação do AltoForno e manuseio de matériaprima

•

18 técnicos em eletricidade e
eletrônica
para
a
construção/montagem

•

12 técnicos em química

técnicos

em

2.10
Curva
de
Aprendizado
cronograma do EOF – Projeto B

e

O seguinte cronograma foi estabelecido
pela MMX para implantação dos MBFs e
dos elementos da planta de fabricação
de aço do Projeto B:
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•

Mini Alto-Forno no.1:

maio de 2007;

•

Mini-Alto-Forno no. 2:

agosto de 2007;

•

EOF-LF-CCM:
de 2008.

agosto
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Table 2-14: Ramp-up of Production Capacity (Hatch estimate)

No.

Sept/08

Oct/08

Nov/08

Dec/08

Jan/09

Feb/09

March/09

1

1

1

2

2

2

2

4

8

10

16

24

25

25

30

31

30

31

31

28

31

120

248

300

496

750

700

775

6000

12400

15000

24800

37500

35000

38750

Shifts/day
No. Heats /
day
No. days
month
No.
hts/month
Production
(t)
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Tabela 2-14: Curva de Aprendizado de capacidade de Produção (estimativa da Hatch)
Item
# turnos por dia
# corridas por dia
# dias por mês
# corridas por mês
Produção (t)

set/08
1
4
30
120
6.000

out/08
1
8
31
248
12.400

nov/08
1
10
30
300
15.000

dez/08
2
16
31
496
24.800

jan/09
2
24
31
750
37.500

fev/09
2
25
28
700
35.000

mar/09
2
25
31
775
38.750

Table 2-15: Production Output (provided by MMX on June 5, 2006)
2007
196

Project A Pig Iron Production
Project B Billets Production

2008
375
56

2009

2010

452

452

1,000 tpy
2011
452

Tabela 2-15: Produção (fornecido por MMX em 5 de junho de 2006)

Projeto A Produção de Gusa
Projeto B Produção de Tarugos

2007
196

2008
375
56

2009

2010

452

452

1.000 t/a
2011
452

MiniTec have provided a ramp up

A MiniTec forneceu uma estimativa de

estimate based on their commissioning of

curva de aprendizado baseada no

the EOF in Hospet, India which sets out to

comissionamento

achieve nominal capacity in a period of

Índia,

3 months. Bearing in mind the fact that

capacidade nominal no período de 3

the

the

meses. Levando-se em consideração o

downstream processes will be in the

fato que os dois MAFs, e os processos

process of commissioning at the same

secundários

time as the EOF it is felt that the ramp up

comissionamento ao mesmo tempo que

schedule of Table 2-16 to achieve

o EOF, leva-nos a considerar que o

nominal capacity over 6 months is

cronograma

challenging and could take several

atingimento de capacidade nominal em

months longer.

6 meses é um desafio e poderia levar

2

supplying

MBFs,

and

que

do EOF na Hospet,

estabelece

estarão

da

alcança

em

fase

Tabela

2-14

a

de

de

muitos meses mais.
MMX

will

need

to

address

the

simultaneous commissioning of major units

A

MMX

by extensive planning and co-ordination

comissionamento

activities to meet their ambitious ramp up

unidades

schedule.

planejamento detalhado e atividades de
coordenação

tem

de

cuidar

simultâneo

importantes

para

cumprir

cronograma de lançamento.
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do
de

mediante

o

seu
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The EOF to be installed at the MMX
complex in Corumbá is planned to be a

O EOF a ser instalado no complexo

50 tonne furnace melting in the region of

siderúrgico da MMX em Corumbá está

20 % scrap in the metallic charge.

planejado

Assuming an adequate supply of scrap

toneladas de capacidade e de cerca

and the successful operation of the MBFs,

de 20% de sucata na carga metálica.

the capacity of the EOF will not be limited

Tomando por base que um suprimento

by the availability of input materials.

adequado de sucata e a operação

para

um

forno

de

50

bem-sucedida dos MAFs, a capacidade
The furnace is stated to have an
operating availability of 345 days/year,
equivalent to 94.5% availability, and a

do

EOF

não

será

limitada

pela

disponibilidade de materiais para a
produção.

cycle time of 42 – 45 minutes tap to tap
with the intention to drive the cycle time

Foi informado que o forno tem uma

downwards towards 30 minutes. If these

disponibilidade

parameters are successfully achieved the

dias/ano,

unit will be capable of producing at a

disponibilidade, e o tempo de corrida de

daily output rate of 1600 t/day against

42 a 45 minutos podendo ser

the

para cerca de 30 minutos. Se esses

scheduled

requirement

of

1470

parâmetros

tls/day.

operacional

equivalente

forem

a

de

345

94,5%

de

reduzido

alcançados

com

sucesso, a unidade será capaz de
To determine how readily this schedule
can be achieved it is necessary to know
more

about

the

continuous

produzir diáriamente 1600 t/dia contra a
exigência programada de 1470 t/dia.

caster

performance with respect to maximum

Para determinar o quão rapidamente

casting rate for the product mix being

este cronograma pode ser alcançado, é

cast, machine turn around time and

necessário

average sequence factor that can be

desempenho do lingotamento contínuo

achieved.

em relação à taxa máxima de produção

saber

mais

sobre

o

para o mix de produtos que está sendo
From this analysis the capability of the EOF
is adequate to meet the scheduled steel
tonnages but several assumptions have
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lingotado,

tempo

de

parada

do

equipamento e fator seqüencial médio
que pode ser alcançado.
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Desta análise, a capacidade do EOF é

to be made:

adequada para atender as quantidades
•

•

MBF operation
- lower Hot Metal
outputs would necessitate higher scrap
ratios which could adversely affect tap to
tap times. Under these circumstance
scrap supply could be a limiting factor

Steel plant / Ladle Furnace / Continuous
Casting machine interaction- while the
steel making furnace may well meet
requirements
in
the
absence
of
downstream interference factors it is the
overall throughput of the 3 main
processes which will determine actual
capacity.
The manner in which the individual
components

of

the

iron-

making/steelmaking system interact with
each other on an hour to hour, heat to
heat basis will eventually determine the
true capacity of the EOF. Although the
capacity of the system is likely to be
adequate it is in this area of co-ordination
and interaction in particular that detailed

de aço programadas, porém várias
hipóteses têm de ser feitas:
•

Operação do EOF
cargas
de
metal líquido mais baixas necessitariam
de proporções de sucata mais elevadas
o que poderia afetar adversamente os
tempos
entre
corridas.
Nestas
circunstâncias, o fornecimento de sucata
poderia ser um fator limitante.

•

Interação forno EOF / Forno de panela/
lingotamento contínuo – Embora o forno
da aciaria possa perfeitamente atender
as necessidades na ausência de fatores
interferentes secundários, é a produção
global dos três processos principais que
determinará a capacidade real.
A

maneira

como

os

componentes

individuais do sistema de produção de
ferro e de aço interagem um com o
outro, hora em hora, corrida a corrida, irá
em

última

análise

determinar

verdadeira

capacidade

Embora

capacidade

a

do
do

a
EOF.

sistema

provavelmente seja adequada, na área
de

coordenação

e

interação

especificamente, a análise detalhada é
necessária.

analysis is required.

2.10.1 Custos Operacionais do Projeto B

2.10.1 Operating Costs Project B
In this section, details of the operating
cost estimates are provided for Project B
from the end of Project A operating costs

Nesta seção, as estimativas dos custos
operacionais são fornecidos para o
Projeto

B,

operacionais

through to billet casting.

bem
do

como
Projeto

os

custos
A

até

lingotamento de tarugos.

2.10.1.1 EOF operating cost estimate
2.10.1.1 Estimativa de custos operacionais
include hot metal from the mini blast do EOF
The main cost inputs into the EOF process

Os principais insumos que compõem o
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furnaces, scrap, labor and oxygen. The

custo do processo de EOF incluem o ferro

total cost structure estimate is shown in

gusa líquido dos mini alto-fornos, sucata,

the following table.

mão-de-obra e oxigênio. A estimativa

depreciation,

Costs exclude

amortization

and

any

potential interest costs.

total da estrutura de custos é mostrada
na tabela seguinte. Os custos excluem
depreciação, amortização e quaisquer
despesas com juros.
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Table 2-16: EOF Production Cost Estimate, Project B
Production

Units
tonnes liquid steel per year

Operating cost estimate

Units

raw materials
hot metal from MBFs
scrap - bought (see note 1)
scrap - internal
other
sub total materials
conversion costs
labor
electricity
oxygen
maintenance
other costs
subtotal conversion

Unit cost
($US /unit)

Amount
466,000
Consumption
Cost
(units/t liq steel)$US /t l steel)

Cost
(R$ /t l steel)

t hot metal
t scrap
t scrap
t

149.7
175.0
175.0

0.860
0.248
0.015
1.12

129
43
3
175

303
102
6
411

Hh
kWh/t liq stee
Nm3/t liq stee

7.26
0.038
0.128

1.72
91.00
71.00

12
3
9
2
26
53

29
8
21
5
62
126

228

536

total EOF cost
Source : MiniTec Conceptual Study of Project B&B, January, 2006 and Hatch analysis
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Tabela 2-16: Estimativa de Custos de Produção do EOF – Projeto B

Produção

Unidades
toneladas de aço líquido por ano

Estimativa de custos operacionais

Unidades

matérias primas
metal liquído dos MAF's
sucata - comprada (ver nota 1)
sucata - interna
outros
sub total materiais
conversion costs
mão-de-obra
energia
oxigênio
manutenção
outroas custos
subtotal conversão

Quantidades
466.000

Custo unitário Consumo
Custo
(US$ /un.) n/t aço liq.) (US$ /t aço liq.)

Custo
(R$ /t aço liq.)

t metal liq.
t sucata
t sucata
t

149,7
175,0
175,0

0,860
0,248
0,015
1,12

129
43
3
175

303
102
6
411

Hh
kWh/t aço liq.
Nm3/t aço liq.

7,26
0,038
0,128

1,72
91,00
71,00

12
3
9
2
26
53

29
8
21
5
62
126

228

536

Custo total EOF
Fonte :Projeto Conceitual MiniTec B&B, Janeiro, 2006 e análises Hatch

Note 1: MMX suggested a local price of

Obs. 1: A MMX sugeriu o preço local de

$US

US$80/tonelada

80/tonne

for

purchased

scrap.

para

a

sucata

Current global prices for scrap are as high

comprada. Os preços globais atuais para

as $US 250/tonne. Hatch has used a price

sucata chegam a US$250/tonelada. A

of $US 175/tonne in the EOF production

Hatch usou o preço de US$175/tonelada

cost estimates.

nas estimativas de custo de produção
EOF.

Potential

for

variation

in

the

total

estimated EOF operating cost: Variations

Potencial

in the cost of hot metal, scrap, labor and

operacional

oxygen will have the most important

variações no custo do metal líquido,

impact on the cost of production in the

sucata, mão-de-obra e oxigênio terão o

EOF. The oxygen cost is directly related to

impacto mais importante no custo da

the price for electricity and would be

produção no EOF. O custo de oxigênio

expected to increase in proportion to any

está diretamente relacionado ao preço

potential increase in the electricity cost to

da eletricidade e é esperado que ele

the project.

aumente na proporção de qualquer
eventual

para

variação

estimado

aumento

eletricidade do projeto.
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2.10.1.2 Ladle furnace
The

ladle

furnace

is

an

integral

2.10.1.2 Forno Panela

component of the steelmaking and

O forno panela é um componente do

casting process. The objective of the ladle

processo de produção e refino do aço. O

furnace is to (i) provide a means to

objetivo do forno panela é (i) fornecer

preparing the chemical composition of

meios para ajustar a composição química

the steel with additives and alloys and to

do aço com aditivos e ligas e (ii) fornecer

(ii) provide a means of auxiliary heating to

meios para suprir aquecimento auxiliar

support production planning and the

para

buffering and sequencing of heats of steel

produção e sequenciamento de corridas

between the EOF and continuous billet

de aço entre o EOF e a máquina de

caster. The sequencing function is critical

lingotamento contínuo

to coordinate and compensate for any

função do sequenciamento é crucial para

difference between the EOF tap-to-tap

coordenar

times and the total casting time to

diferença entre os tempos de corrida do

optimize the efficiency of caster heat

EOF e o tempo total de lingotamento

sequencing

contínuo, para otimizar a eficiência do

and

therefore

optimize

operating costs.

suportar

o

e

planejamento

da

de tarugos. A

compensar

qualquer

seqüênciamento e, portanto, otimizar os
custos

The ladle furnace is a standard, proven
technology and operates with electricity

O forno panela é uma tecnologia-padrão

and carbon electrodes to heat the liquid

comprovada e opera com eletricidade e

steel. Ladles of steel are moved with an

eletrodos de carbono para aquecer o aço

overhead crane between the EOF, ladle

líquido. As panelas com o aço são

furnace and the continuous caster turret.

movimentadas por uma ponte rolante

It is recommended to install a twin station

entre o EOF, o forno panela e a torre da

ladle furnace to better facilitate the

máquina

movement of ladles.

recomendado instalar uma estação dupla

The twin station

lingotamento

contínuo.

É

design can accommodate 2 ladles at

para

once, using a common electrode and

panelas. O projeto da estação dupla pode

additive system.

acomodar duas panelas ao mesmo

facilitar

a

movimentação

das

tempo, usando um conjunto comum de

Ladle furnace Operating Cost
Estimate
Operating costs for the ladle furnace
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tampa-eletrodo e sistema de aditivo.

Estimativas de Custo Operacional
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include

electric

power,

carbon

do Forno Panela

electrodes, alloys and additives, labor,

Os custos operacionais do forno panela

maintenance and other costs. The major

incluem energia elétrica, eletrodos de

cost will be the electric power and

carbono, ligas e aditivos, mão-de-obra,

carbon electrodes.

manutenção e outros custos.

Consumption of

Os

these varies with the amount of use of the

principais custos serão a energia elétrica

ladle furnace. A ladle station is typically

e os eletrodos de carbono. O consumo

operated with a single employee.

destes varia com o uso do forno panela.
Um forno panela em geral é operado

Average conversion costs for a ladle

por um único empregado.

furnace with only minor alloy additions

Os custos médios de conversão para um

such as required for the production of

forno panela, considerando

rebar and wire rod are shown in the

pequenas adições de ligas tais como as

following table. There are no yield losses

necessárias

in a ladle furnace.

vergalhão

depreciation,

Costs exclude

amortization

and

any

potential interest costs.

para

a

para

somente

produção

construção

e

de
fio-

máquina estão mostradas na tabela
seguinte.

Não

há

perdas

de

produtividade no forno panela . Os
custos

excluem

amortização

e

depreciação,

quaisquer

eventuais

despesas com juros.

Table 2-17: Estimated Ladle Furnace Production Cost, Project B
Production

Units
tonnes liquid steel per year

Operating cost estimate

Units

raw materials
liquid steel from the EOF
additives and alloys
other
sub total materials
conversion costs
labor
electricity
electrodes
water, compressed air
maintenance
other costs
subtotal conversion

Unit cost
($US /unit)

Amount
466,000
Consumption
Cost
(units/t liq steel)$US /t l steel)

t liq steel
t additives
t

228.2
100.0

1.00
0.02
-

kWh/t liq stee
kg / t liq steel

0.038
3.000

35.00
0.30

total ladle furnace cost
Source : Hatch estimates and analysis
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Cost
(R$ /t l steel)

228
2
230

536
5
541

1
1
1
1
2
1
7

2
3
2
2
5
2
17

237

558
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Tabela 2-17: Custos de Produção Estimados para Forno Panela – Projeto B
Produção

Unidades
toneladas de aço líquido por ano

Estimativa de custos operacionais

Unidades

matérias primas
aço líquido do forno EOF
aditivos e ligas
outros
sub total materiais
custos de conversão
mao-de-obra
energia
eletrodos
água,ar comprinmido
manutenção
outros custos
subtotal conversão

Quantidades
466.000

Custo unitário Consumo
Custo
(US$ /un.) n/t aço liq.) (US$ /t aço liq.)

t aço liq.
t aditivos
t

228,2
100,0

1,00
0,02
-

kWh/t aço liq.
kg / t aço liq.

0,038
3,000

35,00
0,30

custo total forno panela

Cost
(R$ /t l steel)

228
2
230

536
5
541

1
1
1
1
2
1
7

2
3
2
2
5
2
17

237

558

Fonte : estimativa e analises da Hatch

Potential

for

variation

in

the

Potencial

total

para

variação

no

total

estimated EOF operating cost: Variations

estimado de custos operacionais de EOF:

in this cost will be the result of variations in

Variações neste custo serão o resultado

the cost of additions and electric power,

de variações em custos de aditivos e

which are the major cost components of

energia

the

componentes

ladle

furnace

operating

cost

elétrica,
de

que

são

os

maior

custo

na

estrutura de custos operacionais do forno

structure.

panela .

2.10.1.3 Continuous billet caster
The continuous billet caster is an industry

2.10.1.3 Lingotamento Contínuo de tarugos

standard technology to cast liquid steel

O lingotamento contínuo de tarugos é

into the 130mm square billets to be used

uma tecnologia-padrão para produzir

by the rolling mill for production of rebar

tarugos quadrados de 130mm a serem

and wire rod. Potential features of the

usados na laminação para produção de

caster for optimal operating and cost

vergalhões de construção e fio-máquina.

performance include :

As

características

lingotamento
•

turret to hold and change ladles for
casting

•

2 tundish cars to efficiently change the
refractory tundish

•

mold to shape and begin steel cooling
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para

potenciais

do

desempenho

operacional e otimização de custo
incluem:
•

torre [turret] para posicionamento das
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panelas de vazamento

process
•

•

•

cooling water system for mold and spray
chamber

4 strands to cast multiple billets
simultaneously, to match the required
productive capacity
tundish refractory and segment repair
areas and associated equipment

•

billet torch cutting

•

cooling table

•

other standard, proved design features to
improve
quality
and
reliability
of
operations

Continuous Billet Caster Operating
Cost Estimate
The conversion cost of the billet caster
includes yield losses (at about a 97%
yield), refractories for the tundish, molds,
cooling

water,

labor,

maintenance

materials, natural gas for torch cutting,
and other costs.

•

2 carros distribuidores (tundish) para troca
eficiente refratários

•

molde para dar forma e iniciar
processo de resfriamento do aço

•

sistema de água para resfriamento para
molde e câmara de sprays

•

4
veios
(strands)
para
produção
simultânea de forma a atender a
capacidade de produção exigida

•

áreas para manutenção dos refratários
do tundish e dos segmentos e de
equipamentos associados

•

equipamento de corte de tarugos

•

leito de resfriamento

•

outras características-padrão do projeto,
comprovadas para melhorar a qualidade
e confiabilidade das operações.

o

Estimativa
de
Custos
Operacionais do Lingotamento
Contínuo de Tarugos
O custo de conversão do lingotamento
contínuo de tarugos inclui perdas de aço
(cerca de 97% do rendimento), refratários
para

tundish,

moldes,

água

de

a

resfriamento, mão-de-obra, materiais de

continuous billet caster such as required

manutenção, gás natural para corte a

for the production of rebar and wire rod

maçarico e outros custos.

Average

conversion

costs

for

can average $US 12 /tonne billet (R$
28/tonne billet), including a nominal yield
loss of approximately 3% of steel cast and
is shown in the following table.

Costs

exclude depreciation, amortization and
any potential interest costs.

O custo médio de conversão para
lingotamento

contínuo

de

tarugos

considerando a produção de vergalhão
para construção e fio-máquina é em
média de US$12/tonelada de tarugo
(R$28/tonelada de tarugo), incluindo
perda nominal de rendimento

de

aproximadamente 3% de de aço e é
mostrado na tabela seguinte. Os custos
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excluem depreciação, amortização e
quaisquer despesas com juros.
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Table 2-18: Continuous Billet Caster Production Cost Estimate, Project B
Production

Units
tonnes billet per year

Operating cost estimate

Units

yield
0.97

Unit cost
($US /unit)

raw materials
liquid steel from ladle furnace
t liq steel
scrap credit
t liq steel
other
t
sub total materials

Consumption
Cost
(units/t billet($US /t billet)

575
(6)
569

conversion costs
labor
refractories
molds
water, compressed air
maintenance
other costs
subtotal conversion

4
4
1
1
1
1
12

9
9
2
2
2
2
28

total caster cost in Corumba

254

597

transportation to San Nicolas Port, Agentina
total billet cost FOB Argentina

27
281

63.1
660

314

1.03
0.02
-

Cost
(R$ /t billet)

245
(3)
242

Source : Hatch estimates and analysis

237.4
(175.0)

Amount
452,000
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Tabela 2-18: Estimativa de Custo de Lingotamento Contínuo de Tarugos – Projeto B

Produção

Unidades
tonelada de tarugos por ano

Estimativa de custos operacionais

Unidades

matérias primas
aço líquido do forno panela
crédito de sucata
outros
sub total materiais

t aço liq.
t aço liq.
t

Custo unitário
(US$ /un.)

rendimento
0,97

Volume
452.020

Consumo
Custo
(un/t aço liq.) (US$ /t aço liq.)

237,4
(175,0)

1,03
0,02
-

Custo
(R$ /t tarugo)

245
(3)
242

575
(6)
569

4
4
1
1
1
1
12

9
9
2
2
2
2
28

custo total de lingotamento em Corumbá

254,2

597

transporte para San Nicolas Port, Agentina
custo total tarugo FOB Argentina

26,9
281,0

63,1
660

custos de conversão
mão-de-obra
refratários
moldes
água,ar comprimido
manutenção
outros custos
subtotal conversão

Fonte :Estimativas e análises da Hatch

total

Potencial para variação nos custos

estimated caster operating cost: There is

operacionais estimados para fundição:

limited potential for the cost of operation

Há potencial limitado para o custo da

of a caster to vary beyond the estimated

operação de um lingotamento variar

average. Poor operations and quality

além da média estimada. Operações e

could increase costs for yield losses and

qualidade sofríveis podem aumentar os

refractory repairs.

custos de perdas de produtividade e

Potential

for

variation

in

the

reparos de refratário.

2.10.2 Capital Spending Project B
2.10.2 Investimentos – Projeto B

2.10.2.1 EOF capital cost estimate
The capital spending estimate for the EOF
is

illustrated

in

the

following

table.

Additional capital may be required for
auxiliary

handling

equipment

and

2.10.2.1 Estimativa de investimento para EOF
A estimativa de investimentos associados
ao forno EOF está ilustrada na tabela
seguinte.

Pode

investimento

infrastructure.

ser
adicional

necessário
para

equipamentos auxiliares de manuseio e
As informed by MMX, the tax burden on
CAPEX

is estimated

considers

that

more

para infra-estrutura.

at 12%, which
than

80%

of

Conforme informado pela MMX, a
carga tributária sobre o CAPEX é
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production is planned for export.

estimada em 12%, o que considera
que mais de 80% da produção é
planejada para exportação.
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Table 2-19: EOF capital cost estimate, Project B, Brazil
Item

Capital cost estimate

Direct costs
mechanical equipment
civil works
electrical equipment and materials
Assembly
O2 Plant
subtotal direct costs

( R$ million )

( $US million @
R$ 2.35/ $US )

36.1
16.4
3.8
6.9

15.3
7.0
1.6
2.9

70.5

26.9

Engineering costs
7.4
Owners costs
2.1
Contingency @ 15%
10.6
8.5
Brazilian capital taxes estimated @12%
total capital cost estimate
91.7
Source : MMX, some numbers may not add due to rounding

There will also be an O2 plant estimated at $US 3.2 million at this stage.
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3.1
0.9
4.5
3.6
39.0

MMX – Brazilian Projects
Corumbá Projects A & B – July 6, 2006

Tabela 2-19: Estimativa de Investimento EOF – Projeto B, Brasil
Item

Estimativa de Custo de Capital

Custos diretos
Equipamentos Mecânicos
Obras civis
Equipamentos e materiais elétricos
Montagem
Planta de O2
Subtotal – Custos Diretos

( R$ milhões )

(US$milhões a
R$ 2,35/ US$1 )

36.1
16.4
3.8
6.9
70.5

15.3
7.0
1.6
2.9
26.9

Custos de Engenharia
7.4
3.1
Custo dos Proprietários
2.1
0.9
Contigências @ 15%
10,6
4,5
Impostos sobre investimento (12%)
8.5
3.6
Total – Estimativa de custo de capital
91.7
39.0
Fontes : MMX. Alguns valores poderão não somar devido ao arredondamento
•

Obs. Impostos incluídos

•

Haverá também uma planta de O2 estimada em US$ 3.2 milhões neste estagio (incluída
na estimativa do Projeto A).

2.10.2.2 Ladle furnace capital cost estimate
A conceptual capital cost estimate for a

2.10.2.2 Estimativa de custo investimento do
forno panela

twin station ladle furnace is shown in

Uma estimativa de custo de investimento

Table 2-20.

In addition to the furnace

para o forno panela com estação dupla

equipment, a ‘fleet’ of from 7 to 9 ladles

é mostrada na Tabela 2-20. Além dos

will be required to move liquid steel

equipamentos do forno, um conjunto de

between the furnaces.

An estimated

7 a 9 panelas serão necessárias para

capital cost for these ladles in shown in

movimentar o aço líquido na aciaria. O

Table 2-21. All capital costs are for turn-

custo de investimento estimado para

key installation.

essas panelas é mostrado na Tabela 2-21.
Todos os custos de investimento são para
instalações “chave-na-mão” (turn-key).
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Table 2-20: Ladle furnace capital cost estimate, Project B
Item

Capital cost estimate
( R$ million )

equipment
engineering, civil work, services, bldg,
install
Contingency @ 15%
Brazilian capital tax @ 12%
total capital cost estimate
Source : MMX

11.5
2.1

( $US million @
R$ 2.35/ $US )
4.9
0.9

2.0
1.6
17.3

0.9
0.7
7.4

Tabela 2-20: Estimativa de custo de investimento de Forno Panela – Projeto B
Item

Equipamentos
Engenharia, obras civis, serviços, prédio,
instalação.
Contingências @ 15%
Impostos sobre Investimentos 12%
Total – estimativa de custo de capital
Fonte : MMX
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Estimativa de Custo de Capital
(R$ milhões )
( US$ milhões
a R$ 2.35/US$1
)
11.5
4.9
2.1
0.9
2,0
1,6
17.3

0.9
0.7
7.4
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Table 2-21: Ladles capital cost estimate, Project B
Item

Capital cost estimate
( R$ million )

7 to 9 ladles for liquid steel @ $US 600,000
each
Contingency @ 15%
Brazilian capital tax @ 12%
total capital cost estimate
Source : MMX
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2.1

( $US million @
R$ 2.35/ $US )
0.9

0.3
0.3
2.7

0.1
0.1
1.1
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Tabela 2-21: Estimativa de custo de investimento em Panelas – Projeto B
Item

Estimativa de Custo de Capital
( R$ milhões )
(
US$milhão
aR$ 2,35/ US$1
)
2.1
0.9
0.3
0.1
0.3
0.1
2.7
1.1

7 a 9 panelas para aço líquido
Contingências a 15%
Impostos sobre capital – 12%
Total – estimativa de custo de capital
Fonte : MMX

2.10.2.3 Continuous billet caster capital cost 2.10.2.3 Estimativa de custo de investimento
estimate
do lingotamento contínuo de tarugos
A conceptual-level estimated capital

Um custo de investimento estimado para

cost for a standard billet caster is shown in

uma máquina de lingotamento contínuo

the

de tarugos convencional é mostrada na

following

table.

The

turn-key

installation is included.

tabela

seguinte.

Está

considerada

instalação “chave-na-mão” (turn-key).

Table 2-22: Billet caster capital cost estimate, Project B
Item

Capital cost estimate
( R$ million)

equipment
engineering, civil work, services, bldg.,
install.
Contingency @ 15%
Brazilian capital tax @ 12%
total capital cost estimate
Source : MMX
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23.3
10.0

( $US million @
R$ 2.35/ $US )
9.9
4.3

5.0
4.0
42.3

2.1
1.7
18.0
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Tabela 2-22: Estimativa de custo de investimento de lingotamento contínuo de tarugos –
Projeto B
Item

Equipamento
Engenharia, obras civis, serviços, prédio,
instalações.
Contingências a 15%
Impostos sobre capital – 12%
Total – estimativa de custo de capital
Fonte: MMX
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Estimativa de Custo de Capital
( R$ milhões)
( US$ milhões
a
R$
2,35/US$1)
23.3
9.9
10.0
4.3
5.0
4.0
42.3

2.1
1.7
18.0
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2.11 Assumptions Project B

2.11 Premissas – Projeto B

Project B includes Projects A and its

O Projeto B inclui o Projeto A e suas

assumptions, with overall Steady State (SS)

hipóteses

Q1 2009 and entails:

com

atingimento

capacidade nominal no

1o

da

trimestre de

2009 e implica:
•

Brazil:
•

Building a steel making facility,
including an EOF, Ladle furnace
and continuous billet caster (CC).
Installed in Aug 2008 and at SS in
Q1 2009

•

Yield of CC is 97%. Making 452,000
tpy billets from steel making

•

Scrap collection of 115,000 tpy
and using internally generated
scrap (Home Scrap) of 7,000 tpy
for a total use in EOF of 122,000
tpy. A study of scrap availability
and
price
needs
to
be
completed as part of next steps
in a feasibility study.

•

EOF (Energy Optimizing Furnace)
•

There are only 4 EOFs in operation in the
world: 1 in Brazil and 3 in India (one under
construction), 3 others have been shut
down for various reasons. The technology
has been available for over 20 years.

•

Specifications or operating parameters
for this project assumed by Hatch and
some provided by Minitec

•

Capabilities
as
per
manufacturers
specifications.
It
is
unknown
if
manufacturer will provide a completion
guarantee

•

EOF is consistent with long steel products
requirement

•

Billet production 452,000 tpy

323

Brasil:
•

Construção de uma aciaria,
incluindo um EOF, Forno Panela e
Máquina
de
Lingotamento
contínuo de tarugos (CC).
Instalado em Agosto de 2008 e
em Capacidade Nominal no 1o
trimestre de 2009.

•

Rendimento de 97%. Produção
452.000 toneladas por ano de
tarugos

•

Compra de sucata de 115.000
toneladas por ano e uso de
sucata gerada internamente
(Sucata Caseira) de 7.000 tpa
para uso total no EOF de 122.000
tpa. É necessária a condução de
um estudo da disponibilidade e
preços de sucata como parte das
próximas etapas de um estudo de
viabilidade.

EOF (Energy Optimizing Furnace)

•

Existem somente 4 EOFs em operação no
mundo: 1 no Brasil e 3 na Índia, sendo um
em construção. Outros 3 foram fechados
por diversos motivos. A tecnologia vem
sendo desenvolvida há mais de 20 anos.

•

Os parâmetros de especificação ou
operacionais para este projeto foram
assumidos pela Hatch e alguns fornecidos
pela Minitec.

•

Capacidade de acordo com as
especificações dos fabricantes. Não é
conhecido se o fabricante fornecerá

MMX – Brazilian Projects
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uma garantia de desempenho.

•

Appropriate labor is available, with
suitable education levels and can be
trained as in Project A

•

EOF August 2008,

•

Blast Furnace gases from MBFs available
for the heating of pots and distributors

•

Scrap collection is developed and
suitable; and includes internal scrap from
MMX processes

•

EOF é consistente com as exigências dos
produtos siderúrgicos longos

•

Produção de tarugos da ordem de
452.000 t/ano

•

Há disponibilidade de mão-de-obra
adequada, com níveis de instrução
apropriados que poderá ser treinada
como no Projeto A

•

EOF em agosto 2008,

•

Disponíveis gases de Alto-Forno para
aquecimento de panela e distribuidores

•

Slightly less than 25% scrap in total burden
of EOF (could handle more scrap if
available, up to 40%)

•

Coleta de sucata desenvolvida e
adequada; e inclui sucata interna dos
processos da Usina

•

MiniTec has developed the fabrication
engineering
and
process
of
EOF
technology, and have the know-how on
EOF design

•

Pouco menos de 25% de sucata na
carga total de EOF (poderia usar mais
sucata se disponível, até 40%)

•

•

EOF advantage is the ability to use more
scrap if it is available. Minitec and MMX
say EOFs have a slightly lower capital cost
and slightly higher operating cost than
the conventional (BOF Basic Oxygen
Furnace)

MiniTec desenvolveu engenharia e
processo de fabricação do forno EOF, e
tem know-how comprovado em projetos
de EOF

•

Vantagem do EOF é a capacidade de
usar mais sucata, se disponível. Minitec e
MMX informam que EOFs têm um custo
de investimento mais baixo e custo
operacional ligeiramente mais alto do
que convertedores convencionais (BOF)

•

Projeto com atingimento da capacidade
nominal no 1 trimestre de 2009

•

Project steady state (SS) Q1 2009

2.12 Merchant Products: Project B
The products available for the market at
this stage include 0.46 mtpy steel billets.

2.12 Produtos disponíveis
mercado: Projeto B

See following Market Section.

para

o

Os produtos disponibilizados para o
mercado

3. Metallics Markets

neste estágio incluem 0,46

mt/a. Ver a Seção de Mercado a seguir:

MMX has developed plans for the
construction and operation of facilities (in
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3. Mercados de Metálicos
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Corumbá – MS and Amapá – AP) for the

A MMX desenvolveu planos para a

production of both steelmaking metallics

construção e operação em Corumbá-

and semi-finished steel products.

MS e Amapá-AP

The

de unidades

para

planned projects would be constructed

produção de metálicos de aciaria e

and become operational from 2007 to

produtos

2010.

The production of the planned

projetos planejados seriam construídos

facilities is intended for merchant sale.

para entrarem em operação entre 2007

The

e 2010 . A produção das plantas

following

table

summarizes

the

de

aço

semi-prontos.

é

destinada

Os

planned projects and the merchant sale

planejadas

production associated with each facility

comercialização

(for the purposes of this market section, all

globais (“merchant sale”). A tabela a

production figures have been rounded to

seguir resume os projetos planejados e a

the nearest 100,000 tonnes).

produção

para

para

os

à

mercados

comercialização

associada a cada instalação (para fins
The production of the planned facilities
would be directed at global markets. The
following table summarizes the planned
merchant product sales associated with

desta seção de mercado, todos os
valores

de

produção

foram

arredondados para mais próximo de
100.000 toneladas).

the facilities. Corumbá will produce 452,
A produção das instalações planejadas

000 tpy of billets as will Amapá.

é destinada à comercialização para os
Additionally, MMX Amapá Project will
produce up to 1.5 mtpy of pig iron.

mercados globais. A tabela a seguir
resume

o

planejamento

da

comercialização de produtos associada
as instalações. A produção de Corumbá
452.000 tpa, como a do Amapá.
Além disso, o Projeto MMX Amapá
produzirá até 1.500.000 t/a de ferro gusa .

MMX Merchant Shipments (Thousand Tonnes, rounded to nearest 100, 000 tonnes)
(Amapá & Corumbá)
2007

2008
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2009

2010

2011ff
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Pig

200

700

1300

1,500

1,500

-

100

500

1,000

1,000

Iron
Billet

Vendas da MMX (Milhares de toneladas, arrendondadas para as 100.000 toneladas mais próximas (Amapá e
Corumbá)
2007

2008

2009

2010

2011 em diante

Ferro Gusa

200

700

1300

1.500

1.500

Tarugos

-

100

500

1.000

1.000

3.1
Merchant
Pig
Opportunity Summary

Iron

Market 3.1
Resumo da Oportunidade de
Mercado para Ferro Gusa Comercial

Merchant Pig Iron is a low residual

O Ferro Gusa Comercial é um “metálico

metallics (LRM) used in steelmaking,

de baixo resíduo” (LRM) utilizado na

primarily in the EAF route, to help lower

fabricação de aço principalmente na

levels of impurities in the steel.

The

rota EAF, para baixar o nível de impurezas

planned MMX project includes merchant

no aço. O projeto planejado pela MMX

shipments of Pig Iron growing to 1.5MT by

inclui embarques comerciais de Ferro

2010.

Gusa crescendo até 1,5 TM em 2010.

MMX Amapá & Corumbá Merchant Shipments (Thousand Tonnes, rounded to nearest
100,000 tonnes)

Pig

2007

2008

2009

2010

2011ff

200

700

1300

1,500

1,500

Iron

Vendas da MMX (Milhares de toneladas, arrendondadas para as 100.000 toneladas mais próximas (Amapá e
Corumbá)

Ferro Gusa

2007

2008

2009

2010

2011 em diante

200

700

1300

1.500

1.500
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The planned MMX shipments of merchant

Os embarques planejados de ferro gusa

Pig Iron should be directed to regions

pela

outside of Latin America due to the

deverão ser direcionados à regiões fora

existing HBI/DRI and merchant Pig Iron

da América Latina devido à grande

intensity of that region and the structural

produção de ferro gusa e HBI/DRI para

overcapacity of these products. The US

comercialização na região, bem como

and Canada region with its EAF intensive

excesso de capacidade estrutural desses

steel industry, structural LRM shortfall and

produtos.

demonstrated persistent need to import

com sua indústria de aço baseada

large volumes of HBI/DRI and merchant

intensivamente em EAF, escassez de LRM

Pig Iron, represents a rational and viable

estrutural

market opportunity for a MMX planned

demonstrada

merchant Pig Iron shipments. Imports of

grande volumes de HBI/DRI e ferro gusa ,

these products to the US and Canada

representa

were 8.6 MT in 2004.

The structural

mercado racional e viável para os

deficiency in these products is expected

embarques planejados de ferro gusa

to increase to 11.1 MT by 2020, which

pela MMX , para comercialização. As

means 2.5 MT of new demand over the

importações desses produtos para os EUA

period.

e Canadá foram de 8,6 TM em 2004. É

MMX

para

comercialização

A região dos EUA e Canadá

e

necessidade
para

uma

persistente

importação

oportunidade

de

de

esperado que a deficiência estrutural
nesses produtos deva aumentar para
11,1 MT até 2020, o que significa 2,5 MT
de nova demanda durante o período.
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MMX Planned LRM Merchant Shipments
Within US and Canada Structural Shortage Supply
12.7

10.6

8.5

6.4

4.2

2.1

0.0
2004 2005

2006 2007 2008

Source: ISSB, IISI, WSD,
Hatch estimates

2009 2010 2011

Existing L AmSupply

MMXPla

2012 2013

2014 2015 2016

Other Supply

2017 2018 2019

2020

Structural LRMNeed

Vendas de LRM planejados pela MMX
De acordo com o déficit de fornecimento dos EUA e Canadá

Fonte: ISSB, ISL, WSD
Estimativas Hatch:
Fornecimento atual da A Latina

Plano EBX

Demanda Estrutural de Metálicos de baixo teor de residuos
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HBI/DRI and Pig Iron Prices 2001-2005

$350

$300
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Source:USITC, WSD
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2003
Pig Iron USITC
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2005

WSD fob Brazil Pig Iron

Preço de HBI/DRI e Ferro Gusa 2001-2005
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It can be observed that merchant pig

Pode-se observar que o preço do ferro

iron

a

gusa para comercialização tem sido

Some

historicamente mantido a um diferencial

premium for merchant pig iron over

ou premio consistente em relação a

HBI/DRI is supported by efficiency savings

HBI/DRI. O premio para o ferro gusa em

in the steelmaking process provided by

relação a HBI/DRI é proporcionado pela

pig iron as compared to HBI/DRI. The mix

eficiência no processo de fabricação de

of LRM used by steel producers can be

aço a partir do ferro gusa, quando

affected by the price relationship and

comparado com HBI/DRI. O mix de LRM

availability of merchant pig iron and

usado pelos produtores de aço pode ser

HBI/DRI and this mix could result in an

afetado pela reação de preços e

increase or decrease of demand of either

disponibilidade de ferro gusa e HBI/DRI

merchant pig iron or HBI/DRI.

para comercialização e este mix pode

pricing

has

historically

held

consistent premium to HBI/DRI.

resultar em um aumento ou diminuição
Price indices for metallics are commonly
referenced by FOB port of export.

As

da demanda ou de ferro gusa ou HBI/DRI
para comercialização

such, FOB Brazil is the common index for
merchant Pig Iron and “South America” is

Os índices de preço para metálicos são

a common index for HBI/DRI. Merchant

geralmente referenciados FOB porto de

Pig

averaged

exportação. Assim sendo, FOB Brasil é um

$227/Tonne through March 2006. This is

índice comum para ferro gusa para

down from an average $244/Tonne in

comercialização e “América do Sul” é

2005 and from the 2004 average of

um índice comum para HBI/DRI. O ferro

$290/Tonne. DRI Pricing in January 2006

gusa para comercialização FOB Brasil

was $215/Tonne fob “South America”.

teve

This is down from $237/Tonne in 2005 and

US$227/tonelada até março de 2006. Isto

$256/Tonne in 2004.

é uma queda em relação a média de

Iron

FOB

Brazil

has

um

preço

médio

de

US$244/tonelada de 2005 e a média de
2004 de US$290/tonelada. O preço de
DRI

em

janeiro

de

2006

foi

de

US$215/tonelada FOB “América do Sul”,
o que representa uma queda em
relação a US$237/tonelada em 2005 e
While in the medium term the planned
MMX merchant Pig Iron shipments could
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US$256/tonelada em 2004.
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results in an oversupply to the import

Embora no médio prazo os embarque de

opportunity represented by the US and

ferro

Canada region, such volumes represent

planejados pela MMX poderia resultar

4% of global trade outside of the US and

em um excesso de oferta para a

Canada. Assuming MMX is able to attain

oportunidade

low cost and good quality production,

representada pela região dos EUA e

they should be competitively positioned

Canadá, tais volumes representam 4% do

to supply the US and Canada in

comércio global fora dos Estados Unidos

comparison to competitive suppliers in

e Canadá. Tomando por base que a

other

be

MMX conseguirá manter o custo baixo e

competitive in supply LRM demand in

a boa qualidade da produção, ela

other world regions.

estará competitivamente posicionada

regions

and

should

also

gusa

para

de

comercialização

importação

para fornecer para os EUA e o Canadá

3.2 Billet Market Opportunity Summary

em comparação com os fornecedores
competitivos de outras regiões e também

Amapá

deverá ser competitiva no para atender

steelmaking plants) plan to produce and

a demanda de LRM em outras regiões

ship 1,000 KT of semi-finished steel billets to

do mundo.

The

the

MMX

global

(Corumbá

market

and

represents

a

reasonable aspiration when considered

3.2
Resumo da Oportunidade de
Mercado para Tarugos

at the macro-level. While a reasonable
first target market

would be North

America, inter-regional billet exports to this

O plano da MMX (Usinas Siderúrgicas de

region suggest that this market is unlikely

Corumbá e Amapá) de produzir e

to absorb the planned MMX merchant

embarcar 1.000 MT de tarugos de aço

billet shipments volumes as inter-regional

semi-acabados para o mercado global

exports directed to North America were

representa

910 KT in 2004 and 1.2 MT in 2005 and

quando considerada no nível macro.

averaged just 600 KT in the 2001-2003

Embora um primeiro mercado alvo

period.

razoável seja a América do Norte, as

uma

aspiração

razoável

exportações inter-regionais de tarugos
para esta região sugerem que este
mercado provavelmente não absorverá
os volumes de embarque de tarugos
para comercialização planejados pela
MMX, pois as exportações inter-regionais
direcionadas para a América do Norte
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foram de 910 MT em 2004, 1,2 MT em 2005
e, em média, somente 600 KT no período
de 2001-2003.

MMX Merchant Shipments (Thousand Tonnes)
2007

2008

2009
500

Billet

2010
1,000

2011
1,000

2012ff
1,000

Note: figures are rounded to nearest 100,000 tonnes

Vendas da MMX (Milhões de toneladas)
2007
2008
Tarugos

2009

2010

2011

2012 em diante

500

1.000

1.000

1.000

Inter-Regional Billet Exports Directed at North
1.4
1.2
1.2

1.1
0.9

1.0
Million
Tonne 0.8
s

0.9
0.8
0.7

0.6

0.6

0.6

2001

2002

2003

0.6
0.4
0.2
0.0
1997

1998

1999

2000

Source:ISSB

N Amer

MMX Shipments
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2004

2005
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Exportação Inter-Reional de Tarugos para Norte América
1,4
1,2
1,2

1,1

Milhões de tonaladas

0,9
1,0

0,9
0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

2001

2002

2003

0,6
0,4
0,2
0,0
1997

1998

1999

2000

N America

exports

considerable

suggest

that

opportunity

there
for

is

inter-

regional billet supply as the MMX planned
merchant

billet

approximately

volumes

6-7%

of

2005

Fornecimentos MMX

On the other hand, global inter-regional
billet

2004

represent

global

inter-

regional billet exports.
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Por outro lado, as exportações globais interregionais
sugerem que há oportunidade
considerável para fornecimento de tarugos interregionalmente, uma vez que os volumes de
tarugos
para
comercialização
planejados
pela
MMX
representam
aproximadamente 6 a 7% das exportações
globais inter-regionais de tarugos
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Non-Western Hemisphere
Inter-Regional Billet
18.0

16.4

16.0
14.0

14.6
12.4

12.0
Million
Tonne 10.0
s

13.0

13.0

1999

2000

15.2

15.5

2002

2003

14.7

7.8

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1997

1998

2001

2004

2005

Source:ISSB

Non-North America and S America

MMX Shipments

Exportação de Tarugos não direcionada ao Hemisferio Ocidental
18,0

16,4

16,0

Milhões de Toneladas

14,0

14,6
12,4

13,0

13,0

1999

2000

15,2

15,5

2002

2003

14,7

12,0
10,0
7,8
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1997

1998

2001

Excluindo América do Norte e América do Sul

As with finished steel products, semi-finished steel
products have experienced upward pricing
pressure in recent years. Increased raw material
prices as well as other factors have resulted in
considerable inter-regional merchant billet prices
increases in 2004 and 2005. The average interregional trade billet price over the 1994 to 2003

334

2004

2005

Fornecimentos MMX

Da mesma forma que os produtos acabados de
aço, os produtos semi-acabados sofreram
pressões altistas de preços nos últimos anos. O
aumento dos preços de matérias-primas bem
como outros fatores resultaram em consideráveis
aumentos inter-regionais nos preços do tarugo
entre 2004 e 2005. O preço médio do tarugo
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period was $186/Tonne. In 2004, billet prices
increased to $319/Tonne and in 2005 prices
continued to increase to $333/Tonne.

comercializado inter-regionalmente entre 1994 e
2003 foi de US$186/tonelada. Em 2004, os preços
dos tarugos aumentaram chegando a
US$319/tonelada e em 2005 os preços
continuaram a subir, atingido US$333/tonelada.

Global Inter-Regional Billet Trade Prices
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Additional specific factors can affect the

Outros fatores adicionais podem afetar a

actual opportunity for any planned billet

real

supply. Such additional factors that can

fornecimento planejado de tarugos. Esses

affect the market opportunity include

fatores adicionais que podem afetar a
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cost

competitiveness,

quality

and

oportunidade

de

mercado

incluem

chemistry capability, and product size.

competitividade de custos, qualidade e

Whereas raw materials such as merchant

capacidade química, e tamanho do

pig iron are more of a true commodity

produto. Embora as matérias-primas tais

that is widely acceptable to the vast

como o ferro gusa para comercialização

majority

further

sejam mais uma verdadeira commodity

downstream a product occurs in the

que é amplamente aceita pela vasta

value-added chain the more restricted it

maioria dos consumidores, o quanto mais

is likely to be with regard to customer

avançado um produto se encontra na

requirements.

cadeia de valor agregado, mais restrito

of

consumers,

the

ele provavelmente é em relação às
That is to say that billet customers will have

necessidades do cliente.

varying requirements with regard to such
issues as product quality, chemistry, size,

Isso quer dizer que os clientes de tarugos

etc.,

têm necessidades variáveis em relação a

and

producer

capabilities

or

limitations can result in some modification

tais

of the market opportunity.

A more

produto, química, tamanho, etc. e a

market

capacidade ou limitação do produtor

opportunities that may exist for the

pode resultar em alguma modificação

merchant billet plan would be required

da oportunidade de mercado. Seria

once the specific product and quality

necessária uma avaliação mais definitiva

capabilities of the facility have been

das oportunidades de mercado que

identified.

devem

definitive

assessment

of

the

questões

existir

como

para

qualidade

uma

do

planta

“merchant” de tarugos, uma vez que o
More detail on the markets is provided in
the Project Reports.

produto específico e a qualidade da
instalação tenham sido identificadas.
Os Relatórios do Projeto contêm mais
detalhes sobre os mercados.
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SE.1 OBJETIVO
Este relatório apresenta de forma sumarizada, o Estudo de Viabilidade do Empreendimento
Projeto Amapari de Minério de Ferro do SISTEMA MMX AMAPÁ para a produção anual de 6,5
milhões de toneladas de concentrado de minério de ferro, incluindo a infra-estrutura de logística
de transporte ferroviário e expedição marítima.
O Estudo, com uma estimativa de investimentos Classe II, [-15 <estimativa <+25%] foi
elaborado pela NATRONTEC Estudos e Engenharia de Processos Ltda com base em
informações e documentações técnicas recebidas da Equipe Técnica da MMX apresentada
adiante. Os recursos indicados e inferidos são baseados nas informações revisadas pela SRK
Consulting e apresentadas utilizando-se da classificação do Instituto Canadense de Mineração,
Metalurgia e Petróleo (os “Padrões CIM”).
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SE.2. VISÃO GERAL DO PROJETO
O Projeto Amapari de Minério de Ferro refere-se a um empreendimento integrado para a
produção anual de 6,5 milhões de concentrado de minério de ferro englobando Mina, Planta de
Beneficiamento, Instalações de Expedição e Infra-estruturas de Operações Logísticas,
compreendendo a ferrovia (EFA – Estrada de Ferro do Amapá, construída pela ICOMI – Mina
de Manganês do Grupo CAEMI) e o Terminal Portuário da MMX Logística do Amapá Ltda a ser
construído na cidade de Santana. O empreendimento encontra-se localizado no Estado do
Amapá na região norte da Bacia Amazônica e do Brasil, conforme representação esquemática
na Figura SE.2.1 abaixo e a localização geral no Mapa SE.2.1 adiante.

Mtpy
Mina de Minério de Ferro
Mine
Iron Ore
6,5 Mtpa de Produtos
6.

Ferrovia Existente - EFA

EXPORTAÇÃO
6,5 Mtpa de Produtos
Mtpy in
vessels

Figura SE.2.1– Mapa esquemático de Localização do Empreendimento e sua Infra-estrutura

A área do Projeto Amapari se encontra dentro da Seqüência Greenstone Belt do Grupo Vila
Nova. Esta unidade se distribui por todo o Estado do Amapá e porção noroeste do Pará,
segundo faixas descontínuas estreitas e alongadas na direção NW-SE. As formações ferríferas
fazem parte da seqüência química metassedimentar do greenstone, e não se restringem
somente à área já pesquisada, configurando grande potencial para aumento de reservas com a
continuidade das pesquisas geológicas.
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MAPA SE.2.1 – MAPA GERAL DE LOCALIZAÇÃO
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A Figura SE.2.2 adiante mostra as grandes anomalias magnéticas regionais que representam o
potencial de ocorrência de minério de ferro. As áreas Urucum, Eixo do Boomerang e
Cupixizinho são anomalias com presença de Formação Ferrífera comprovada, que serão objeto
da continuidade da pesquisa geológica visando o aumento de recursos. Todas estas áreas de
pesquisas têm direitos minerários garantidos para o aproveitamento de minério de ferro e
encontram-se no raio econômico do Projeto Amapari de Minério de Ferro.

Urucum
Eixo do Boomerang
Taberebá

Taboca

Cupixizinho
Vila do Meio

Figura SE.2.2 – Anomalias magnéticas na região de Pedra Branca do Amapari que representam
ocorrência de minério de ferro

Localmente, a geologia se constitui numa seqüência químico sedimentar assentada sobre
rochas

anfibolíticas.

A

seqüência

sedimentar

é

representada

por

para-anfibolitos,

cummingonita-hormblenda xistos, formações ferríferas e quartzo mica xistos. A formação
ferrífera possui cerca de 300m de espessura média, estando dobrada numa grande estrutura
sinclinal com cerca de 6 km de extensão. As rochas foram metamorfisadas na fácies anfibolito
pelo metamorfismo regional, assim como foram afetadas por eventos termais posteriores,
relacionados a grandes intrusões graníticas a oeste da área. Na área existe mineralização de
ouro associada a origem hidrotermal e encaixada na formação ferrífera.
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O minério de ferro da área é do tipo itabirítico, com presença marcante de magnetita. Os
recursos geológicos foram avaliados considerando-se somente a porção intemperizada da
formação ferrífera. Foram executados 213 furos de sonda rotativos, totalizando 12.062m
perfurados, tendo sido analisadas 1.680 amostras.
Os recursos geológicos, determinados de acordo com os Padrões CIM, totais de minério de
ferro do tipo itabirito friável, na área do Projeto Amapari, são estimados em 217,74 Mt de
recursos indicados e 195,54 Mt de recursos inferidos, contendo cada um 37,27% de ferro.
Assim estes recursos podem acomodar uma operação anual a céu aberto de 13,4 Mt de Runof-Mine (ROM), durante 16 anos no mínimo, de acordo com as reservas indicadas, para
alimentar uma Planta de Beneficiamento de Minério com capacidade de produção nominal de
6,5 Mt de produto por ano ou cerca de 31 anos de vida útil com a mesma capacidade de
produção, no caso em que todos os recursos fossem convertidos em reservas. Na Planta de
Beneficiamento, com base no processo estabelecido pelos testes realizados, serão gerados
dois tipos de produtos para exportação, sinter e pellet feed, na proporção de 28% e 72%
respectivamente, com a qualidade apresentada na Tabela SE.2.1 a seguir.
TABELA SE.2.1 – QUALIDADE ANALÍTICA DOS PRODUTOS
Qualidade Analítica dos Produtos
do Projeto Amapari de Minério de Ferro
Composição/Produto Sinter Feed
Pellet Feed
Fé
65,30%
68,20%
SiO2
4,00%
1,20%
Al2O3
0,36%
0,30%
P
0,06%
0,04%
Mn
0,18%
0,10%
Perda ao Fogo
1,30%
0,80%
O processo estabelecido pode ser ajustado para permitir a produção de 100% pellet feed com
investimentos adicionais em capacidade de moagem e flotação.
O produto final será transportado pela EFA até o Terminal Portuário da MMX Logística do Amapá
na cidade de Santana, distante aproximadamente 180 km da Vila de Pedra Branca do Amapari.
Estudos de capacidade da EFA utilizando simuladores de malha e de ciclos de transporte
mostraram que uma freqüência diária de 10 composições (03 composições com 25 vagões (55 t
de carga líquida) e 07 composições com 30 vagões (75 t de carga líquida)), poderiam transportar
até 6,6 milhões t/a de minério após eliminação dos gargalos atuais da EFA.
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O Terminal Portuário da MMX na cidade de Santana inclui uma Estação Ferroviária de
Descarregamento, um Sistema de Estocagem e a Infra-Estrutura de Carregamento de Navios,
projetados para a capacidade de 6,5 MTPA de pellet-feed e sinter-feed.
A Estação Ferroviária de Descarregamento e o Sistema de Estocagem estão dimensionados
para 1500 t/h, considerando 1,5 horas para o descarregamento de composições de 30 vagões
(75 t carga líquida) e transporte para o Pátio de Estocagem com uma capacidade total de
300.000 t de Minério Concentrado distribuídas em 6 pilhas.
O Sistema de Carregamento de Navios inclui os recuperadores de pilhas, correias
transportadoras e shiploader com taxa de 3.000 t/h. O Terminal Portuário de Santana terá
capacidade para receber navios de dimensões do tipo Cape Size, porém com a restrição atual
de calado máximo de 11,5 metros, devido a limitações no canal de acesso na foz do Rio
Amazonas serão efetuadas operações de transbordo com navios de transferência que
completarão a carga dos navios carregados parcialmente no Terminal da MMX em Santana,
para permitir carregamento integral dos navios até o seu calado máximo. Esta operação de
transbordo será feita em uma área de fundeio abrigada e segura, localizada a 450 km do Porto
da MMX, e será contratada junto à empresas especializadas que já fazem operações
semelhantes em portos nos Estados Unidos, Ásia e América do Sul.
O Terminal Portuário abriga um berço de atracação de 360 m de comprimento, compreendendo
a plataforma e dolfins de amarração. A plataforma tem 180 m de comprimento e 41 m de
largura para acomodar o percurso do shiploader, que possui descarga giratória, e permitir o
tráfego de veículos de manutenção. O início das operações está previsto para março de 2008.
O empreendimento requer um CAPEX de US$ 272,5 milhões incluindo uma contingência de
10%, conforme apresentado na Tabela SE.2..2. O cronograma de desembolso do CAPEX foi
estabelecido em função do início da produção do concentrado previsto para junho de 2007,
chegando a 0,81 MTPA neste ano; 4,3 MTPA em 2008; e 6,5 MTPA em 2009 até 2025.
TABELA SE.2.2 – CAPEX CONSOLIDADO - 1US$= R$ 2,35
ITEM/ANO
Mina e Geologia
Estrada de Acesso
Planta de Beneficiamento
Estrada de Ferro
Instalações Portuárias
Meio Ambiente
Total

2006

2007

13.299,00
4.140,00
41.339,00
12.520,00
8.600,00
1.310,00
81.210,00

13.576,00
-,40.253,00
22.537,00
36.600,00
680,00
113.345,00

2008
6.867,00
-,30.995,00
18.578,00
21.534,00
-,77.975,00

TOTAL
US$ 1.000
33.743,00
4.140,00
112.588,00
53.635,00
66.434,00
1.990,00
272.530,00

Os custos operacionais do empreendimento até o fechamento da mina estão apresentados na
Tabela SE.2.3 adiante.
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1.557
1,9

Facilidades Portuárias
US$/t

17.569
21,7

49.983
11,6

1.207
0,3

1.798
0,4

3.720
0,9

7.659
1,8

6.587
1,5

10.741
2,5

18.271
4,2

4.300.000

2008

60.687
9,3

1.207
0,2

2.209
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

18.002
2,8

6.500.000

2009

62.646
9,6

1.207
0,2

2.209
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

19.961
3,1

6.500.000

2010

63.453
9,8

1.207
0,2

2.209
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

20.768
3,2

6.500.000

2011

63.471
9,8

1.207
0,2

2.209
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

20.785
3,2

6.500.000

2012

63.467
9,8

1.207
0,2

2.209
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

20.782
3,2

6.500.000

2013

64.672
9,9

1.207
0,2

2.209
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

21.987
3,4

6.500.000

2014

65.544
10,1

1.207
0,2

2.209
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

22.859
3,5

6.500.000

2015

67.946
10,5

1.207
0,2

2.209
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

25.261
3,9

6.500.000

2016

69.690
10,7

1.207
0,2

2.060
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

27.155
4,2

6.500.000

2017

67.043
10,3

1.207
0,2

2.060
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

24.507
3,8

6.500.000

2018

67.115
10,3

1.207
0,2

2.060
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

24.580
3,8

6.500.000

2019

67.232
10,3

1.207
0,2

2.060
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

24.696
3,8

6.500.000

2020

65.004
10,0

1.207
0,2

2.060
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

22.469
3,5

6.500.000

2021

65.752
10,1

1.207
0,2

2.060
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

23.217
3,6

6.500.000

2022

Sendo de US$ 10,2 por tonelada de produto pelo período da vida útil, o custo unitário com base em média ponderada.

Custo Total
US$/t

503
0,6

2.293
2,8

US$/t

Ferrovia

Administração Geral
US$/t

1.241
1,5

Estrada de Acesso
US$/t

723
0,9

4.531
5,6

Planta de Beneficiamento
US$/t

Meio Ambiente
US$/t

6.721
8,3

810.000

2007

Mina e Geologia
US$/t

Produção de Concentrado

ITEM

Valor em US$1.000

SE.2.3 – CUSTOS OPERACIONAIS DURANTE A VÍDA ÚTIL DO EMPREENDIMENTO E FECHAMENTO DA MINA
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65.752
10,1

1.207
0,2

2.060
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

23.217
3,6

6.500.000

2023

69.259
10,7

1.207
0,2

2.060
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

26.723
4,1

6.500.000

2024

70.387
10,2

1.207
0,2

2.060
0,3

4.082
0,6

10.574
1,6

9.957
1,5

14.655
2,3

27.851
4,3

6.500.000

2025

2.540

2.540

2026
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1.987

1.987

2027

1.823

1.823

2028
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SE.3.

RESUMO DO PROJETO

Informações chave sobre o projeto encontram-se listadas a seguir.

SE.3.1

Informações Principais

Nome

Projeto Amapari de Minério de Ferro

Descrição

Trata-se de um empreendimento integrado de Produção de Concentrado
de Minério de Ferro, englobando Mina, Planta de Beneficiamento,
Instalações de Expedição e Infra-estruturas de Operações Logísticas,
compreendendo a Ferrovia e o Terminal Portuário.

Localização do
Empreendimento

Mina e Planta de Beneficiamento
O Complexo Produtivo está localizado no Município de Pedra Branca
do Amapari do Estado do Amapá, na região norte da Bacia Amazônica
e do Brasil. Situa-se a uma distancia de cerca de 200 km de Macapá
(capital do Estado) por rodovia, cujos 100 km iniciais não são
pavimentados; e a 180 km por ferrovia, do Terminal Portuário da MMX
Logística do Amapá Ltda a ser construído na cidade de Santana.
Ferrovia
É a Estrada de Ferro do Amapá-EFA, construída entre 1954 e 1956 pela
ICOMI para transporte de minério de manganês de sua mina em Serra
do Navio. A operação regular iniciou-se em janeiro de 1957, ano em que
a ferrovia transportou 678 mil toneladas de minério e carga geral. Nos
anos seguintes, os volumes transportados alcançaram média anual de
1,0 milhão de toneladas. A ICOMI encerrou as atividades de exploração
em 1997. A extensão da via permanente é 193,7 km entre Porto de
Santana a Serra do Navio, com bitola de 1.435 mm.
Em seu traçado, a ferrovia atravessa os municípios de Serra do Navio, Pedra
Branca do Amapari, Ferreira Gomes, Porto Grande, Macapá e Santana.
Terminal Portuário da MMX
Localizado na cidade de Santana, nas margens do Rio Amazonas, vizinho
ao Terminal da ICOMI existente, possuindo uma retro-área de 71,5 hectares.

Fisiografia da
Região do
Complexo de
Produção

Mina e Planta de Beneficiamento
As áreas dos recursos minerais estão situadas próximas da Linha do
Equador (ou mais exatamente, a latitude N 1º e longitude W 52º 5'), na
Floresta Tropical Amazônica. O clima é quente e úmido e a temperatura
anual média é 30 ºC, mas freqüentemente são registradas temperaturas de
até 35ºC. Umidade de ar relativa é 95%. As chuvas são abundantes e às
vezes torrenciais. O índice pluviométrico anual é de aproximadamente
2.370 mm. As chuvas fortes acontecem nos período dos meses de março,
abril e maio. Os meses de setembro e outubro são os de menor índice
pluviométrico. Ventos predominantes são de velocidades fracas,
alcançando 22 km/h.
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O relevo nos locais dos corpos de minério é montanhoso e de baixa
elevação, aproximadamente 120m. O sistema de hidrografia superficial
regional é copioso com um número grande de rios, riachos ("ïgarapés")
e "agapós" nas áreas baixas que podem ser inundadas durante a
estação chuvosa, formando pequenas lagoas. A terra é de qualidade
pobre, lateritica e com baixos teores de fosfato e carbonatos e a
camada fértil é extraordinariamente rasa.
Marcos Alcançados

O Grupo MMX responsável pelo empreendimento detém:
•

•

•

Infra-estrutura Local

Os direitos minerários de minério de ferro por contrato de
exploração com a MPBA - Mineração Pedra Branca do Amapari
que atualmente está conduzindo operações de mineração e
beneficiamento para produção de ouro.
A concessão pública para operação da Estrada de Ferro do
Amapá – EFA, formalmente concedida pelo Governo do Estado
do Amapá em 13/03/06. Esta ferrovia fará o transporte do
concentrado de minério de ferro até o Porto da MMX na cidade
de Santana.
O domínio útil de 71,5 hectares de área na cidade de Santana à
margem do rio Amazonas para implantação do Terminal
Portuário, por meio de decreto de desapropriação por utilidade
pública no 1008 de 31/03/2006 do Governo do Estado do
Amapá para a MMX Logística do Amapá Ltda.

A Vila de Serra do Navio (7.701,3 km2 de superfície e 4.170
habitantes), a cerca de 20 km da Mina e da Planta de Beneficiamento
é bem servida em infra-estrutura de transporte (rodovia, ferrovia e
aeroporto), energia elétrica e instalações prediais. A Vila de Serra do
Navio foi construída pela ICOMI do grupo CAEMI, na década de 50,
com infra-estrutura urbana e residencial para o desenvolvimento das
operações da mineração de manganês de suas reservas na região.
A Vila de Pedra Branca do Amapari ((9.970 km2 de superfície e 5.717
habitantes) sede do Município, dista 12 km do local do
empreendimento, por estrada e pontes. A Vila de Pedra Branca do
Amapari é sede do município do local de instalação do projeto.
A cidade de Santana tem 1.593 km2 de superfície e uma população
estimada em 2005 de 99.013 habitantes.Considerado o segundo maior
centro sócio-econômico do Estado de Amapá, a cidade de Santana
está a 12 km da cidade de Macapá (capital de Estado de Amapá) e
180 km por via férrea ou estrada da Vila Pedra Branca do Amapari. A
cidade de Santana tem sua história de desenvolvimento unida com a
mineração de manganês em Serra do Navio e instalação conseqüente
do porto da companhia ICOMI, no ano de 1956. Também está em
Santana o Distrito Industrial do Amapá.

Direitos Minerários

São detidos pela MPBA - Mineração Pedra Branca do Amapari que
atualmente está conduzindo operações de mineração e beneficiamento
para produção de ouro e que adquiriu direitos minerários para metais
preciosos da EBX Mineração (empresa do Grupo MMX) em 2004.
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A MMX detém por contrato os direitos de exploração sobre outros
minerais, incluindo minério de ferro, ficando devido à MPBA o
pagamento de 1% do faturamento bruto a título de royalty quando da
sua exploração.
Geologia

Seqüência vulcano-sedimentar com presença de formação ferrífera na
porção intermediária do pacote, com espessura média de 300m e
cerca de 6km de extensão. O minério é do tipo itabirítico, friável com
porções enriquecidas através do enriquecimento supergênico e de
alterações hidrotermais.

Recursos Minerais

Os recursos geológicos de minério de ferro indicados são de 217,74Mt
e os recursos de minério de ferro inferidos são de 195,54Mt.

Plano de Lavra dos As operações serão a céu aberto, em três diferentes cavas: Martelo,
Recursos
Taboca e Vila do Meio. A lavra se iniciará em bancadas e depois
entrando em cava.
Vida Útil da Mina

16 anos, no mínimo, baseado nas reservas indicadas.

Produção da Mina

Os recursos medidos previstos na reserva admitem uma operação
anual a céu aberto de 13,4 milhões de toneladas de minério bruto
(ROM).

Estratégia de
Mineração

A mineração deverá ser conduzida conforme o esquema apresentado
a seguir:
¾

Desmonte: O desmonte mecânico será utilizado para material
seletivo e será feito com o uso de tratores do tipo D9. O
desmonte com uso de explosivos será utilizado para afrouxar o
material resistente e para o caso de geração de blocos. Para isto,
serão utilizadas perfuratrizes de 6,5 polegadas de diâmetro e o
material será detonado com uso do Anfo e emulsão, para o caso
dos blocos.

¾

Carregamento – serão feitos por dois equipamentos distintos,
retroescavadeira para o caso da necessidade de trabalhar banco
acima e pás carregadeiras para dar flexibilidade na lavra.

¾

Transporte - caminhões fora-de-estrada com capacidade de 100t
transportam o minério até a unidade de processamento
localizada próximo à mina e o estéril para os depósitos de estéril,
que serão construídos de acordos com os padrões construtivos e
de todas as exigências ambientais vigentes.

Infra-estrutura: Tratores do tipo D9 e motoniveladores darão o suporte
a construção de acessos, serviços de drenagem, manutenção de
praças e depósitos de estéril, preparação de praça de perfuração,
reabilitação de áreas degradadas e todo o suporte necessário a dar
suporte as operações.
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Planta de
Beneficiamento

Com base na produção anual de 13,4 milhões de toneladas de ROM e
uma recuperação de 49% da massa total, a unidade de Tratamento
prevê a produção de 6,5 MTPA de minério de ferro brasileiro classe
mundial, sendo 28,4% de sinter feed e 71,6% de pellet feed.
A rota de processo está baseada em testes específicos executados
pela Fundação Christiano Otoni, Instituto de Pesquisa de Universidade
de Federal Minas Gerais, com amostras de minérios das reservas do
Projeto Amapari de Minério de Ferro.
A rota processual compreende as seguintes operações industriais bem
estabelecidas: Classificação Primária e Britagem; Separação
Magnética de Material Bruto; Classificação; Separação Magnética de
Finos; Moagem; Deslamagem; Flotação e Filtração.
Sendo os investimentos baseados no projeto de engenharia desenvolvido
com base na rota estabelecida, em dados providos pela MMX e também na
prática industrial estabelecida com operações e implantações de plantas de
beneficiamento de minério ferro e, em informações, recomendações e
cotações dos fabricantes de equipamentos.

Infra-Estrutura de
Logística

•

Simulações foram conduzidas visando avaliar a capacidade de
operação da EFA. Os resultados mostraram que 1,9 MTPA de
transporte pode ser atingido em 2007 sem maiores novos
investimentos. Estas simulações mostram também que, com
uma freqüência de descarregamento de 9,27 composições por
dia, 6,63 MTPA de minério pode ser transportada após
eliminação dos gargalos atuais da ferrovia. Cada composição
seria constituída de uma locomotiva e 30 vagões com 75 t de
capacidade líquida cada, trafegando a uma velocidade máxima
de 60 km/h. MMX de fato pretende iniciar as operações em
2007 com 810 mil toneladas, atingindo 6,5 MTPA em 2009.

•

A estrada de acesso entre Pedra Branca do Amapari e a Planta
de Beneficiamento de Minério, com aproximadamente 12 km de
extensão, com 7m de pista de rolamento e 8,6m de plataforma
e faixa de domínio de 30m, totalizando 68,6m de faixa de
implantação. Serão construídas duas pontes: Uma sobre o Rio
Amapari (240m) e outra sobre o Rio William (100m).

•

O Terminal Portuário da MMX na cidade de Santana inclui uma
Estação Ferroviária de Descarregamento de Minério, um Pátio
de Estocagem e a Infra-Estrutura de Carregamento de Navios,
projetada para a capacidade de 6,5 MTPA de pellet-feed e
sinter-feed

•

A Estação Ferroviária de Descarregamento e o Sistema de
Armazenamento estão dimensionados para 1.500 t/h e o Pátio
de Estocagem com capacidade para abrigar uma pilha de
300.000 t de Minério Concentrado.

•

O Sistema de Carregamento de Navios inclui os recuperadores
de pilha, correias transportadoras e shiploader projetados para
3.000 t/h de acordo com uma taxa de carregamento de 120.000
t em aproximadamente 2 dias para navios Cape Size.
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Meio Ambiente

Licenciamento
Permissões

SE.3.2
Geológico

•

Relatório de Estudo de Impacto Ambiental.

•

Medidas Mitigadoras

•

Plano de Gestão Ambiental durante a implantação e operação e
até o fechamento da Mina, com programas de proteção à fauna e
recursos hídricos e reflorestamento com espécies nativas. Para a
mina, o plano de recuperação de áreas degradas inclui um projeto
para reabilitação e topografia.

•

Medidas Compensatórias:
¾

Mínimo 0,5% do valor total do CAPEX de implantação de
acordo com o Artigo 36 da Lei Federal no 9985 de 18 de julho
de 2000 – Compensação Ambiental para o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza - US$ 136.265 por
ano, durante 10 anos de operação.

¾

0,5% do faturamento bruto – cerca de US$ 1,1 milhões por
ano operacional de 6,5 MTPA de produção como medida de
Compensação do Impacto Ambiental para as comunidades
de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio por meio de
contribuição para um Fundo de Desenvolvimento Sustentável
e Melhoria da Qualidade de Vida.

e De acordo com os estudos de avaliação de impacto ambiental
desenvolvidos, a solicitação da Licença Ambiental de Instalação foi
encaminhada a SEMA em maio 2006, de acordo com o escopo do
trabalho pré-estabelecido.

Riscos Críticos e Medidas de Mitigação Adicionais ou Planejadas
A produção é estimada com base nos recursos. Será dada continuidade
na pesquisa visando transformar os recursos inferidos em recursos
medidos e indicados, aumentando desta forma a expectativa de vida útil
do projeto.
Planeja-se a contratação de um geólogo que atuará no controle de
qualidade e com o conhecimento do corpo mineral irá atuar de forma a
reduzir os desvios na formação dos produtos.

Mina -Lavra

Existem riscos na operação de mina a céu aberto, especialmente aqueles
relativos a alta pluviosidade, dificultando as operações pelas condições de
tráfego e pela neblina. A equipe da MMX tem acumulado considerável
experiência nesta área, estabelecendo confiança que estes riscos serão
minimizados, pelo uso das mesmas técnicas utilizadas por mineradoras
que já operam nestas condições e pela experiência e técnica específicas
desenvolvidas pela MPBA em suas operações atualmente praticadas na
área para mineração de ouro.
O desenvolvimento e implementação de um empreendimento minerário
deve ser entendido como um processo dinâmico, durante o qual no estágio
de planejamento, o desenvolvimento e refinamento dos seus conceitos
básicos ocorre, na forma de uma contínua e detalhada análise dos
aspectos operacionais e ambientais.
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Portanto, como resultado desse processo, emerge um empreendimento
sustentável, livre de riscos inaceitáveis técnicos, econômicos e ambientais.
Esse entendimento é majorado pelo estudo de viabilidade demonstrado
pelo Projeto Amapari de Mina de Ouro na região.
O projeto de minério de ferro tem um impacto social e econômico positivo,
gerando empregos em quantidades significativas, impostos de renda e
taxas, da mesma forma que busca um desenvolvimento sustentável em
harmonia com o meio-ambiente.
O plano de administração ambiental garante a integração de medidas
mitigadoras e compensadoras, bem como de sistemas de controle ambiental
e programas de monitoramento conforme propostos no estudo de impacto
ambiental, assim como requerido pela SEMA, a autoridade ambiental do
Estado do Amapá. Essas medidas, programas e controles ambientais
também foram levados em consideração no presente estudo.
Ângulos conservadores para encostas foram assumidos neste estudo, e a
economia da operação de mina é relativamente sensível a estes ângulos.
Estudos geotécnicos adicionais estão incluídos como parte do projeto
detalhado. As atividades de mineração estão planejadas para seis dias por
semana, deixando o domingo para recuperação ou eventual escassez de
produção.
Político

Meio Ambiente

O Brasil possui uma firme e bem estabelecida democracia. Reformas
significativas e melhorias econômicas têm ocorrido nos últimos 12 anos, o
que se acredita que venha a facilitar o caminho futuro.
A implementação de um empreendimento de mineração deve ser
entendida como um processo dinâmico, ao longo do qual, desde a fase de
planejamento, ocorre o desenvolvimento e a adequação da sua
concepção, em função do aprofundamento da análise de aspectos
operacionais e ambientais. Assim, como resultado desse processo, ter-seá a desejada implantação e operação do projeto segundo a ótica de um
empreendimento sustentável, isento de riscos técnicos, econômicos e
ambientais inaceitáveis.
Este entendimento resultou na prática, no êxito da viabilidade ambiental da
implantação do Projeto Amapari de Minério de Ouro na região, com
inegáveis impactos socioeconômicos positivos, de geração significativa de
emprego, renda, recursos fiscais e a promoção do desenvolvimento
sustentável em harmonia com o meio ambiente.
Estes benefícios serão agora ampliados, com a expansão das atividades
de mineração para a produção de minério de ferro concentrado,
contemplando a necessária evolução e integração dos projetos das
medidas mitigadoras, compensatórias, de controle e de monitoramento
ambiental que foram concebidas, executadas e aprovadas pela SEMA,
órgão licenciador de meio ambiente do Estado do Amapá, para o projeto
original e que estão sendo assumidos pela MMX e estabelecidos no
Estudo de Impacto Ambiental – EIA realizado, assim como na avaliação
econômico-financeira do presente Estudo de Viabilidade
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ES.4 A EQUIPE
ES.4.1

CORPORATIVO

•

PRESIDENTE

Eike F. Batista

•

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

Ricardo Antunes

•

DIRETOR DE MINERAÇÃO

Joaquim Martino

•

DIRETOR DE SIDERURGIA

Dalton Nosé

•

DIRETOR JURÍDICO

Paulo C. Gouveia

•

DIRETOR FINANCEIRO

Rudolp Ihns

•

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Adriano Vaz

ES.4.2

PROJETO

•

GERENTE DE CONSTRUÇÃO DE MINA E PORTO

Leonardo Pedrosa

•

GERENTE DE CONSTRUÇÃO DE FERROVIA

Luis Elesbão Oliveira

•

ANÁLISE FINANCEIRA

Ricardo Fonseca
NATRONTEC

•

MEIO AMBIENTE

•

PROJETO DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO

NATRONTEC
Carlos Gonzalez
PROMINAS

•

GEOLOGIA

Maria do Carmo Schumacher
Wilson Scarpelli - consultor

•

PROJETO PLANTA DE BENEFICIAMENTO

Marcos Goossens
ECM S.A. Projetos Industriais

•

DIREITOS MINERÁRIOS

•

INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA.

•

ESTUDOS E PROJETO DE FERROVIA

•

PROJETO DE FACILIDADES PORTUÁRIAS

Reginaldo Rugolo
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ES.4.3

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE

CORPORATIVO
Eike F. Batista: Fundador e Presidente da MMX. Graduado em 1978 em Engenharia
Metalúrgica pela Universidade de Aachen da Alemanha. Nos anos recentes tem obtido
reputação internacional como um empreendedor de sucesso. Sua carreira é intimamente ligada
ao grupo EBX, a companhia de investimento que foi por ele fundada e administrada durante 20
anos com seu determinado estilo pessoal.
Ricardo Antunes: Diretor de Desenvolvimento de Negócios. Graduado em Engenharia
Metalúrgica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, com Mestrado
pelo Imperial College do Reino Unido. Trabalhou durante 23 anos na CVRD, onde ocupou
várias posições, incluindo a de Diretor de Pelotização e Metálicos, Diretor de Novos Negócios e
Presidente da CVRD Internacional em Bruxelas. Possui vasta experiência em implementação
de projetos, operações e em vendas de metais e minérios.
Joaquim Martino: Diretor de Mineração. Graduado em Engenharia Elétrica na Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-MG com especialização em Mineração e
Finanças. Joaquim Martino tem 25 anos de experiência em implantação de projetos e
operação. Foi Superintendente da Mina Casa de Pedra da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), Diretor de Pelotização e Metálicos da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e Diretor
da Mina de Carajás e do Porto Ponta da Madeira da CVRD. Foi também do Conselho de
Administração de empresas de associação da CVRD com empresas Européias e Asiáticas.
Dalton Nosé: Diretor de Siderurgia: Formado em Engenharia Metalúrgica pelo Instituto Mauá de
Tecnologia, com especialização na Alemanha. Possui mais de 30 anos de experiência no setor
siderúrgico mundial, tendo trabalhado no Grupo KORF e como Diretor da CVRD. Especialista
em desenvolvimento e implantação de projetos e novas tecnologias industriais.
Paulo Carvalho Gouvêa: Diretor Jurídico.Formado pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro-UFRJ. Anteriormente trabalhou no Baker&Mckenzie e em Veirano e Advogados
Associados,ns áreas de direito societário comercial e tributário. Em 1997, juntou-se ao grupo
como advogado, onde mais tarde foi promovido a Diretor Jurídico. No Grupo MMX trabalhou
em diversas transações de M&A, joint venture, financiamento de projetos e private equity.
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Rudolph Ihns: Diretor Financeiro e Relações com Investidores.Graduado em engenharia
mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, mestrado em administração
pela Universidade da Flórida. Possui mais de 23 anos de experiência em finanças. Foi CFO da
Unisys no Brasil e na Alemanha. Tendo trabalhado também na Arco Petroleum Products no
Brasil e nos EUA e na White Martins.
Adriano Vaz: Diretor Administrativo. Formado em Economia pela Universidade Candido
Mendes, possui MBA em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica-PUC, e em markenting
pela COPPEAD da UFRJ. Possui especialização em Planejamento Estratégico, comercial e
marketing pelos trabalhos em empresas, como Brasil Telecom e Banco Boavista.
PROJETO
Leonardo Pedrosa: Gerente de Construção e Operação de Mineração e Porto: Graduado em
Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto com MBA em Gerenciamento de
Empreendimentos pela Fundação Dom Cabral (FDC) e Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem
mais de 10 anos de experiência em Mineração e Operações Portuárias relacionadas com as
atividades desenvolvidas na CVRD, como gerente de operações da Mina de Ferro de Carajás e
Gerente de Produção e do Porto dos grupos CAEMI E CADAM nos projetos de Caulim.

Luís Elesbão de Oliveira Neto: Gerente de Construção de Ferrovia – Graduado em Engenharia
Civil com MBA em Gerenciamento de Empreendimentos e Finanças Corporativas. Possui mais
de 20 anos de experiência em empresas de transporte e logística, como CVRD, MRS Logistica
e Brasil Ferrovias, dos quais, cerca de 15 anos em gerenciamento.

Ricardo Fonseca: Graduado em 1994 na Anchorage High School, Anchorage, Alaska, USA, em
MBA na Pontifícia Universidade Católica do Rio do Janeiro - PUC/RJ. Possui cursos de
especialização em Contabilidade de Custos (FGV-RJ), Planejamento (FGV-RJ), Planejamento
Estratégico (IBMEC-RJ), Matemática Financeira (IBMEC-RJ) e Análise de Contabilidade e
Balanço (FGV-RJ). Tem experiência internacional como Coordenador Financeiro e Analista
Sênior da BHP Billiton, como responsável pelo Sistema de Informações Executivas mundial
(EIS - Executive Information System) da divisão de alumínio da companhia e análise e
modelagem de investimentos mundial acima de US$ 2 bilhões anualmente.
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Carlos González: Graduado em Geologia e Engenharia de Minas pela Universidade Federal de
Ouro Preto e MBA pela Universidade de São Paulo - USP. Tem mais de 20 anos de
experiência em mineração e geologia, dos quais, 11 anos como Gerente Geral da Mina Carajás
e Planta de Beneficiamento da CVRD e Diretor de Mineração, responsável pelo Departamento
de Mineração, Geologia, Processo e atividades de expedição da produção.
Maria do Carmo Schumacher: Graduada em Geologia pela Universidade Estadual do Rio de
Janeiro – UERJ e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Especialista
em avaliação de recursos e reservas, geoestatística e modelamento geológico, com mais de 10
anos de experiência na área prestando serviços para grandes empresas como CVRD e Teck
Cominco. Vasta experiência na área de minério de ferro.
Wilson Scarpelli: Graduado em Geologia na Universidade de São Paulo-USP em 1960, com
Mestrado em 1968 na Stanford University, EUA. Tem mais de 30 anos de experiência pelas
atividades executadas na ICOMI, inclusive no Amapá, entre os anos 1961 e 1972 e depois no
Grupo AngloAmerican até 2001, Em sua carreira executou vasta gama de atividades de
geologia de mina e de exploração mineral, para metais preciosos, metais básicos e outros
minérios e outros campos relacionados à mineração, incluindo forte participação em avaliações
de ofertas de áreas, projetos e empresa.
Marcos Gossens: Graduado em Engenharia de Minas em 1980 pela Universidade de São
Paulo - EPUSP. Especialista em desenvolvimento de processos e engenharia. Tem mais de 25
anos de experiência nestes campos com base nas atividades executadas no CEPED – BA, JP
Engenharia, Grupo VOTORANTIN, sendo quinze anos de experiência em minério de ferro e
pelotização na Companhia Vale do rio Doce - CVRD. Desenvolveu entre outros produtos, a
pelota de Carajás.
Reginaldo A. Rugolo: Graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ em 1971. Tem mais de 30 anos de experiência em geologia e direitos minerários com
serviços para as companhias e empresas como: ompanhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), UNIGEO Geologia e Mineração (Anglo American/Caemi), PROMISA Mineração e
Prospecções (Brascan), Dunbras Empreendimentos (TVX Participações) e Companhia
Nacional de Mineração (TVX Participações) entre outras.
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NATRONTEC – Estudos e Engenharia de Processos Ltda: Fundada em 1990, a empresa é
administrada por seus sócios, profissionais registrados nos conselhos regionais de engenharia,
química, economia e administração, provendo serviços de consultoria nas áreas de Avaliação
de Negócios e Projetos de Engenharia. Seus conhecimentos incluem mais de 30 anos de
experiência nas áreas de Mineração e Processamento de Minérios, Petróleo e Gás, Química e
Metalurgia, Gestão e Estudos Ambientais e Gerenciamento de Projetos. A Natrontec mantém
ainda, além do corpo de funcionários, um quadro permanente de Consultores Associados para
atender às suas necessidades de equipes multidisciplinares e contratos de associação com
empresas nacionais e internacionais, visando à atuação conjunta em bases complementares.
São também parceiros usuais da Natrontec as universidades e centros de pesquisa. Sendo
seus principais clientes, CVRD, GRUPO RTZ, ANGLO AMERICAN, ANGLOGOLD, GRUPO
PETROBRAS, BNDES, EBX MINERAÇÃO, EL PASO, RIO POLÍMEROS, GRUPO SUZANO
PETROQUÍMICA, INB, ELETRONUCLEAR e GOVERNOS ESTADUAIS.
PROMINAS: Fundada em 1997 para atuar com consultoria, fiscalização, projetos e geologia. É uma
empresa multidisciplinar que atua principalmente com consultoria, projetos e alocação de mão-deobra. Com comprovada experiência junto às maiores empresas do setor mineral brasileiro, dispõe de
importante banco de dados relativo a inúmeros projetos na área de mineração desenvolvidos pela
equipe da empresa. Em 2003, firmou parceria com a empresa norte-americana Mintec Inc.para
transferência de tecnologia e representação dos softwares MINESIGHT e AcQuire DB.
ECM S.A Projetos Industriais: Fundada a 22 anos. É uma empresa de engenharia que trabalha com
uma exclusiva equipe de engenheiros e projetistas altamente qualificados

e experientes em

desenvolvimentos de projetos de plantas de processamento no Brasil. Atualmente trabalhando para a
CVRD, (Sistema Norte – Carajás – minério de ferro; Sistema Sul -– Itabira/Brucutu/SAMITRI,
Facilidades Portuárias e Plantas de Pelotização de minério de ferro); para a Cia Mineira de Metais CMM (processamento e metalurgia de minério de zinco); para o Grupo Votorantim (Facilidades em
Três Marias e Vazante); para a Siderúrgica Belgo Mineira (Metalurgia de Ferro – grupo Arcellor);
SAMARCO (Grupo CVRD/BHP- processamento de minério de ferro); EBX (Minério de Ferro);
Mineração Taboca (Processamento de minério de estanho- Grupo Paranapanema); BUNGE
Fertilizantes e Fosfértil / Ultrafértil (rochas fosfáticas), entre outros.
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1. Conditions and Limitations
of Use

1. Condições e Limitações
de Uso

The Client (the umbrella agreement was signed with EBX

O Cliente (O Contrato Guarda-Chuva foi firmado

Mineração Ltda., which is the holding company, and the

com a EBX Mineração Ltda., que é a companhia

engagement memorandum for the project was signed

controladora, e o memorando de contratação foi

with MMX Mineração & Metálicos S.A., the subsidiary

firmado com a MMX, a companhia subsidiária)

company) commissioned this Review in Agreements

encomendou esta Revisão em Acordos datados em

dated 08 March 2006 and 13 April 2006. These

08 de março de 2006 e 13 de abril de 2006. Estas

Conditions and Limitations of Use apply to this Review

Condições e Limitações de Uso aplicam-se a esta

Report (“Report”).

Revisão/Relatório (Relatório).

This Report has been prepared by Hatch Consulting

Este Relatório foi elaborado pela Hatch Consulting (Hatch

(Hatch Do Brazil LTDA) for the Client and may be used

do Brasil Ltda) para o Cliente e pode ser usado pelo

by the Client in connection with their assessment of

Cliente na avaliação de seus projetos tratados neste

their projects covered herein and shall not be used nor

documento e não deve ser usado por quaisquer outras

relied upon by any other party nor for any other

pessoas ou para qualquer outro propósito sem o

purpose without the written consent of Hatch (the

consentimento por escrito da Hatch (o Consultor).

Consultant). However, the Consultant authorizes the

Entretanto, o Consultor autoriza a divulgação e uso deste

disclosure and use of this Report by Client strictly for the

Relatório pelo cliente estritamente para o propósito do

sole purpose of launching Client’s common shares on

lançamento da ações ordinárias na Bolsa de Valores de

the Bovespa- Sao Paulo Stock Exchange. Such

São Paulo – BOVESPA. Tal divulgação e uso somente

disclosure and use shall only occur within the time

podem ocorrer no período especificado neste Relatório,

frame anticipated under this Report, that being June and

sendo junho e julho de 2006. Este Relatório não deverá

July 2006. This Report shall not be used to launch

ser utilizado para o lançamento de ações em qualquer

shares on any other stock exchange or during any other

outra Bolsa de Valores ou durante outro período sem o

time frame without Consultant’s express written consent

consentimento expresso, por escrito, do Consultor ou

or reissue of a new report by Consultant.

com a reedição de um novo relatório pelo Consultor.

While it is believed that the information contained herein

Embora se acredite que as informações contidas aqui são

is reliable under the conditions and subject to the

confiáveis sob as condições e sujeito as limitações aqui

limitations set forth herein, this Report is based in part on

apresentadas, este Relatório é baseado em parte em

information not within the control of the Consultant and

informações fora de controle do Consultor. O Consultor,

the Consultant therefore cannot and does not guarantee

portanto, não pode e não garante sua exatidão.

its accuracy. The comments in it reflect the Consultant’s

comentários aqui refletem o melhor julgamento do

best judgment in light of the information available to it at

Consultor à luz das informações disponíveis a ele na hora

the time of preparation. The Consultant shall not be

da elaboração. O Consultor não será responsável por

responsible for any errors or omissions in this Report or in

qualquer erro ou omissão neste Relatório ou em

any information contained herein regardless of any fault

quaisquer informações aqui contidas não obstante de

or negligence of the Consultant or others.

qualquer erro ou negligência do Consultor ou outros.
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The information contained herein has been prepared

As informações aqui contidas foram preparadas baseadas

based upon information and data obtained by the

em informações e dados obtidos pelo Consultor junto à

Consultant from the Client’s management and staff, their

equipe de gerenciamento do Cliente, seus empregados

contract staff and advisors, or from other public sources

contratados e consultores, ou de outras fontes públicas

the Consultant deemed reliable.

que o Consultor considerou confiável.

Any environmental commentary does not constitute

Qualquer comentário sobre o meio ambiente não

a legal opinion. The disclosure of any information

constitui uma opinião jurídica. A divulgação de

contained in this Report is the sole responsibility of

quaisquer

the Client. The principles, procedures and standards

responsabilidade única do Cliente.

applied in conducting an environmental investigation

procedimentos e padrões aplicados na condução de uma

are neither regulated nor universally the same. An

investigação ambiental, não são regulamentados ou

environmental review has been excluded from

universalmente iguais. Uma revisão ambiental tem sido

Hatch’s scope.

excluída do escopo da Hatch.

The Consultant has conducted this investigation in

O Consultor conduziiu esta investigação de acordo com

accordance with the methodology outlined in the

a metodologia traçada no documento de proposta. É

proposal document.

It is important to note that the

importante notar que os métodos de avaliação

methods of evaluation employed, while aimed at

empregados, enquanto direcionados a minimizar o risco

minimizing the risk of unidentified problems, cannot

de problemas não identificados, não pode garantir sua

guarantee their absence. Even though the information

ausência. Embora as informações fornecidas pelo Cliente

provided by the Client was reviewed, we were required

tenham sido revisadas, nos foi requerido confiar nestas

to rely on this information with out being able to

informações sem sermos capazes de verificar sua

independently verify its accuracy.

exatidão independentemente.

This Portuguese version has been prepared by MMX

A tradução para o português foi realizada pela MMX,

based on the English version prepared by Hatch. In case

com base na versão original em inglês preparada pela

of discrepancy between the Portuguese and English

Hatch.

versions the English version shall take precedent.

português e a versão em inglês, esta última prevalecerá.
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2. Executive Summary

2. Sumário Executivo

MMX Mineração & Metálicos S.A. (MMX), the

A MMX Mineração e Metálicos S.A. (MMX), subsidiária

mining and metals subsidiary of EBX Group (EBX),

do Grupo EBX (EBX) para a mineração e metálicos,

wishes to develop an Initial Public Offering (IPO)

deseja desenvolver um memorando de Oferta Pública

memorandum for obtaining a listing on the Sao Paulo

Inicial (IPO) para ser listada na Bolsa de Valores de São

stock exchange.

The MMX assets that Hatch has

Paulo. Os ativos da MMX que a Hatch foi solicitada a

been asked to cover in this document are the

avaliar este documento são as instalações que compõe o

facilities

Works

Projeto Complexo Siderúrgico Amapá (Projeto Amapá)

Complex Project (Amapá Project), which is to be

que estarão localizados na região de Macapá, Amapá, no

located in the region of Macapá, Amapá, in Brazil.

Brasil (Ver mapa Apêndice B). Outro Projeto no Brasil –

Another Project in Brazil- the Corumbá Project is

o Projeto Corumbá – é tratado em outro documento

covered in another document as part of this offering.

como parte deste lançamento.

Hatch Consulting and Hatch do Brasil provided

A Hatch Consulting e Hatch do Brasil apoiou a

assistance to MMX in the development of project

MMX na elaboração da documentação do projeto

documentation to support an IPO on the Brazilian stock

para o IPO na Bolsa de Valores Brasileira (CVM-

exchange (CVM-BOVESPA) for MMX’s iron and steel

BOVESPA) para os projetos siderúrgicos da MMX

projects in Brazil.

no Brasil.

comprising

the

Amapá

Steel

The Company

A Empresa

EBX is a privately owned investment company that

A EBX é uma companhia privada de investimentos

focuses on natural resources and was founded in 1983 by

concentrada em recursos naturais e foi fundada em 1983

Eike Batista, with its initial projects being in the gold

por Eike Batista, com seus projetos iniciais no setor de

mining sector.

mineração de ouro.

MMX is the recently formed subsidiary of EBX, created

A

to develop iron ore and metals projects. MMX’s

recentemente, criada para desenvolver projetos de

current focus is to create an integrated iron and steel

minério de ferro e metais. Atualmente, o foco da MMX

complex through the development of the projects

é criar um complexo siderúrgico integrado através do

described below.

desenvolvimento dos projetos descritos abaixo.

The Project

MMX

é

uma

subsidiária

da

EBX,

formada

O Projeto

MMX's Amapá project is to produce metallics and

O projeto Amapá da MMX tem como objetivo produzir

semi-finished steel in Macapá, which is in the

metálicos e produtos siderúrgicos semi-acabados na

northern region of Brazil. The potential plant site is

região de Macapá, que fica no Estado do Amapá, região

located close (approximately 5 km) to the MMX port

norte do Brasil. A área de interesse para a instalação do

on the Amazon River.

Projeto está localizada próximo ao porto da MMX (cerca
de 5km), no Rio Amazonas.
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The project plan is to use purchased iron ore to supply

O Projeto considera o uso de minério de ferro adquirido

two sinter plants, equipped with two Hybrid Pelletizing

no mercado para abastecimento de duas plantas de

Sintering devices (HPS) that will be part of a complex

sinterização, equipadas com duas unidades “Hybrid

including ten coke fired mini blast furnaces and a BOF

Pelletizing Sintering” (HPS), ou seja, sinterização e

(Basic Oxygen Furnace), Ladle Furnace (LF) and

pelotização combinadas, que formarão parte de um

Continuous Caster (CC) intended to produce 1.5 mtpy pig

complexo que inclui dez mini-altos fornos a coque e uma

iron and 0.5 mtpy steel billets for the market.

aciaria composta por um Conversor a oxigênio (BOF),
um Forno Panela (FP) e uma máquina de Lingotamento

In addition to this project in Amapá, MMX is considering

Contínuo (LC) de tarugos que deverão produzir 1,5

another steel making complex in the Corumbá region.

milhão de toneladas por ano de ferro gusa e 0,5 milhão

MMX has provided their intended schedule for this

de toneladas por ano de tarugos de aço.

project, shown in the table below. This report considers
The Amapá and

Alem deste projeto no Amapá, a MMX está considerando

Corumbá Projects are not interdependent; and, as

a implantação de outro complexo siderúrgico na região

mentioned, Corumbá is covered in a separate report.

de Corumbá, Mato Grosso do Sul. A MMX apresentou

the Amapá, Brazil project only.

seu cronograma previsto para este projeto, mostrado na
tabela abaixo. Este relatório refere-se apenas o Amapá,
projetos brasileiros apenas. Os projetos Corumbá e
Amapá não são

interdependentes e e, como

mencionado, o Projeto Corumbá é tratado em outro
relatório.

Table 2-1: MMX planned schedule for Amapá project
PROJECT
Pig Iron Plant
Sinter plants
Co-generation facility
Steelmaking

LOCATION CAPACITY (Mty)
Amapa
1
1
Amapa
1.6
Amapa
1.6
Amapa
Amapa
0.5

EQUIPMENT
5 MBFs
5 MBFs
Sinter #1
Sinter #2
Co-gen plant
BOF, LF, CC

IMPLEMENTATION
May/07
Apr/09
Apr/08
Apr/10
May/07
Apr/08
Apr/08
Apr/09
May/07
Jan/10
June/07
Aug/09

STEADY STATE
Q3 2009
Q3 2010
Q3 2008
Q3 2009
Q3 2010
Q1 2010

Tabela 2-1: Cronograma MMX previsto para o Projeto Amapá
PROJETO

Localização CAPACIDADE (Mta) EQUIPAMENTO

Planta de Ferro Gusa

Amapá

Sinterização

Amapá
Amapá
Amapá
Amapá

Planta de Co-Geração
Aciaria

1
1
1,6
1,6
0,5

5 MAFs
5 MAFs
Sinter #1
Sinter #2
Co-geração
BOF, LF, CC

CAPACIDADE
NOMINAL
3 Trim 2009
3 Trim 2010
3 Trim 2008
3 Trim 2009
3 Trim 2010
1 Trim 2010

IMPLANTAÇÃO
Mai/07

Abr/09
Abr/08

Mai/07
Abr/08
Mai/07
Jun/07

Abr/10
Abr/08
Abr/09
Jan/10
Ago 09

Steady state on the above chart and herein is

A estabilização da produção na tabela acima é definida

defined as when the production capacity would

quando a capacidade de produção atingir a capacidade

likely reach near design or nominal production

de produção projetada ou nominal se todas as premissas

capacity if all the assumptions made in the

assumidas no desenvolvimento da documentação do

development of the project documentation are

projeto estiverem corretas, especialmente no que diz

correct, especially the ones about the education

respeito ao nível de escolaridade e treinamento do

and training level of the management, supervisors

quadro

and operators and the efficiencies achievable.

alcançadas as eficiências dos equipamentos da usina.
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Hatch Scope

Escopo da Hatch

This report addresses the key aspects understood to be

Este relatório trata dos aspectos chaves entendidos como

required by the Brazilian Stock Exchange.

requeridos pela Bolsa de Valores Brasileira.

There are two roles for Hatch in this project: (1) to act as a

A Hatch desempenha duas funções neste projeto: (1)

“reviewer” of MMX’s Project documentation and project

revisar a documentação e o status dos projetos da MMX;

status (2) as the owner’s consultant for MMX to develop: a

e (2) desenvolver, como consultora da MMX, um resumo

market overview for the contemplated products from the

sobre os mercados para os produtos contemplados no

Projects; and engineering documentation, as possible, on

Projeto e documentação de engenharia do Projeto, na

the Projects.

medida do possível.

Due to the short time allowed for this review, and

Devido ao curto espaço de tempo disponibilizado para

taking into consideration that the Amapá Project is at

esta revisão, e levando-se em conta que o Projeto Amapá

a conceptual stage, the Hatch scope was done on a

encontra-se na fase conceitual, o escopo da Hatch para a

“best efforts basis”. The review of the Amapá Project

avaliação do mesmo incluiu o desenvolvimento de

took

and

documentação adicional na “base do melhor esforço”.

documentation on the Corumbá Project, where

Nessa revisão do Projeto Amapá foram consideradas as

similarities existed (for example, the mini blast

informações e a documentação aplicável do Projeto

furnace technology).

Corumbá, em razão da similaridade entre os mesmos

into

consideration

the

information

(por exemplo, a tecnologias dos mini alto-fornos).
The scope of the Hatch work was discussed with MMX
and the listing requirements below for the Brazilian Stock

O escopo do trabalho da Hatch foi discutido com a

Exchange came from that discussion.

MMX, sendo estabelecidas as exigências para o registro
na Bolsa de Valores Brasileira, relacionadas abaixo.

According to the discussion with MMX with regard
to the requirements of the IPO in Brazil following the

De acordo com a MMX, em relação às exigências para

CVM, the IPO documentation needs to provide a

IPO no Brasil, segundo a CVM, a documentação IPO

review for the projects listed above that we are able

deve incluir um relatório de revisão crítica dos projetos

to comment upon.

relacionados.

The review includes the following technical aspects for

A revisão inclui os seguintes aspectos técnicos para

the project:

o projeto:

•

Status of the project and review
of the work done to date,
including level of study (e.g.
conceptual level)

•

Status do projeto e revisão crítica
do trabalho feito até esta data,
incluindo o nível do estudo (e.g.
nível conceitual)

•

Comment on the technology and/
or design

•

Comentários sobre a tecnologia
adotada e/ou o projeto

•

Comment on Capex and degree of
certainty

•

Comentários sobre a previsão de
investimento e seu grau de
precisão
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•

Comment on Opex and degree
of certainty

•

Comment on the supply of raw
material ((Section 3.7.2.2 CVM)

•

Comment on Production capacity,
ramp-up and timing

•

Provide an overview of markets

•

Comentários sobre a previsão de
custos operacionais e seu grau
de precisão

•

Comentários sobre o fornecimento
de matérias-primas (Seção 3.7.2.2
da CVM)

•

Comentários sobre a capacidade de
Produção, curva de aprendizado
e cronograma

•

Elaboração de um estudo resumido
de mercado

Due to the extreme time constraints, Hatch’s work has
been on a “best efforts basis”.
MMX has requested Hatch’s assistance to:

•

Devido às extremas limitações de tempo, o trabalho

Review the project based on the
current stage of development

da Hatch foi elaborado com base nos melhores

•

Assess the project’s status;

A MMX solicitou à Hatch assessoria para:

•

Document the status of the project
and the project documentation as
Hatch finds it

•

Hatch has reviewed the prior
work that has been done on the
Project (outlined below) in
order to prepare a project
documentation report that will
be submitted to CVM for an
IPO. This was done on a “best
effort basis” within the time
available.

•

The Amapá Project is at the
conceptual stage and required
Hatch to do some brief
“engineering studies” during this
phase (outlined below).

•

Provide a high level market review.

esforços possíveis.

•

Revisão crítica do projeto com
base no estágio atual de
desenvolvimento.

•

Avaliação do status do projeto.

•

Documentação do status do
projeto e da documentação do
Projeto conforme estágio atual de
desenvolvimento.

•

A Hatch analisou os trabalhos já
realizados (citados abaixo) a fim de
preparar
o
Relatório
de
Documentação do Projeto, que será
submetido à CVM para o IPO. Esta
atividade foi realizada com base nos
melhores esforços possíveis, devido
às limitações de tempo.

•

O Projeto Amapá encontra-se na
fase conceitual, o que tornou
necessário à Hatch, a realização
de alguns estudos simplificados de
engenharia durante esta fase
(descritos a seguir).

•

Fornecer análise de mercado de
alto nível.

The review of the environmental and social
sustainability studies and all geological and
mining work and reports developed by third
parties is out of Hatch’s scope of work. Nor does
Hatch’s scope include a legal review nor review
of permits.
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For Amapá that is at a conceptual stage and has very

A análise dos estudos de avaliação sócio-ambiental e de

little documentation, as an example Hatch has

trabalhos e relatórios geológicos e de mineração

developed with input from MMX, on a “best efforts

desenvolvidos por terceiros, está fora do escopo da

basis, as possible” the following documentation:

Hatch. Além disto, o trabalho da Hatch não inclui
pareceres legais ou a análise de licenças.

•

The concept of the Project, with
technology and capacity,

•

Different sources of technology
and pros and cons of each

•

Raw material requirements

•

Order of magnitude capital cost,
as possible

•

Para o Projeto Amapá, atualmente na fase conceitual e
por isso com limitada documentação, como exemplo, a
Hatch desenvolveu a seguinte documentação, com apoio
da MMX, com base nos melhores esforços possíveis:

•

O conceito do Projeto incluindo a
rota tecnológica adotada e
capacidade de produção.

Other aspects, including operating
costs as possible

•

Diferentes rotas tecnológicas e
suas vantagens e desvantagens

No forward looking statement or projections are

•

Demanda de matérias-primas

•

Ordem
de
magnitude
do
investimento, conforme possível

•

Outros
aspectos,
incluindo
estimativa de custos operacionais,
conforme possível

provided, except for certain production forecasts that are
provided based on assumptions listed.

Nenhum tipo de previsão foi realizado pela Hatch,
exceto pela previsão dos volumes de produção estimados
com base nas premissas definidas.
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Hatch Approach

Abordagem da Hatch

This work was awarded to Hatch Consulting on

Este trabalho foi contratado à Hatch Consulting em 08

March 8, 2006 (Phase 1) and modified on 13 April

de março de 2006 (Fase 1) e modificado em 13 de

2006 (Phase 2). There was a kick-off meeting at

abril de 2006 (Fase 2). A Reunião Inicial de Projeto

MMX’s office in Rio de Janeiro on March 13, 2006,

aconteceu no escritório da MMX no Rio de Janeiro,

and a review of material in the data room the

em 13 de março de 2006, e análise da documentação

following day. This was followed by visits to MMX’s

do Escritório do Projeto (data room) no dia seguinte,

engineer’s office on March 15 and to an existing mini

seguido por visitas ao escritório de engenharia da

blast furnace in Belo Horizonte on March 16.

MMX em 15 de março e a um mini alto-forno
existente em Belo Horizonte em 16 de março.

On March 24, an information request was made for
additional documents required from the data room and

Em 24 de março, foi feito uma solicitação adicional de

outstanding questions. Hatch sent a list of “base case”

documentos do data room e foram enviadas algumas

assumptions to MMX on March 27 (revised March 28),

questões adicionais. A Hatch enviou à MMX uma lista

and visited the MMX office in Rio de Janeiro on March

de premissas para o caso base em 27 de março (revista

29 to present these ideas and agree on the assumptions.

em 28 de março) e visitou os escritórios da MMX no
Rio de Janeiro em 29 de março para apresentar e validar

During Phase Two additional discussions were held with

estas premissas.

MMX personnel and some brief updates were provided
on the Corumbá Projects during April 24 to 27th,

Durante uma segunda fase, novas discussões técnicas

including some brief documents provided on Corumbá.

foram realizadas com a equipe da MMX e algumas

For the Amapá Project, a site visit was held on April 19

atualizações do Projeto Corumbá foram emitidas, entre

and 20, with subsequent discussions at MMX’s office in

24 e 27 de abril, incluindo alguns documentos

Rio, and subsequent updates and comments received

fornecidos em Corumbá. Para o Projeto Amapá, foi feita

from MMX until June 6, 2006.

uma visita ao local nos dias 19 e 20 de abril, com
discussões técnicas subseqüentes no escritório da MMX

A complete list of documents received (Appendix A) and

no Rio, e atualizações subseqüentes e comentários

site visits/meetings (Appendix C) are provided. This report

recebidos da MMX até 6 de junho de 2006.

is subject to the Conditions and Limitations of Use
contained herein. This report includes the status of

Uma lista completa dos documentos recebidos (Anexo A)

projects and project documentation on the Amapá

e das visitas/reuniões (Anexo C) foram recebidos pela

project, contains studies including benchmarking and

Hatch. Este relatório está sujeito as Condições e

order of magnitude costing and offers a view on the

Limitações de Uso contidas neste documento. Este

market opportunities for pig iron and billets to be sold by

relatório inclui o status dos projetos e a documentação do

MMX. The project descriptions are provided below.

Projeto

Amapá,

contém

estudos,

inclusive

de

benchmarking e estimativas de custos operacionais e de
investimento, e uma análise resumida de mercado ,
avaliando as oportunidades de mercado para o ferro-gusa
e os tarugos a serem vendidos pela MMX. A descrição
do projeto é fornecida abaixo.
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2.1 Project

2.1 Projeto

MMX intends to purchase iron ore from area

A MMX pretende adquirir minério de ferro de fornecedores

producers including Mineração Eldorado, Sólida and

locais, inclusive da Mineração Eldorado, Sólida e MMX

MMX Mineração. MMX has provided estimated

Mineração. A MMX forneceu estimativas de qualidades e

qualities and prices for iron ore. Hatch has not

preço para minério de ferro. A Hatch não confirmou de

independently confirmed the price, quality or

forma independente os preços, a qualidade ou quantidade

quantity of iron ore available in this region due to

de minério de ferro disponíveis nesta região devido a

time constraints. MMX reports that they do not

limitações de tempo. Com base em sua experiência no

expect iron ore sourcing to be an issue, based on

Brasil, a MMX informa que o abastecimento de minério de

their experience in Brazil.

ferro não seja um problema.

MMX has instructed Hatch to use a purchase

A MMX deu instruções a Hatch para usar o preço de

price of $US 37.40/tonne merchant iron ore, CIF

compra de US$ 37,40/ tonelada de minério de ferro

steel plant in Amapá. Approximately 3 mtpy

comercializado, CIF Siderúrgica no Amapá. A demanda

sinter feed plus pellet feed, is the iron ore

de minério de ferro para o projeto é de aproximadamente

requirement for the project.

3 Mt/a de sinter feed.

Based on MMX’s expectation of the iron ore

Com base nas características esperadas do minério de ferro

characteristics, they consider as necessary the

da região, a MMX considera necessária a instalação de

installation of a Hybrid Pelletizing Sintering (HPS)

uma unidade de Pelotização Sinterização Híbrida (HPS –

unit, which will be used to produce small pellets to

Hybrid Pelletizing Sintering) que produzirá micro-pelotas

be fed to the sinter plants. MMX has indicated that

para alimentar as plantas de sinterização. A MMX indicou

there are four HPS plants operating in Japan and two

que há quatro plantas de HPS operando no Japão e duas

in Brazil, and that the HPS process can increase

no Brasil, e que o processo HPS pode aumentar a

productivity of the sinter plant by up to 30%. Testing

produtividade da planta de sinterização em até 30%. Os

on the merchant iron ore sourced will have to be

testes com minério de ferro comercializado da região para

done at the next stage of development to determine

determinar sua adequação à utilização HPS serão

its suitability for HPS.

realizados na próxima fase de desenvolvimento do Projeto.

The HPS unit will feed two traditional sinter plants, and

A unidade HPS alimentará duas plantas de sinterização

the sinter produced will be fed to the ten mini blast

tradicionais, e o sinter produzido será alimentado nos dez

furnaces (MBF) producing liquid pig iron. In addition to

mini-altos fornos (MAF) produzindo gusa líquido. Além do

sinter, the main input to the MBFs will be nutcoke

sinter, o principal insumo para os MAF será o coque (small

(small coke) sourced from Colombia (1.1 mtpy nutcoke

coke) fornecido da Colômbia – (serão necessários 1,1 Mt/a

is required). When the project has reached Steady State

de coque). Quando a produção de gusa se estabilizar,

(SS), 2.0 million tonnes per year (mtpy) liquid pig iron

serão produzidas 2,0 Mt/a de gusa líquido, dos quais 1,5

will be produced, 1.5 million tons per year (mtpy) of

Mt/a serão exportados como ferro gusa sólido e os restantes

which will be exported as solid pig iron, and 0.5 mtpy

0,5 Mt/a irão abastecer uma Aciaria LD composta por um

hot metal will go to a Basic Oxygen Furnace (BOF),

Conversor Básico a Oxigênio (BOF), um Forno Panela (FP)

Ladle Furnace (LF), and Continuous Caster (CC) to

e uma máquina de Lingotamento Contínuo (LC), onde

produce steel billets for the market. MMX intend to

serão produzidos tarugos de aço para o mercado. A MMX

build a co-generation plant for every two MBFs (5 in

pretende construir uma planta de co-geração para cada

total) to supply power to the project, which will be self-

dois MBFs (total de 5), para fornecer energia ao projeto, e

sufficient in terms of electric power.

torná-lo auto-suficiente em termos de energia elétrica.
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Approximately 1.1 mtpy coke and coal fines will be

Cerca de 1,1 Mt/a de coque e finos de carvão serão

required for this project, and the sourcing of these

necessários para este projeto, e o fornecimento dessas

raw materials, which are to be imported, is critical to

matérias-primas, com previsão de serem importadas, é

the project.

um ponto crítico para o Projeto.

The base case configuration for this review of the Amapá
project is shown in the following flow diagram.
The base case configuration for this review of the Amapá

A configuração do caso base para o Projeto Amapá é

project is shown in the following flow diagram:

mostrada no fluxograma abaixo:

Iro n

O re
3 .0

7 2 %
2 8 %

fro m

m a rk e t

m tp y

p e lle t f e e d
sin te r fe e d

H P S
3 m tp y

N u tc o k e
0 .9 6 m tp y

2 S in te r P la n ts
3 .2 m tp y
s in te r

C o a l fin e s
0 .2 4 m tp y
1 0 m in i b a s t
fu rn a c e s
2 m tp y h o t m e ta l

P ig iro n fo r
ex p o rt
1 .5 m tp y

c o k e fin e s &
flu x e s
S c ra p
0 .0 6 m tp y

B O F
0 .5 m t p y s te e l

L a d le fu rn a c e
0 .5 m t p y

B ille t c a s te r
0 .5 m t p y
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Minério de Ferro
fornecimento: mercado
3 Mta
72% pellet feed

Nutcoke
0,96 Mta

HPS
3 Mta

10 mini altos-fornos
2 Mta de gusa

2 sinterizações
3,2 Mta sinter

Finos de coque e
fundentes

Finos de carvao
0,24 Mta

Sucata
0,06 Mta

Gusa para exportação
1,5 Mta

BOF
0,5 Mta aço

Forno Panela
0,5 Mta aço

Lingotamento
0,5 Mta

Tarugos para exportação
0,5 Mta

The plant site is currently being negotiated with the

O local da planta está sendo atualmente negociado com

government authorities, with MMX having requested a

as autoridades governamentais, tendo a MMX solicitado

piece of land in an industrial area of Macapá.

um terreno na região industrial de Macapá.

MMX has acquired a port approximately five km from the

A MMX adquiriu um porto a aproximadamente cinco km

potential plant site, along the Amazon River. The current

do provável local da planta, ao longo do Rio Amazonas.

plan is for this port to be used for export of iron ore from

O plano atual prevê que o porto será usado para exportar

Mine 66 (a separate project), and MMX expects to

minério de ferro da Mina 66 (projeto independente), e a

analyze the potential to increase the capacity of the port

MMX espera analisar a possibilidade de aumento de

to accommodate this planned pig iron and steel project.

capacidade a fim de acomodar o embarque do gusa e
dos tarugos produzidos neste Projeto.
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There are two critical issues regarding the port:

Há dois pontos críticos em relação ao porto:

•

There is a channel at the mouth
of the Amazon River that is not
deep enough to accommodate
fully loaded Panamax ships.
MMX is investigating costs to
dredge the river in the area.
Alternatively, MMX reports that
the ships can be loaded
according to instructions of the
applicable authorities up to
50,000
tonnes
deadweight
(instead of 60,000 tonnes). The
possibility of transshipment at
Espadarte port, in the State of
Para, for higher capacity ships, is
also being analyzed.

•

MMX reported on May 30, 2006
that: Texaco has a small terminal
for receiving petroleum products,
which is located in front of MMX
area. The engineering design will
be performed so that operations
will not interfere with the Texaco
terminal.

•

MMX reported on May 30, 2006
that: The billets shipment will be
carried out on the public harbor,
located approximately 1 km from
the MMX port. MMX has entered
into negotiations with “Companhia
Docas do Amapá”, in order to settle
the final commercial conditions
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•

Existe um canal na foz do Rio
Amazonas
que
não
é
suficientemente profundo para a
navegação de navios Panamax
totalmente carregados. A MMX
está investigando os custos de
dragagem do rio na área.
Alternativamente, os navios serão
carregados conforme instruções
das autoridades responsáveis até
50.000 toneladas de carga bruta
(em vez de 60.000 toneladas).
Também está em estudo a
possibilidade
de
transbordo
(transhipment) no porto de
Espadarte, Pará, para navios de
maior capacidade.

•

A MMX informou em 30 de maio
de 2006 que: a Texaco tem um
pequeno
terminal
para
recebimento de produtos de
petróleo, localizado em frente à
área da MMX. O projeto de
engenharia será efetuado de
forma que as operações não
interfiram com o Terminal da
Texaco.

•

A MMX informou em 30 de
maio
de
2006
que:
o
carregamento de tarugos será
efetuado no porto público,
localizado aproximadamente a 1
km do porto da MMX. A MMX
está em negociações com a
“Companhia Docas do Amapá”,
para
estabelecer
condições
comerciais definitivas.
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2.1.1 Scope of Amapá Project

2.1.1 Escopo do Projeto Amapá

The major scope items of the Amapá project are

Os principais itens de escopo do Projeto Amapá são:

summarized as follows:

•

The construction of 2 sinter plants
(including HPS facilities), each
with 1.6mtpy capacity to feed 5
mini blast furnaces.

•

The phased construction of 10
mini blast furnaces, each with 250
m3 working volume and nominal
capacity of 200,000 tpy pig iron.

•

Construction
of
a
BOF
steelmaking facility, along with
Ladle Furnace and Continuous
Caster with a capacity to produce
500,000 tpy steel billets

•

Construction of five co-generation
power plants

•

Essential ancillary equipment
necessary to enable the facilities to
operate effectively and safely.

•

Utilities to support operations,
buildings, general infrastructure
and human resources.

•

The effective delivery and
utilization of key raw materials for
iron and steel making.

•

Transport of raw materials and
products destined for export,
including investment to increase
the shipment capacity of port
facilities.
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•

A construção de duas plantas de
sinterização (incluindo instalações
de HPS), cada uma com
capacidade de 1,6 Mt/a para a
alimentação de 5 mini alto-fornos.

•

A construção sincronizada de 10
mini-altos fornos, cada um com
250 m3 de volume interno e
capacidade nominal de 200.000
t/a de ferro gusa.

•

Construção de uma aciaria,
composta por um Conversor LD
(BOF), um Forno Panela e uma
máquina
de
Lingotamento
Contínuo para produzir 500000
t/a de tarugos de aço.

•

Construção de cinco plantas de
co-geração de energia de 10
MW cada.

•

Equipamentos auxiliares necessários
para que as instalações operem com
eficiência e segurança.

•

Serviços públicos de apoio à
operação, prédios, infra-estrutura
em geral e recursos humanos.

•

Fornecimento e utilização efetiva
das matérias-primas essenciais
para produção de ferro e aço.

•

Transporte de matérias-primas e
de produtos para exportação,
incluindo
investimento
para
aumentar a capacidade de
embarque
das
instalações
portuárias.
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2.1.2 Status of Project Documents

2.1.2 Status dos Documentos do Projeto

There have been no studies or reports to date specifically

Não existem até está data estudos ou relatórios específicos

for the Amapá pig iron project. Therefore, Hatch based

para o projeto de ferro gusa do Amapá. Devido a este

this report on the Corumba Project, to the extent that

fato, a Hatch baseou este relatório no Projeto Corumbá,

there is a similar configuration. The Hatch review is also

que tem configuração semelhante. Foram realizadas ainda

based on a visit to the potential plant site and the MMX

discussões técnicas com a equipe da MMX, onde o

port. There were also discussions with MMX personnel,

conceito do Projeto foi identificado e diversas estimativas

where the Project concept was identified and various

de investimento e de custos de operação foram fornecidas

capital and operating cost estimates were provided to

para a Hatch pela MMX.

Hatch by MMX.
A MMX adquiriu um terreno na margem do Rio
MMX has acquired a site location along the Amazon

Amazonas onde será instalado um porto para atender o

River, where a port will be installed to serve its Mine 66

seu projeto da Mina 66. Os estudos realizados até esta

project. The studies carried out to date only consider the

data somente consideraram as exigências do projeto da

requirements of the Mine 66 Project. Further studies will

Mina 66. Será necessário concluir outros estudos relativos

have to be completed regarding the ports ability to

à capacidade do porto de acomodar o embarque de ferro

accommodate the pig iron and steel billets of the Amapá

gusa e tarugos do Projeto, e o investimento necessário

iron and steel project, and the investment required for this

para esta capacidade adicional. A MMX informa que uma

additional capacity. MMX reports that an engineering

empresa de engenharia especializada em Portos, foi

company that specializes in Ports has been hired to

contratada para desenvolver o projeto básico e o

develop the basic and detailed project for MMX’s port

detalhado para este porto.

location.
Parte da tecnologia planejada no Amapá é a mesma do
Some of the technology planned in Amapá is the same as

projeto Corumbá (mini-altos fornos), portanto o material

for the Corumbá project (mini blast furnaces), and so

de Corumbá foi usado na medida do possível.

material from the Corumbá was used as possible.
Os planos de suprimento de matérias-primas deverão ser
The raw materials supply plans need to be established;

estabelecidos para que então seja elaborado um estudo

then a pre-feasibility/feasibility study needs to be done for

de pré-viabilidade/viabilidade para o Projeto Amapá.

the Amapá Project.
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2.1.3

HPS Technology

2.1.3 Tecnologia HPS

Much of the success of the MBF has been associated with

Grande parte do sucesso do MAF está associado com sua

its ability to produce iron at acceptable productivity levels

capacidade de produzir ferro gusa a níveis aceitáveis de

while operating at high levels of non-agglomerated

produtividade quando operando em altos níveis de carga

burdens and charcoal as its main source of fuel.

não-aglomerada e tendo carvão vegetal como sua
principal fonte de combustível.

While many iron ore deposits in Brazil yield high levels of
natural lump ore of acceptable blast furnace quality, in

Embora muitos depósitos de minério de ferro no Brasil

some cases the lump ore yield is so low as to make its

produzem níveis elevados de minério granulado natural

exploitation commercially unattractive. This may be

de qualidade aceitável para alto-fornos, em alguns casos

because the ore is reduced to too small a size during

o minério granulado é tão baixo que torna sua

beneficiation or because the quality of the lump produced

exploração comercial pouco atraente. Isto pode ocorrer

is not of Blast Furnace quality (eg high decrepitation index).

porque o minério é reduzido a tamanhos muito
pequenos durante o beneficiamento ou porque a

Where the output of a mine is such that all the material

qualidade do granulado produzido não é adequada para

requires agglomeration for blast furnace use, it is possible

alto-forno (por exemplo, elevado índice de crepitação).

that the size distribution of the ore produced is not
suitable for sintering, eg if the ore has to be very finely

Onde a produção da mina é tal que todo o material que

ground in the concentration process it may be too fine for

requer aglomeração para uso em alto-forno, é possível

sintering and would ideally need to be pelletized. It is

que a distribuição por tamanho do minério produzido

also possible that there may be a high proportion of finely

não seja adequada para a sinterização, ou seja, se o

divided ore but also significant amounts of larger grained

minério tem de ser moído finamente no processo de

material suitable for sintering.

concentração, ele poderá ser muito fino para sinterização
e idealmente necessitaria ser pelotizado. Também é

The Hybrid Pellet Sinter (HPS) process has been

possível que possa haver uma alta proporção de finos de

developed to make use of ores which naturally contain

minério e também quantidades significativas de material

significant quantities of both pellet and sinter feed.

granulado mais adequado para sinterização.

The process was developed in the late 1980’s by JFE

O processo Pelotização Sinterização Híbrida (HPS) foi

(formerly NKK) in Japan in recognition that ores coming

desenvolvido para utilizar minérios que naturalmente

onto the market at that time contained increasing levels of

contém quantidades significativas tanto de minério para

fine material, ie < 0.125 mm. The technical problem

pelotização (“pellet feed”) quanto para sinterização

with such materials was that an excess of fines did not

(“sinter feed”). O processo foi desenvolvido no final dos

lend itself to the formation of stable micro-pellets during

anos 1980 pela JFE (então NKK) no Japão reconhecendo

the sinter raw mix preparation stage, which is necessary

que os minérios que chegavam ao mercado naquela

for high sintering productivity and quality.

época continham níveis crescentes de material fino, i.e.
< 0,125 mm. O problema técnico com tais materiais era

At many sinter plants this problem can be addressed by

que o excesso de finos não permitia a formação de

introducing to the mix other materials which will have

micro-pelotas estáveis durante o estágio de preparação da

compensating size designed to produce an overall sizing

mistura bruta de sinter, que é necessária para alta

of the mix suitable for good micro-pellet formation.

produtividade da sinterização e alta qualidade do sinter.

Probably for this reason the HPS system has had limited
application, although NKK have converted their largest
sinter plant at Fukuyama to this technology.
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An example of this type of application is at the João

Em muitas plantas de sinterização este problema é

Monlevade Plant of Belgo-Mineira in Brazil, where the

resolvido introduzindo à mistura outro minério de

HPS process was installed in 2002.

determinado tamanho que compense a carga do
minério fino, para produzir uma granulometria média

The Monlevade plant is associated with the Andrade

da mistura adequada à boa formação de micro-pelotas.

mine, which is capable of supplying all of its

É provável que por esse motivo o sistema HPS

requirements in terms of iron units but because of

apresente aplicação limitada, embora a NKK tenha

geological and mine equipment issues could not supply a

convertido sua maior planta de sinter em Fukuyama

suitable lump. It was also necessary to introduce a certain

para esta tecnologia. Um exemplo deste tipo de

proportion of imported sintering ores to achieve the size

aplicação pode ser visto na planta de João Monlevade

distribution necessary to achieve acceptable levels of

da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira no Brasil,

sinter productivity.

onde o processo HPS foi instalado em 2002.

The introduction of the HPS process has led to an

A planta de Monlevade está associada à mina de

increase in productivity of 15% and allowed the use of

Andrade, que é capaz de suprir todas as necessidades em

100% of the Andrade mine output at the sinter plant.

termos quantitativos de minério de ferro, mas devido a

Quality improvement and benefits at the Blast Furnaces

questões geológicas e de equipamentos da mina não

are also claimed.

pôde suprir um granulado adequado. Também foi
necessário introduzir uma certa quantidade de sinter feed

The use of HPS in the blast furnace is not widespread and

importado para alcançar a distribuição granulométrica

there is little reference material to benchmark the

necessária

performance of HPS in the blast furnace, on that basis

produtividade da sinterização.

para

alcançar

níveis

aceitáveis

de

there could be some technical risk associated with its use.
A introdução do processo HPS levou a um aumento de
produtividade da ordem de 15% e permitiu o uso de
100% da produção da mina Andrade na planta de
sinterização. São também mencionadas melhorias na
qualidade do sinter e benefícios para os alto-fornos.
A utilização de sinter HPS no alto-forno não é ampla e há
pouco material de referência para estabelecer o

benchmark de desempenho no alto-forno. Assim sendo,
poderia existir algum risco tecnológico associado à sua
utilização.
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The HPS Process

O Processo HPS

The HPS process consists basically of a conventional

O Processo HPS consiste basicamente de uma

sinter plant in which modifications have been made

sinterização

to the raw mix preparation facilities prior to the

modificações nas instalações de preparo da mistura das

sintering process.

matérias primas antes do processo de sinterização.

In the conventional process fine ores, ground solid fuel

No processo convencional, o minério fino, o combustível

and fluxes are pre-blended in the correct proportions and

sólido moído e os fundentes

then mixed with water and process return fines in a

proporções corretas e então misturados à água e finos de

rotating steel mixing drum. In a second stage of the

retorno do processo em um tambor giratório para

mixing process, either in the same drum or in a separate

preparação da mistura a sinterizar. No segundo estágio do

temperature drum, additional water is added and the raw

processo de mistura, no mesmo tambor ou em um

mix is agglomerated by the rolling action of the drum to

tambor separado de pelotização, mais água é adicionada

form quasi-pellets. It is important for the productivity of

e a mistura bruta é aglomerada pela ação giratória do

the subsequent sintering process that these micro-pellets

tambor para formar quasi-pelotas. É importante para a

are of a good size and strength to avoid breakdown in

produtividade do processo de sinterização subseqüente

subsequent handling.

que essas micro-pelotas sejam de bom tamanho e
resistência

The size and stability of the micro-pellets formed are a

convencional

na

qual

foram

feitas

são pré-misturados nas

para evitar degradação no manuseio

subseqüente.

function of the moisture addition, the iron ore particle
surface properties and their size distribution. It is

O tamanho e a estabilidade das micro-pelotas são função

important that the correct ratio of coarse material, nucleus

da adição de água, das propriedades superficiais da

formers, and fine material, and adhering particles, are

partícula de minério de ferro e sua distribuição

present. With a suitable iron ore mix and good

granulométrica. É importante que a proporção correta do

preparation facilities it is possible to achieve sinter

material grosso, formadores de núcleo, e de material fino,

productivities over 40 t/m2/day, but if the size distribution

partículas aderentes, estejam presentes. Com uma mistura

of the iron ores is inappropriate the productivity levels

adequada de minério de ferro e instalações de preparação

can be greatly reduced.

adequadas, é possível alcançar produtividades de
sinterização acima de 40 t/m2·dia, porém se o tamanho

In the HPS process the iron ore and flux are mixed as in

da distribuição dos minérios de ferro for inadequado, os

the conventional sinter plant but pelletizing is carried out

níveis de produtividade são fortemente reduzidos.

in large rotating discs as used in conventional pellet
production. The intense rolling action of the disc allows

No processo HPS, o minério de ferro e os fundentes são

the formation of pellets up to 10 mm to be formed, the

misturados em uma planta convencional de sinter, porém

use of burnt lime as a binder ensures that the pellets have

a pelotização é realizada em discos giratórios usados na

acceptable stability for subsequent processing.

produção convencional de pelotas. A ação giratória
intensa do disco permite a formação de pelotas de até 10

The pellets formed in the discs are then processed in a

mm. O uso da cal como aglomerante assegura que as

further drum where fine coke is added to form an

micro-pelotas

adhering layer on the surface of the pellets. This method

processamento subseqüente.

of adding the solid fuel ensures the efficient use of the
fuel in the sintering process – fuel in the centre of the
pellets would not be fully utilized because of heat transfer
considerations.
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The pellets are carefully fed to the sinter bed via rubber

As micro-pelotas formadas nos discos são então

conveyors, without the use of a holding hopper, to

processadas em outro tambor onde adiciona-se finos de

minimize size degradation of the pellets. The pellets are

coque para formar uma camada aderente na superfície

distributed on to the strand by segregation equipment to

das mesmas. Este método de adição de combustível

optimize the size gradient through the sinter bed. A low

propicia uma maior eficiência na utilização do

temperature drying zone prior to bed ignition is

combustível na sinterização – o combustível no centro

necessary to prevent bursting of pellets on sudden

das pelotas não seria totalmente queimado por questões

heating after ignition.

de transferência de calor.

Following ignition the sinter mix is sintered as in the

As micro-pelotas são alimentadas cuidadosamente no

conventional process by the application of suction to

leito de sinterização por meio de correias transportadoras ,

the base of the bed laid on the moving grate .The

sem passar por um silo de estocagem, a fim de minimizar

process is designed so that the flame-front initiated by

a degradação das micro-pelotas. As pelotas são

the ignition furnace reaches the bottom of the bed as

distribuídas na grelha da sinterização pelo equipamento

the grate reaches the end of the strand where the

de segregação para otimizar a distribuição granulométrica

finished sinter is tipped off the grate prior to crushing

no leito. Uma zona de secagem de temperatura

and screening operations.

relativamente baixa antes da ignição da mistura é
necessária para evitar que as micro-pelotas colapsem
devido ao aquecimento intenso após a ignição.
Depois da ignição a mistura é sinterizada como no
processo convencional pela sucção de ar na base do
leito, a medida que a grelha se movimenta. O processo
de sinterização foi projetado de forma que a frente de
combustão iniciada pelo forno de ignição alcance a parte
inferior do leito a medida que a grelha alcance o final da
máquina onde o sinter é descarregado antes das
operações de britagem e peneiramento.
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2.1.4 HPS Performance and raw materials

2.1.4 Desempenho de HPS e matérias-primas

Fine iron ore will be received as merchant HPS sinter

O minério de ferro fino será recebido como sinter feed

feed purchased on the market. The material they will

HPS comercial adquirido no mercado. A MMX supõe

source on the market is assumed by MMX, based on their

que o material adquirido no mercado, a partir de sua

experience in the area, to be two main product types,

experiência na área, seja de dois tipos principais de

70% pellet feed and 30% sinter feed. The nature of the

produtos: 70% de “pellet feed” e 30% de “sinter feed”.

material assumed is such that the additional expense of

A natureza do material assumido é tal que a despesa

the HPS rather than a conventional sinter plant is justified,

adicional do HPS, mais do que uma planta de sinter

to achieve acceptable productivity rates and to consume

convencional é justificada, para atingir taxas de

all of the mine output without the requirement of

produtividade aceitáveis e para consumir o total da

purchasing sinter fines.

produção da mina sem a necessidade de comprar finos
de sinter.

After the iron ore sourcing plan is defined, it will be
necessary to test the iron ore to determine its

Após a definição do plano de compra de minério de

suitability for the HPS process. Only at this time will it

ferro, será necessário testá-lo

be possible to define the economic justification for

adequação ao processo HPS. Somente então será

HPS at this Project.

possível definir a justificativa econômica para o HPS

para determinar sua

neste Projeto.

2.1.5 Sinter Plant Technology

2.1.5 Tecnologia de Planta de Sinterização

The sintering process to agglomerate fine ore

O processo de sinterização para aglomerar partículas

particles into large lumps which can be processed

de minérios finos em grandes pedaços, de forma a

successfully in a shaft furnace was the successor of a

possibilitar sua utilização nos fornos de cuba foi o

number of processes used to agglomerate ferrous and

sucessor de vários processos de aglomeração de

non ferrous ores. The continuous grate sinter

minérios ferrosos e não-ferrosos. A máquina de sinter

machine designed by Dwight and Lloyd, which is the

de grelha contínua foi projetada por Dwight e Lloyd,

most prevalent sintering technology today, was

é a tecnologia dominante de sinterização atualmente

originally developed in the early part of the last

e foi originalmente desenvolvida na primeira parte do

century to upgrade copper bearing ores.

século passado, para concentrar minérios de cobre.
a

O processo de sinterização consiste essencialmente de

continuously moving grate onto which a pre–blended

uma grelha móvel contínua na qual uma mistura pré-

mix of fine iron ore, flux and solid fuel is fed to form a

misturada de minério de ferro fino, fundente e

level bed of material approximately 500 mm deep. The

combustível sólido é alimentada formando uma camada

sintering process is initiated by the application of high

de material com aproximadamente 500 mm de

temperature in an ignition furnace which ignites the fuel

espessura. O processo de sinterização é iniciado

in the sinter mix creating a flame front at the surface of the

câmara de ignição que queima o combustível da mistura

bed. As the grate continues to move suction is applied to

criando uma frente de combustão na superfície da

the bottom of the bed through apertures in grate bars

camada a sinterizar. Conforme a grelha avança promove-

forming the base of the grate.

se a sucção de ar na parte inferior do berço através das

The

sintering

process

consists

essentially

of

aberturas da grelha.
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The suction applied by large waste gas fans draws air

A sucção aplicada por grandes exaustores fazem com

through the surface of the sinter bed which propagates

que o ar atravesse a superfície do leito de sinter

the flame front down through the bed of material. As the

propagando a frente de combustão para baixo através da

flame front moves downwards it creates sufficient heat to

mistura. Conforme a frente de combustão se move para

melt the smaller particles in the mix and the surface of the

baixo, ela gera calor suficiente para fundir as partículas

larger particles. It is this incipient melting of the particles

menores da mistura na superfície das partículas maiores.

which enables the fine material to bind together to form

É a fusão incipiente das partículas que permite que o

the large lumps necessary for the blast furnace process.

material fino se aglomere para formar os aglomerados de
tamanho adequado para o carregamento no alto-forno.

When the flame front has reached the bottom of the
bed, the sintering process is complete and the sinter

Quando a frente de combustão alcança a parte inferior

cake is tipped off the end of the grate to be crushed,

do leito, o processo de sinterização é finalizado e a massa

cooled and screened to a size suitable for charging to

sinterizada é descarregada na parte final da grelha para

the blast furnace.

ser britado, resfriado e peneirado para obter-se a
granulometria adequada para utilização no alto-forno.

Following the final screening at the undersize
screen, sinter is transported by conveyor to the blast

Após a etapa final de peneiramento para a retirada

furnace bunkers.

dos finos (undersize), o sinter é transportado por
correia transportadora para os silos do alto-forno.

The advantages of the process are:

As vantagens do processo são as seguintes:

•

sinter is an excellent blast furnace
material with adequate hot and cold
strength, an irregular shape which
facilitates good charging control and
high burden reducibility, and
chemistry tailored to meet the needs
of the particular process

•

the process can be used on a wide
range of different ore types with
differing chemistry, size distribution
and metallurgical properties

•

•

by varying the proportion and
type of flux additions it is
possible to produce sinter with a
wide range of chemical and
metallurgical properties
by varying sinter chemistry, sinter
can form a varying fraction of the
blast furnace burden from a small
proportion up to 100 %
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•

o sinter é um excelente material
para o alto-forno com resistência
a quente e a frio adequadas,
tendo forma irregular que facilita
o bom controle de carregamento
e a redutibilidade da carga, com
composição química ajustada
para atender a necessidades
específicas do processo.

•

o processo pode utilizar diferentes
tipos de minérios com composição
química, distribuição granulométrica
e propriedades metalúrgicas diversas.

•

variando a proporção e o tipo de
fundente é possível produzir
sinter com uma grande variedade
de propriedades químicas e
metalúrgicas.
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•

heat
consuming
raw
flux
additions at the blast furnace can
be eliminated by adding the
equivalent flux to the sinter; this
will save expensive coke in the
blast furnace at the expense of
cheaper fuels in the sinter plant

•

sintering is a mature process with
a large number of plants in
operation in many countries,
producing sinter from a wide
range of raw materials, with a
large base of operating and
technical knowledge

•

sinter plants can be purchased in a
range of different sizes, from 75 m2
to over 500 m2 sintering area from
a number of respected suppliers

•

variando a composição química
do sinter, pode-se utilizá-lo em
diversas proporções na carga do
alto-forno, desde uma pequena
proporção até 100 %.

•

Elimina-se
as
adições
de
fundentes diretamente no altoforno
adicionando-se
a
quantidade
equivalente
de
fundente no sinter; isso reduzirá
o consumo de coque no altoforno, utilizando combustíveis
mais baratos na sinterização.

•

a sinterização é um processo
maduro, com um grande número de
plantas em operação em muitos
países, produzindo sinter a partir
uma grande variedade de matérias
primas, com uma grande base de
conhecimento operacional e técnico

•

as plantas de sinter podem ser
adquiridas em diversos tamanhos,
de 75 m2 a mais de 500 m2 de
área de grelha de sinterização, de
diversos
fornecedores
bem
conceituados mundialmente.

Limitations of the sinter process include:

•

where iron ores are derived from
a limited number of sources, eg a
self owned mine, the naturally
occurring size distribution and /
or the surface properties of the
ore produced may not be suitable
for high sintering productivity;
under these circumstances it may
be
necessary
to
purchase
additional material to achieve
adequate sintering rates

•

strict control of the process and
installation of the correct equipment
is
necessary
to
maintain
environmental performance at the
necessary standard

•

the sintering process is a highly
maintenance intensive process
and it is necessary to have a well
organized planned maintenance
regime in place to achieve
acceptable availability levels

As limitações do processo de sinterização incluem:
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•

quando os minérios de ferro são
derivados
de
um
número
limitado de fontes, por exemplo,
de mina própria, a distribuição
granulométrica
que
ocorre
naturalmente
e/ou
as
propriedades
superficiais
do
minério
podem
não
ser
adequadas à alta produtividade
da
sinterização;
nessas
circunstâncias,
poderá
ser
necessário
comprar
material
adicional para alcançar as taxas
de produtividade adequadas.
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Providing the correct operational and maintenance

•

o controle rigoroso do processo e
a instalação de equipamentos
adequados são necessários para
que a operação atenda aos
padrões ambientais.

•

o processo de sinterização
requer muita manutenção e é
necessário ter um plano de
manutenção bem organizado
para alcançar os níveis de
disponibilidade adequados.

regimes are in place the sintering process is well
suited to producing agglomerates suitable for blast
furnace consumption from most fine ores.

O processo de sinterização, desde que adotados os
regimes adequados de operação e manutenção, é
bem apropriado para a produção de aglomerados
adequados para a utilização em altos-fornos para a
maioria dos minérios finos.
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2.1.6 Mini Blast Furnace Technology

2.1.6 Tecnologia de Mini-Alto Forno

Developments in ironmaking technology have resulted in

O desenvolvimento na tecnologia de fabricação de

improvements in blast furnace operations with benefits of

ferro gusa resultou em melhorias nas operações de

increased productivity, lower energy consumption and

alto-forno

improved hot metal quality. Increasing blast furnace size

produtividade, diminuição de consumo energético e

has contributed significantly to achieving these benefits.

melhor qualidade do metal líquido. O aumento do

com

benefícios

de

aumento

de

tamanho do alto-forno contribuiu significativamente
For large blast furnaces to operate successfully, stringent

para alcançar esses benefícios.

raw material selection and quality is necessary, with high
levels of control and automation, expensive refractories

Para os alto-fornos maiores operarem com sucesso, é

with complex cooling systems, requiring high capital

necessário uma rigorosa seleção de matérias-primas e

investment and long campaign lives.

qualidade, com altos níveis de controle e automação,
refratários dispendiosos com sistemas de refrigeração

Counter to the trend towards capital intensive ironmaking

complexos, requerendo altos investimentos e longas

has been the development in certain countries of mini

vidas úteis.

blast furnace (MBF) technology, which can utilize
broader quality ranges and grades of raw materials and

Contrário à tendência de fabricação de ferro gusa em

can produce pig iron in smaller quantities more suited to

instalações intensivas em capital, em determinados

mini mill scale operations.

países desenvolveu-se a tecnologia de mini-altos
fornos (MAF), que podem utilizar uma gama mais

Technically, mini blast furnaces are simply conventional

ampla de tipos e qualidades de matérias-primas e

blast furnaces on a small scale. The thermo-chemical

podem produzir ferro gusa em quantidades menores

processes, the overall design of the furnace structure, the

e mais adequadas a operações para o fornecimento

charging system, the tapping procedures and the raw

de gusa sólido para usinas semi-integradas.

materials used are all very similar. The small scale of the
equipment, however, allows the use of inexpensive

Tecnicamente, os mini-altos fornos são simplesmente

alternatives in several areas in terms of equipment, input

os alto-fornos convencionais em uma escala menor.

materials and construction techniques.

Os processos termo-químicos, o desenho geral da
estrutura do forno, o sistema de alimentação, os

It is evident that there are clear advantages in the use of

procedimentos de vazamento e as matérias-primas

mini blast furnaces in a location with a relatively limited

utilizadas são muito similares. A escala menor do

demand for hot metal such as a mini mill environment.

mini-altos fornos, entretanto, permite o uso de

These advantages arise from the ability to achieve good

alternativas mais econômicas em várias áreas como

productivity from cheap and readily available raw

equipamentos, insumos e técnicas de construção.

materials with low-level technology:
É evidente que há claras vantagens no uso de mini-

•

•

MBF capacity fits the scale of
operations found in many parts
of Brazil

alto fornos em locais de demanda relativamente

There
is
no
commercial
availability of coal in Brazil and
coke for use in small operations
would need to be imported

da capacidade de alcançar boa produtividade a partir

limitada para gusa líquido tais como em uma
siderúrgica semi-integrada. Essas vantagens decorrem
de matérias-primas baratas e amplamente disponíveis
com tecnologia menos sofisticada:
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•

The MBF will work well with
lump ore found in Brazil

•

MBF and ancillary equipment use
only basic technology well suited
for long term, reliable operation in
remote areas of Brazil

•

A capacidade do MAF se
enquadra na escala de produção
adequada a muitas partes do Brasil

•

Não há disponibilidade de carvão
coqueificável no Brasil e o coque
para uso em operações de pequeno
porte tem de ser importado

•

O MAF trabalha bem com o minério
granulado encontrado no Brasil

•

O MAF e os equipamentos
auxiliares
utilizam
apenas
tecnologia básica apropriada para
operações confiáveis, de longo
prazo, em áreas remotas do Brasil

With the pig iron/hot metal capacity planned for Amapá,
further

study

should

include

a

comparison

of

conventional blast furnace technology with mini blast
furnaces. In this situation, a conventional blast furnace
would probably be the better choice. A different source of
fuel than the nutcoke would have to be investigated if
conventional blast furnace is the chosen alternative.
The conventional blast furnace process is a well
established technology found in the majority of

Para a capacidade de produção da gusa planejada para o

steelmaking countries. The process has evolved over

Projeto Amapá, um estudo mais aprofundado deve ser

centuries from a charcoal based, low productivity

realizado comparando-se as tecnologias de alto-forno

small scale unit to the high productivity, coke based

convencional e a tecnologia de mini-altos fornos. Nesta

technology of today, supported by a large body of

situação, o alto-forno convencional seria provavelmente

research and development technology and widespread

uma escolha melhor. Uma outra fonte de combustível

technical expertise.

além do small coke também deveria ser investigada, caso
o alto-forno convencional for a alternativa escolhida.
O processo de alto-forno convencional é uma tecnologia
bem estabelecida presente na maioria dos países que
produzem aço. O processo evoluiu através dos séculos,
da utilização de carvão vegetal e unidades de pequena
escala e baixa produtividade para o estágio atual baseado
em carvão mineral em larga escala e alta produtividade,
auxiliadas por um grande número de pesquisas científicas
e desenvolvimentos tecnológicos, bem como por um
expertise técnico amplamente difundido.
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2.1.7 MBF Performance and Raw Materials
Coke performs several key functions in the blast furnace

2.1.7 Desempenho do MAF e das
Matérias-Primas

whether the unit is an MBF or a conventional furnace.

O coque desempenha várias funções importantes no
alto-forno, quer a unidade seja um MAF ou um alto-

•

coke supplies the major proportion
of the thermal input to the process

•

coke layers provide a permeable
path for furnace gases to progress
through the furnace stack,
reducing the resistance of the
burden to gas flow

•

•

forno convencional.

coke in the furnace hearth is the
only solid material existing and
must retain its strength and sizing to
allow good drainage of liquid iron
and slag during the tapping process
coke is the source of carbon
which enters the hot metal,
lowering the melting point and
allowing the material to be fluid at
lower temperatures

•

o coque fornece a maior parcela da
energia térmica para o processo.

•

as camadas de coque promovem a
permeabilidade do leito, criando
caminhos preferenciais para a
passagem do gás redutor no interior
do forno, reduzindo a resistência da
carga ao fluxo de gás.

•

o coque é o único material sólido
no cadinho do alto-forno e precisa
manter sua resistência e tamanho
para permitir a drenagem do gusa
líquido e da escória durante o
processo de vazamento.

•

o coque é a fonte do carbono que
se incorpora ao metal líquido,
abaixando o seu ponto de fusão e
permitindo que o material se torne
fluido a temperaturas mais baixas.

The chemical, physical and metallurgical properties of the
coke will have a strong influence on how well the coke
performs these functions and consequently the success of
the blast furnace operation.

As propriedades químicas, físicas e metalúrgicas do
coque têm forte influência no desempenho do mesmo
no interior do forno, de acordo com os pontos citados
acima, e conseqüentemente no sucesso da operação
do alto-forno.
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The coke for the Amapá project is to be sourced from

O coque para o Projeto Amapá será proveniente da

Colombia and has the following properties:

Colômbia e tem as seguintes propriedades:

Table 2.2: - Colombian Coke Properties

Tabela 2.2: - Propriedades do Coque Colombiano

Moisture

7%

Umidade

7%

Ash

15%

Cinzas

15%

Vol Mat.

3%

Material Volátil

3%

Sulphur

0.6%

Enxofre

0,6%

Sizing

5-35 mm

Granulometria

5-35 mm

The quality of coke to be purchased for the Amapá

A qualidade do coque a ser utilizado para o Projeto

development would not be acceptable to most operators

Amapá não seria aceitável para a maioria dos operadores

of conventional blast furnaces because of its high ash

de alto-fornos convencionais devido ao seu alto teor de

content but primarily because of its small size range.

cinzas, e principalmente devido a sua granulometria

Coke of this specification would be regarded as nut coke

reduzida. Este tipo de coque é denominado small coke

and limited to less than 15% of the coke charged in a

ou nut coke e é limitado a menos de 15% do coque

conventional blast furnace.

carregado em um alto-forno convencional.

The MBF however is able to operate with raw material

No entanto, o MAF pode operar com matérias-primas

properties

in

que apresentem propriedades que não seriam aceitáveis

conventional furnace practices and providing the

para a operação de alto-fornos convencionais, e desde

quality of the imported coke is maintained within

que a qualidade de coque importado seja mantida dentro

specification then there is low technical risk of MBF

das especificações, há baixo risco tecnológico do produto

output being limited by coke quality.

do MAF ser limitado pela qualidade do coque.

which

would

be

unacceptable
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The purchasing of coke in large quantities on the world

A compra do coque em grandes quantidades no mercado

market requires careful and continuous management

a mundial requer uma gestão cuidadosa e contínua

because of the volatile nature of the price and supply

devido à volatilidade do preço e dos mecanismos de

mechanisms acting within the system, and the

fornecimento, e às conseqüências do não recebimento de

consequences of not receiving a consistent supply of

um fornecimento consistente de coque de boa qualidade.

good quality coke. The extra requirement of over 0.95

A demanda adicional de coque de mais de 0,95 Mt/a,

mtpy of coke, even undersize material, to support one

mesmo de material de granulometria mais fina, para

business is likely to have a significant impact on the

sustentar uma operação independente poderá promover

international coke market. It is a basic assumption that the

um impacto significativo no mercado a internacional de

procurement of coke is treated as a key quality activity

coque. É uma hipótese básica que o fornecimento de

and handled with the appropriate level of technical and

coque será tratado como uma atividade-chave para a

commercial diligence.

qualidade e tratado com o nível apropriado de diligência
técnica e comercial.

Other supplies
Outros insumos
An important material for the success of the project will
Um importante material para o sucesso do processo será

be injection coal for the MBF.

o carvão fino a ser injetado nos MAFs.
A wide range of coal types have been injected into blast
furnaces and there are several philosophies with respect

Diversos tipos de carvão são injetadas em alto-fornos e há

to what type of coal is the ideal choice.

diferentes filosofias a respeito do tipo de carvão ideal.

The most important technical properties of coal which

As mais importantes propriedades técnicas do carvão

influence the desirability of a particular material are the

para injeção são a taxa de substituição de coque e a

coke replacement ratio and the combustibility of the coal.

combustibilidade do carvão.

The replacement ratio, which determines the quantity of

A taxa de substituição que determina a quantidade de

coke which can be replaced by 1 kg of coal, is obviously

coque que pode ser substituída por 1 kg de carvão , é

important when assessing the economics of coal

obviamente importante quando se avalia os dados

injection, a high replacement ratio being desirable to

econômicos da injeção de carvão, uma alta taxa de

minimize ironmaking costs.

substituição é desejável para minimizar os custos de
produção de gusa.

Coal factors affecting the replacement ratio include the
ash content and volatile matter, the lower the ash content,

Os fatores que afetam a taxa de substituição são o

the higher will be the replacement ratio for the same coal

conteúdo de cinzas e matéria volátil. Quanto mais baixo

type. High replacement ratios are normally found in low

o conteúdo das cinzas, mais alta a taxa de substituição de

volatile matter coals where little energy is lost in driving

alguns tipos de carvão. As altas taxas de substituição são

off the volatile matter in the coal.

normalmente encontradas em carvões com baixa matéria
volátil onde pouca energia é perdida ao se retirar a
matéria volátil do carvão.
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This coal combustibility determines the maximum

A

amount of coal that can be injected per tonne of hot

quantidade máxima

metal and also the level of coal that can be injected

injetada por tonelada de gusa líquido e também o

without the use of oxygen. Coals with high combustibility

nível de carvão que pode ser injetado sem

are often high volatile coals which can be injected at high

enriquecimento de oxigênio no ar soprado. Os

levels but tend to have a depressant effect on flame

carvões com alta combustibilidade são geralmente

temperature, and thus need high blast temperatures

de alto teor de matéria volátil que podem ser

and/or oxygen injection to maintain hearth temperatures

injetados em altos níveis, mas tendem a ter um

at appropriate levels.

efeito depressor na temperatura de chama, e

combustibilidade

do

carvão

determina

a

de carvão que pode ser

portanto necessitam de altas temperaturas de sopro
The choice of coal to inject is a complex decision

e/ou

balancing the effects of several key parameters including

temperaturas do cadinho nos níveis apropriados.

injeção

de

oxigênio

para

manter

as

initial price, proximate analysis, size analysis, hardness,
etc. Value in use models are normally used to optimize

A escolha do carvão a ser injetado é uma decisão

the decision making process.

complexa que leva em conta os efeitos de diversos
parâmetros fundamentais inclusive o preço inicial, a

Another major additional material input into the process

análise imediata, a análise granulométrica, a dureza, etc.

is limestone either in the form of lump for the blast

Modelos para cálculo do valor em uso do coque são

furnace and/or limestone fines for use in the HPS plant.

normalmente utilizados para otimizar o processo de
tomada de decisão.

Limestone of high quality is of plentiful supply in
Brazil and the possibility of purchasing ready

Outra matéria prima importante para o processo é o

crushed material from nearby cement works is an

calcário, quer na forma granulada para o alto-forno ou

attractive option to installing crushing equipment to

sob a forma de finos para uso na sinterização.

produce sintering feedstock.
Há uma vasta oferta de calcário de alta qualidade no
As Brazilian limestone is generally of high chemical

Brasil e a possibilidade de comprá-la já britada de fábricas

purity there is low risk that the chemistry of the material

de cimento próximas é uma opção atraente em vez de

will be out of specification to the extent that either

instalar equipamento para britá-la e produzir calcário

sintering or ironmaking will be adversely affected. As the

para sinterização.

process of crushing and screening of limestone is
widespread and at low technological level there is

Como o calcário brasileiro é geralmente de alta

considered to be low technical risk from inadequate

pureza , o risco é baixo de que o material esteja fora

limestone sizing.

da especificação a ponto de afetar significativamente
a sinterização e o MAF. Como o processo de
moagem e peneiramento do calcário é amplamente
difundido e tecnologicamente pouco sofisticado, há
baixo risco técnico de se obter calcário fora das
dimensões adequadas.
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2.1.8 BOF Technology

2.1.8 Tecnologia dos Conversores a Oxigênio

The essential feature of the BOF is the production of steel

A característica essencial da tecnologia

from hot metal and scrap by blowing oxygen into the

produção de aço a partir de ferro gusa líquido e sucata

charge in a refractory lined vessel, the thermal energy to

através de sopro de oxigênio puro na carga em um vaso

melt the scrap and heat the charge to tapping temperature

revestido de material refratário.A energia térmica para

being obtained from the oxidation of impurities contained

fundir a sucata e elevar a temperatura da carga para o

in the hot metal.

vazamento do aço é obtida pela oxidação das impurezas

BOF é a

contidas no ferro gusa líquido.
The development of the Basic Oxygen Process in its
current form began in the early 1950’s at the Linz and

O desenvolvimento do Conversor a Oxigênio em sua

Donawitz plants in Austria. The so called LD converters

forma corrente começou no início dos anos 1950 nas

evolved from a series of attempts

plantas de Linz e Donawitz, na Áustria.

to develop a

Os assim

energy

chamados conversores LD evoluíram de uma série de

requirements starting in the nineteenth century with

tentativas para desenvolver um processo para fabricação

Bessemer and Thomas.

de aço sem nenhuma exigência de energia externa no

steelmaking

process

with

no

external

século XIX de Bessemer e Thomas.
The availability after World War II of processes
capable of producing large quantities of oxygen

Após a Segunda Guerra Mundial a disponibilidade de

enabled the production of ductile steel without the

processos capazes de produzir grandes quantidades de

high nitrogen content associated with previously air

oxigênio permitiram a produção de aços dúcteis sem o

blown converter processes.

elevado

teor de nitrogênio associado aos processos

anteriores de conversor com injeção apenas de ar.
Since the introduction of the process in small vessels in
Austria the technology has developed world wide with

Desde a introdução do processo em pequenos

maximum vessel heat capacity increasing to 350 tonnes

conversores na Áustria, a tecnologia se desenvolveu

and above, with a range of technological advances to

mundialmente com a capacidade do conversor por

improve quality, productivity, flexibility and economy.

corrida alcançando mais de 350 toneladas, com
uma grande diversidade de avanços tecnológicos

The term BOF (Basic Oxygen Furnace) now covers a

para

range of variants of the original concept of blowing

flexibilidade e economia.

melhoria

da

qualidade,

produtividade,

oxygen into the bath through a water cooled lance
introduced into the top of the vessel, converters can now

O termo Conversor a Oxigênio ou BOF – Basic

Oxygen Furnace atualmente cobre diversas variantes

be top blown, bottom blown or a combination of both.

do conceito original de oxigênio soprado em banho
Because of the continuous technological development of

através de uma lança resfriada com água introduzida

the process, the BOF accounts for 60 % of all steel

no topo do reator. Os conversores atualmente podem

produced world wide and is likely to increase this

ser soprados pelo topo, soprados pela parte inferior ou

proportion as time progresses.

uma combinação de ambos.

The benefits of the BOF Process include:

Devido ao desenvolvimento tecnológico contínuo do

•

processo, o BOF hoje é responsável por 60% do aço

the capability to melt up to 20 %
of scrap without the necessity for
an external source of energy

produzido no mundo e a tendência é esta proporção
aumentar com o tempo.
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•

•

•

•

the use of pure oxygen enables
the production of low nitrogen
ductile steels

Os benefícios do Processo BOF incluem:

•

the cycle time of around 40
minutes is well matched to
maintaining long sequences of an
associated continuous casting plant

a capacidade de fundir até 20%
da sucata sem a necessidade de
fonte externa de energia

•

a wide range of technological
advances are available to improve
quality and productivity

o uso de oxigênio puro permite a
produção de aços dúcteis com
baixo teor de nitrogênio

•

o ciclo de cerca de 40 minutos (tapto-tap) permite boa sincronização
com o lingotamento contínuo para
a produção de longas seqüências
de um determinado produto.

•

a grande gama de avanços
tecnológicos que estão disponíveis
para melhorar a qualidade e a
produtividade

•

os avanços da tecnologia de
materiais refratários e das medidas
de proteção do revestimento, tais
como o slag splashing (aspersão de
escória sobre o revestimento
refratário do conversor) permitiram
que a vida útil aumentasse
significativamente
durante
os
últimos anos, sendo que campanhas
de 20.000 corridas são alcançadas
atualmente, o que diminui os custos
de refratários e aumenta a
disponibilidade dos equipamentos.

•

procedimentos de vazamento
livres de escória têm sido
desenvolvidos para melhorar o
controle de fósforo e maximizar o
rendimento das ferro-ligas.

•

uma gama de variantes do processo
foram desenvolvidas para atender
diversas exigências de processo,
como o aumento da carga de
sucata, a produção de aços com
baixíssimos teores de impurezas e
ciclos muito curtos.

advances in refractory technology
and lining protection measures
such as slag splashing have
allowed campaign life to increase
significantly over recent years,
lives of 20,000 heats are now
being achieved, which decreases
refractory costs and increases
vessel availability

•

slag free tapping procedures have
been developed to improve
control of phosphorous and
maximize alloy yield

•

a range of process variants have
been developed to cover a wide
range of process requirements,
including increased scrap melting,
ultra low impurity steel and very
low cycle times

•

a long history of technological
developments and a large base of
technical expertise

•

relatively
low
requirements

electricity

The limitations of the BOF include:

•

low scrap melting capability in its
basic form compared to EAF
(Electric Arc Furnace) and EOF
(Energy
Optimizing
Furnace)
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•

need for a very high building to
accommodate the lance and its
associated equipment

•

environmental issues including
the disposal of steelmaking slag,
require an extensive range of
counter measures to maintain
acceptable standards

•

uma
longa
história
de
desenvolvimentos tecnológicos e
uma grande base de expertise
técnico.

•

consumo relativamente baixo
de eletricidade

As limitações de BOF incluem:

Summary

•

baixa
capacidade
de
carregamento de
sucata em
comparação com Forno Elétrico a
Arco Voltaico (FEA) e do Forno
de Otimização de Energia (EOF)

•

necessidade de prédio muito alto
para acomodar a lança e seus
equipamentos associados

•

questões ambientais, inclusive a
disposição
da
escória
da
fabricação de aço, requerem uma
variedade de contra-medidas para
atender os padrões ambientais
estabelecidos.

The BOF is an acceptable process in a wide range of
steelmaking situations and is particularly well suited
when a large source of low cost hot metal is available and
the requirement to melt scrap is low.

Resumo
O BOF é um processo aceitável em um grande número
de situações para fabricação de aço e é particularmente
bem adequado quando está disponível uma grande fonte
de metal líquido de baixo custo e as necessidade de
carregamento de sucata é baixa.
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2.1.9 Operations

2.1.9 Operações

The operating conditions proposed for the MBFs to

As condições operacionais propostas para os MAFs a

be installed in Amapá are summarized in the

serem instalados no Amapá estão resumidas na

following table.

tabela abaixo.

Table 2.3:

Table 2-3:

MBF Operating Conditions Amapá Project

MAF Condições Operacionais do Projeto Amapá

Operating days

345

Número de mini-altos fornos

10

Number Furnaces

10

Consumo específico de coque

480

Coke Rate (kg/t HM)

480

PCI (kg/t HM)

120

Blast Temperature (deg C)

850

Temperatura de sopro (oC)

850

% Lump

0

% Granulado

0

% HPS

100

% HPS

100

Injeção de O2 (%)

0

Oxygen Blast Additions (%)

0
Injeção de Gás Natural (%)

0

Natural Gas Injection (%)

0
Produtividade MAF (t/m3·dia)

2,32

Produção total de ferro gusa (t/a)

2.000.000

por tonelada de gusa líquido

MBF Productivity (t/m3/day)

2.32

Total Output pig iron (mtpy)

2.0

Dias de operação por ano

345

(kg/t HM)
Injeção de Carvão Pulverizado

120

PCI (kg/t HM)

The annualized output of pig iron of 2.0 mtpy to be

A produção anual de ferro gusa de 2,0 Mt/a no caso base

produced in the Base Case is based on 10 blast furnaces

considera a operação de 10 alto-fornos com uma

operating at an average productivity of 2.32 t/m3/day and

produtividade média de 2,32 t/m3·dia e com uma

an overall availability of 94.5%.

disponibilidade total de 94,5%.

The

planned

A disponibilidade prevista assume um período de

maintenance period of 8 hrs each month, which implies

predicted

availability

assumes

a

manutenção planejada de 8 horas a cada mês, o que

an average of 8 hrs/week breakdown maintenance.

implica em uma parada média de 2 horas/semana para
manutenção.
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This is in line with conventional blast furnace operations

Isto está de acordo com as operações de alto-fornos

where availability performance is typically above 95%,

convencionais

and should be readily achievable if good operating

disponibilidade é em geral acima de 95%, e é

practice and maintenance standards are applied.

rapidamente alcançável se forem utilizadas boas práticas

nos

quais

o

desempenho

de

de operações e normas de manutenção.
The productivity value of 2.32 t/m3/day used for the
furnaces is based on the MiniTec conceptual study. This

O valor de produtividade de 2,32 t/m3/dia usado

value of productivity is the base against which

para os alto-fornos está baseado no estudo conceitual

subsequent

da MiniTec. Este valor de produtividade é o caso

predictions

of

the

effect

of

further

base sobre o qual o efeito de outras melhorias de

performance enhancements will be evaluated.

desempenho serão avaliadas.
There are many conventional blast furnaces in the world
operating at 2.32 t/m3/day and above. The majority of the

Há muitos alto-fornos convencionais no mundo

furnaces achieving these levels are operating with

funcionando a 2,32 t/m3·h e acima. A maioria dos

agglomerated burdens, enhanced blast conditions and

alto-fornos que alcançam esses níveis operam com

good coke properties.

cargas aglomeradas, adições de sopro e boas
propriedades do coque.

Data from an operating MBF has been used by MiniTec
to demonstrate that an average productivity of over 2.35

A Minitec usou dados de um MAF em funcionamento

t/m3/day is achievable over a 12 month period while

para demonstrar que a produtividade média acima de

operating with 100 % lump and no blast additions.

2,35 t/m3·dia é alcançável em um prazo de 12 meses
enquanto operando com 100% de granulado e nenhuma

Under normal conditions blast furnaces operating with

adição no sopro.

100% sinter will operate at considerably higher
productivity and lower fuel rate than furnaces using high

Em condições normais, os alto-fornos funcionando com

proportions of lump.

100% de sinter operarão a uma produtividade
consideravelmente mais elevada e com uma taxa de

The porous irregular nature of sinter particles results in a

consumo de combustível mais baixa do que os alto-

more permeable blast furnace burden, resulting in less

fornos que usam alta proporção de granulado.

resistance to the flow of the furnace gases and an increase
in the rate at which blast can be blown into the furnace,

A natureza porosa e irregular das partículas de sinter

leading to higher output. The high surface area to volume

promove uma maior permeabilidade da carga do alto-

ratio of the sinter particles coupled with higher intrinsic

forno, resultando em menos resistência ao fluxo dos

reducibility enables a lower blast furnace fuel rate which

gases ascendentes e permite o aumento da taxa de sopro,

in itself facilitates higher output.

elevando a produtividade. A elevada relação área /
volume das partículas de sinter juntamente com a

The improved productivity of blast furnaces due to the

redutibilidade mais elevada intrinsecamente permite uma

replacement of lump ore by sinter will differ according to

taxa mais baixa de consumo de combustível para o alto-

the operating practice and the individual materials

forno, o que em si promove um aumento de

concerned, but can be as high as 0.5%/1% lump

produtividade.

replaced or as low as 0.15%/1% lump (quoted by MMX
blast furnace management for mini blast furnaces in
Brazil). On either of these premises the achievement of
2.32 t/m3/day using 100 % sinter would present very
little technical risk.
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The use of HPS in the blast furnace is not widespread and

O aumento da produtividade dos alto-fornos devido à

there is little reference material to benchmark the

substituição de minério granulado

performance of HPS in the blast furnace, on that basis

conforme a prática operacional e os materiais individuais

there could be some technical risk associated with its use.

utilizados, porém pode ser tão elevada quanto 0,5% a

por sinter varia

1% de granulado substituído ou tão baixa quanto 0,15%
The evidence from the original work carried out in

a 1% de granulado (de acordo com dados fornecidos

Japan by NKK, and the recent experience in Brazil

pela MMX para os mini-alto fornos no Brasil). Em

indicates that the use of HPS is likely to give equal, if

qualquer uma destas duas hipóteses, a obtenção de 2,32

not superior Blast Furnace performance to that

t/m3·dia usando 100 % de sinter apresenta risco técnico

achievable by the use of sinter.

muito baixo.

On the assumption that the ore obtained from the

O uso de sinter HPS no alto-forno não é disseminado e

market is suitable in terms of its size distribution and

há poucos materiais de referencia para estabelecer um

other properties for use in the HPS process, the

benchmark, e dessa forma poderia haver algum risco

technical risk of the blast furnaces not achieving the

técnico associado ao seu uso.

design productivity is low.
Os resultados do trabalho original realizado no Japão
The overall fuel consumption rate of a blast furnace is the

pela NKK, e a experiência recente no Brasil indicam que

sum of the solid carbon material charged at the furnace

o uso de HPS provavelmente promove um desempenho

top and the total hydrocarbon or coal material injected at

de alto-forno igual, se não superior ao alcançado com o

the furnace tuyeres.

uso de sinter.

For comparison purposes it is a widely accepted practice

Assumindo que o minério adquirido no mercado

to summate the various components of the fuel input,

adequado em termos de sua distribuição granulométrica

using weighting factors, to determine an overall coke

e outras propriedades para utilização no processo HPS, é

equivalent rate. For injection fuels the weighting factor is

baixo o risco técnico dos alto-fornos não alcançarem a

normally the coke replacement ration of the fuel, and for

produtividades projetada.

é

coke it is a factor to determine the equivalent coke rate at
a standard fixed carbon content, normally 88 %.

A taxa de consumo de combustível do alto-forno é a
soma do carbono sólido carregado pelo topo

In the case of the MBFs in Amapá it is assumed that the

hidrocarboneto total

coke replacement ratio of the coal injection is 0.85 i.e:.

ventaneiras do alto-forno.

e o

ou carvão injetado pelas

for every 1 kg per tonne hot metal (kg/t HM) of coal
added the coke rate could be reduced by 0.85 kg/t HM.,

Para fins de comparação, é prática altamente aceita somar

this ratio is typical of coal injection practice in Europe.

os vários componentes do combustível de entrada,
usando o fator peso para determinar uma taxa de coque

If it is assumed that the fixed carbon of the coke used is

equivalente. Para combustíveis de injeção o fator peso é

83%*, the equivalent coke rate for the proposed practice

normalmente a razão de substituição de coque do

is estimated as:

combustível, e para o coque é um fator para determinar a
taxa equivalente de coque a um padrão fixado de

480 x 83/88 + 0.85 x 120

= 555 kg coke

conteúdo de carbono, normalmente 88%.

equivalent /t HM
* Colombian Coke Analysis received ex MMF –
April 2006
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While this equivalent coke rate is low compared to

No caso dos MAFs no Amapá, presume-se que a taxa de

charcoal fuelled MBF furnaces operating with high

substituição do coque da injeção de carvão é de 0,85, ou

proportions of lump ore and low blast temperatures of the

seja, para cada kg/t de gusa de carvão adicionado, a taxa

order of 850 deg C, this target should be readily

de coque poderia ser reduzida em 0,85kg/t HM. Esta

achievable with 100% HPS burdens and the use of good

proporção é típica da prática de injeção de carvão na

quality imported coke and coal for injection (less than

Europa.

10% of European blast furnaces operate with equivalent
fuel rates greater than 500 kg/t HM - European Blast

Caso se assuma que o carbono fixo do coque utilizado é

Furnace Survey – 2000).

83%*, a taxa de coque equivalente para a prática
proposta está estimada como:
480 x 83/88 + 0.85 x 120 = 555 kg de equivalente de
coque /tm
* Análise do Coque Colombiano recebido da MMX –
Abril de 2006
Embora esta taxa de coque equivalente seja baixa em
comparação ao MAFs a carvão vegetal operando com
altas proporções de minério granulado e baixas
temperaturas de sopro da ordem de 850 oC, esta meta
deve ser alcançável de imediato com cargas de HPS de
100% e o uso de coque e carvão importado de boa
qualidade para injeção (menos de 10% dos alto-fornos
europeus operam com taxas de combustível equivalentes
acima de 500 kg/thm – Levantamento de Alto-fornos
Europeus – 2000)
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Ramp-up and timing (including staffing and training)
Table 2-4- Production Output (provided by MMX June 5, 2006)

2007
Pig Iron Production
Billets Production

2008
309

2009
1,300
55

2010
1,500
490

1,000 tpy
2011
1,500
490

Curva de Aprendizado e Cronograma (incluindo contratação e
treinamento)
Tabela 2-4 : Produção – Fornecido por MMX em 05 de junho de 2006

Projeto Amapá - Produção
2007
Produção de Ferro Gusa
Produção de Tarugos

2008
309

394

2009
1.300
55

2010
1.500
490

1000 tpa
2011
1.500
490
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The assumption is made that construction of the first 5

Assume-se que a construção dos primeiros 5 alto-fornos

blast furnaces will commence in April 2007 and will be

terá início em abril de 2007 e será concluída em abril de

completed by April2009 (the first one being operational

2009 (sendo que o primeiro entrará em operação em

April 2008), and that the second 5 furnaces will

abril de 2008), e que o segundo grupo de 5 alto-fornos

commence construction in April 2008 with completion

começará a ser construídos em março de 2008 para estar

by April 2010.

concluído até abril de 2010.

It is also assumed that subsequent commissioning

Também se assume que o comissionamento subseqüente

and ramp-up schedule will follow the principles

e a curva de aprendizado seguirá os princípios

employed in Corumbá.

empregados em Corumbá.

Following the commissioning of each Blast furnace

Em seguida ao comissionamento de cada alto-forno, a

MMX plans to progressively increase the blast furnace

MMX planeja aumentar progressivamente a produção do

output with time and experience following the blow- in.

alto-forno. É planejado um período de 3 meses para

A period of 3 months ramp up to normal operation is

atingir a operação nominal para cada alto-forno, com a

planned for each furnace, with productivity increasing

produtividade aumentando de 1,7 para 2,0 e para 2,32

through 1.7 to 2.0 to 2.32 t/m3/day on a month by month

t/m3·dia, mês-a-mês, e a produção plena sendo alcançada

basis and full output being reached in the fourth month.

no quarto mês.

Hiring people with the appropriate experience in the

A contratação de pessoal com experiência adequada

various operations is important to the success of the

para as várias operações é importante para o sucesso

project. In addition, operators and other employees must

do projeto. Além disso, os operadores e os outros

be hired with the appropriate education levels and

funcionários deverão ser contratados considerando

trained in many aspects.

os níveis de instrução adequados e treinados em
muitos aspectos.

All the Hatch estimates for productivity, ramp-up curves,
operating costs, etc assume that appropriate and trainable

Todas as estimativas da Hatch para a produtividade,

labor is available, with sufficient primary and secondary

curva de aprendizado e posta em marcha, custos

school education to get the efficiencies in the MBF, HPS,

operacionais,

sinter plant, and BOF, as estimated.

apropriada e passível de treinamento estará disponível,

etc.

presumem

que

mão-de-obra

com escolaridade fundamental e de ensino médio
suficiente para obter as eficiências operacionais,
conforme estimado.
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2.2

Raw Material Supply

2.2 Fornecimento de matérias-primas

The main raw materials that the processes use are iron

As principais matérias-primas utilizadas são minério de

ore, nutcoke, coal and scrap. The key components of pig

ferro, coque, carvão e sucata. Os principais insumos que

iron production costs are iron ore and charcoal & coke

compõem os custos de produção do ferro gusa são o

fuel at 33% and 51%, respectively.

minério de ferro, e o carvão e coque, nas proporções de
33% e 51%, respectivamente.

2.2.1 Iron Ore supply
The iron ore is a significant component of production

2.2.1 Fornecimento de Minério de Ferro

costs at 33%, per tonne of pig iron produced, if the ore

O minério de ferro é um componente importante dos

comes from the identified prospective Company Mine.

custos de produção, em 33% por tonelada de ferro gusa
produzido, se proveniente de Companhia Mineradora

MMX’s plan is to source merchant iron ore. To date,

prospectiva identificada.

the sources of merchant iron ore identified by MMX
MMX

O plano da MMX é adquirir minério no mercado.

Mineração. Hatch has not independently confirmed

Existem três alternativas de fornecimento: Sólida

the price, quality or quantity of merchant iron ore

Mineração, Mineração Eldorado e a Mineração MMX. A

available in the area due to time constraints,

Hatch não confirmou de forma independente o preço,

however MMX believes sourcing iron ore will not be

qualidade e quantidade de minério de ferro comercial

an issue based on their experience in the area.

disponível na área devido a limitações de tempo.

are

Mineração

Eldorado,

Sólida

and

Contudo a MMX acredita, com base em sua experiência
MMX has instructed Hatch to use a purchase price of

no Brasil, que não espera que o suprimento de minério

$US 37.40/tonne iron ore (combination of pellet feed and

de ferro seja um problema.

sinter feed), CIF steel plant in Amapá. This price is quoted
A MMX instruiu a Hatch para usar o preço de compra de

by MMX prior to May 15, 2006, iron ore price increase.

US$37,40/tonelada de minério de ferro (combinação de
Approximately 3 mtpy sinter feed plus pellet feed, is the

“pellet feed” e “sinter feed”, CIF Siderúrgica no Amapá.

iron ore requirement for the project.

Os preços de minério de ferro foram informados antes do
aumento de 15 de maio de 2006.
A quantidade de minério de ferro necessária para o
empreendimento é de aproximadamente 3 Mt/a de
“sinter feed” mais “pellet feed”.
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2.2.2 Coke Supply

2.2.2 Abastecimento de Coque

MMX has provided Hatch with a proposal from SSM

A MMX forneceu a Hatch uma proposta da SSM Coal

Coal B.V. to provide nutcoke CFR Macapá (in Amapá,

B.V. para fornecer small coke (nut coke) CFR Macapá (no

where the plant is planned).

Amapá, onde está planejada a planta).

The price in the proposal is $US 136/tonne nutcoke,

O preço na proposta é de US$136/tonelada de small

coke (nut coke), CFR Macapá. A Hatch recomenda a

CFR Macapá.

MMX a prosseguir no levantamento de informações
MMX needs to further study the market for coke, in terms

sobre este insumo, de modo a obter as informações

of other suppliers and volumes and quality available.

complementares deste e de outros fornecedores tais
como volumes, prazos e qualidade.

The production cost is sensitive to the coke and
charcoal costs. A thorough raw materials supply plan

Os custos de produção são sensíveis aos custos de coque

must be established in order to be confident that the

e carvão. É necessário estabelecer um plano minucioso

quality and quantity of all raw materials are available

para o suprimento de matérias-primas para que se tenha

at projected prices.

certeza de que a qualidade e a quantidade de todas as
matérias-primas

2.2.3 Scrap Supply

estarão

disponíveis

aos

preços

projetados.

Scrap is another key input to the steel plant operations. A
scrap sourcing plan will have to be analyzed in the next

2.2.3 Abastecimento de Sucata

phase of study for this project.

Sucata é um outro insumo chave para a operação da
aciaria. Deve ser analisado um planejamento para o

2.3 Operating Cost estimates

fornecimento de sucata para este projeto na próxima fase

The cash operating cost estimates are designed to

do estudo.

support the comparison of the total cost of
production with selling prices and other international

2.3

comparisons

and

thereby

demonstrate

Estimativas dos Custos Operacionais

the

As estimativas dos custos operacionais (cash cost) foram

attractiveness of the investment in the project. The

preparadas para auxiliar a comparação do custo total de

operating costs are estimated using theoretical cost

produção com os preços de venda e outras comparações

structures, input from existing similar operations and

internacionais e que, portanto, demonstram a atratividade

the design criteria supplied by the equipment

do empreendimento.

suppliers and engineers. Costs exclude depreciation,

estimados usando-se estruturas teóricas de custos, dados

amortization and any potential interest costs. These

de operações similares existentes e os critérios do projeto

are conceptual level, order of magnitude estimates.

fornecidos por empresas de engenharia e fornecedores de

Os custos operacionais são

equipamentos. Os custos não incluem depreciação,
amortização e juros.

As estimativas são a nível

conceitual, em ordem de magnitude.

A summary of the cash operating cost estimates is shown in the following table.

397

MMX – Brazilian Projects
Amapa – July 06,2006

Table 2-5: Summary of cash operating cost estimates (see note 1)
Project

Units

Cost estimate
($US / tonne,
@ 2.35)

Project 1
Pig iron, plant site

($US / t pig iron, FOB

169

plant site)
transp. To MMX port

($US / t pig iron, FOB

7

MMX port)
total

($US / t pig iron, FOB

176

MMX port)
Steel billets, plant

($US / t steel billets)

transp. To MMX port

($US / t steel billets, FOB

262
8

MMX port)
total

($US / t billets, FOB

270

MMX port)
Sources : MMX, MiniTec, ST Engenharia and Hatch estimates
Note 1: The table above uses MMX’s estimated market costs for iron ore, considering supply by local mining
companies including Sólida Mineração S.A., Mineração Eldorado S.A., and MMX’s subsidiary operating in
Amapá. Iron ore price quoted by MMX prior to May 15, 2006, price increase.

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo das estimativas dos custos operacionais.

Tabela 2-5: Resumo das estimativas de custos operacionais – caixa (ver Obs. 1)
Projeto
Ferro gusa
Transporte Porto MMX
Total
Tarugos
Transporte Porto MMX
Total

Unidade
US$/t gusa FOB planta
US$/t gusa FOB Porto MMX
US$/t gusa FOB Porto MMX
US$/t tarugo na planta
US$/t tarugo FOB Porto MMX
US$/t tarugo FOB Porto MMX

Custo Estimado
(R$/US$ @ 2,35)
169,0
7,0
176,0
262,0
8,0
270,0

Fontes : Estimativas da MMX, MiniTec, ST Engenharia e Hatch
Obs. 1: A tabela acima utiliza os custos de mercado estimados pela MMX para o minério de ferro
considerando fornecimento por mineradoras locais, entre as quais estão a Sólida Mineiração S.A./
Mineração Eldorado S.A. e da própria subsidiária da MMX, que opera no Amapá. Os preços de
minério de ferro foram informados antes do aumento de 15 de maio de 2006
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2.3.1 Purchased iron ore cost estimate

2.3.1 Estimativa de Preço de minério de ferro

MMX has instructed Hatch to use a purchase price of

A MMX instruiu a Hatch para usar o preço de compra de

$US 37.40/tonne iron ore, CIF steel plant in Amapá.

US$ 37,40/tonelada de minério de ferro, CIF siderúrgica

Iron ore price quoted by MMX prior to May 15,

no Amapá. Esse preço foi informado pela MMX antes do

2006, price increase.

aumento do minério de ferro de 15 de maio de 2006.

2.3.2 Nutcoke costs

2.3.2 Custo do “Small coke”

MMX has provided a proposal from SSM Coal B.V. to

A MMX forneceu uma proposta da SSM Coal B.V. para

provide nutcoke at a price of US$ 136/tonne, and

fornecer ”small coke” ao preço de US$136/tonelada, e

has instructed Hatch to use this value in the

instruiu a Hatch para usar este valor nas estimativas dos

operating cost estimates.

custos operacionais.

2.3.3 HPS operating cost estimate
The operating costs for the HPS process were not

2.3.3 Estimativa dos custos operacionais
do HPS

available, and are not included in the estimates. Note that

Os custos operacionais para o processo HPS não foram

the final costs for pig iron and steel billets do not include

considerados por não estarem disponíveis. E não foram

the costs of the HPS process, which will have to be added

incluídos nas estimativas. Note que o custo final para

when available. MMX believes that the HPS process costs

ferro gusa e tarugos de aço não incluem os custos do

are balanced out by productivity advantages in the sinter

processo HPS, que deverá ser acrescido quando

plant using HPS sinter.

disponibilizado. A MMX acredita que os custos do
processo HPS são compensados pelas vantagens de

2.3.4 Sinter Plant operating cost estimate

produtividade da planta de sinterização com o uso do

The sinter plant is an important operational unit and

sinter do HPS.

uses iron ore (in this case from the HPS unit), coke
include sinter feed and the coke fines, as shown in

2.3.4 Estimativa de custo operacional da
planta de sinterização

the

A planta de sinterização é uma importante unidade

fines and anthracite. The main cost influences
table

below.

Costs

exclude

depreciation,

amortization and any potential interest costs.

operacional que utiliza minério de ferro (neste caso
proveniente da unidade HPS), finos de coque e antracito.
As principais influências nos custos são sinter feed e finos
de coque, conforme mostrado na tabela abaixo. Os
custos excluem depreciação, amortização e quaisquer
potenciais despesas com juros.
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Table 2-6: Sinter plant operating cost estimate (see notes 1 & 2)
Production

Units
tonnes sinter / year

Operating cost estimate

Units

raw materials
sinter feed (see note 1)
anthracite
coke fines
fluxes
sub total materials

Amount
3,220,000
Unit cost
($US /unit)

t sinter
t anthracite
t coke fines
t fluxes

37.4
133.5
136.0
20.0

Consumption
Cost
(units/t sinter) $US /t sinter)
0.93
0.03
0.02
0.10

Cost
(R$ /t sinter)

34.8
3.3
2.7
2.0
42.8

82
8
6
5
101

conversion costs
subtotal conversion

5.0

12

total sinter production cost

47.8

112

Source : MMX
Note 1: The sinter feed unit cost does not include a coversion cost for the HPS process, as this was not available at the time of this report
However, MMX reports that the HPS conversion cost will be minimal, and will not have a significant impact on overall operating costs

Note 2: The table above uses MMX’s estimated market costs for iron ore, considering supply by local mining
companies including Sólida Mineração S.A., Mineração Eldorado S.A., and MMX’s subsidiary operating in Amapá. Iron
ore prices provided by MMX quoted before May 15, 2006, price increase.
Potential for variation in the total estimated sinter plant operating cost: There is limited potential for variations in sinter
plant operating costs. The operating efficiency and quality capability of the plant will have the largest impact, as long as
they operate as expected.

Tabela 2-6: Estimativa de custos operacionais da planta de Sinterização (ver notas 1 & 2)
MMX
Plantas de Sinterização Amapá
Produção

Unidade
t sinter / ano

Estimativa de Custos Operacionais

Unidade

matérias primas
sinter feed (see note 1)
antracito
finos de coque
fundentes

Produção Total
3.220.000
Custo Unitário
($US /unidade)

Consumo
(unidades/t sinter)

Custo
($US /t sinter)

Custo
(R$ /t sinter)

37,4
133,5
136,0
20,0

0,93
0,03
0,02
0,10

34,8
3,3
2,7
2,0

82
8
6
5

42,8

101

t sinter
t antracito
t finos de coque
t fundentes

subtotal materiais
custo de conversão
subtotal conversão
custo total de produção de sinter

5,0

12

47,8

112

Fonte : MMX
Nota 1: O custo de sinter feed não inclui o custo de conversão para o processo HPS, por não estar disponível na emissão deste relatório

Obs. 2: A tabela acima ustom os custos de ustom estimados pela MMX para o minério de ferro considerando
fornecimento por mineradoras locais, entre as quais estão a Sólida Mineiração S.A./ Mineração Eldorado S.A. e da
própria subsidiária da MMX, que opera no Amapá. Os preços de minério de ferro foram informados antes do aumento
de 15 de maio de 2006
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Potencial de variação no custo operacional total da planta de sinterização: Há potencial limitado para variações dos
custos operacionais da planta de sinterização. A eficiência operacional e a qualidade da planta terão o impacto mais
alto desde que operem conforme esperado.

2.3.5 Mini Blast Furnace operating cost
estimate

2.3.5 Estimativa de custo operacional do MiniAlto Forno

Operating costs for the mini-blast furnaces are structured

Os custos operacionais para os mini-altos fornos estão

as per this example in the following table. The total cost

estruturados conforme a tabela a seguir. O custo total por

per tonne is very sensitive to changes in the cost of the

tonelada é muito sensível a alterações no custo das

raw materials such as metallics and nutcoke included in

matérias-primas tais como metálicos e coque incluídos na

the blast furnace burden. The remainder of the cost

carga do alto forno. O restante da estrutura de custos

structure includes conversion costs and transportation

inclui custos de conversão e de transporte. Os custos

costs. Costs exclude depreciation, amortization and any

excluem

potential interest costs.

potenciais despesas com juros.

Table 2-7: Mini blast furnace operating cost estimate (see note 1)
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Production
Operating cost estimate

raw materials
sinter
nutcoke
coal (PCI)
limestone
quartz
sub total materials

Units
tonnes pig / year
Units

Productivity

Amount
2,000,000

2.32
Unit cost
Consumption
Cost
($US /unit) (units/tonne pig) ($US /t pig)

t sinter
t nutcoke
t PCI
t limestone
t quartz

47.8
136.0
125.0
13.0
10.0

1.61
0.48
0.12
0.08
0.04

Cost
(R$ /t pig)

77
66
15
1
0.4
159

181
155
35
2
1
374

conversion costs
labor
electricity
water, compressed air
maintenance
internal transportation
other costs
subtotal conversion

1
2
2
0
3
1
10

2
6
5
1
7
2
22

total MBF production cost

169

397

3
5
7

6
11
17

176

414

transportation
MBF Plant Brazil to Port
stockpile and load Panamax ship
Total Pig Iron Transportation Estimate Costs from MBF Brazil
total cost pig, FOB MMX Port
Source : MMX, Hatch estimates and analysis

Note 1: MMX’s estimated market costs for iron ore are used in the sinter plant operating costs, considering supply by
local mining companies including Sólida Mineração S.A., Mineração Eldorado S.A., and MMX’s subsidiary operating in
Amapá. Iron ore prices provided by MMX quoted before May 15, 2006, price increase.

Tabela 2-7: Estimativa de custo operacional do Mini-Alto Forno (ver Obs. 1)
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MMX
MAFs Amapá
Production

Unidade
t gusa / ano

Produtividade

Produção Total
2.000.000

2,32
Custo Unitário
($US /unidade)

Consumo
(unidades/t gusa)

Custo
($US /t gusa)

Custo
(R$ /t gusa)

47,8
136,0
125,0
13,0
10,0

1,61
0,48
0,12
0,08
0,04

77
66
15
1
0,4
159

181
155
35
2
1
374

custo de conversão
mão de obra
energia elétrica
água, ar comprimido
Manutenção
transporte interno
outros custos
subtotal conversão

1
2
2
0
3
1
10

2
6
5
1
7
2
22

custo total de produção do MAF

169

Estimativa de Custos Operacionais

matérias primas
sinter
nut coke
carvão fino (PCI)
calcário
quartzito
sub total materials

Unidade

t sinter
t nut coke
t PCI
t calcário
t quartzito

transporte
transporte gusa - planta ao porto
estocagem no pátio e carregamento em navio Panamax
Estimativa de Custo Total de Transporte Gusa Amapá
custo total de gusa, FOB Porto MMX

397

3 2,6
5 4,6
7 7

6
11
17

176

414

Fonte : MMX, estimativas e análises Hatch

Obs. 1: A tabela acima utiliza os custos de mercado estimados pela MMX para o minério de ferro usado nos custos
operacionais das planta de sinter considerando fornecimento por mineradoras locais, entre as quais estão a Sólida
Mineração S.A./ Mineração Eldorado S.A. e da própria subsidiária da MMX, que irá operar no Amapá. Os preços de
minério de ferro foram informados antes do aumento de 15 de maio de 2006

2.3.6 BOF operating cost estimate
The main cost inputs into the BOF process include hot

2.3.6 Estimativa do custo operacional do
Conversor a Oxigênio

metal from the mini blast furnaces and conversion costs.

Os principais custos operacionais do conversor LD são o

The cost structure estimate is shown in the following

gusa líquido dos mini-altos fornos e os custos de

table. Costs exclude depreciation, amortization and any

conversão. A estimativa da estrutura de custos é mostrada

potential interest costs.

na tabela seguinte. Os custos excluem depreciação,
amortização e quaisquer juros potenciais.
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Table 2-8: BOF Production Cost Estimate (see notes 1 & 2)
Production

Units
tonnes liquid steel per year

Operating cost estimate

Units

raw materials
hot metal from MBFs
scrap - bought (see note 1)
scrap - internal
Lime
other
sub total materials

Amount
505,000

Unit cost
($US /unit)

t hot metal
t scrap
t scrap
t lime
t

Consumption
Cost
(units/t liq steel)$US /t l steel)

168.8
175.0
175.0
70.0

0.990
0.095
0.015
0.060
1.16

conversion costs
subtotal conversion
total BOF cost

167
17
3
4
191

Cost
(R$ /t l steel)

393
39
6
10
448

45

106

236

554

Source : MiniTec Conceptual Study of Project B&B, January, 2006 and Hatch analysis

Note 1: MMX’s estimated market costs for iron ore are used in the sinter plant operating costs, considering supply by
local mining companies including Sólida Mineração S.A., Mineração Eldorado S.A., and MMX’s subsidiary operating in
Amapá. Iron ore prices provided by MMX quoted before May 15, 2006, price increase.
Note 2: Current international prices for scrap are as high as $US 250 per tonne. MMX has advised that they can source
local scrap for much less, and advised to use a price of $US 175 per tonne.

Tabela 2-8: Estimativa de Custo de Produção BOF (ver Obs. 1 & 2)
MMX
Conversor LD Amapá
Produção

Unidade
toneladas de aço líquido por ano

Estimativa de Custos Operacionais

Unidade

matérias primas
gusa dos MAFs
sucata - adquirida
sucata - interna
cal
outros
subtotal materiais

t gusa
t sucata
t sucata
t cal
t

Custo Unitário
($US /unidade)

Produção Total
505.000
Consumo
Custo
Custo
(unidade/t aço liq.) ($US /t aço liq.) (R$ t aço liq.)

168,8
175,0
175,0
70,0

0,990
0,095
0,015
0,060
1,16

167
17
3
4
191

393
39
6
10
448

custo de conversão
subtotal conversão

45

106

custo total conversor LD

236

554

Fonte : Estudo Conceitual MiniTec Projeto B&B, Janeiro, 2006 e análises Hatch

Obs. 1: Obs. 1: A tabela acima utiliza os custos de mercado estimados pela MMX para o minério de ferro usado nos
custos operacionais das planta de sinter considerando fornecimento por mineradoras locais, entre as quais estão a
Sólida Mineração S.A./ Mineração Eldorado S.A. e da própria subsidiária da MMX, que irá operar no Amapá. Os preços
de minério de ferro foram informados antes do aumento de 15 de maio de 2006
Obs. 2: Os preços internacionais atuais para sucata alcançam até US$ 250 por tonelada. A MMX informou que pode
adquirir sucata local por muito menos, e instruiu a usar o preço de US$ 175 por tonelada.
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2.3.7 Ladle furnace operating cost estimate
The ladle furnace is an integral component of the

2.3.7 Estimativa de custos operacionais do
forno panela

steelmaking and casting process. The objective of the

O forno panela é um componente integral do processo

ladle furnace is to (i) provide a means to preparing the

de produção de aço e lingotamento contínuo. O objetivo

chemical composition of the steel with additives and

do forno panela é (i) fornecer meios para ajustar a

alloys and to (ii) provide a means of auxiliary heating to

composição química do aço com aditivos e ligas e para

support production planning and the buffering and

(ii) fornecer meios para aquecimento auxiliar para

sequencing of heats of steel between the BOF and

suportar o planejamento da produção e regular o fluxo e

continuous billet caster.

The sequencing function is

seqüenciamento de corridas de aço entre o BOF e o

critical to coordinate and compensate for any difference

lingotamento contínuo de tarugos. A função de

between the BOF tap-to-tap times and the total casting

seqüenciamento é crucial para coordenar e compensar

time to optimize the efficiency of caster heat sequencing

qualquer diferença entre os tempos de corrida do BOF e

and therefore optimize operating costs.

o tempo total de lingotamento contínuo para otimizar a
eficiência do seqüenciamento e portanto dos custos.

The ladle furnace is a standard, proven technology and
operates with electricity and carbon electrodes to heat the

O

liquid steel. Ladles of steel are moved with an overhead

comprovada e opera com eletricidade e eletrodos de

forno

panela

é

uma

tecnologia

padrão

crane between the BOF, ladle furnace and the

carbono para aquecer o aço líquido. As panelas com

continuous caster turret. It is recommended to install a

aço são movimentas por uma ponte rolante entre o

twin station ladle furnace to better facilitate the

BOF, o forno panela e a torre da máquina de

movement of ladles.

The twin station design can

lingotamento contínuo. Recomenda-se instalar uma

accommodate 2 ladles at once, using a common

estação dupla para facilitar a movimentação das

electrode and additive system.

panelas. O projeto da estação dupla pode acomodar
duas panelas ao mesmo tempo, usando um conjunto

Operating costs for the ladle furnace include electric

comum de tampa – eletrodos e sistema de aditivos.

power, carbon electrodes, alloys and additives,
labor, maintenance and other costs. The major cost

Os custos operacionais do forno panela incluem

will be the electric power and carbon electrodes.

energia elétrica, eletrodos de carbono, ligas e

Consumption of these varies with the amount of use

aditivos, mão-de-obra, manutenção e outros custos.

of the ladle furnace.

Os principais custos serão a energia elétrica e os

A ladle station is typically

eletrodos de carbono. O consumo destes varia com o

operated with a single employee.

uso do forno panela. Um forno panela em geral é
Average conversion costs for a ladle furnace with

controlado por um único operador.

only minor alloy additions such as required for the
production of rebar and wire rod are shown in the

Os custos médios de conversão para um forno

following table. There are no yield losses in a ladle

panela, considerando somente pequenas adições de

furnace.

ligas tais como as necessárias para a produção de

Costs exclude depreciation, amortization

and any potential interest costs.

vergalhão para construção e fio-máquina estão
mostradas na tabela seguinte. Não há perdas de
produtividade no forno panela. Os custos excluem
depreciação, amortização e juros.
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Table 2-9: Ladle Furnace Production Cost Estimate (see note 1)
Production

Units
tonnes liquid steel per year

Operating cost estimate

Units

raw materials
liquid steel from the EOF
additives and alloys
other
sub total materials
conversion costs
labor
electricity
electrodes
water, compressed air
maintenance
other costs
subtotal conversion

Unit cost
($US /unit)

Amount
505,000
Consumption
Cost
(units/t liq steel)$US /t l steel)

t liq steel
t additives
t

235.6
100.0

1.00
0.02
-

kWh/t liq stee
kg / t liq steel

0.038
3.000

35.00
0.30

total ladle furnace cost

Cost
(R$ /t l steel)

236
2
238

554
5
558

1
1
1
1
2
1
7

2
3
2
2
5
2
17

245

575

Source : Hatch estimates and analysis

Note 1: MMX’s estimated market costs for iron ore are used in the sinter plant operating costs, considering supply by
local mining companies including Sólida Mineração S.A., Mineração Eldorado S.A., and MMX’s subsidiary operating in
Amapá. Iron ore prices provided by MMX quoted before May 15, 2006, price increase.

Tabela 2-9: Estimativa de Custos de Produção do Forno Panela (ver Obs.1)
MMX
Forno Panela Amapá
Produção

Unidade
toneladas de aço líquido por ano

Estimativa de Custos Operacionais

Unidade

Custo Unitário
($US /unidade)

Consumo
(unidade/t aço liq.)

Custo
($US /t aço liq.)

matérias primas
aço líquido do conversor
Ferroligas e aditivos
outros
subtotal materiais

t aço liq.
t aditivos
t

235,6
100,0

1,00
0,02
-

236
2
238

554
5
558

custo de conversão
mão de obra
energia elétrica
Eletrodos
água, ar comprimido
Manutenção

kWh/t aço liq.
kg / t aço liq.

0,038
3,000

35,00
0,30

1
1
1
1
2
1
7

2
3
2
2
5
2
17

245

575

Produção Total
505.000

outros custos
subtotal conversão
custo total forno panela

Custo
(R$ t aço liq.)

Fonte : Estimativas e análises Hatch

Obs. 1: A tabela acima utiliza os custos de mercado estimados pela MMX para o minério de ferro usado nos custos
operacionais das planta de sinter considerando fornecimento por mineradoras locais, entre as quais estão a Sólida
Mineração S.A./ Mineração Eldorado S.A. e da própria subsidiária da MMX, que opera no Amapá. Os preços de
minério de ferro foram informados antes do aumento de 15 de maio de 2006

406

MMX – Brazilian Projects
Amapa – July 06,2006

2.3.8 Continuous billet caster operating cost
estimate

2.3.8 Estimativa de custos operacionais do
lingotamento contínuo de tarugos

The continuous billet caster is an industry standard

O lingotamento contínuo de tarugos é uma tecnologia-

technology to cast liquid steel into the 130mm square

padrão para produzir tarugos quadrados de 130mm a

billets to be used by the rolling mill for production of

serem usados na laminação para produção de vergalhões

rebar and wire rod. Potential features of the caster for

de construção e fio-máquina. As características potenciais

optimal operating and cost performance include :

do lingotamento para desempenho operacional e
otimização de custo incluem:

•
•

turret to hold and change ladles
for casting
2 tundish cars to efficiently
change the refractory tundish

•

mold to shape and begin steel
cooling process

•

cooling water system for mold and
spray chamber

•

4 strands to cast multiple billets
simultaneously, to match the
required productive capacity

•

tundish refractory and segment
repair areas and associated
equipment

torre (turret) para posicionamento das panelas de
vazamento
2 carros distribuidores para troca eficiente do distribuidor
refratário
molde para dar forma e iniciar o processo de resfriamento
do aço
sistema de água para resfriamento para molde e câmara
de sprays
veios (strands) para produção simultânea de lingotes de
forma a atender a capacidade de produção exigida.
área para manutenção dos refratários do distribuidor e
dos segmentos e de equipamentos associados

•

billet torch cutting

•

cooling table

equipamento de corte de tarugos

•

other standard, proved design
features to improve quality and
reliability of operations

leito de resfriamento
outras características-padrão do projeto, comprovadas
para melhorar a qualidade e confiabilidade
operações.
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The conversion cost of the billet caster includes yield

O custo de conversão do lingotamento contínuo de

losses (at about a 97% yield), refractories for the tundish,

tarugos inclui perdas de rendimento (cerca de 97% de

molds, cooling water, labor, maintenance materials,

rendimento), refratários para distribuidor, moldes, água

natural gas for torch cutting, and other costs.

de resfriamento, mão-de-obra, materiais de manutenção,
gás natural para corte a maçarico e outros custos.

Average conversion costs for a continuous billet caster
such as required for the production of rebar and wire rod

O custo médio de conversão para lingotamento

can average $US 12 /tonne billet (R$ 28/tonne billet),

contínuos de tarugos considerando a

including a nominal yield loss of approximately 3% of

vergalhão para construção e fio-máquina é em média de

steel cast and is shown in the following table. Costs

US$12/tonelada de tarugo (R$28/tonelada de tarugo),

exclude depreciation, amortization and any potential

incluindo

interest costs.

aproximadamente 3% de aço e é mostrado na tabela

perda

nominal

de

produção de

rendimento

de

seguinte. Os custos excluem depreciação, amortização e
quaisquer despesas potenciais com juros.

Table 2-10: Billet Caster Production Cost Estimate (see note 1)
Production

Units
tonnes billet per year

Operating cost estimate

Units

yield
0.97

Unit cost
($US /unit)

raw materials
liquid steel from ladle furnact liq steel
scrap credit
t liq steel
other
t
sub total materials

244.8
(175.0)

Amount
489,850

Consumption
Cost
(units/t billet ($US /t billet)

1.03
0.02
-

Cost
(R$ /t billet)

252
(3)
250

593
(6)
587

conversion costs
labor
refractories
molds
water, compressed air
maintenance
other costs
subtotal conversion

4
4
1
1
1
1
12

9
9
2
2
2
2
28

total caster cost in Corumba

261.8

615

3
5
8

3
5
8

269.8

623.1

transportation
MBF Plant Brazil to Port
stockpile and load Panamax ship
Total Pig Iron Transportation Estimate Costs from MBF Brazil
total billet cost FOB MMX Port
Source : Hatch estimates and analysis

Note 1: MMX’s estimated market costs for iron ore are used in the sinter plant operating costs, considering supply by
local mining companies including Sólida Mineração S.A., Mineração Eldorado S.A., and MMX’s subsidiary operating in
Amapá. Iron ore prices provided by MMX quoted before May 15, 2006, price increase.
Potential for variation in the total estimated caster operating cost: There is limited potential for the cost of operation of a
caster to vary beyond the estimated average. Poor operations and quality could increase costs for yield losses and
refractory repairs.
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Tabela 2-10: Estimativa de Custo Operacional do Lingotamento Contínuo de Tarugos (ver nota 1)
MMX
Lingotamento Contínuo Amapá
Produção

Unidade
toneladas de tarugos por ano

Estimativa de Custos Operacionais

Unidade

Custo Unitário
($US /unidade)

t aço liq.
t aço liq.
t

244,8
(175,0)

matérias primas
aço líquido do forno panela
crédito de sucata
outros
subtotal materiais

yield
0,97
Consumo
(unidade/t tarugo)

custo de conversão
mão de obra
refratários
moldes
água, ar comprimido
manutenção
outros custos
subtotal conversão
custo total ling. contínuo
transporte
transporte tarugo - planta ao porto
estocagem no pátio e carregamento em Panamax
Estimativa de Custo Total de Transporte Tarugo Amapá
custo total de tarugo, FOB Porto MMX

1,03
0,02
-

Produção Total
489.850
Custo
($US /t tarugo)

Custo
(R$ t tarugo)

252
(3)
250

593
(6)
587

4
4
1
1
1
1
12

9
9
2
2
2
2
28

261,8

615

3
5
8

3
5
8

269,8

623

Fonte : Estimativas e análises Hatch

Obs. 1: A tabela acima utiliza os custos de mercado estimados pela MMX para o minério de ferro usado nos custos
operacionais das planta de sinter considerando fornecimento por mineradoras locais, entre as quais estão a Sólida
Mineração S.A./ Mineração Eldorado S.A. e da própria subsidiária da MMX, que opera no Amapá. Os preços de
minério de ferro foram informados antes do aumento de 15 de maio de 2006
Potencial de variação no custo operacional total estimado para o lingotamento contínuo: Há um potencial limitado
para o custo da operação de lingotamento contínuo variar além da média estimada. Operações e qualidade sofríveis
podem aumentar os custos de perda de rendimento e reparos de refratários.
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2.4 Capital Spending estimates

2.4 Estimativas de investimento

The following table shows a summary of the capital

A tabela abaixo mostra um resumo das estimativas de

spending estimates for the Amapá project. These are

investimento para o projeto do Amapá. Trata-se somente

conceptual level, order of magnitude estimates only.

de estimativas em nível conceitual, e em ordem de
magnitude.

Table 2-11: Capital Spending estimate for Amapa
Item

Amapa Port

Capital Cost
(million $US)

Source

26.8

MMX

26

MMX

Sinter Plant (2 Plants)
3.2 mtpy capacity total

140

MMX

Mini Blast Furnaces (10 plants)
2 mtpy capacity

310

same as Corumba

HPS Plant (2 plants)
3 mtpy capacity total

Basic Oxygen Furnace
0.5 mtpy capacity

55

Hatch estimate

Ladle Furnace

7.4

MMX

Ladles (9)

1.1

MMX

Billet Caster
0.5 mtpy capacity

18

MMX

Subtotal

584.3

Contingency (10%)

58.4

Total Capex

643

MMX

Note: Amapá Port investment refers to the investment required to adapt Port facilities to export pig iron and billets.
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Tabela 2-11: Estimativa de investimento do Projeto Amapá

Custo de
Item

Capital
(Milhoes de

Fonte

US$)
Porto de Amapá – Investimento
Complementar
Planta de HPS (2 unidades)
Capacidade total de 3 MT/ano
Sinterização (2 máquinas)
Capacidade total de 3 MT/ano
Mini Alto-Forno (10 fornos)
Capacidade de 2 MT/ano
Conversor a Oxigênio
Capacidade de 0.5 MT/ano

26.8

MMX

26

MMX

140

MMX
Mesmo

310

que
Corumbá

55

Estimativa
Hatch

Forno Panela

7.4

MMX

Panelas (9)

1.1

MMX

18

MMX

Lingotamento continuo
Capacidade de 0.5 MT/ano
SUBTOTAL

584.3

Contingências

58.4

CAPEX TOTAL

643

MMX

Obs. 1: O Investimento Portuário no Amapá refere-se ao investimento
necessário para adaptar as instalações portuárias para exportação de ferro
gusa e tarugos.
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Table 2-12: Payment Schedule (The payment schedule was provided by MMX on June 1, 2006)

Iron & Steel Projects
Payment Schedule

AMAPÁ

Capital Cost
US$ x 1000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Blast Furnace, HPS & Sinter
plant

476,000

1,800

117,062

232,706

100,503

23,929

-

Steelmaking Plant

81,500

900

29,748

36,183

14,670

-

-

Port - complementary
investiment

26,800

2,250

17,246

7,304

-

-

-

Contingency (10%)

58,440

495

16,406

27,619

11,527

2,393

-

Total

642,740

5,445

180,461

303,812

126,700

26,322

-

Tabela 2-12: Cronograma de desembolso (fornecido pela MMX em 01/06/06)

MMX - Siderúrgica do Amapá
Cronograma de desembolso
Investimento
US$ x 1000
Altos Fornos, HPS
e Sinterizações
Aciaria
Porto AMAPÁ investimento
complementar
Contingência
(10%)
Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.800 117.062 232.706 100.503 23.929

476.000

-

81.500

900

29.748

36.183

14.670

-

-

26.800

2.250

17.246

7.304

-

-

-

58.440

495

16.406

27.619

11.527

2.393

-

5.445 180.461 303.812 126.700 26.322

-

642.740

2.5 Merchants Products – Amapá Project
The total pig iron available for the market from the

2.5 Produtos para Comercialização –
Projeto Amapá

Amapá Project will be 1.5 mtpy, when steady state is

O total do ferro gusa do Projeto Amapá para exportação

achieved. The steel billets available for the market will be

atingirá 1,5 Mt/a, quando alcançar a produção nominal.

0.5 mtpy, again at steady state.

Os tarugos de aço para exportação atingirão 0,5 Mt/a
quando alcançar o ritmo nominal de produção.
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2.6 Amapá Project Assumptions

2.6 Premissas do Projeto Amapá

Mote details of the assumptions are provided in the

Mais detalhes das premissas são fornecidas no Relatório

Amapá Report. The key assumptions are provided here.

Amapá. As principais premissas são apresentadas aqui.

All of these assumptions were provided by MMX.

Todas essa suposições são conforme fornecidas pela MMX.

Iron Ore: merchant iron ore will be available in qualities,

Minério de Ferro: O minério de estará disponível em

quantities and pricing assumed by MMX. Iron ore prices

qualidades e quantidades assumidas pela MMX. Os

used herein were provided by MMX and quoted prior to

preços de minério de ferro foram informados antes do

the May 15, 2006 price increase

aumento de 15 de maio de 2006

Transportation/Infrastructure:

Transporte/ Infra-estrutura

Distance from plant site to port – 5 km

Distância do local da planta até o porto - 5 km.

Port issue of relocation of Texaco terminal – discussions

Relocação do terminal da Texaco – discussões em

already initiated.

andamento

Depth of port access channel – channel at the mouth of

Questão da profundidade do canal de acesso ao porto –

the Amazon River is not deep enough for navigation of

Canal

fully loaded Panamax ships. MMX is investigating the

suficientemente profundo para a navegação de navios

costs of dredging the river in the area. Alternatively, MMX

Panamax

reports the ships will be loaded according to instructions

investigando os custos de dragagem do rio na área.

of the applicable authorities up to 50,000 tonnes

Alternativamente, os navios serão carregados conforme

deadweight (instead of 60,000 tonnes). The possibility of

instruções das autoridaes responsáveis até 50.000

transshipment at Espadarte port, in the State of Pará, for

toneladas de carga bruta (em vez de 60.000 toneladas).

higher capacity ships, is also being analyzed.

Também está em estudo a possibilidade de transbordo

Technology:

de maior capacidade.

HPS – need to test iron ore to determine whether suitable

Tecnologia

na

foz

do

totalmente

Rio

Amazonas

carregados.

A

que

não

MMX

é

está

(transhipment) no porto de Espadarte, Pará, para navios

for HPS process
HPS – necessita testes com o minério de ferro para
Capital cost estimate for sinter plants – MMX considers to

determinar adequação ao processo

work with HPS and estimate an investment of US$ 140
MM for 2 x 1.6 Mt/y Sinter Plants

Estimativa de investimento para máquinas de sinterização
– A MMX considera trabalhar com HPS e estima um

in order to use 100% of coke in MBF it will be necessary

investimento de US$ 140 milhões para 2 máquinas de

to pre-heat the combustion air up to 400 ºCelsius before

sinterização de 1,6 Mt/ano cada.

entering the glendons.
Para utilizar 100% do coque em MAF, será necessário
Capital and operating costs for co-generation facility (18

pré-aquecer o ar de combustão até 400 ºC antes na

months is delivery time for turbine of this capacity,

entrada nos glendons.

should be ready for start of production) – approx US$ 9
MM for 10 MW Power Plant to be constructed for each 2
Blast Furnaces
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Oxygen plants are also to be ready for the start of

Custos de capital e operacionais para instalação de co-

production, use same capital costs as for Corumbá

geração (prazo de entrega de 18 meses para turbina desta
capacidade, deve estar pronta para o início da produção)

Raw materials:

aproximadamente US$ 9 milhões para a Termelétrica de
10MW a ser construída para cada 2 MAFs.

Iron ore quality and variability assumed to be like Mine
66 and acceptable

Plantas de oxigênio também devem estar prontas para o
início da produção, usar o mesmo que a siderúrgica de

Coke quality and variability (assume nutcoke available

Corumbá

from SSM coal and acceptable
Matéria-prima:
Coke assumptions:
Qualidade e variação do minério de ferro - presume-se
Quality especially density, with consistency and

semelhante à mina 66

sustainability to support operations and productivity
assumptions

Qualidade e variação do coque – utilização de nut coke
(assume nut coke disponível da SSM Coal)

The licenses/permitting are/ will be in place for all aspects
in a timely fashion

Premissas do coque:

Appropriate and trainable labor is available, with

Qualidade, especialmente densidade, com consistência e

sufficient primary and secondary school education to get

resistência

the efficiencies in the MBF, sinter plant and BOF/LF/CC as

considerados de produtividade de MAF

para

suportar

operações

e

valores

estimated
As licenças/permissões/alvarás estão/estarão em vigor
Capital and operating costs:

para todos os aspectos no momento oportuno

Port operating costs – (use breakdown from mine 66)

Mão-de-obra adequada e passível de treinamento estará

included in the iron ore OPEX

disponível, com escolaridade fundamental e média
suficiente para obter as eficiências em MAF, planta de

Capital and operating cost estimates for HPS process (26

sinterização e BOF/LF/CC conforme estimado.

million USD, based on two plants one for each sinter
plant, and on article about other plant) – CAPEX 2 x USD

Custos de capital e operacionais:

13 million . According to information from Arcelor Brazil,
the HPS additional operation cost is largely compensated

Custos operacionais portuários - (Usar desdobramentos

from an increase of productivity in sinter plant and blast

da mina 66) incluído no OPEX da minério de ferro.

furnace and reduction of coke consumption both, in
sintering and blast furnace capital and operating cost
estimates for sinter plants (70 million USD per plant) see
info above
capital and operating costs estimates for mini blast
furnaces (same as for Corumbá)
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Contracts:

Estimativas de investimento para o processo HPS (US$26
milhões, baseado em duas plantas, uma para cada planta

No contracts for studies or engineering yet

de sinterização, e em artigo sobre a outra planta). CAPEX
2 X USD 13 milhões. De acordo com informações da

Contract for coke (use nutcoke from SSM coal, have

Arcelor Brasil, o custo operacional adicional da HPS será

proposal); MMX reports their personnel have previous

grandemente

expertise in acquiring coke from Colombia

produtividade na planta de sinterização e alto-forno e

MMX reported on May 31, 2006 that: Amapá State
enacted on May 2, 2006, a land concession of 171 Ha in
the Industrial District of Macapá for the plant facility.
MMX reports that additional areas are under negotiation.

compensado

com

o

aumento

de

redução de consumo de coque, tanto na sinterização
quanto alto-forno e estimativas de custo operacional para
plantas de sinterização (USD 70 milhões por planta). Ver
informações a seguir.
estimativas de investimentos nos mini-altos fornos (as

Ramp up:

mesmas que para Corumbá)

Engineering and design (engineering, design, beginning
of construction 18 months)
Blast furnaces ramp up to full production (first 5 start

Contratos:
Ainda sem contratos para estudos ou engenharia.

construction April 2008, completed April 2009, second

Contrato de coque (Usar nutcoke da SSM Coal, existe

five start April 2009, completed April 2010)

proposta) – MMX possui experiência prévia na aquisição
de coque na Colômbia

Not included in Hatch scope:
Confirmation of price, quantities and qualities of raw
materials available (mainly iron ore and coke)

do Amapá promulgou em 2 de maio de 2006 uma
concessão de terreno de 171 Ha no Distrito Industrial de
Macapá para a instalação da Planta. A MMX informa que

Analysis of environmental issues, releases and emissions

áreas adicionais estão sendo negociadas.

Analysis of Social sustainability

Curva de Aprendizado:

Any types of licenses/authorizations/permitting, including
construction, environmental nor operating

A MMX informou em 31 de maio de 2006 que: O estado

Engenharia e projeto (engenharia, projeto, começo da
construção – 18 meses)
Alto-fornos até a produção plena (os primeiros cinco
começam a construção em abril de 2008, concluídos em
abril de 2009; os demais começam a construção em abril
de 2009, com previsão de conclusão em abril de 2010).
Não incluídos no escopo da Hatch:
Confirmação de preço, quantidades e qualidades de
matérias-primas disponíveis (principalmente minério de
ferro e coque).
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Análise de questões ambientais, liberações e emissões
Análise de sustentabilidade social
Quaisquer tipos de licenças/permissões/autorizações,
inclusive construção, ambiental nem operacional

2.7 Metallics Markets

2.7 Mercado de metálicos

MMX has developed plans for the construction and

A MMX desenvolveu planos para a construção e

operation in Corumbá-MS and Macapá-AP of facilities for

operação em Corumbá-MS e Macapá-AP de unidades

the production of both steelmaking metallics and semi-

para produção de metálicos de aciaria e produtos de aço

finished steel products. The planned projects would be

semi-prontos. Os projetos planejados seriam construídos

constructed and become operational from 2006 to 2010

para entrarem em operação entre 2007 e 2010 ou

or later. The production of the planned facilities is

posteriormente. A produção das instalações planejadas é

intended for merchant sale.

The following table

destinada à comercialização para venda em mercados. A

summarizes the planned projects and the merchant sale

tabela a seguir resume os projetos planejados e a

production associated with each facility.

produção para comercialização associada a cada
instalação.

MMX has developed plans for the construction and

A MMX desenvolveu planos para a construção e

operation of facilities for the production of both

operação de instalações para produção de ferro gusa e e

steelmaking metallics and semi-finished steel products.

produtos de aço semi-acabados. A produção das

The production of the planned facilities would be

instalações planejadas seria dirigida ao mercado global. A

directed to global markets.

The following table

tabela a seguir resume as vendas planejadas de produtos

summarizes the planned merchant product sales

de mercado associados com as instalações. Em sua

associated with the facilities. Corumbá will produce 500,

configuração final, a Siderúrgica de Corumbá produzirá

000 tpy of billets as will Amapá.

500.000 t/a de tarugos e a Siderúrgica do Amapá
produzirá 500.000 t/a de tarugos mais 1.500.000 t/a de

Amapá will produce up to 1.5 mtpy of pig iron.

ferro gusa.
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MMX Merchant Shipments (Thousand Tonnes, rounded to nearest 100,000 tonnes) (Amapá & Corumbá)
2008

2009

2010

2011

2012ff

Pig Iron

500

1,000

1,500

1,500

1,500

Billet

-

700

1,000

1,000

1,000

Vendas da MMX (Milhares de toneladas, arredondado para as 100.000 t mais próximas) (Amapá e Corumbá)
2008

2009

2010

2011

2012 em diante

Ferro Gusa

500

1.000

1.500

1.500

1.500

Tarugos

-

700

1.000

1.000

1.000

2.8 Merchant Pig Iron Market Opportunity 2.8 Resumo da Oportunidade de
Summary
Mercado para Comercialização de Ferro
Gusa
Merchant Pig Iron is a low residual metallics (LRM) used
in steelmaking, primarily in the EAF route, to help lower

O Ferro Gusa é considerado um “metálico de baixo teor

levels of impurities in the steel.

The planned MMX

de impuresas” (“low residual metallic” – LRM) utilizado

project includes merchant shipments of Pig Iron growing

na fabricação de aço principalmente na rota EAF, para

to 1.5MT by 2010.

baixar o nível de impurezas no aço. O projeto planejado
pela MMX inclui embarques comerciais de Ferro Gusa
crescendo até 1,5 TM em 2010.
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MMX Amapá Merchant Shipments (Million Tonnes)

Pig Iron

2008

2009

2010

2011

2012ff

500

1,000

1,500

1,500

1,500

Vendas da MMX (Milhões de toneladas) do Amapá

Ferro Gusa

2008

2009

2010

2011

2012 em diante

500

1.000

1.500

1.500

1.500
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The planned MMX shipments of merchant Pig Iron

Os embarques de ferro gusa planejados pela MMX para

should be directed to regions outside of Latin America

comercialização deverão ser direcionados à regiões fora

due to the existing HBI/DRI and merchant Pig Iron

da América Latina devido à grande produção de ferro

intensity of that region and the structural overcapacity of

gusa e HBI/DRI para comercialização na região, bem

these products. The US and Canada region with its EAF

como excesso de capacidade estrutural desses produtos.

intensive steel industry, structural LRM shortfall and

A região dos EUA e Canadá com sua indústria de aço

demonstrated persistent need to import large volumes of

baseada intensivamente em EAF, escassez de LRM

HBI/DRI and merchant Pig Iron, represents a rational

estrutural e necessidade persistente demonstrada para

and viable market opportunity for a MMX planned

importação de grande volumes de HBI/DRI e ferro gusa,

merchant Pig Iron shipments. Imports of these products

representa uma oportunidade de mercado racional e

to the US and Canada were 8.6 MT in 2004. The

viável para os embarques planejados de ferro gusa pela

structural deficiency in these products is expected to

MMX, para comercialização. As importações desses

increase to 11.1 MT by 2020, which means 2.5 MT of

produtos para os EUA e Canadá foram de 8,6 TM em

new demand over the period.

2004. É esperado que a deficiência estrutural nesses
produtos deva aumentar para 11,1 MT até 2020, o que
significa 2,5 MT de nova demanda durante o período.

MMX Planned LRM Merchant Shipments
Within US and Canada Structural Shortage Supply
12.7

10.6

8.5

6.4

4.2

2.1

0.0
2004 2005
Source: ISSB, IISI, WSD,
Hatch estimates

2006 2007 2008

2009 2010 2011

Existing L AmSupply

MMXPla

2012 2013

2014 2015 2016

Other Supply
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Fornecimento Planejado pela MMX de Metálicos com Baixo teor de Residuos,
durante o déficit estrutural de oferta nos Estados Unidos e Canadá
12,7

10,6

8,5

6,4

4,2

2,1

0,0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

Fornecimento atual da A Latina

Usina MMX

Outros Fornecedores

Demanda Estrutural de Metálicos de baixo teor de residuos

HBI/DRI and Pig Iron Prices 2001-2005

$350

$300

$250

US$/Tonne

2018

$200

$150

$100

$50

$0
2001
Source:USITC, WSD

2002
HBI/DRI USITC

2003
Pig Iron USITC
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Preço de HBI/DRI e Ferro Gusa 2001-2005

$350

$300

$250

US$/t

$200

$150

$100

$50

$0
2001

2002

2003

HBI/DRI USITC

Gusa USITC

2004

2005

WSD Gusa Brasil fob

It can be observed that merchant pig iron pricing has

Pode-se observar que o preço do ferro gusa para

historically held a consistent premium to HBI/DRI.

comercialização tem historicamente mantido um ágio

Some premium for merchant pig iron over HBI/DRI is

consistente em relação a HBI/DRI. O premio para o ferro

supported by efficiency savings in the steelmaking

gusa em relação a HBI/DRI é proporcionado pela

process provided by pig iron as compared to HBI/DRI.

eficiência no processo de fabricação de aço a partir do

The mix of LRM used by steel producers can be

ferro gusa, quando comparado com HBI/DRI. O mix de

affected by the price relationship and availability of

LRM usado pelos produtores de aço pode ser afetado pela

merchant pig iron and HBI/DRI and this mix could

reação de preços e disponibilidade de ferro gusa e HBI/DRI

result in an increase or decrease of demand of either

para comercialização e este mix pode resultar em um

merchant pig iron or HBI/DRI.

aumento ou diminuição da demanda ou de ferro gusa ou
HBI/DRI para comercialização

Price indices for metallics are commonly referenced
by fob port of export.

As such, fob Brazil is the

common index for merchant Pig Iron and “South
America” is a common index for HBI/DRI. Merchant
Pig Iron fob Brazil has averaged $227/Tonne through
March 2006.

This is down from an average

$244/Tonne in 2005 and from the 2004 average of
$290/Tonne.

DRI Pricing in January 2006 was

$215/Tonne fob “South America”. This is down from
$237/Tonne in 2005 and $256/Tonne in 2004.
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While in the medium term the planned MMX merchant

Os índices de preço para metálicos são geralmente

Pig Iron shipments could results in an oversupply to the

referenciados FOB porto de exportação. Assim sendo, FOB

import opportunity represented by the US and Canada

Brasil é um índice comum para ferro gusa para

region, such volumes represent 4% of global trade

comercialização e “América do Sul” é um índice comum

outside of the US and Canada. Assuming MMX is able to

para HBI/DRI. O ferro gusa para comercialização FOB

attain low cost and good quality production, they should

Brasil teve um preço médio de US$227/tonelada até

be competitively positioned to supply the US and Canada

março de 2006. Isto é uma queda na ompe de

in comparison to competitive suppliers in other regions

US$244/tonelada de 2005 e da ompe de 2004 de

and should also be competitive in supply LRM demand

US$290/tonelada. O preço de DRI em janeiro de 2006 foi

in other world regions.

de US$215/tonelada FOB “América do Sul”, o que
representa uma queda em relação a US$237/tonelada em
2005 e US$256/ tonelada em 2004. Enquanto no médio
prazo os embarque de ferro gusa para comercialização
planejados pela MMX poderia resultar em um excesso de
oferta para a oportunidade de importação representada
pela região dos EUA e Canadá, tais volumes representam
4% do comércio global fora dos Estados Unidos e Canadá.
Tomando por base que a MMX conseguirá manter o custo
baixo e a boa qualidade da produção, ela estará
competitivamente posicionada para fornecer os EUA e o
Canadá

em

comparação

com

os

fornecedores

competitivos em outras regiões e também deverá ser
competitivo no para atender a demanda de LRM em outras
regiões do mundo.

2.9 Billet Market Opportunity Summary
The MMX (Corumbá and Amapá Iron Making Plants)

2.9 Resumo da Oportunidade de Mercado
para Tarugos

plan to produce and ship 1,000 KT of semi-finished steel

O plano da MMX (Usinas Siderúrgicas de Corumbá e

billets to the global market represents a reasonable

Amapá) de produzir e embarcar 1.000 KT/a de tarugos de

aspiration when considered at the macro-level. While a

aço semi-acabados para o mercado global representa uma

reasonable first target market would be North America,

aspiração razoável quando considerada no nível macro.

inter-regional billet exports to this region suggest that this

Embora um primeiro mercado alvo razoável seja a América

market is unlikely to absorb the planned MMX merchant

do Norte, as exportações inter-regionais de tarugos para esta

billet shipments volumes as inter-regional exports

região sugerem que este mercado provavelmente não

directed and North America were 910 KT in 2004 and

absorverá os volumes de embarque de tarugos para

1.2 MT in 2005 and averaged just 600 KT in the 2001-

comercialização planejados pela MMX, pois as exportações

2003 period.

inter-regionais direcionadas para a América do Norte foram
de 910 KT em 2004, 1,2 MT em 2005 e, em média,
somente 600 KT no período de 2001-2003.
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MMX Merchant Shipments (Thousand Tonnes)
2007

2008

Billet

2009
500

2010
1,000

2011
1,000

2012ff
1,000

Vendas da MMX (Milhões de toneladas)
2007

2008

Tarugos

2009

2010

2011

2012 em diante

500

1.000

1.000

1.000

Inter-Regional Billet Exports Directed at North America
1.4
1.2
1.2

1.1
0.9

1.0
Million
Tonne 0.8
s

0.9
0.8
0.7

0.6

0.6

0.6

2001

2002

2003

0.6
0.4
0.2
0.0
1997

1998

1999

2000

2004

2005

Source:ISSB

N Amer

MMX Shipments

On the other hand, global inter-regional billet exports suggest that there is considerable opportunity for interregional billet supply as the MMX planned merchant billet volumes represent approximately 6-7% of global
inter-regional billet exports.
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Exportação Inter-Reional de Tarugos para Norte América
1,4
1,2
1,2

1,1

Milhões de tonaladas

0,9
1,0

0,9
0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

2001

2002

2003

0,6
0,4
0,2
0,0
1997

1998

1999
N America

2000

2004

2005

Fornecimentos MMX

Por outro lado, as exportações globais inter-regionais sugerem que há oportunidade considerável para fornecimento de
tarugos inter-regionalmente, como os volumes de tarugos para comercialização planejados pela MMX representam
aproximadamente 6 a 7% das exportações globais inter-regionais de tarugos.

Non-Western Hemisphere
Inter-Regional Billet
18.0

16.4

16.0
14.0

14.6
12.4

12.0
Million
Tonne 10.0
s

13.0

13.0

1999

2000

15.2

15.5

2002

2003

14.7

7.8

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1997

1998

2001

2004

2005

Source:ISSB

Non-North America and S America

MMX Shipments

As with finished steel products, semi-finished steel products have experienced upward pricing pressure in recent years.
Increased raw material prices as well as other factors have resulted in considerable inter-regional merchant billet prices
increases in 2004 and 2005. The average inter-regional trade billet price over the 1994 to 2003 period was
$186/Tonne. In 2004, billet prices increased to $319/Tonne and in 2005 prices continued to increase to $333/Tonne.
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Exportação de Tarugos não direcionada ao Hemisferio Ocidental
18,0

16,4

16,0

Milhões de Toneladas

14,0

14,6
12,4

13,0

13,0

1999

2000

15,2

15,5
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14,7

12,0
10,0
7,8
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1997

1998

2001

Non-North America and S America

2004

2005

Fornecimentos MMX

Em relação aos produtos acabados do aço, produtos semi-acabados do aço sofreram pressões altistas de preços nos
últimos anos. O aumento dos preços das matérias-primas, bem como de outros fatores resultaram em consideráveis
aumentos de preço inter-regionais de tarugos comercializáveis em 2004 e 2005. A média de preço inter-regional no
comércio no período entre 1994 e 2003 foi de US$186/Tonelada. Em 2004, os preços dos tarugos atingiram
US$319/Tonelada e em 2005, continuaram a subir e atingiram US$333/Tonelada.
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Global Inter-Regional Billet Trade Prices
350
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US$/Tonne
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Additional specific factors can affect the actual opportunity for any planned billet supply. Such additional factors that
can affect the market opportunity include cost competitiveness, quality and chemistry capability, and product size.
Whereas raw materials such as merchant pig iron are more of a true commodity that is widely acceptable to the vast
majority of consumers, the further downstream a product occurs in the value-added chain the more restricted it is likely
to be with regard to customer requirements.
That is to say that billet customers will have varying requirements with regard to such issues as product quality,
chemistry, size, etc., and producer capabilities or limitations can result in some modification of the market opportunity.
A more definitive assessment of the market opportunities that may exist for the merchant billet plan would be required
once the specific product and quality capabilities of the facility have been identified.
More detail on the markets is provided in the Project Reports.
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Outros fatores adicionais específicos podem afetar a real oportunidade para qualquer fornecimento planejado de
tarugos. Esses fatores adicionais que podem afetar a oportunidade de mercado incluem competitividade de custos,
qualidade e capacidade química, e tamanho do produto. Embora as matérias-primas tais como o ferro gusa para
comercialização sejam mais uma verdadeira commodity que é amplamente aceita pela vasta maioria dos
consumidores, o quanto mais para baixo um produto ocorre na cadeia de valor adicionado, mais restrito ele
provavelmente é em relação às necessidades do cliente.
Isso quer dizer que os clientes de tarugos têm necessidades variáveis em relação a tais questões como qualidade do
produto, química, tamanho, etc. e a capacidade ou limitação do produtor pode resultar em alguma modificação da
oportunidade de mercado. Seria necessária uma avaliação mais definitiva das oportunidades de mercado que devem
existir para o plano de tarugos para comercialização, uma vez que o produto específico e a qualidade da instalação
tenham sido identificadas.
Os Relatórios do Projeto contêm mais detalhes sobre os mercados.
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Tabela 1.1: Autores/Colaboradores do Estudo
Seção
Geologia & Recursos
Plano da Mina e Reservas
Instalação de Beneficiamento
Usina de Pelotização
Instalação Portuária
Linha de Tubulação para Lama Concentrada
Instalação para Rejeitos
Licenças Ambientais
Compilação

Autores/Colaboradores
EBX/Prominas/SRK
EBX
EBX/ECM
Outokumpu
Projconsult
PSI
Geoconsultoria
Brandt
SRK

Os autores e colaboradores do projeto principal foram mencionados na Tabela 1.1. O Projeto
Minas Rio foi concebido para produção de lavra a céu aberto de 52Mtpa de ROM. O
beneficiamento utilizará moagem e flotação para gerar 26,6 Mtpa de concentrado de pellet feed.
Este produto será transportado aproximadamente 553 km até o Porto do Açu, de propriedade da
MMX e que será localizado no norte do estado do Rio de Janeiro. 7.6 Mtpa desse produto será
utilizado para alimentar a planta de pelotização, enquanto o restante será exportado como
concentrado.
A MMX adquiriu aproximadamente 25 mil hectares de direitos minerais, cobrindo um trecho
significativo de área de formação de minério ao norte do Quadrilátero do Ferro. A MMX
começou fazendo uma estimativa dos recursos e reservas neste terreno através de um programa
extenso de perfuração nos 4 mil hectares das propriedades de Itapanhoacanga e João Monlevade,
onde foram identificadas 408Mt @39,77% de ferro de reservas indicadas e 305Mt @ 40,84% de
ferro de reservas inferidas. Um extenso programa de perforação foi planejado para definir
recursos e reservas adicionais nos restantes 21 mil hectares das propriedades da MMX para
alcançar a tonelagem necessária para alcançar a produção-alvo de 26,6 Mtpa para mais de 20
anos de vida útil da mina.
As classificações minerais utilizadas pela MMX são aquelas expedidas pelo Instituto Canadense
de Mineração, Metalurgia e Petróleo, ou os Padrões CIM.
O relatório abaixo oferece uma descrição dos recursos e reservas definidas até a data e uma
descrição dos vários componentes do Projeto Minas-Rio.
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Figura 1-1 ilustra o conceito do Projeto Minas Rio
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DEFINIÇÃO DO PROJETO
•

Mercadoria:

Minério de ferro

•

Taxa de Produção:

24,5 Mtpa de pellet feed (base seca)
Ou 26,6 Mtpa de pellet feed (base úmida)
52Mta (ROM)

•

Mina:

Cava convencional a céu aberto

•

Processamento:

Usina de beneficiamento de minério de ferro

•

Transporte do Produto:

Mineroduto com transporte de polpa de minério até
a filtragem localizada junto à pelotização.

•

Embarque:

Carregamento marítimo em Porto Açu

•

Base de Recursos:

407,86@39.77% Fe (indicado) e
305,16Mt@40,84%Fe (Inferido)

•

Duração das Reservas da Mina:

>8 anos pela taxa de produção proposta e com base
nas reservas atuais estimadas

•

Efetivo de Funcionários:

1.100 pessoas com produção de forma estável

•

Rejeitos:

~25Mtpa a serem descartados em instalação no
local

•

Gerenciamento Ambiental:

EIA-RIMA e planos de encerramento a serem
preparados de acordo com a legislação brasileira

2.1

Títulos de Propriedade e Direitos

Os direitos de mineração abaixo pertecem a MMX: licenças 831.325/89; 830.525/99; 832.197/99;
832.447/00; 830.286/04; 830.068/06; 830.069/06; 830.225/06; 830.226/06; 830.299/06;
830.362/06; 830.442/06; e 830.423/06 através das suas subsidiarias MMX Minas-Rio and MPC.
Licenças 005.130/56; 831.515/04; 831.516/04; 831.517/04 e 830.367/05 foram concedidas a
MMX Minas-Rio através de Contatos de Concessão Condicional de Direitos Minerais assinados
em 03 e 13/03/2006, arquivado anteriormente no DNPM-3ºds em 03/27/2006 and 04/03/2006 e
aguardando consentimento prévio do DNPM a ser transferido a MMX Minas-Rio.
Os direitos de mineração 832,978/02, 832,979/02, 830,359/04, 831,617/05, 832,666/05 e
832,809 foram concedidos a MMX Minas-Rio em decorrencia do acordo de 27 de April de 2006,
que será encaminhado ao DNPM em breve.
Os direitos de mineração acima mencionados representam coletivamente 24,730.63 hectares sob
controle de MMX ou suas subsidiarias.
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3

GEOLOGIA & RECURSOS

3.1

Localização e Acesso

O Projeto Minas-Rio está situado no lado leste da porção sul da Serra do Espinhaço e está
compreendido numa faixa que se estende das cercanias da cidade de João Monlevade até a cidade de
Serro, no norte do estado de Minas Gerais. A geografia dos projetos está demonstrada na Figura 3.1.
O Projeto está dividido em dois sites, o primeiro, abrange uma área próxima da cidade de João
Monlevade, a leste do Quadrilátero Ferrífero, e o segundo, vai desde as cercanias da cidade de
Conceição do Mato Dentro até a cidade de Serro. Esta última região está dividida em três blocos
denominados de Serra do Sapo, próximo da cidade de Conceição do Mato Dentro,
Itapanhoacanga, próximo da cidade de Alvorada de Minas e Serro, próximo à cidade homônima.

3.2

Fisiografia

A Serra do Espinhaço é uma cadeia de montanhas com picos e vales com altitude variável entre
1.000m e 1.500m, com alguns picos atingindo 2.000m de altura. O clima é predominantemente
tropical. Nesta região estão localizadas as nascentes de muitos rios, tais como o São Francisco, o
Jequitinhonha e o Doce.

3.3

Geologia Regional

Expressivas ocorrências de formações ferríferas são observadas no sudeste da Chapada do
Espinhaço, nas regiões de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas, Serro e Morro do
Pilar, entre outras. Estas ocorrências aparecem, a partir de Itabira, como longas cristas alinhadas,
seguindo a direção norte – sul.
A seqüência que hospeda a formação ferrífera é denominada Grupo Serra da Serpentina. Este
nome tem por origem a serra homônima que se apresenta como uma na crista rica em ferro, a
leste de Conceição do Mato Dentro. As litologias do referido grupo são muito similares àquelas
que hospedam os depósitos ferríferos no Quadrilátero Ferrífero. Similarmente ao que ocorre no
Quadrilátero Ferrifero, o Grupo Serra da Serpentina está sobreposto ao embasamento
constituído por granitos, gnaisses, rochas vulcanosedimentares do tipo greenstone belt e
metassedimentares e está parcialmente recoberto por quartzitos do Grupo Espinhaço.
De Conceição do Mato Dentro até Serro, o Grupo Serra da Serpentina apresenta direção nortesul mergulhando para leste com um ângulo suave. A estrutura uniforme é resultado da forte
compressão tectônica de leste para nordeste, que fraturou as rochas em blocos, empurrou-as e
empilhou-as na direção oeste e sudoeste. Em geral, as unidades são controladas por falhas de
empurrão, a maioria com direção norte e mergulhando para leste em ângulos suaves, localmente
oblíquos ao acamamento das rochas.
Regionalmente a formação ferrífera é constituída por itabiritos (bandas alternadas de hematita e
quartzo) e por lentes de hematita-magnetita maciça. Os itabiritos apresentam uma direção
contínua e estão hospedados numa seqüência de quartzitos, filitos, e xistos micáceos e
carbonáticos. Intrusões de rochas básicas a ultrabásicas são comuns.
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Em Conceição do Mato Dentro, a formação ferrífera aflora continuamente por 45 km na Serra da
Serpentina e na Serra do Sapo, localizadas respectivamente a sul e a norte da referida cidade. Na
Serra da Serpentina a formação ferrífera ocorre em uma sinclinal fechada, com o plano axial
mergulhando de 15 a 20o para leste, com as duas abas da sinclinal espaçadas de 1 a 2km. A
Serra do Sapo, que é uma continuidade física da Serra da Serpentina, se constitui de um cume
estreito elevado com 12 km de extensão com uma inclinação íngreme para oeste e uma
inclinação suave para leste. Ocorre apenas uma aba da sinclinal, mergulhando de15 to 25o para
leste com um formato monoclinal. Na Serra do Sapo, a evolução do sistema de drenagem
favoreceu a acumulação de uma camada espessa de canga ferruginosa na sua inclinação leste, a
qual pode atingir ocasionalmente uma espessura de 20 m.
A Serra do Sapo, caracterizada por camadas com um ângulo de mergulho suave é muito
semelhante à Serra de Itapanhoacanga.
Até recentemente a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), possuía os direitos minerários
destas duas serras. Os direitos minerários sobre os 11 km representados pela Serra do Sapo se
tornaram vagos e foram requeridos por outros e foram recentemente negociados pela MMX.
Em Itapanhoacanga a formação ferrífera se estende por 5km, ao longo de uma crista a leste da
vila homônima. Pequenos blocos falhados da formação ferrífera ocorrem a oeste. A área foi
negociada pela MMX e uma forte campanha de sondagem foi feita recentemente para delinear
os recursos do minério de ferro existentes.
Em Serro, a formação ferrífera aflora por 5km a norte da cidade homônima, abrangendo o
depósito de Céu Aberto explorado no passado pela Rio Tinto Zinc (RTZ) e pela CVRD. A
area foi recentemente negociada pela MMX e uma campanha de sondagem similar está em
planejamento.

3.4

Recursos

3.4.1 Geologia da Área de Itapanhoacanga
A formação ferrífera de Itapanhoacanga ocorre aproximadamente na direção norte-sul e
mergulha para leste num ângulo de 20 a 25º. A geologia local reflete o trend estrutural regional.
Uma falha de empurrão de baixo ângulo oriundo de um empuxo de leste para oeste, coloca a
formação ferrífera sendo embasada por xistos verdes e recoberta por quartzo-sericita-xisto do
embasamento.
A espessura média da formação ferrífera é de aproximadamente 80 metros, com um aumento
progressivo de espessura de norte para sul (50 para 100 m). A sondagem mostra que em
profundidade a camada de itabirito tem continuidade e é recoberta pelos quartzo-sericita-xistos
do embasamento.
O minério é composto por formações ferríferas, fácies óxido, tipo Lago Superior. Existem três
diferentes tipos de minério na área: itabiritos friáveis (25 a 63% Fe), quartzitos ferruginosos (15
a 24% Fe) e hematitas compactas (> 64% Fe). Estes minérios são compostos predominantemente
por hematita. Minerais de canga, que ocorrem acima da superfície de intemperismo, são
basicamente quartzo e traços de minerais argilosos e micas.
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Modelamento Geológico

A base de dados geológica em Itapanhoacanga é composta por 50 furos de sondagem rotativa,
numa malha de 200 x 200 metros, totalizando 5.886 metros perfurados e 505 amostras. Todos os
furos de sonda foram feitos no diâmetro HQ e tiveram boa recuperação dos testemunhos (>85%).
O mapa geológico e as seções transversais verticais foram interpretados com base nos furos de
sondagem e dados de superfície. O modelo de sólidos foi interpretado a partir de informações das
seções geológicas verticais de 200m.
O modelo geológico é relativamente simples, uma vez que as unidades litológicas mostraram-se
contínuas entre as seções verticais furadas. A divisão de tipos de minério foi feita com base na
geologia e análises químicas. Foram identificados dois tipos de minérios: hematita compacta
(material duro com Fe acima de 64%) e itabirito friável (incluindo toda a formação ferrífera
friável com teores entre 15 e 63%). Quartzito ferruginosos com menos de 15% de Fe e itabiritos
duros foram classificados como estéril na modelagem 3D.
3.4.3

Metodologia de Estimação de Recursos

Os recursos minerais foram estimados usando-se o método do inverso do quadrado da distância e
os recursos foram classificados como indicados e inferidos. Os intervalos de amostragem
originais foram regularizados e ajustados para intervalos de 10 metros, e restringidos nos
contatos geológicos. O raio de busca adotado foi de 600 x 600 x 30 metros (norte, oeste e
elevação).
O tamanho de bloco utilizado foi de 50 x 50 x 10 m nas direções NS, EW e vertical,
respectivamente. O modelo final de blocos foi construído em três estágios:
•
•
•

Interseção de blocos com a topografia
Classificação dos blocos de acordo com os tipos litológicos
Classificação de blocos como indicados e inferidos

A classificação de recursos foi baseada na área de influência do programa de sondagem
realizado. Os recursos localizados num raio de 200 m da malha de 200 x 200 m foram
classificados como indicados e aqueles num raio entre 200 e 600 m dentro do corpo mineralizado
foram classificados como inferidos.
Os resultados para os valores de cada tipo de recurso são mostrados nas Tabelas 3.4.3.1 e 3.4.3.2
abaixo.
Tabela 3.4.3.1: Estimativa de Recursos de Minas-Rio
Recursos da Área Itapanhoacanga

Recurso

Itabirito + Hematita

Vol.(m³ x
10³)

Tipo

Dens.(g/cm³)

Ton.
(10 6 )

Indicado

156.267,30

2,61

407,86

Inferido

60.766,30

2,61

158,60

TOTAL

217.033,60
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Tabela 3.4.3.2: Qualidade Média das Reservas de Minas-Rio
Qualidade Média do Recurso (%)
Área Itapanhoacanga
Itabirito + Hematita

3.4.4

Fe

39,77

SiO2

40,32

Al2O3

1,99

P

0,04

Mn

0,25

LOI

0,98

TiO2

0,08

Área de João Monlevade

A região de João Monlevade está localizada na extremidade nordeste do Quadrilátero Ferrífero,
importante província mineral do estado de Minas Gerais, que contém inúmeras minas de ferro.
O arcabouço estrutural da região corresponde a uma estrutura dobrada conhecida como Sinclinal
do Tanque. A área de João Monlevade está localizada nos flancos NW e NE do Sinclinal do
Tanque, onde a continuidade das camadas de formação ferrífera pode ser observada.
O banco de dados geológico de João Monlevade é composto por 39 furos de sondagem,
totalizando 3.400 m perfurados e 161 amostras. Todos os furos de sonda foram feitos no
diâmetro HQ e com boa recuperação dos testemunhos (>85%).
Devido ao espaçamento dos furos de sonda, todos os recursos se encontram na categoria de
“inferidos” e foram estimados através da metodologia convencional de área de influência entre
seções verticais paralelas. O volume total de itabirito foi de 56,32 milhões de metros cúbicos, o
que representa um recurso inferido de 147,40 Mt usando a mesma densidade média de
Itapanhoacanga (2,61 t/m3). A média de teor foi estimada em 46,8% Fe.
3.4.5

Potencial de Tonelagem Adicional

As áreas da Serra do Sapo e do Serro possuem potencial de recursos adicionais de minério de
ferro. Entretanto, não existe no momento informações suficientes para determinar o volume dos
recursos minerais, bem como para avaliar a espessura da camada intemperizada nos respectivos
depósitos, as variações de espessura da formação ferrífera, os teores dos minérios, recuperações
metalúrgicas e outras elementos.
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Serra do Sapo:

A MMX adquiriu os direitos minerários das seguintes áreas: DNPM 831.617/05, 832.809/05,
832.666/05, 832.979/02, 862.978/02, 810.569/76 e 830.359/04, cobrindo todos os 12 km de
extensão da Serra do Sapo.
Para fins de avaliação pode-se adotar uma espessura indicativa de 70 metros, como a observada
num corte de uma estrada ao norte da Serra, e que é também comparável com a profundidade
observada pela CVRD nas suas áreas da Serra da Serpentina, contíguas a Serra do Sapo, e pela
MMX em Itapanhoacanga, onde a MMX cubou recursos indicados.
O grau de intempersimo é a maior incerteza da mineralização da área da Serra do Sapo. Em
Itapanhoacanga a MMX pode observar itabiritos totalmente friáveis até a uma profundidade de
200 metros, mas em vários casos o intemperismo ficou na faixa de 50 a 70 m. O nível de
intemperismo na serra da Serpentina é superior a 80-90 m. MMX considerou que uma estimativa
conservadora do nível de intemperismo na Serra do Sapo seria de 70 m. Como comparação, a
espessura média da formação ferrífera friável na área de Itapanhoacanga é de 100 m.
Como densidade média para efeito de estimação de recursos a MMX optou em adotar o valor
médio obtido em Itapanhoacanga, que foi de 2,61 t/m3.
Considerando o baixo ângulo de mergulho das camadas, pouco superior ao da própria inclinação
da topografia local, a largura aprovável de uma cava final de lavra ficaria entre 400 e 500 m. O
fundo da cava seguiria o contato com a rocha de base.
Uma agressiva campanha de sondagem foi programada para delinear o potencial de recurso da
área da Serra do Sapo. Até hoje, nenhuma campanha de sondagem foi inteiramente realizada
para definir com precisão a extensão e profundidade da mineralização desta área.
•

Serro:

A MMX adquiriu os direitos minerários sobre as áreas 005.130/56, 831.515/04, 831.516/04,
831.517/04, 830.367/05 e 830.362/06. O potencial mineral destas áreas está descrito em
relatórios da RTZ e CVRD, que apesar da boa descrição de geologia local, não são bons
indicativos do potencial de recursos para a área, já que ambas as campanhas visavam à pesquisa
de hematita compacta. A seqüência itabirítica indica uma grande oportunidade, já que é um
potencial ainda não explorado.
Em termos estruturais, a área apresenta uma maior complexidade se comparada com as área de
Serra do Sapo e Itapanhoacanga. A seqüência ferrífera está condicionada a dobras isoclinais
estreitas, que em algumas porções dobrou e até triplicou a potencia dos corpos. Normalmente,
áreas como essas estão assoiadas a rochas intrusivas.
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Tabela 3-1: Mapa de Localização do Projeto Minas-Rio
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4.1 Descrição da Operação
Os requisitos para o dimensionamento dos equipamentos foram determinados não só levando em
consideração o CAPEX, mas também a competitividade dos custos de produção e a
produtividade de todo o processo.
Os parâmetros operacionais para a produção anual de 24,5Mt/ano de pellet feed e o cronograma
de produção estão demonstrados nas tabelas abaixo
Tabela 4.1.1: Parâmetros 24,5 Mtpy para o Projeto Operacional
PROJETO ALVORADA
Produto (kt)

24.500

Recuperação (%)

52.100

Rom (kt)

47.00
60.500

Estéril (kt)
Produção Total (kt)

Movimentação Interna (kt)

Movimentação Total (kt)

110.500

5.525

116.025

S/R (t/t)

1,21

Dias Trabalhados
(dias/ano)

365

Horas Trabalhadas(hrs/dia)

Horas Trabalhadas (h)

24

8.760

Tabela 4.1.2: Produçao de Pelotas de Minério de Ferro Por Ano
Ano

2009

2010

2011

Em diante

Produção de Pellet Feed – base seca

7.360.000t

18.400.000t

24.500.000t

24.500.000t

Produção de Pellet Feed – base úmida

8.000.000t

20.000.000t

26.600.000t

26.600.000t
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Os equipamentos foram dimensionados de acordo com o cronograma de produção e os tipos de
materiais a serem lavrados.
Foram utilizados os seguintes parâmetros conforme demonstrados nas Tabelas 4.3.2 e 4.3.3
abaixo:
Tabela 4.1.3: Unidades de Transporte (CAT789 ou similar 190st)
Parâmetro
Modelo de Referência

Caminhões
Fora de
Estrada

Capacidade Carga (st)

190

Utilização (%)

90

Disponibilidade

85

Horas de Operação por Ano
(h)

8.760

Produtividade (t/h)

460

Tabela 4.1.4: Unidades de Carregamento (Escavadeira de 18 jd3 e Carregadeira WA 2.100
ou similar, com 14 jd3)
Parâmetros

Escavadeira

Carregadeira

Modelo Referência

Buc 295BII

WA 2.100
Komatsu

Volume do volume da
caçamba (jd3)

18

14

Utilização (%)

82

85

Disponibilidade (%)

90

90

Horas de Operação por Ano
(h)

8.760

Produtividade

2.325
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Nesta análise, além do programa de produção, foram incluídos todos os parâmetros que
influem no dimensionamento dos equipamentos. Com relação ao número de horas, foi
considerado hora calendário, com três turnos operando 365 dias por ano.

Tabela 4.1.5: Lista de Equipamento de Transporte, Carregamento e Auxiliares

Nº de Unidades

Descrição

32

Caminhões CAT 789 ou Similar (190 st)

4

Escavadeiras ( 18 jd 3)

3

Pás carregadeiras (14 jd3 )

3

Motoniveladora CAT 16H

5

Tratores de esterira CAT D9

2

Perfuratrizes

1

Perfuratriz sobre pneus

4

Caminhonetes

3

Tanque de Irrigação

3

Caminhão lubrificante
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4.2 Estratégia de Mina:
¾

Perfuração e Detonação: Para o caso de materiais brandos, serão utilizados tratores de
esteira com o uso de escarificador. Para rochas duras serão utilizadas perfuratrizez DTH
que farão furações de 10 polegadas que serão carregados e detonados com o ANFO. Para
o caso de preparação de pit final serão utilizadas perfuratrizes de 3 a 4,5 polegadas de
diâmetro com o uso de emulsão.

¾

Carregamento: Para o carregamento do material da mina, dois diferentes tipos de
equipamento serão utilizados. Escavadeiras serão utilizadas para garantir a alta
produtividade e Pás carregadeiras para garantir a flexibilidade que a lavra necessitará,
principalmente para compor o “blend” do material.

¾

Transporte: Caminhões for a de Estrada de capacidade de 190t farão o transporte do
minério ao britador primário e o estéril para as pilhas for a do limite da cava.

¾

Infra-estrutura: Tratores D9 e Motoniveladoras 16H ou subsititutos similares serão
utilizadas para dar suporte à lavra, na confecção e manutenção de rampas e estradas, na
aberturas de praças de perfuração, para receber o estéril nos depósitos, drenagem e
reabilitação ambiental.

Quando possível, o material estéril a ser lavrado será depositado em depósitos de estéril,
projetados visando o aproveitamento da topografia. Algum estéril poderá ser lavrado por meio de
contratos de extração feito por empresas contratadas.
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4.2.1.: CAPEX E OPEX
Tabela 4.2.1.1: Capex de Minas-Rio
Capex

Unit

Mina

MUS$

112

Beneficiamento

MUS$

548

Porto

MUS$

363

Pipeline

MUS$

699

Direitos Minerais

MUS$

311

Total

MUS$

2.033

Tabela 4.2.1.2: Opex de Minas-Rio
Opex

Unit

Mina

US$/t

2,06

Beneficiamento

US$/t

3,86

Deslamagem

US$/t

0,25

Pipeline

US$/t

0,80

Desaguamento

US$/t

0,89

Porto

US$/t

1,00

Meio ambiente

US$/t

0,20

Admnistração

US$/t

0,54

Total

US$/t

9,60
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5 PROCESSAMENTO
5.1 Usina de Beneficiamento
5.1.1 Introdução
A usina de beneficiamento inclui unidades de apoio de infra-estrutura, operacional e
administrativa, para a produção de pellet feed a ser transportado via mineroduto até a usina de
pelotização a ser instalada em Porto Açu no Estado do Rio de Janeiro.
As novas instalações serão alimentadas com minério de ferro itabirítico proveniente das minas de
propriedade da EBX localizadas na região de Itaponhoacanga, Minas Gerais. A produção anual
prevista é de 24,5 milhões de toneladas de produtos, base seca, sendo 100% de pellet feed, o que,
com uma recuperação em massa média de 47 %, a taxa de alimentação será de cerca de 52
milhões de toneladas de ROM.
5.1.2 Critérios de Processo
Os critérios de processo têm como base dados fornecidos pela EBX, prática industrial
estabelecida em projetos similares no processamento de minério de ferro e dados operacionais
obtidos de instalações já existentes.
5.1.3 Fluxograma de Processo
O fluxograma para processamento do itabirito incluirá as seguintes operações:
•

Britagem primária;

•

Peneiramento primário e secundário / Britagem terciária;

•

Pátio para Homogenização;

•

Prensa de Rolos;

•

Moagem Primária;

•

Classificação e deslamagem;

•

Moagem secundária;

•

Flotação em células mecânicas;

•

Flotação em colunas;

•

Remoagem;

•

Espessamento;

•

Filtragem; e

•

Dosagem de Reagentes.
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5.1.4 Infra-estrutura e Unidades de Apoio
Sistema Elétrico
A demanda de energia na usina de acordo com o projeto é estimada em 55.0 MW.
Para alimentar toda essa carga, a recepção de energia elétrica foi considerada como sendo de
138kv desde a concessionária, em uma subestação de recepção de 138-13.8kv, instalada
próximas da área industrial.
Na subestação de recepção estão os alimentadores projetados de 13.8kv, que alimentam 11
(onze) subestações secundárias, estrategicamente localizadas em várias áreas do projeto, onde a
redução de 13.8kv seria feita para a alimentação dos motores e painéis elétricos que venham a
ser instalados.
O custo de todo o equipamento e material elétrico foi estimado com base no banco de dados da
ECM para instalações semelhantes.
Para os fins de custo, foi considerada um linha de transmissão de 70km de extensão.
Suprimento de Água
Barragem de água construída no curso de água. Bombas em poços secos, captação de água com
aqueduto ARMCO, casa de bomba localizada acima do nível de enchentes.
Uma adutora para água direcionada para a usina (Novo reservatório de água), com sistema de
clarificação para as épocas de chuvas intensas no curso de água.
Sistema de Recuperação da Água
O sistema consistirá de uma balsa com 04 plataformas para represamento da água recuperada da
barragem com rejeitos. A balsa permanecerá no ancoradouro da barragem, com acesso via
passadiço com flutuadores, facilitando a linha de adução e passagem das bandejas elétricas.
Sistema de Água Potável
Uma estação de tratamento da água será instalada (10 m³/h) ao lado do novo reservatório de
água, com dois reservatórios auxiliares – um para água industrial e o outro para água potável.
A estação de tratamento será fornecida completa e acompanhada de duas bombas para água
potável, uma operando e uma de reserva.
Sistema de Combate de Incêndio
O sistema de combate de incêndio compreenderá de três bombas no novo reservatório de água,
uma bomba elétrica, uma bomba jockey e uma bomba a diesel. A rede cobrirá toda a usina,
incluindo hidrantes e armário para mangueiras. Cada armário conterá dois sets de mangueiras
com 30 metros de extensão cada, uma chave e uma elevação de ½”.
Sistema de Ar Comprimido
Foi dimensionada uma instalação para os compressores com reservatórios separados para suprir
ar para o processamento, o ar para serviços e ar para instrumentação, para atender a usina.
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Sistema de Bombeamento de Rejeitos / Sedimento
O sistema de bombeamento será composto de 04 bombas em série e 04 de reserva. A concepção
do sistema prevê um tanque de passagem para o qual a adutora será levada. Deste tanque sairá
uma linha de gravidade para deposição dos rejeitos / sedimentos nos pontos de lançamento da
barragem.
Sistema de Reagentes
Preparação, dosagem e direcionamento das linhas até os pontos de aplicação.
Piperack
Distribuição do sistema de utilidades em toda a usina. Condução da distribuição até as
instalações.
Instalação para Reagentes
A instalação para os reagentes inclui armazenamento de amido, hidróxido de sódio, amine e
floculante.
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6 REJEITOS E RESÍDUOS DA MINA
6.1 INSTALAÇÕES P/ CONTENÇÃO DE REJEITOS
Tabela 6.1.1: Características dos Rejeitos
Densidade
t/m3
Lamas
1.6
Flutuação de Rejeito grosso
1.9
Flutuação de Rejeito fino
1.9
total
Fluxo

t/h

% sol

Teor Fe (%)

granulometria

744.5
2020.1
337.5
3102.1

38.2
58.2
45.0
42.9

24
14.3
17

< 10 microns
< 150 microns
< 45 microns
< 150 microns

6.1.1 Localização e Geometria das Instalações
Dois eixos foram avaliados como localização para construção da barragem, um que fica
transversal ao córrego Escadinha, para o norte e um pouco a oeste da área/usina da mina, e o
outro, fica transversal ao córrego Campinas, ao sul do empreendimento.
Em uma avaliação preliminar a barragem no córrego Escadinha é menos interessante que a outra
opção no córrego Campinas. Porém, o último está localizado bem em cima da jazida de ferro,
ficando descartada por esse motivo.
No desenho MX01-DE-001-R1 apresenta-se parte da folha SERRO, do IBGE, mostrando a
posição da mina, da usina e das opções de barragem nos córregos Escadinha e das Campinas..
Para o reservatório da barragem no córrego Escadinha foi calculada a curva cota x volume, desde a
cota de fundo de vale estimada (cota 640 m) até a cota de topo 700 m, como apresentada abaixo
O volume total de rejeitos poderia ser armazenado até o nível de 695 metros, aproximadamente.
Considerando um vão livre de 5 metros para clarificação da água e lamina para fluxo de
enchentes, o resultado seria uma barragem com uma crista final no nível de 700 metros.
Com o propósito de redução do investimento, a construção da barragem em três fases poderia ser
projetada para operar por 5 anos (1ª fase), então mais outros 5 anos (2ª fase) e mais outros 5 anos
(3ª fase), completando os 15 anos de vida útil da barragem.
Para estas fases mostramos a seguir cálculos com dados e volumes da barragem conforme
demonstrados na Tabela 6.1.1 abaixo.
Tabela 6.1.1.1: Capacidade das Etapas da Barragem de Rejeitos
Fase
1ª
2ª
3ª

Cota da Barragem
(m)
670
685
700

Operação
(anos)
5
5
5
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2.200.000
-

Altura da fase
(m)
40
15
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No presente estágio do estudo prevê-se a construção da barragem com terra compactada, de
seção homogênea, com filtro vertical / inclinado e dreno de fundação. O material de empréstimo
seria escavado na área do reservatório.
O sistema extravasor é conceituado com canais de superfície, de baixa declividade, escavados na
ombreira esquerda, conectados com um canal em concreto, rápido, e bacia de dissipação, que
restituirá a vazão efluente para o vale do córrego.
Os rejeitos serão bombeados a partir da usina e descartados em vários pontos ao longo do
reservatório, na sua parte mais de montante. A água sobrenadante será recuperada, com uma
estação de bombeamento flutuante, posicionada próximo da ombreira direita, junto da barragem.
A água será bombeada e aduzida para a usina.
Em etapa posterior do projeto deverá será avaliada a opção de alteamento da barragem com
rejeitos da flotação, ciclonados, pelo método de linha de centro. Neste caso a etapa inicial da
barragem será executada com cota da crista inferior à prevista na opção de terra.
A opção de alteamento com rejeitos tem vantagens tanto ambientais como econômicas, havendo
vários exemplos em operação no Brasil.
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7 INFRA-ESTRUTURA
7.1 Mineroduto
O trabalho preliminar de mineroduto foi concluído pela PSI para definir a praticabilidade do
sistema baseado nas propriedades da polpa de concentrado já conhecida de outros sistemas
comerciais e do banco de dados da PSI sobre as propriedades da polpa.
7.1.1 Exame do Projeto
A mineroduto transportará a polpa da área da Mina próxima a Itapanhoacanga no Estado de
Minas Gerais, até as instalações portuárias em Barra do Açu, próximo de Campos no Estado do
Rio de Janeiro. O minério será moído e concentrado, após o que será transportado via tubulação
de 24 polegadas, com extensão de 553 km.
O sistema de mineroduto é projetado para transportar 24.5 Mta base seca de concentrado. Três
estações de bombas (PS1, PS2 e PS3) são exigidas, uma, localizada próximo da área da Mina, a
PS2 localizada perto de Vargem Linda, a cerca de 163 kilometros abaixo estação de bomba da
Mina, e a outra, fica localizada perto de Matipo cerca de 268 kilometros da estação de bomba da
Mina. Adicionalmente, uma estação de válvulas e 12 estações de monitoramento de pressão
estão localizadas ao longo da mineroduto. As estações de válvulas servem como local para uma
estação de orifício de contrapressão próximo ao km 367.
7.1.2 Viabilidade Técnica e Operacional
O transporte comercial de polpa de minério em linhas de tubos enterrados e de longa distância
tem sido bem sucedido (tecnicamente e economicamente) desde 1967. Um mineroduto para ferro
colocado em operação em 1967 continua em funcionamento (Savage River). Desde então,
inúmeros minerodutos de longa distância para concentrado e rejeito vem sendo construídos; a
maioria ainda em operação. A mineroduto SAMARCO em operação em terreno semelhante no
Brasil e transportando um produto semelhante está funcionando com sucesso desde 1977.
7.1.3 Viabilidade da Construção
Em geral, a rota de uma mineroduto apresenta uma dificuldade acima da média para sua
construção, porém, muito semelhantes às tubulações em operação nos Estados de Minas Gerais e
Rio de Janeiro. Geralmente, a região tem uma estação chuvosa que vai de Dezembro até Março.
Lama e água nos terrenos de via pública e estradas de acesso podem impedir a viabilidade de
muitas ou quaisquer construções durante a estação chuvosa.
A faixa de domínio para uma mineroduto é de, presumidamente 30 metros de largura na maioria
das áreas. Entretanto, em áreas onde cortes laterais significantes se fazem necessários, a faixa de
domínio tem que ser mais larga, até uns 50 metros. Além disso, outros locais como cruzar rios,
estações de válvulas e outros possíveis cruzamentos exigirão também uma largura adicional de
faixa de domínio a ser usada na construção.

450

MMX
Projeto Minas-Rio

3-2
Estudo de Viabilidade – Sumáro Executivo

Rochas, congestionamentos, mudanças de elevação, terreno acidentado, e solo alagado e instável
aumentam freqüentemente os custos de construção de uma mineroduto significantemente. Esta
rota tem algumas rochas, razoável mudanças de elevação com algum terreno acidentado, e
probabilidades de ter que contornar morros. Podem haver algumas áreas alagadas que venham a
requerer atenção especial. Isto será melhor identificado mais adiante, durante levantamento de
engenharia. O solo parece ser razoavelmente estável durante o período sem chuva. Controle de
erosão bem como uma permanente conservação será essencial ao longo da rota.
7.1.4 Resumo do Sistema
O sistema transportará o minério de ferro concentrado desde a área da mina até o Terminal
portuário pelo mineroduto através de tubos de aço com 24 polegadas de diâmetro externo.
O mineroduto começa na alimentação dos tanques de armazenamento da estação de
bombeamento, e termina no flange de descarga dos tanques de armazenamento no terminal.
Make up de água de processo e água de limpeza de tubulação serão fornecidas pela Usina de
Beneficiamento para a área da Estação de Bomba. O fornecimento de energia elétrica para o
sistema de bombeamento será da Usina de Beneficiamento.
As instalações da linha de tubulação principal incluem:
•

Instalações de Bombeamento da Mina – Estação de Bombas 1, incluindo;
Quatro Tanques de Armazenamento de Polpa c/ agitador (19 m altura x 19 m diâmetro)
Estação da Bomba da Linha Principal incluindo nove bombas pistão-diafragma
deslocamento positivo da linha principal (oito operando e uma de reserva) e sistema de
duas bombas de carregamento (uma em operação e uma de reserva)

•

Estação Bombay 2, incluindo;
Um Tanque Remix com agitador (19 m altura x 19 m diâmetro)
Estação da Bomba da Linha Principal incluindo nove bombas pistão-diafrágma
deslocamento positivo da linha principal (oito operando e uma de reserva) e sistema de
duas bombas de carregamento (uma em operação e uma de reserva)
Lago – 300,000 m3
Linha de Força Elétrica – 10 km

•

Estação Bomba 3, incluindo;
Um Tanque Remix com agitador (19 m alt. x 19 m diametro)
Estação da Bomba da Linha Principal incluindo nove bombas pistão-diafragma
deslocamento positivo da linha principal (oito operando e uma de reserva) e sistema de
duas bombas de carregamento (uma em operação e uma de reserva)
Lago – 300,000 m3
Linha de Força Elétrica – 10 km

•

Mineroduto, oito pontos intermediários de medida de pressão, um sistema SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition), instrumentação, fibra ótica
telecomunicações e um sistema Rádio Móvel Terra (LMR), e um Sistema de Detecção de
Vazamento em Tubulação,
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7.1.5 Rota da Linha de Tubulação
A tubulação será enterrada a pelo menos 0.76 metros de profundidade nos declives, e, mais
profundamente nos cursos de água e cruzamentos de estradas onde uma profundidade maior se
faz necessária por causa das atividades na superfície ou por razões geotécnicas. A travessia dos
dois rios de maior porte provavelmente será por perfuração direcional. Esses rios são o Rio Doce
e Rio Paraíba do Sul.
7.1.6 Prazo para o Projeto
O prazo para o projeto de engenharia e construção será definido quando os dados básicos
estiverem definidos. Entretanto, a execução do projeto levará duas estações secas de Março a
Dezembro para a construção d tubulação. O prazo do projeto passado para as autoridades está
projetado para levar entre 34 e 36 meses.

7.2 Instalação Portuária de Porto do Açu
7.2.1 Objetivo
•

exportação de 24,5 Mta (base seca) de minério de ferro na forma de pellet feed e pelotas;

•

capacidade máxima projetada para navios a serem carregados no Porto é igual a 250,000
toneladas, com até 19,10 metros de calado, comprimento de 335 metros e boca máxima
de 55 metros;

•

capacidade do navio médio para efeito de cálculo igual a 180,000 toneladas.

7.2.2 Localização
Porto do Açu está localizado na região costeira do Norte Fluminense entre o farol de São Tomé e
a foz do Rio Paraíba do Sul.
Situado em propriedade privada de 1924 hectares. A parte do Terminal de carga de minério
cobre uma área terrestre de 650 hectares correspondente ao Retroporto, dos quais, 330 hectares
serão ocupados pelas instalações, deixando uma faixa livre de 1.000 metros de largura entre o
Retroporto e a praia por toda a extensão da frente da propriedade.
No mar, a 4.000 metros da praia, estão as Estruturas Marítimas, formadas por um Quebra-mar,
um Cais de Embarque de Minério e um Cais de Apoio Offshore. O Cais de apoio Offshore será
ligado ao Cais de Embarque de Minério por meio de uma Ponte de Ligação, por sua vez a
ligação do pátio ao Quebra-mar é feito por meio de uma Ponte de Acesso.
O acesso dos navios ao Cais é feito através de um Canal de Acesso dragado para obter uma
profundidade de 20 metros. O projeto contempla e abranda os impactos ambientais, ao minimizar
a área de uso a ser ocupada.
7.2.3 Descrição Geral
O Terminal de Minério do Porto do Açu apresenta duas áreas distintas: Estruturas Marítimas e
Retroporto.
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7.2.4 Estruturas Marítimas
Estas estruturas são compostas por um Cais de Embarque de Minério, situado a 4 quilômetros da
costa e com 288,00 metros de comprimento. Este Cais foi construído a partir de uma infraestrutura de pilares de concretos e uma superestrutura em concreto, estando protegido por um
quebra-mar de rochas grandes, montadas em forma de L, com uma seção de 600 metros de
comprimento e a outra de 900 metros. Este Cais foi projetado, numa primeira fase, para receber
navios de até 250.000 t, que poderão acessar ao alto-mar através de um canal de 165 metros de
largura, e dragado para uma profundidade de 20 metros.
Este canal de acesso começa perto do Cais, e foi dragado na profundidade de 20 metros.
Para acessar ao Porto, os navios descarregados que chegarem de alto mar não necessitam entrar
pelo canal, sendo direcionados diretamente para a área de fundeio, que tem mais de 10 metros de
profundidade, esta área está demarcada por bóias de sinalização. Na área de fundeio os navios
permanecerão aguardando sua vez de atracar e carregar no Cais de Embarque.
O Cais de Embarque, onde está montado um carregador de navio com uma capacidade nominal de
8.000 t/h, está conectado ao Quebra-mar por uma Ponte de Ligação, de 252 metros de comprimento.
O Quebra-mar está conectado à costa por uma Ponte de Acesso, de aproximadamente 3.700
metros de extensão.
Na Ponte de Acesso está projetada uma pista para caminhões e uma correia transportadora com a
capacidade nominal de 8.000 t/h (com espaço para uma segunda correia transportadora - expansão).
O Cais de Apoio Offshore tem 180 metros de extensão e está conectado ao Quebra-mar e à Ponte
de Conexão.
7.2.5 Retroporto
O Retroporto está dividido em duas áreas: a Área de Processamento e a Área de Infra-estrutura
de Serviços.
•

Área de Processamento
É formada pelas instalações para a Recepção e Filtragem da polpa de minério, trazidas
pelo minério-duto, e da Pilhas de Armazenamento de Minério (Pellet Feed).
As duas Pilhas de Armazenamento de Minério são alimentadas por um Equipamento de
Empilhagem (Empilhadeiras). O carregamento do material armazenado nas Pilhas para o
embarque é feito por uma unidade de Recuperação (Reclaimer), que alimenta um sistema
de Correia Transportadora.
Uma terceira pilha, que atua como um “pulmão”, será equipada com uma moega móvel e
por pás carregadeiras.

•

Área Infra-estrutura de Serviços
Esta área abriga as Instalações dos Serviços e Utilidades, incluindo a Torre de Controle de
Operações, as Estações de Tratamento de Água e Esgoto, e a Subestação de Energia Elétrica,
além das instalações de Administração de Entrada, Alfândega, Auditoria, Arquivos, Posto de
Reabastecimento, Armazéns, Oficinas de Manutenção, Dormitórios, Lavatórios, Refeitórios,
Postos Médicos e Acomodações para Hóspedes.
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8 MEIO AMBIENTE E LICENÇAS
8.1 Considerações Iniciais
Licença ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a
localização, instalação, extensão e operação de projetos e atividades que utilizam recursos
ambientais e que podem ser, efetivamente ou potencialmente, considerados poluentes, ou aqueles
que de alguma maneira possam causar degradação ambiental. É um instrumento gerencial da
Política Nacional de Meio Ambiente, que foi instituída no Brasil, em 31 de Agosto de 1981, e
promulgada pela Lei 6.938.
Em termos gerais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), é responsável pelo licenciamento de projetos e atividades que possam ter impacto
ambiental sobre o território nacional, ou aqueles que possam diretamente afetar o território de
dois ou mais Estados Federais.
O Licenciamento Ambiental é responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais, ou dos órgãos
do Distrito Federal, para os projetos e atividades cujo impacto direto ultrapasse os limites
territoriais de um ou mais Municípios.

8.2 Licenciamento Ambiental no Brasil
8.2.1 Sistema Nacional Ambiental
O Sistema Nacional Ambiental – SISNANA – é responsável pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental, sendo constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pela Autoridade Pública.
8.2.2 Sistema Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais
O Sistema Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (SISEMA) é formado pela Secretaria
Municipal de Administração e Desenvolvimento (SEMAD), pelo Conselho de Política
Ambiental (COPAM), pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), e por outros
órgãos regionais relacionados: Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Instituto
Estadual de Florestas (IEF), e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM).
8.2.3 Sistema Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro
Assuntos ambientais são responsabilidade e da jurisdição da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR).

8.3 O Processo de Licenciamento
Licenciamento ambiental é obrigação legal, prioritária à instalação e operação de qualquer
projeto ou atividade que seja potencialmente poluidora ou degradante do meio ambiente, e requer
participação pública no processo.
O processo de licenciamento ambiental é formado por três etapas distintas: Licença Preliminar,
Licença de Instalação e Licença de Operação.
A Licença Preliminar (LP) se aplica à etapa de planejamento do projeto.
A Licença de Instalação (LI) autoriza a instalação da estrutura física do projeto.
A Licença de Operação (LO) é necessária para que o projeto comece a operar.
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8.4 Licença Ambiental Específica para Mineração, Minerodutos e
Portos MMX
O complexo de minas e fábricas de processamento de minério de ferro, dos minerodutos e do
Porto do Açu está localizado na região sudeste do Brasil e ocupa uma área que envolve os
estados de Minas Gerais (minas, fábricas e parte do Mineroduto) e Rio de Janeiro (parte do
Mineroduto e porto).

8.5 Sumário
Acredita-se que a presença de minas já em operação em Alvorada de Minas e Fazenda Céu
Aberto poderá eventualmente facilitar e agilizar o processo de licenciamento.
A avaliação ambiental e o processo de licenciamento envolveram essencialmente três etapas
paralelas:
1. Avaliação ambiental e solicitação de licença para a mina, planta de beneficiamento,
barragem de rejeitos, e infra-estrutura relacionada, em Minas Gerais;
2. Avaliação ambiental e solicitação da licença para o mineroduto e infra-estrutura
relacionada para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro;
3. Avaliação ambiental e solicitação da licença para a filtragem, pelotização, para a estrutura
portuária, e a infra-estrutura relacionada, no Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro.
Situação Atual
Brandt, um respeitável grupo de consultoria ambiental brasileiro, foi contratado pela MMX para
conduzir todo trabalho relativo à avaliação ambiental e solicitação de licenças. Este grupo está
atualmente organizando o planejamento e o cronograma de atividades.
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9 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
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10 CONCLUSÕES DO RESUMO
•

MMX atingiu uma posição de destaque na cobertura de formações de depósitos de minério
num distrito reconhecido como produtor de minério de ferro no estado de Minas Gerais:

•

Um programa de exploração e avaliação delineou reservas substanciais de minério de
ferro, suficientes para sustentar uma operação de mineração e beneficiamento;

•

Formulamos um plano básico para a mina com um nível de produção de 26,6 Mtpa de
pellet feed considerando 52 Mtpa de ROM, nível este que é necessário para amortizar o
alto custo de investimento da infraestrutura extra mina;

•

Além disso, precisamos explorar para promover e/ou delinear recursos adicionais para
alcançar a meta MMX de recursos suficientes para sustentar a mineração num nível de
26,6 Mtpa de produto para uma vida útil de pelo menos 20 anos. Isto equivale à base de
recursos comprovados de mais de um bilhão de toneladas, sendo certo que as reservas
atuais indicadas são de 407.86Mt. O programa de exploração identificou potencial para
tonelagem adicional significativa, mas o programa de sondagem é atualmente muito
aberto para poder estimar recursos;

•

O escopo do projeto inclui minas a céu aberto, plantas de beneficiamento, tubulação de
pasta concentrada, instalações de lavagem, planta de pelotização e porto;

•

A agenda de desenvolvimento do projeto prevê o início da produção de concentrados
aproximadamente 40 meses após o início do projeto

•

O projeto, como foi concebido, requer um volume considerável de trabalho a ser
realizado para alcançar o status de viabilidade bancária com o propósito de contratar um
financiamento para o mesmo. Áreas chaves de trabalho incluirão programa de sondagem,
investigação geotécnica, adjudicação de fornecimento de água e direitos de uso,
adquisição de terra especialmente para o mineroduto, planos de avaliação e
gerenciamento de impacto ambiental e aprovação de licenças.

457

MMX Mineração & Metallicos S.A.
Projeto Minas Rio
Planta de Pelotização

Capítulo 1

Sumário Executivo
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1.

Sumário Executivo
O presente estudo foi preparado por Outokumpu Technology (OT) baseado no escopo
e a base do desenho concordada durante a reunião de abertura de projeto com a MMX
- Mineração & Metálicos, realizada em 02/03/2006 nos escritórios da OT em Belo
Horizonte.
A planta de pelotização proposta inclui uma seção de filtragem para a produção de
24,5 Mt/a de finos de minério (pellet feed) seco (26,6 Mt/a base úmida) e uma
instalação para produção de 7,0 Mt/a de pelotas (pellets) de Alto Forno e Redução
Direta, composta por 11 discos de pelotamento e um forno de endurecimento de 768
m². A planta será instalada no Estado do Rio de Janeiro, no município de São João da
Barra, e incorporará a tecnologia mais recente com relação aos aspectos operacionais
de produtividade, qualidade do produto, segurança, saúde e o meio ambiente.

1.1

Conceito Técnico
O conceito técnico para a planta de pelotização pode ser sumarizado como:
Seção de Filtragem
¾24 filtros de disco a vácuo, dispostos em 4 linhas de 6 filtros cada
¾área de filtragem de 120 m² por cada filtro
¾capacidade de produção de 24,5 Mt/a base seca (26,6 Mt/a base úmida)
¾índice de produtividade de 1,2 t/m²·h (baseado na experiência da MMX)
¾16 % de capacidade de reserva (um filtro em cada linha de seis)
¾7 Mt/a de finos de minério filtrado (7,6 Mt/a base úmida) serão transportadas para a
planta de pelotização. Os 17,5 Mt/a (19,0 Mt/a base úmida) restantes serão
transferidos para um pátio de estoque e destinados à exportação
Seção para Remoagem (Cominuição em Prensas de Rolos)
¾dois silos para minério filtrado, cada com 400 m³ (aproximadamente 2 horas de
operação)
¾remoagem em uma prensa de rolos
Estocagem e Moagem de Aditivos
¾foi assumido que bentonita e bauxita serão entregues na granulometria apropriada
(estocagem num galpão, localizado junto a área de mistura)
¾pilha para estocagem de aditivos de granulometria mais grosseira como dolomita,
calcário e antracito
¾moinho de rolos
¾moagem combinada de antracito com calcário ou dolomita para prevenir a
necessidade de medidas extensivas de segurança
¾silos adicionais para estocagem dos produtos moídos
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Seção de Mistura
¾dois misturadores de alta-intensidade de alto desempenho e baixa exigência de
espaço
¾dois tanques para uso opcional de aglomerante orgânico
Pelotamento
¾11 discos de pelotização
¾peneira de rolos de um deck sob cada disco de pelotização
¾espaço para um conjunto adicional de disco de pelotização
Forno de endurecimento
¾peneira de rolos de um deck na alimentação do forno de endurecimento, para
separar pelotas de tamanho menor que o especificado, conduzir e distribuir as
pelotas de tamanho especificado uniformemente nos carros de grelha
¾forno de endurecimento com uma área de reação de 768m² e uma zona de
distribuição baseada na experiência de plantas de pelotização recentemente
projetadas
¾seis ventiladores de gás de processo
¾queimadores tipo “dual fuel” (duplo-combustível) para óleo combustível (A4) ou gás
natural
Manuseio do Produto e Tratamento dos Finos
¾duas peneiras paralelas para produto
¾uma peneira de camada de forramento adicional
¾revestimento coating das pelotas produzidas
¾silo para os finos de pelota
Limpeza de Gás e Tratamento de Poeira
¾três precipitadores eletrostáticos (PEs) para limpeza de gás de processo
¾Unidade de despoeiramento do forno de endurecimento e área de peneiramento
com um PE
Utilidades
¾dois circuitos para água de refrigeração, um para a seção de filtragem e um para a
planta de pelotização
¾circuito de água de processo, alimentado a partir do clarificador, incluindo estação
de tratamento de água de processo
¾sistema de combate a incêndios
¾sistema de ar comprido com produção de ar para instrumentação
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1.2

Definição de Escopo

O estudo e orçamento do Projeto são baseados na premissa da execução do projeto
com o seguinte compartilhamento de responsabilidades entre o proprietário e o
fornecedor da tecnologia:
O escopo de fornecedor de tecnologia é:
¾Engenharia básica para a planta de processo inteira, desde a filtragem até o
peneiramento do produto, incluindo ventiladores de processo, limpeza de gás e
utilidades.
¾Engenharia detalhada e fornecimento dos equipamentos mecânicos, elétricos e de
instrumentação da planta central, incluindo:
x Forno de endurecimento com coifa, ventiladores de processo e dutos
x peneiramento de pelotas e sistema de peneiramento para camada de
forramento
x gás de processo e despoeiramento da planta
x água de refrigeração e de processo, ar comprido e sistema de combate a
incêndios.
¾Comissionamento das áreas da planta acima
¾Serviços de treinamento
O escopo do proprietário é:
¾Fornecimento de equipamentos mecânicos, elétricos e instrumentação de outras
áreas da planta.
¾Fornecimento de estruturas metálicas de toda a planta
¾Construção (obras civis e montagem)
¾Comissionamento das respectivas áreas da planta sob sua responsabilidade
A divisão de escopo descrita acima é preliminar e pode ser alterada na fase de
execução em conseqüência de decisões gerenciais futuras relacionadas com o
fornecedor de tecnologia e órgãos de financiamento.

1.3

Cronograma do Projeto
Para a construção da planta é prevista uma duração de 34 meses desde a data efetiva
do contrato. É importante mencionar que uma planta de pelotização com forno de
endurecimento tipo grelha móvel (Travelling Gate) é capaz de alcançar capacidade
nominal de produção dentro de um curto período. O inicio da operação comercial da
planta de pelotização é prevista para maio de 2010, e deverá atingir sua capacidade
nominal em novembro do mesmo ano. Entretanto, a seção de filtragem deverá estar
pronta para operar já em abril de 2009, quando o mineroduto entrar em operação.
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Descrição

Outokumpu Technology GmbH

Marcos
00-01-0100
Início do Projeto
00-01-0105
Início da Execução Civil
00-01-0130
Início da Montagem da Estruturas Metálicas
00-01-0135
Início da Montagem Mecânica
00-01-0150
Conclusão Mecânica – Início Testes sem carga
Engenharia de Processo e da Planta
20-11-1000
Engenharia de Processo
20-12-1000
Engenharia da Planta
Obras Civis
20B13-1005
Engenharia Básica
20B13-1010
Engenharia Detalhada
20B13-1100
Execução da Obra Civil
Estruturas Metálicas
20C13-1000
Engenharia Básica
20C13-1010
Engenharia Detalhada
20C13-1020
Aquisição e Transporte
20C13-1100
Montagem de Estruturas Metálicas
20C13-1110
Cobertura e Tapamento
Equipamentos Mecânicos
20-14-1000
Engenharia Básica
20-14-1010
Engenharia Detalhada
20-14-1030
Aquisição e Transporte
20-14-1100
Montagem dos Equipamentos Mecânicos
Elétrica e Instrumentação
00-16-1005
Engenharia Básica
00-16-1010
Engenharia Detalhada
00-16-1020
Aquisição e Transporte
00-16-1100
Montagem Elétrica e de Instrumentação
Testes Funcionais e a Frio & Comissionamento
00Y00-1000
Testes Funcionais e Testes a Frios
00Y00-1100
Testes sem carga e Comissionamento a quente
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Início de Operação e Alcance da Capacidade Nominal
A seção de filtragem deve ser concluída para partir 13 meses antes da seção de
pelotização. Portanto, as datas de inicio de operação, previstas para cada seção, são
respectivamente abril de 2009 e maio de 2010. Depois da partida, ambas as seções
terão um período de 6 meses de curva de aprendizado (ramp-up) antes de alcançar a
capacidade operacional nominal, como mostrado nos seguintes gráficos:
Curva de aprendizado (Ramp-up) para Filtragem (base úmida)

Curva de Ramp-up - Planta de Filtragem (base úmida)
30.000.000

120%
26.600.000

26.600.000
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25.000.000

100%
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20.000.000

100%
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Curva aprendizado (Ramp-up) para Pelotização

Curva de Ramp-up - Planta de Pelotização
8.000.000
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7.000.000

7.000.000

7.000.000
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1.000.000
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0%
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464

2012

% da capacidade nominal

Mineração & Metallicos S.A.
Projeto Minas Rio
Planta de Pelotização
A partir do segundo ano, a planta operará com capacidade nominal de forma estável,
com produção de 7 Mt/a de pelotas.

1.5

Investimentos
A estimativa do investimento é baseada na execução do projeto com a divisão de
responsabilidades entre o proprietário e o fornecedor de tecnologia, como descrito no
item 1.2.

Parcela Nacional
(R$)

Descrição

Parcela Importada
(€)

R$ 4.551.000

€ 2.889.000

Serviços da Engenharia:
incluindo Engenharia básica e detalhada

R$ 25.276.000

€ 15.233.000

Suprimento dos equipamentos:
incluindo mecânica, elétrica,
equipamentos de instrumentação &
automação e frete

R$ 451.249.000

€ 24.814.000

Obras Civis:
incluindo frete

R$ 51.856.000

Fornecimento de Estruturas Metálicas:
incluindo frete

R$ 101.915.000

Montagem Eletromecânica:
incluindo supervisão

R$ 121.405.000

€ 3.871.000

R$ 196.000

€ 1.394.000

Total excluindo Impostos:

R$ 756.448.000

€ 48.201.000

Estimativa de Impostos:

R$ 83.811.000

€ 15.014.000

Total incluindo Impostos:

R$ 840.259.000

€ 63.215.000

US$ 357.557.000

US$ 75.858.000

Gerenciamento do Projeto

Comissionamento & Serviços de
Treinamento:

Total incluindo impostos (US$)

US$ 433.415.000

O cronograma de desembolso do CAPEX da Planta está apresentado na tabela a
seguir :
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Capital Cost
US$ x 1000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Engenharia e Gerenciamento

42.619

-

3.000

17.157

20.473

1.989

-

-

-

Suprimentos

252.347

-

-

44.476

120.559

74.695

12.617

-

-

Estruturas Metálicas

48.173

-

-

7.226

35.407

5.540

-

-

-

Construção Civil

24.512

-

-

1.103

18.972

4.437

-

-

-

Montagem & Comissionamento

65.764

-

-

-

20.821

42.977

1.966

-

-

433.415

0

3.000

69.962

216.232

129.638

14.583

0

0

FILTRAÇÃO E PELOTIZAÇÃO

Sub total

1.6

Matérias Primas e Cálculo do Custo Operacional (OPEX)
A principal matéria-prima da planta de pelotização é o minério de ferro das minas da
MMX no Estado de Minas Gerais, que será transportado por mineroduto na forma de
polpa, que contém cerca de 30% d’água, que alimentará a planta de filtragem para
extração d’água. Dos 26,6 Mt/a de pellet feed gerados (base úmida) 7,6 Mt/a
alimentarão a seção de pelotização e o pellet feed restante será direcionado à área de
estoque do Porto do Açu para exportação.
As matérias primas principais e suas fontes são apresentadas abaixo:

Item
Finos de Minério
concentrada)

Fonte
de

Ferro

(Polpa Estado de Minas Gerais

Antracito

Importado – Mercado Transoceânico

Calcário

Estado do Rio de Janeiro

Dolomita

Estado do Rio de Janeiro

Bentonita

Importado – Mercado Transoceânico

Bauxita

Estado de Minas Gerais

O antracito, importante insumo energético pode ser substituído com vantagens pelo
coque de petróleo (pet coke). Se for disponibilizado este material pela Petrobras ou
outro fornecedor a preços competitivos, a usina estará apta para realizar a mudança.
O OPEX foi calculado com base nos consumos específicos praticados por plantas
similares da Outokumpu no mundo e nos preços de matérias-primas fornecidos pela
MMX, de acordo com as condições do mercado brasileiro.
Para a seção de filtragem, o OPEX calculado é estimado em R$ 1,32 por tonelada
métrica de pellet feed seco, o que representa um custo anual de R$ 32.749 mil. Para a
produção das pelotas, o OPEX estimado é apresentado abaixo:
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%

Produção

Transformação*

t/a

R$ / t

US$ / t

Custo
Específico
R$ / t

Custo Anual

US$ / t

R$/a

US$/a

Pelota AF

50%

3.517.758

19,39

8,25 113,61

48,34 399.642.841 170.060.783

Pelota RD

50%

3.517.758

19,29

8,21 113,51

48,30 399.285.219 169.908.604

7.035.516

19,34

8,23 113,56

48,32 798.928.060 339.969.387

Total / Média

* O custo da transformação representa o custo específico sem a parcela referente ao minério de ferro

1.7

Pelotas e Finos de Minério de Ferro – Preços Históricos
Os preços de referência de minério de ferro são estabelecidos em negociação anual
entre grupos de mineração e produtores de aço. Uma vez que o valor é estabelecido,
o preço por unidade de conteúdo de ferro permanece inalterado até as negociações do
próximo ano. Os preços de referência do pellet feed provenientes do Estado de Minas
Gerais e das pelotas produzidas no Estado do Espírito Santo são divulgados
publicamente pela CVRD, e estão apresentados abaixo:

PREÇOS DE REFERÊNCIA DE MINÉRIO DE FERRO E PELOTAS
ANO
Standard Sinter Feed
Pelota de Alto Forno
Pelota de Redução Direta

1993
28,14
43,64
46,91

1994
25,47
43,64
46,91

1995
26,95
49,14
52,82

1996
28,57
52,40
56,33

1997
28,88
52,10
56,01

1998
29,69
53,56
57,58

1999
26,96
46,46
49,94

2000
27,67
49,24
52,93

2001
28,92
50,10
53,86

2002
28,62
47,36
50,91

2003
31,04
52,00
55,90

2004 2005
36,45 62,51
61,88 115,51
66,52 126,06

Valores em Centavos de US$ por unidade de Fe
Preços Sistema Sul CVRD FOB Tubarão para o mercado europeu
Fonte Website CVRD

1.8

Estrutura do Estudo
As bases do Projeto, incluindo as especificações de matéria-prima e utilidades, as
condições locais, os códigos, normas, padrões e regulamentos aplicáveis, além das
condições básicas de projeto, são dados no Capitulo 2. O Projeto estabelece a
capacidade nominal de 26,6 Mt/a (base úmida) para a seção de filtragem e 7,6 Mt/a
(base úmida) para a planta de pelotização em um regime operacional de 345 dias por
ano.
A descrição do processo, dos equipamentos mecânicos, além do sistema de
instrumentação e controle, são mostrados no Capitulo 3.
A estimativa de consumo de matérias primas e materiais auxiliares e dos custos
operacionais são fornecidos no Capitulo 4.
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O Capitulo 5 contém o escopo dos fornecimentos, isto é, a lista dos equipamentos
mecânicos e a lista de consumidores elétricos. No Capitulo 6 são descritas as obras
civis, edificações e estruturas de aço.
Os fornecimentos e serviços requeridos para execução do projeto, que também são a
base dos custos estimados de investimento, são descritos detalhadamente no Capitulo
7. O cronograma correspondente é dado no Capitulo 8.
Desenhos incluindo diagramas de bloco, fluxogramas de processo e layout da planta
estão anexados no Capitulo 9.
A estimativa do investimento (CAPEX) da Planta é apresentada no Capitulo 10.

Sidney Procópio
Executive Director
Outokumpu Technology Ltda
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º - A MMX Mineração e Metálicos S.A. é uma sociedade anônima que se rege pelo presente
Estatuto, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”) e pelas demais Leis e
Regulamentos que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo Único –

Com a admissão da Companhia no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São
Paulo – BOVESPA, sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores
e membros do Conselho Fiscal às disposições do Regulamento de Listagem do
Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à
Praia do Flamengo, 154, 5º andar (parte), CEP: 22210-030, podendo criar e manter filiais, agências ou
representações, em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante resolução da Diretoria,
independentemente de autorização do Conselho de Administração ou da Assembléia Geral.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a indústria e comércio de minérios em geral, em todo o
território nacional e no exterior, compreendendo a pesquisa, exploração, lavra, beneficiamento,
industrialização, transporte, exportação e comércio de bens minerais; (ii) a prestação de serviços geológicos; (iii)
a importação, exportação, transporte e comércio de produtos minerais, químicos e industriais; (iv) a construção,
fabricação e montagem de estruturas metálicas; (v) a fabricação, transformação, comercialização, importação e
exportação de produtos siderúrgicos; (vi) a instalação, operação e exploração de usinas integradas ou não
integradas de aço, para a produção e comercialização de produtos e subprodutos de ferro e aço; (vii) a
construção, operação e exploração de terminais marítimos próprios ou de terceiros, de uso privativo, misto ou
público; (viii) a construção, operação e exploração de ferrovias e/ou de tráfego ferroviário próprio ou de
terceiros, como concessionário de serviço público ou não; (ix) a prestação de serviços de logística integrada de
transporte de carga; (x) a exportação e importação genérica de bens, equipamentos e produtos; (xi) a geração,
importação, exportação e comercialização de energia elétrica, a implantação de usinas de geração elétrica, seja
de fonte térmica, hídrica, eólica ou outra, a aquisição e importação de combustível e a implantação da infraestrutura associada; (xii) o desenvolvimento, exploração, implantação, operação e gerenciamento de projetos
de recursos hídricos, o comércio de água, mineral ou industrial, a implantação de logística associada com a
comercialização ou entrega de água e a prestação de serviços da indústria de recursos hídricos; (xiii) a
participação no capital de outras sociedades nacionais ou internacionais constituídas sob qualquer forma
societária e qualquer que seja o objeto social.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
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CAPÍTULO II
Do Capital Social e das Ações
Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é
de R$23.619.632,84 (vinte e três milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e dois reais e
oitenta e quatro centavos), dividido em 2.431.000 (dois milhões e quatrocentas e trinta e uma mil)
ações ordinárias escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo

1º

-

Cada

ação

ordinária

dá

direito

a

um

voto

nas

deliberações

da

assembléia geral.
Parágrafo 2º -

As ações da Companhia são todas escriturais, mantidas em conta de depósito em
nome de seus titulares, junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários e contratada pela Companhia, podendo ser cobrada do
acionista alientante o custo concernente ao serviço de tal transferência,
observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo 3º -

É vedado à Companhia emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.

Parágrafo 4º -

A Companhia poderá emitir debêntures simples ou conversíveis em ações
ordinárias, mediante deliberação do Conselho de Administração e, se conversíveis
em ações, dentro do limite do capital autorizado.

Parágrafo 5º -

Os aumentos de capital poderão ser deliberados com a exclusão do direito de
preferência dos acionistas à subscrição de novos valores mobiliários emitidos pela
Companhia, nas hipóteses previstas no Artigo 172 da Lei nº 6.404/76, sendo certo
que tais aumentos poderão ser realizados mediante subscrição pública ou privada
de ações, por conversão de debêntures ou outros valores mobiliários ou
incorporação de reservas, capitalizando-se os recursos através das modalidades
admitidas em lei.

Parágrafo 6º -

O pagamento dos dividendos e a distribuição de ações provenientes de aumento
de capital, quando for o caso, realizar-se-ão no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
o primeiro, contado da sua declaração, a segunda, contada da publicação da ata
respectiva na forma da lei, salvo se a assembléia geral, quanto ao dividendo,
determinar que este seja pago em prazo superior, mas no curso do exercício social
em que for declarado, e quanto ao aumento de capital, determinar que este seja
pago em prazo inferior.
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Parágrafo 7º -

As ações participarão dos dividendos do exercício em que forem emitidas da
seguinte forma: (i) as ações subscritas até 30 de junho de cada exercício farão jus
aos dividendos integrais do referido exercício social; (ii) as ações subscritas a partir
de 1º de julho de cada exercício farão jus a metade dos dividendos distribuídos no
referido exercício social.

Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital independentemente de decisão
assemblear, até o limite de R$ 50.000.000.000,00 (cinqüenta bilhões de reais), mediante deliberação
do Conselho de Administração, que fixará o número de ações ordinárias a serem emitidas, o preço de
emissão e as condições de subscrição, integralização e colocação.
Artigo 7º - O Conselho de Administração poderá aprovar a emissão de novas ações sem direito de preferência
para os antigos acionistas, conforme estabelecido no parágrafo 5° do Artigo 5° deste Estatuto Social.
CAPÍTULO III
Da Administração
Artigo 8º - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e executada
pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro –

A Assembléia Geral dos Acionistas da Companhia, ou o seu Conselho de
Administração, dependendo do caso, poderá criar os órgãos técnicos e/ou
consultivos, destinados a aconselhar os administradores, que sejam julgados
necessários para o perfeito funcionamento da companhia.

Parágrafo Segundo – A Assembléia Geral fixará a remuneração dos administradores, observado o
disposto nos Artigos 13 e 20 deste Estatuto Social.
SEÇÃO I
Do Conselho de Administração
Artigo 9º - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) membros e, no
máximo, 11 (onze) membros, todos acionistas e residentes ou não no país, com a denominação de
Conselheiros, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser
reeleitos. A Assembléia Geral poderá, ainda, nomear até 2 (dois) membros suplentes ao Conselho de
Administração, que substituirão eventuais ausências de quaisquer membros titulares do Conselho de
Administração, nas reuniões regularmente convocadas.
Parágrafo 1º - Os membros do Conselho de Administração, findo o prazo de gestão, permanecerão
no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos Conselheiros.
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Parágrafo 2º - Dentre os membros eleitos para o Conselho de Administração, no mínimo 20%
deverão ser conselheiros independentes, tal como definidos no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, devendo-se
indicar esta condição na ata da Assembléia Geral que os eleger.
Parágrafo 3º - No caso de ocorrer vacância permanente de membro do Conselho de Administração,
o Presidente do Conselho deverá convocar Assembléia Geral para proceder à eleição
das vagas faltantes, respeitando-se sempre, o disposto no Parágrafo 2º deste Artigo.
Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração somente serão investidos nos respectivos
cargos, mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro de atas do Conselho
de Administração, e por meio da assinatura do Termo de Anuência dos
Administradores previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo – BOVESPA.
Artigo 10 - Imediatamente após a posse de seus membros, o Conselho de Administração elegerá: a)
um Presidente, que convocará e presidirá suas reuniões; e b) um Presidente Honorário, que substituirá
o Presidente em seus impedimentos e ausências.
Artigo 11 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por trimestre, e,
extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação do Presidente ou de 2 (dois)
membros, ficando dispensada a convocação na hipótese de comparecerem todos os membros.
Parágrafo 1º - As reuniões serão convocadas mediante comunicação por escrito, expedida com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedência, devendo dela constar o local, data e hora da
reunião, bem como, resumidamente, a ordem do dia.
Parágrafo 2º - A convocação prevista no parágrafo anterior será dispensada sempre que estiver
presente à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º - Para que as reuniões do Conselho de Administração possam se instalar e validamente
deliberar, será necessária a presença da maioria de seus membros em exercício, dentre
eles o Presidente do Conselho ou, em caso de impedimento ou ausência temporária
deste, o Presidente Honorário, sendo considerado como presente aquele que tenha
enviado seu voto por escrito.
Parágrafo 4º - O Conselho de Administração deliberará por maioria dos votos, cabendo ao Presidente
do Conselho, ou, em caso de impedimento ou ausência temporária deste, ao
Presidente Honorário, o voto de desempate.
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Parágrafo 5º - A ata de reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir, designar ou
fixar as atribuições dos Diretores deverá ser arquivada na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro e publicada em órgão da imprensa local, adotando-se idêntico
procedimento para atos de outra natureza, que devam produzir efeitos perante
terceiros, ou quando o Conselho de Administração julgar conveniente.
Artigo 12 - Em caso de ausência ou impedimento temporário, o Conselheiro ausente ou impedido será
substituído, automática e temporariamente, por um dos membros suplentes, que será escolhido pelo
Presidente do Conselho.
Artigo 13 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será global e anualmente
fixada pela Assembléia Geral, que homologará, também, quando for o caso, o montante e o
percentual da participação que lhes deva caber no lucro, observado o limite disposto no Parágrafo 1º
do Artigo 152 da Lei nº 6.404/76. O Presidente do Conselho de Administração distribuirá tal
remuneração entre seus membros.
Artigo 14 - Compete ao Conselho de Administração:
(i)

estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

convocar a Assembléia Geral Ordinária e, quando necessária, a Assembléia Geral Extraordinária;

(iii)

nomear e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes atribuições, observado este
Estatuto Social;

(iv)

manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício, dentre elas aquelas informações periódicas e eventuais
a serem prestadas conforme as Regras da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA;

(v)

fiscalizar a gestão dos Diretores;

(vi)

examinar atos, livros, documentos e contratos da Companhia;

(vii)

deliberar a emissão de bônus de subscrição;

(viii)

deliberar aumentos do capital social até o limite previsto neste estatuto, fixando as condições
de emissão e de colocação das ações;

(ix)

deliberar a emissão de debêntures e notas promissórias para subscrição pública;
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(x)

deliberar sobre a exclusão do direito de preferência dos acionistas à subscrição de novos valores
mobiliários emitidos pela Companhia, nas hipóteses previstas pelo artigo 172 da Lei nº 6.404/76;

(xi)

submeter à Assembléia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício;

(xii)

autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação
de garantias a obrigações de terceiros;

(xiii)

escolher e destituir auditores independentes;

(xiv)

autorizar a compra de ações da Companhia, para sua permanência em tesouraria ou
cancelamento, nos termos da lei e das disposições regulamentares em vigor;

(xv)

definir lista tríplice de empresas especializadas para determinação do valor econômico da
Companhia para fins das ofertas públicas previstas neste Estatuto; e

(xvi)

deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto Social.
SEÇÃO II
Da Diretoria

Artigo 15 - A Diretoria é composta de, no mínimo, 2 (dois) diretores e, no máximo, 8 (oito) membros,
acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 1º - Observado este Estatuto Social, as atribuições e poderes dos membros da Diretoria
serão fixados pelo Conselho de Administração, o qual deverá, obrigatoriamente,
designar um Diretor Presidente e um Diretor de Relações com Investidores.
Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura
de termo de posse, lavrado no livro de atas das reuniões da Diretoria, bem como do
Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento de listagem do
Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.
Parágrafo 3º - O prazo de gestão de cada Diretor será de 1 (um) ano, permitida a recondução.
Parágrafo 4º - Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos
cargos, até a eleição e posse dos novos Diretores.
Parágrafo 5º - Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, poderá o Conselho de Administração eleger
substituto, cujo mandato expirará juntamente com o dos demais Diretores.
Artigo 16 - Compete à Diretoria exercer a atribuições que a lei, este Estatuto Social e o Conselho de
Administração lhe conferirem para a prática de atos, por mais especiais que sejam, desde que em
direitos permitidos, necessários ao regular funcionamento da Companhia.
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Artigo 17 - Observado o disposto no Artigo 14 deste Estatuto, compete à Diretoria:
(i)

executar os trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração;

(ii)

representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora deste;

(iii)

celebrar contratos, adquirir direitos e assumir obrigações de qualquer natureza, adquirir,
alienar ou gravar bens e propriedades, contrair empréstimos e outorgar garantias no interesse
da Companhia e suas subsidiárias, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar
cheques e notas promissórias; emitir e endossar duplicatas e letras de câmbio; endossar
‘warrants’, conhecimentos de depósito e conhecimentos de embarque; contratar e demitir
funcionários; receber e dar quitação, transigir, renunciar direitos, desistir, assinar termos de
responsabilidade; praticar todos os atos de gestão necessários à consecução dos objetivos
sociais; manifestar o voto da Companhia nas assembléias gerais das empresas da qual a
Companhia participe, de acordo com a orientação prévia do Conselho de Administração;
registrar contabilmente todas as operações e transações da Companhia; segurar e manter
segurados, adequadamente, por seguradora renomada, todos os ativos da Companhia
passíveis de serem segurados;

(iv)

elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício, dentre elas aquelas informações periódicas e eventuais a serem
prestadas conforme o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São
Paulo – BOVESPA, bem como submeter, após o parecer do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, caso este último esteja em funcionamento, as demonstrações financeiras
exigidas por lei e a proposta para a destinação dos resultados do exercício;

(v)

preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da Companhia;

(vi)

submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia,
inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anual e plurianual a que os
membros se referirem; e

(vii)

aprovar e modificar organogramas e regimentos internos.

Artigo 18 - A representação ativa e passiva da Companhia, em atos, contratos e operações que
impliquem em responsabilidade da Companhia compete, privativamente, ao Diretor Presidente, agindo
isoladamente, ou a dois Diretores, agindo em conjunto. A Diretoria, no entanto, poderá autorizar que a
representação se cumpra por 1 (um) só Diretor, por designação coletiva do órgão.
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Parágrafo Único -

A Companhia será representada por qualquer Diretor, isoladamente, sem as
formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou
notificações judiciais e na prestação de depoimentos pessoais; representar-seá, nos casos permitidos em lei, por prepostos nomeados, caso por caso, por
via epistolar.

Artigo 19 - Nos limites de suas atribuições, 2 (dois) Diretores poderão constituir procuradores ou
mandatários para, em conjunto com um Diretor ou outro procurador regularmente constituído, na
forma estabelecida nos respectivos instrumentos, representar a Companhia na prática legítima de atos
e assunção de obrigações em nome da Companhia. Os mandatos definirão, de modo preciso e
completo, os poderes outorgados.
Parágrafo Único -

Os mandatos serão outorgados, sempre, por prazo determinado, salvo os
mandatos judiciais, que poderão ser outorgados por prazo indeterminado.

Artigo 20 - A remuneração dos Diretores será fixada global e anualmente pela Assembléia Geral, que
também fixará, quando for o caso, o montante e o percentual da participação da diretoria no lucro da
Companhia, observado o limite disposto no Parágrafo 1º do Artigo 152 da Lei 6.404/76.
Artigo 21 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por trimestre, e extraordinariamente,
sempre que o interesse social da Companhia assim exigir, sendo certo que todas as suas reuniões serão presididas
pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião seja escolhido dentre os presentes.
Parágrafo 1º - As reuniões serão sempre convocadas por quaisquer 2 (dois) diretores, ficando
dispensada a convocação na hipótese de comparecerem todos os seus membros. Para
que possam ser instaladas e validamente deliberar, será necessária a presença da
maioria dos diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos, ou de dois
diretores, se só houver dois diretores em exercício.
Parágrafo 2º - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livro próprio e serão
tomadas por maioria de votos, cabendo também ao Presidente da reunião, em caso de
empate, o voto de desempate.
Parágrafo 3º - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer diretor, este poderá indicar
um substituto, ficando o ato sujeito à aprovação da Diretoria. O substituto aprovado
exercerá todas as funções, com todos os poderes, inclusive o direito de voto e deveres
do diretor substituído.
Parágrafo 4º - substituto poderá ser um dos demais diretores que, neste caso, votará nas reuniões da
Diretoria por si e pelo diretor que estiver substituindo.
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CAPÍTULO IV
Do Conselho Fiscal
Artigo 22 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes, o qual funcionará em caráter não permanente.
Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país, legalmente
qualificados, serão eleitos pela Assembléia Geral que deliberar a instalação do órgão, a
pedido de acionistas que preencham os requisitos estipulados no parágrafo 2º do
artigo 161 da Lei nº 6.404/76, com mandato até a primeira assembléia geral ordinária
que se realizar após a eleição.
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus a remuneração que lhe for fixada
pela Assembléia Geral, durante o período em que o órgão funcionar e estiverem no
efetivo exercício das funções, observado o parágrafo 3º do Artigo 162 da Lei nº
6.404/76 com redação dada pela Lei nº 9.457/97.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos mediante
assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas das reuniões do Conselho Fiscal,
bem como do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA.
Parágrafo 4º - O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo
indelegáveis as funções de seus membros.
CAPÍTULO V
Das Assembléias Gerais
Artigo 23 - A Assembléia Geral dos Acionistas, nos termos da lei, reunir-se-á:
a)

Ordinariamente nos quatro primeiros meses, depois de findo o exercício social para:

I-

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

II -

eleger o Conselho de Administração nas épocas próprias e o Conselho Fiscal, quando for o caso;

III -

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se houver, e a distribuição de
dividendos, quando for o caso; e

IV -

fixar a remuneração dos administradores.

b)

Extraordinariamente sempre que, mediante convocação legal, os interesses sociais
aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas.
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Artigo 24 - A Assembléia Geral será instalada e dirigida pelo Presidente do Conselho de Administração
ou, na sua ausência ou impedimento, instalada por outro Conselheiro e dirigida por um Presidente
escolhido pelos Acionistas. O secretário da mesa será de livre escolha do Presidente da Assembléia.
Artigo 25 - Os anúncios de convocação, publicados na forma e nos termos da lei, conterão, além do
local, data e hora da Assembléia, a ordem do dia explicitada e, no caso de reforma do estatuto, a
indicação da matéria.
Artigo 26 - O Edital de Convocação poderá condicionar a presença do acionista na Assembléia Geral
ao cumprimento dos requisitos previstos em lei, devendo, para tanto, apresentar documento que
comprove sua qualidade de acionista, podendo o depósito de tais documentos ser exigido com 72
(setenta e duas) horas de antecedência do dia marcado para a realização da Assembléia.
Parágrafo único -

Além das matérias que são de sua competência previstas em lei e no presente
Estatuto Social, competirá também à Assembléia Geral Extraordinária aprovar:

I-

o cancelamento do registro de Companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM;

II -

a saída da Companhia do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA;

III -

a escolha da empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da
Companhia para fins das ofertas públicas previstas neste Estatuto, dentre as empresas
previamente apontadas pelo Conselho de Administração; e

IV - os planos para outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da
Companhia e de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela
Companhia, com exclusão do direito de preferência dos acionistas.
CAPÍTULO VI
Do Exercício Social
Artigo 27 – O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro e obedecerá,
quanto às demonstrações financeiras, o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo – BOVESPA e as disposições legais aplicáveis.
Artigo 28 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto de renda.
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Artigo 29 - O Conselho de Administração apresentará à Assembléia Geral para aprovação proposta
sobre a destinação do lucro líquido do exercício que remanescer após as seguintes deduções ou
acréscimos, realizadas decrescentemente e nessa ordem:
a)

5% (cinco por cento) para a formação da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por
cento) do capital social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício
em que o saldo dela, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta
por cento) do Capital Social;

b)

Importância destinada à formação de Reservas para Contingências e reversão das formadas
em exercícios anteriores;

c)

Montante destinado à constituição da Reserva de Lucros a Realizar;

d)

Pagamento do dividendo mínimo obrigatório dos acionistas.

Parágrafo 1º - O dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela Companhia será de 25% (vinte
e cinco por cento) do lucro líquido ajustado da Companhia.
Parágrafo 2º – As demonstrações financeiras demonstrarão a destinação da totalidade do lucro
líquido no pressuposto de sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, e deverão
ser elaboradas com estrita observância do Regulamento de Listagem do Novo Mercado
da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e as demais disposições legais aplicáveis.
Parágrafo 3º - A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, poderá creditar
ou pagar aos acionistas juros remuneratórios sobre o capital próprio, observando, para
tanto, a legislação aplicável. As importâncias pagas ou creditadas pela Companhia a
título de juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas, nos termos da legislação
aplicável, ao valor dos dividendos obrigatórios.
Artigo 30 - A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar balanço
semestral e declarar dividendos à conta de lucro apurado nesses balanços. O Conselho de
Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas
de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
Artigo 31 – Prescreve em 3 (três) anos a ação para pleitear dividendos, os quais, não reclamados
oportunamente, reverterão em benefício da Companhia.
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CAPÍTULO VII
Da Alienação de Controle
Artigo 32 - A alienação do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio
de operações sucessivas, somente poderá ser contratada, sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o
adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das demais ações dos outros acionistas da
Companhia, observando as condições e prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem
do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador
alienante, e observando-se, no mais, os procedimentos estabelecidos pela Bolsa de Valores de São Paulo –
BOVESPA e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Parágrafo único –

A oferta pública referida no caput deste artigo será exigida, ainda, quando
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos
ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a
resultar na alienação do controle da Companhia, e em caso de alienação de
controle de sociedade que detenha o poder de controle da Companhia, sendo
que, neste caso, o acionista controlador alienante ficará obrigado a declarar à
Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA o valor atribuído à Companhia
nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor.

Artigo 33 – A oferta pública prevista no artigo 32 também deverá ser efetivada caso o adquirente do
controle já seja acionista da Companhia, e venha, em razão de contrato particular de compra de ações
celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, a adquirir seu
controle acionário. Nesta hipótese, o adquirente deverá ressarcir os acionistas de quem tenha
comprado ações em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data de alienação do controle acionário, a
quem deverá pagar a diferença entre o preço pago ao acionista controlador alienante e o valor pago
em bolsa, por ações da Companhia neste período, devidamente atualizado.
Artigo 34 - A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente do poder
de controle ou para aquele(s) acionista(s) que vier(em) a deter o poder de controle, enquanto esse(s)
acionista(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores previsto no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.
Parágrafo único -

Da mesma forma, nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o
exercício do poder de controle poderá ser registrado na sede da Companhia
sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido
neste artigo.
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CAPITULO VIII
Do Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
Art. 35 – Sem prejuízo das disposições legais e regulamentares, o cancelamento de registro da Companhia
como companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM deverá ser precedido de oferta
pública de aquisição de ações, que deverá ter como preço, no mínimo, obrigatoriamente, o valor da
Companhia e de suas ações que vier a ser determinado em laudo de avaliação por empresa especializada,
mediante a utilização do valor econômico das ações como critério de apuração, por meio de metodologia
reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela Comissão de Valores Mobiliários CVM. A escolha da empresa especializada dar-se-á na forma deste Estatuto.
Parágrafo 1º - Obedecidos os demais termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, deste Estatuto e da legislação vigente, a
oferta pública para cancelamento de registro poderá prever também a permuta por
valores mobiliários de outras companhias abertas, a ser aceita a critério do ofertado.
Parágrafo 2º - O cancelamento deverá ser precedido de Assembléia Geral Extraordinária em que se
delibere especificamente sobre tal cancelamento.
Art. 36 – Caso o laudo de avaliação a que se refere o Artigo 35 não esteja pronto até a Assembléia
Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta,
o acionista controlador, o grupo de acionistas que detiver o poder de controle da Companhia ou,
ainda, a própria Companhia, deverá informar nessa assembléia o valor máximo por ação ou lote de mil
ações pelo qual formulará a oferta pública.
Parágrafo 1º - A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo de avaliação a
que se refere o Artigo 35 não seja superior ao valor divulgado pelo acionista
controlador, grupo de acionistas que detiver o poder de controle da Companhia ou
pela própria Companhia, na assembléia referida no caput deste artigo.
Parágrafo 2º - Caso o valor das ações determinado no laudo de avaliação seja superior ao valor
informado pelo acionista, grupo de acionistas que detiver o poder de controle ou
então pela própria Companhia, a deliberação referida no caput deste artigo ficará
automaticamente cancelada, devendo ser dada ampla divulgação desse fato ao
mercado, exceto se o acionista que detiver o poder de controle concordar
expressamente em formular a oferta pública pelo valor apurado no laudo de avaliação.
Art. 37 – O laudo de avaliação a que se refere o Artigo 35 deverá ser elaborado por empresa especializada,
com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e/ou acionista controlador, bem como satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da
Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo.
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Parágrafo 1º – A escolha da empresa especializada é de competência privativa da assembléia geral, a
partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva
deliberação ser tomada, não se computando os votos em branco, por maioria dos votos dos acionistas
representantes das ações em circulação presentes naquela assembléia que se instalada em primeira
convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do total de Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar
com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.
Parágrafo 2º – Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão arcados pelo acionista ou grupo
de acionistas que detiver o poder de controle ou, então, pela própria Companhia,
dependendo do caso.
CAPÍTULO IX
Da Saída do Novo Mercado
Art. 38 - Caso os acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral Extraordinária deliberem a
saída da Companhia do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, o acionista, ou
grupo de acionistas que detiver o poder de controle da Companhia, deverá efetivar uma oferta pública
de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo, pelo valor econômico das ações
apurado em laudo de avaliação conforme previsto no artigo 37, observados os prazos legais, (i) seja
para que suas ações tenham registro para negociação fora do Novo Mercado, (ii) seja em virtude de
reorganização societária da Companhia, na qual as ações da companhia resultante de tal reorganização
não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado.
Parágrafo Único –

A oferta pública prevista neste artigo observará, no que for cabível, o disposto
nos artigos 35, 36 e 37 acima.
CAPÍTULO X
Do Juízo Arbitral

Art. 39 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se
a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos das disposições contidas na Lei n.º 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação do Novo Mercado.
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CAPITULO XI
Da Liquidação, Dissolução e Extinção
Artigo 40 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei.
Parágrafo Único –

O Conselho de Administração nomeará o liquidante e a assembléia geral
determinará o modo de liquidação e elegerá o conselho fiscal.
CAPÍTULO XII
Disposições Gerais

Artigo 41 – A Companhia, a qualquer tempo, tendo em mira aperfeiçoar seus serviços e adaptar-se às
novas técnicas de administração, poderá adotar processos mecânicos de emissão e autenticação de
documentos de efeitos mercantis, obedecendo a padrões e sistemas consagrados em usos e praxes em
vigor.
Artigo 42 - A participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, poderá ser paga
aos empregados, após manifestação da Assembléia Geral Ordinária, em consonância com a legislação
pertinente.
Artigo 43 – As disposições previstas no parágrafo único do Art. 1º, no parágrafo 2º do Artigo 9º, no
parágrafo 2º do Artigo 15, no parágrafo 3º do Artigo 22, no parágrafo único do Artigo 26, no caput
do Artigo 27 e, por fim, nos Artigos 32 a 39, somente terão plena eficácia a partir da data da
assinatura do Contrato de Participação no Novo Mercado pela Companhia perante a Bolsa de Valores
de São Paulo - BOVESPA.
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4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
•
Demonstrações Financeiras consolidadas da MMX relativas ao exercício social
encerrados em 31 de dezembro de 2005
•
Demonstrações Financeiras da MMX relativas ao período encerrado em
31 de março de 2006
•
Demonstrações Financeiras Combinadas consolidadas em 31 de março de 2006
e 31 de dezembro de 2005 (tradução livre do relatório original em inglês contendo
demonstrações financeiras preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente
aceitos nos Estados Unidos da América)
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10519 - 54233

KPMG Auditores Independentes
Av. Almirante Barroso, 52 - 4º
20031-000 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Caixa Postal 2888
20001-970 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Telefone 55 (21) 3231-9400
Fax
55 (21) 2544-1338
Internet www.kpmg.com.br

Parecer dos auditores independentes
Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
Rio de Janeiro - RJ

1. Examinamos o balanço patrimonial da MMX Mineração e Metálicos S.A. (anteriormente
denominada Tressem Participações S.A.) e o balanço patrimonial consolidado dessa
Companhia e suas controladas, levantado em 31 de dezembro de 2005, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações
de recursos, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil
e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da Companhia e suas
controladas; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e
das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Companhia e
suas controladas, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MMX
Mineração e Metálicos S.A. (anteriormente denominada Tressem Participações S.A.) e a
posição patrimonial e financeira consolidada dessa Companhia e suas controladas em 31 de
dezembro de 2005, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos, correspondente ao exercício findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. Nossos exames foram efetuados com o objetivo de formarmos uma opinião sobre as
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. As demonstrações dos fluxos de caixa
representam informações complementares àquelas demonstrações e são apresentadas para
possibilitar uma análise adicional. Essas informações complementares foram submetidas aos
mesmos procedimentos de auditoria aplicados às demonstrações financeiras e, em nossa
opinião, estão apresentadas, em todos os aspectos relevantes, adequadamente em relação às
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto.
KPMG Auditores Independentes é uma sociedade brasileira,
simples, membro da KPMG International, uma cooperativa suíça.
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KPMG Auditores Independentes is a Brazilian entity, member firm of
KPMG International, a Swiss cooperative.

5. Conforme comentado na Nota Explicativa nº 1, as controladas da Companhia encontram-se
em fase pré-operacional e, desta forma, todos os resultados apurados encontram-se
registrados no ativo diferido, exceto pelos gastos que não estão associados a quaisquer
benefícios futuros, os quais foram transferidos do ativo diferido para o resultado do
exercício. A recuperação dos valores registrados no ativo permanente depende do sucesso
das operações futuras da Companhia e suas controladas. A Companhia e suas controladas
dependem do suporte financeiro dos acionistas e/ou de recursos de terceiros até que as
operações se tornem rentáveis. Os planos da administração com relação ao início da
atividade operacional estão descritos na mesma Nota 1.
6. As demonstrações financeiras da Tressem Participações S.A. (denominação social anterior da
MMX Mineração e Metálicos S.A.) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004,
apresentadas para fins comparativos, foram examinadas por outros auditores independentes.
O parecer de auditoria desses outros auditores independentes, datado de 5 de fevereiro de
2005, foi emitido com comentário de que as demonstrações financeiras foram preparadas no
pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia.

29 de março de 2006

KPMG Auditores Independentes
CRC-SP-14.428/O-6-F-RJ

Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
Contador CRC-RJ-052.428/O-2
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de Reais)

Controladora
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Adiantamentos diversos
Imposto a recuperar

Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
Ativo permanente
Investimentos
Imobilizado
Direitos minerais
Ágio na aquisição de controlada
Diferido

Consolidado

2005

2004

10.660
-

3
-

19.903
102
217

10.660

3

20.222

-

-

656

3.819
-

-

7.137
49.490
177.513
17.201

3.819

-

251.341

14.479

3

2005

Controladora
Passivo

2005

2004

Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Financiamentos e empréstimos
Obrigações com aquisições de investimentos
Empresas controladas e coligadas
Outras obrigações de curto prazo

357
98

34
305
-

470
415
81.687
89.177
338
359

455

339

172.446

Exigível a longo prazo
Obrigações com aquisições de investimentos

-

-

85.747

Participações de minoritários

-

-

2

16.703
(2.679)

20
(356)

16.703
(2.679)

14.024

(336)

14.024

Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

272.219

14.479

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado

3

2005

272.219

MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de Reais)

Controladora

Consolidado

2005

2004

2005

Outras receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais
Receitas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial

(222)
36
(2.136)

(43)
-

(222)
36
-

Prejuízo operacional

(2.322)

(43)

(186)

Resultado não operacional (conforme Nota 6)

-

Prejuízo do exercício
Prejuízo por lote de mil ações - R$

(2.322)

(43)

(25)

(2)

92

20

Quantidade de ações ao final do exercício (por lote de mil)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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-

(2.136)
(2.322)

MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de Reais)

Capital
social
Saldos em 1º de janeiro de 2004
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2004
Aumento do capital em dinheiro

Prejuízos
acumulados

Total

20

(314)

(294)

-

(43)

(43)

20

(357)

(337)

16.683

Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2005

-

-

(2.322)

(2.322)

16.703

(2.679)

14.024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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16.683

MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de Reais)

Controladora
2005
Aplicações dos recursos
Nas operações
Prejuízo do exercício
Itens que não afetam o capital circulante
Resultado da equivalência patrimonial
Custo do ativo permanente baixado
Participações minoritárias

2.322
(2.136)
-

Recursos aplicados nas operações
Acréscimo no realizável a longo prazo
Aplicações em investimentos permanentes em outras sociedades
Aquisições de direitos minerais
Aquisições de bens do imobilizado
Adições no ativo diferido

Origens dos recursos
De acionistas
Aumento de capital em dinheiro
De terceiros
Aumento do exigível a longo prazo

Aumento (redução) do capital circulante líquido

Consolidado

2004

43
-

2005

2.322
(2.136)
(2)

186

43

184

5.956
-

-

656
177.513
50.475
7.137
18.353

5.956

-

254.134

6.142

43

254.318

16.683

-

16.683

-

-

85.747

16.683

-

102.430

10.541

(43)

(151.888)

10.660
3

3
4

20.222
3

10.657

(1)

20.219

Demonstração das variações no capital circulante líquido
Ativo circulante
No fim do exercício
No início do exercício

Passivo circulante
No fim do exercício
No início do exercício

455
339

339
297

172.446
339

(116)

(42)

(172.107)

(43)

(151.888)

10.541

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de Reais)

Controladora

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Variações nos ativos e passivos:
Redução em outras contas a receber
Aumento (redução) em fornecedores
Aumento em contas a pagar e provisões

2005

2004

2005

(2.322)

(43)

(2.322)

(158)
(34)
256

Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades operacionais

(2.258)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de investimentos
Compras de imobilizado
Aquisição de direitos
Adições ao diferido
Participações minoritárias
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital
Empréstimos tomados
Débitos com pessoas ligadas

Consolidado

20
-

(1.134)
436
175.856

(23)

172.836

(3.819)
-

-

(177.513)
(7.137)
(49.490)
(17.201)
2

(3.819)

-

(251.339)

16.683
51

22

16.683
81.687
33

16.734

22

98.403

No início do exercício
No fim do exercício

3
10.660

4
3

3
19.903

Aumento (redução) nas disponibilidades

10.657

(1)

19.900

Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades de financiamentos
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(em milhares de reais)

1

Contexto operacional
MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX” ou a “Companhia”) é a nova denominação da
Tressem Participações S.A., sociedade anônima de capital aberto. Os atuais controladores da
MMX adquiriram, em 9 de setembro de 2005, a totalidade das ações representativas do capital
social da Companhia, operação esta que foi aprovada, em 29 de novembro de 2005 pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A MMX tem como objeto social a atuação nas seguintes áreas principais de negócio: extração,
transformação, transporte e comercialização de minérios em geral; fabricação, transformação,
transporte e comercialização de produtos siderúrgicos, bem como a construção, operação e
exploração de terminais marítimos e ferrovias.
A MMX desenvolve, diretamente ou por meio de sociedades subsidiárias, projetos nas áreas de
mineração, logística, siderurgia e indústria de produtos metálicos de valor agregado, a partir do
minério de ferro de produção própria. A Companhia detém recursos minerais, decorrentes da
aquisição e do requerimento de direitos minerários, nos quais a MMX realiza a pesquisa e lavra
de minério de ferro, e administra e/ou desenvolve sistemas logísticos, com vistas ao escoamento
da sua produção.
Em 31 de dezembro de 2005, a MMX possuía, através de empresas com participação direta e/ou
indireta, os seguintes projetos:
a. Desenvolvimento de atividades de pesquisa mineral (exceto cobre e metais preciosos) nos
Municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto Grande, no Estado do Amapá, por meio de
um contrato de exploração celebrado entre a controlada EBX Mineração Ltda. e a sociedade
Mineração Pedra Branca do Amapari Ltda., subsidiária de empresa canadense Goldcorp Inc.
A Companhia está em fase de conclusão de estudo de viabilidade referente a este projeto,
que, além da mina, compreende operações ferroviária e portuária, o qual detalhará os
investimentos necessários, que, hoje, são estimados entre US$250 milhões e US$350 milhões
(não auditados), com entrada em operação prevista para o exercício social de 2007.
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(em milhares de reais)

b. A controlada EBX Energia Ltda., diretamente ou por meio da sua controlada MPC
Mineração e Pesquisa Ltda., é titular de direitos minerais localizados no quadrilátero
ferrífero, Estado de Minas Gerais. Estes ativos darão suporte ao sistema denominado
“Sistema MMX Minas-Rio”, que visa à produção de minério de ferro e o seu escoamento por
meio de um mineroduto com uma extensão de aproximadamente 520 quilômetros, que ligará
a região produtora até o Município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, onde a
Companhia, por meio de uma de suas subsidiárias, já é titular de um imóvel com 1.924.000
hectares, apropriado para a construção de um porto com capacidade para receber navios de
grande calado. A Companhia está em fase de conclusão de estudo de viabilidade referente a
este projeto, o qual detalhará os investimentos necessários, os quais, hoje, são estimados entre
US$1,5 bilhões e US$2,5 bilhões (não auditados), com entrada em operação prevista para o
exercício social de 2009.

2

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas com base nas práticas
contábeis emanadas da legislação societária e normas da Comissão de Valores Mobiliários CVM.

Resumo das principais práticas contábeis
a. Apuração do resultado
Tendo em vista a fase pré-operacional das empresas controladas da Companhia, o resultado
das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de
exercício, sendo representado basicamente por gastos que não estejam relacionados aos
projetos em andamento e/ou que não trarão benefícios futuros.
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(em milhares de reais)

b. Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e
premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, os direitos minerais e imposto de
renda diferido ativo, provisão para contingências, valorização de instrumentos derivativos, e
ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e
premissas pelo menos trimestralmente.
c. Moeda estrangeira
Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos
para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes
de conversão de moeda foram reconhecidas no ativo permanente, tendo em vista que as
empresas controladas da Companhia se encontram em fase pré-operacional.
d. Ativos circulante e realizável a longo prazo
x

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço.

x

Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo
São apresentados pelo valor líquido de realização.
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e. Permanente
x

Investimentos
Os investimentos em empresas controladas estão avaliados na controladora pelo método
de equivalência patrimonial acrescido de ágio ou deduzidos de deságio, quando aplicável.
O ágio gerado na aquisição de controlada está fundamentado na expectativa de geração
de lucros futuros e será amortizado de acordo com os resultados futuros em até 10 anos.
Veja Nota Explicativa nº 5.

x

Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais
encargos financeiros). A depreciação será calculada pelo método linear a taxas que
levarão em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

x

Direitos minerais
Avaliados pelo valor de custo de aquisição dos direitos minerais.

x

Diferido
Todos os resultados apurados na fase pré-operacional das controladas da Companhia
estão associados a benefícios futuros, encontram-se registrados no ativo diferido e
referem-se a despesas de pesquisa e de desenvolvimento dos projetos enquanto na fase de
pesquisa. A amortização ocorrerá pelo período de 10 anos, a partir do início das
operações.
Os gastos que não estão associados a quaisquer benefícios futuros, são transferidos do
ativo diferido para o resultado do exercício.
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f.

Passivos circulante e exigível a longo prazo
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos
balanços.

g. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.
h. Imposto de renda e contribuição social
A companhia neste exercício, não apurou lucro tributável e conseqüentemente não obteve
base de cálculo positiva para o imposto de renda e contribuição social.
i.

Demonstrações dos fluxos de caixa
A Companhia está apresentando como informação suplementar, a demonstração dos fluxos
de caixa preparados de acordo com a NPC 20 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitida
pelo IBRACON - Instituto de Auditores Independentes do Brasil.
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3

Demonstrações financeiras consolidadas
As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme em todas as empresas consolidadas.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da MMX Mineração e
Metálicos S.A. e suas controladas diretas e indiretas a seguir relacionadas:
Porcentagem
de participação
2005
Controladas diretas
EBX Mineração Ltda.
EBX Energia Ltda.

99,99%
99,99%

Controladas indiretas
MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.
IRX Mineração Ltda.

99,99%
80,00%

Descrição dos principais procedimentos de consolidação
a. Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas;
b. Eliminação das participações no capital, reservas e lucros/prejuízos acumulados das empresas
controladas; e
c. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, decorrentes de negócios entre as empresas.
Esses saldos são eliminados na medida da participação da controladora nas controladas contra
o investimento na mesma. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas
apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos relacionados.
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4

Disponibilidades
Controladora

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

Consolidado

2005

2004

2005

3
10.657

3
-

6.019
13.884

10.660

3

19.903

As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e
fundos de renda fixa.

5

Investimentos
a. Composição dos saldos
2005

Participação em empresas controladas
Saldo de ágio apurado na aquisição de controladas

16
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Consolidado

3.819
-

177.513

3.819
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b. Movimentação dos saldos

EBX
IRX
Mineração Mineração
Ltda.
Ltda.
Participação no capital social (em %)
Capital social
Resultado do exercício

99,99%
10
(2.136)

80%
10
-

EBX
Energia
Ltda.

MPC
Mineração
Pesquisa e
Comércio
Ltda.

99,99%
10
-

99,99%
30
-

-

Total

-

-

-

-

-

10

-

10

-

20

Adiantamento para futuro aumento de capital

2.968

-

2.967

-

5.935

Equivalência patrimonial

(2.136)

-

-

-

(2.136)

842

-

2.977

-

3.819

-

-

177.513

-

177.513

Saldo em 31 de dezembro de 2004
Aquisição de investimentos

Saldo em 31 de dezembro de 2005 (Controladora)
Ágio na aquisição de investimentos
Eliminações

(842)
-

Saldo em 31 de dezembro de 2005 (Consolidado)

-

(2.977)
177.513

-

(3.819)
177.513

O saldo do ágio apurado na aquisição da controlada MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.
pela EBX Energia Ltda. encontra-se fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da
exploração da reserva mineral relativo ao direito mineral da área do quadrilátero ferrífero,
localizado no Estado de Minas Gerais, conforme Nota Explicativa 6.
A amortização do ágio será registrada em função do prazo das projeções de rentabilidade futura,
em 10 anos.
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6

Direitos Minerais
Em 31 de dezembro de 2005, a Companhia detinha os seguintes direitos Minerais:
Empresa

Localização

Direito Mineral

2005

EBX Mineração Ltda.

(a)

Estado da Bahia

Minério de Ferro

161

EBX Energia Ltda.

(b)

Estado Minas Gerais

Minério de Ferro

9.305

(c)

Estado Minas Gerais

Minério de Ferro

40.000

(d)

Estado Minas Gerais

Minério de Ferro

24

MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.

49.490
(a) Direitos Minerais adquiridos em 9 de junho de 2004 no Estado da Bahia, objeto de pendência judicial citada na
nota nº 11.
(b) Adquirido pela controlada EBX Energia Ltda. em 14 de setembro de 2005, localizado na região do Quadrilátero
Ferrífero, Estado de Minas Gerais, ao custo total equivalente a US$4 milhões. Em 31 de dezembro de 2005 a
Companhia tinha assumido uma obrigação a pagar equivalente a US$3,4 milhões, conforme descrito na nota nº 13.
(c) Adiquirido pela controlada EBX Energia Ltda. em 19 de outubro de 2005 localizado na região do Quadrilátero
Ferrífero, Estado de Minas Gerais ao custo total de R$40.000 dos quais R$4.500 foram pagos na assinatura do
contrato e restante serão pagos de forma parcelada, conforme detalhado na nota nº 13.
(d) Aquisição em 17 de agosto de 2005 localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, Estado de Minas Gerais;
mediante a aquisição das quotas da empresa MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., detentora dos referidos
ativos. O valor total da negociação foi o equivalente a US$75 milhões, sendo a primeira parcela equivalente a
US$20 milhões paga pela EBX Energia Ltda., à época com recursos do acionista Eike F. Batista, valor este
reembolsado em 7 de dezembro de 2005 com juros usuais de mercado, objeto da nota nº 9 (Parte Relacionadas).
O valor do direito mineral registrado na controlada indireta MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda. é de
R$24, tendo a controlada EBX Energia Ltda. registrado um ágio na transação no valor de R$177.513, conforme
descrito na nota nº 5.
Em 31 de dezembro de 2005 o saldo da obrigação a pagar era o equivalente a US$55 milhões conforme descrito
na nota nº 13.

18
527

MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(em milhares de reais)

Durante o exercício de 2005, a controlada EBX Mineração Ltda. registrou uma despesa relativa a
projeto não implantado no valor de R$2.136 em função da baixa para o resultado de pagamentos
de opções não exercidas (R$984) e gastos diferidos (R$1.152) com pesquisa em projetos cujos
estudos de viabilidade não se mostraram viáveis.

7

Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2005 era composto como segue:
EBX Mineração Ltda.
MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.

768
6.369

Total do consolidado

7.137

Sendo sua composição como segue:
Consolidado
Taxa de
depreciação
% a.a. (*)

Custo

Depreciação

Líquido

10
10
20
20
20

206
954
68
141
31

(18)
(26)
(5)
(8)
(6)

188
928
63
133
25

1.400
5.800

(63)
-

1.337
5.800

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Veículos
Programas
Terrenos

2005

7.200

19
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8

Diferido
Em 31 de dezembro de 2005 era composto por empresa como segue:
2005
EBX Mineração Ltda.
EBX Energia Ltda.
MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.
IRX Mineração Ltda.

8.256
7.769
1.142
34

Total do consolidado

17.201

Sendo sua composição como segue:
Consolidado
Taxa de
amortização
% a.a. (*)
Despesas pré-operacionais
Resultados financeiros pré-operacionais

10
10

2005
Custo
10.012
7.189
17.201

O diferido está demonstrado ao custo de formação e representam gastos pré-operacionais
incorridos na fase de pesquisa e implantação dos projetos integrados de mineração e logística.
O ativo diferido será amortizado em 10 anos, a partir da data de entrada em operação comercial,
quando os benefícios econômicos começarem a ser gerados.
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Transações com partes relacionadas
Controladora

Contas a pagar

Consolidado
Contas a
receber

Contas
a pagar

Partes relacionadas

2005

2004

2005

2005

EBX Mineração Ltda.
EBX Energia Ltda.
Eike Fuhrken Batista

19
338

305

374
282

338

357

305

656

338

Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2005, relativas a operações com
partes relacionadas, decorrem de transações com a Companhia, suas controladas diretas e
indiretas, em função de ambas possuírem o mesmo acionista controlador.
Conforme mencionado na Nota 6d., o acionista controlador recebeu a título de receita financeira
o valor de R$1.255, tendo em vista o empréstimo que este fez a Companhia no valor equivalente
a US$20 milhões.
As transações acima descritas foram realizadas em condições usuais de mercado para os
respectivos tipos de operações.
Conforme mencionado na Nota nº 10, o acionista controlador é o avalista dos financiamentos e
empréstimos obtidos pelas empresas controladas da Companhia.
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Financiamentos e empréstimos
Em 31 de dezembro de 2005 era composto com segue:
Instituições

Garantias

Custo da dívida

Vigência

2005

EBX Energia:
Unibanco S.A.
Banco Itaú BBA S.A.

Interveniente: Eike Fuhrken Batista
Avalista/Coobrigado: Eike Fuhrken Batista

VC (*) + 6,90% a.a.
VC + 6,93% a.a.

6/5/2006
6/1 e 11/9/2006

28,088
32,770

EBX Mineração:
Banco Itaú BBA S.A.

Avalista/Coobrigado: Eike Fuhrken Batista

VC + 5,66% a.a.

4/10/2006

11,703

MPC Mineração:
Banco Itaú BBA S.A.

Avalista/Coobrigado: Eike Fuhrken Batista

VC + 6,93% a.a.

29/3 e 11/9/2006

8,193
80,754

Juros incorridos

933
81,687

(*) VC = Variação cambial com base no “U.S. dollar”.

11

Provisão para contingências
A Companhia, suas controladas e empresas ligadas são parte em ações judiciais e processos
administrativos, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis, para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2005.
A controlada indireta IRX Mineração Ltda. (“IRX”) é parte nas ações abaixo relacionadas,
envolvendo os direitos minerais detalhados na nota nº 6 acima:
x

Ação Indenizatória visando a anulação do negócio de venda de direito mineral realizado entre
João Carlos de Castro Cavalcanti e a IRX a qual aguarda sentença em 1ª instância;
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x

Medida Cautelar da violação do compromisso de exclusividade na alienação dos referidos
direitos minerais entre Metal Data Ltda. e João Carlos de Castro Cavalcanti. A despeito de a
aquisição pela IRX ser anterior ao contrato firmado entre Metal Data e João Carlos
Cavalcanti, houve deferimento de liminar requerida pela Metal Data, suspendendo qualquer
registro de cessão dos direitos minerais pelo Departamento Nacional de Pesquisas Minerais DNPM. A IRX ingressou espontaneamente em tal ação judicial, como terceiro prejudicado,
para requerer a revogação da citada liminar. Aguarda apreciação, pelo Superior Tribunal de
Justiça, de Recurso Especial contra a liminar concedida em favor da Metal Data. A ação
cautelar foi julgada procedente e a IRX apresentará oportunamente o seu recurso de apelação;

x

Notificação Judicial proposta por EBX Mineração Ltda. e IRX Mineração Ltda. em face de
João Carlos de Castro Cavalcanti, tendo por objeto a exclusão deste último como sócio da
IRX, haver negociado com terceiros os direitos minerais que havia anteriormente aportado ao
patrimônio da referida sociedade.

A administração da Companhia baseada nos pareceres de seus advogados, julga como remota a
possibilidade de perda nas referidas ações, deixando assim de constituir provisão sobre as
referidas pendências judiciais.
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Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2005, as controladas da Companhia, encontravam-se em fase préoperacional e desta forma, o imposto de renda e a contribuição social diferido ativo foram
calculados e registrados com uma provisão integral de realização deste ativo, tendo em vista não
existirem no momento históricos de rentabilidade.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte origem:
.
Controladora
2005
Realizável a longo prazo:
Prejuízos fiscais a compensar
Base negativa de contribuição social

116
42

Total

158

Provisão para realização

(158)
-
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Obrigações com aquisições de investimentos
Em 31 de dezembro de 2005 a Companhia e suas controladas detinham compromissos
consolidados de curto e de longo prazo relativos à aquisição das quotas da controlada MPC
Mineração Pesquisa e Comércio Ltda. e pela aquisição direta de direitos minerais, abaixo
detalhados:
Consolidado
Empresa

Credor

Curto
prazo

Longo
prazo

7.162

-

EBX Energia Ltda.

(a)

Sebastião Cotta Lima

EBX Energia Ltda.

(b)

José Marcílio Nunes Filho

15.598

20.126

EBX Energia Ltda.

(c)

Maurílio de Oliveira Resende e outros

64.977

64.977

1.440

644

89.177

85.747

EBX Energia Ltda.

Outros

a. Saldo remanescente equivalente a US$3,4 milhões devido ao Sr. Sebastião Cotta Lima.
Deverá ser pago após o trabalho de avaliação da reserva, estimado para setembro de 2006.
b. Saldo remanescente de R$35.500 devido ao Sr. José Marcílio Nunes Filho, devido em 5
(cinco) parcelas corrigidas pelo IGP-M, sendo, R$3.000 já pagos em 20 de fevereiro de 2006
quando da publicação da transferência dos direitos minerais, R$4.200 em 17 de abril de 2006,
R$8.398 em 14 de outubro de 2006, R$9.726 em 12 de abril de 2007 e R$10.400 em 9 de
outubro de 2007.
c. Saldo remanescente equivalente a US$55 milhões relativo à compra das quotas da controlada
MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., devido ao Sr. Maurílio de Oliveira Resende e
outros. Devendo ser pago, em uma parcela de curto prazo equivalente a US$27,5 milhões
com vencimento em 23 de dezembro de 2006 e uma parcela de longo prazo com vencimento
em 23 de junho de 2008, acrescidas de juros de juros de 2.5% a.a.
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Patrimônio líquido (controladora)
a. Capital social
O capital social, em 31 de dezembro de 2005 era dividido em 92.044 (noventa e duas mil e
quarenta e quatro) ações, sendo 52.044 (cinqüenta e duas mil e quarenta e quatro) ordinárias
e 40.000 (quarenta mil) preferenciais, todas escriturais e sem valor nominal.
Em Assembléia Geral Extraordinária e em Assembléia Especial de Preferencialistas da
Companhia, ambas realizadas em 10 de fevereiro de 2006, os acionistas deliberaram
converter as 40.000 ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias,
visando atender o regulamento de listagem do Novo Mercado (BOVESPA), para o qual a
Companhia pretende ingressar.
Em 19 de dezembro de 2005, a Companhia, por meio de Reunião do Conselho de
Administração realizada naquela data, teve seu capital aumentado em R$16.643, mediante
subscrição privada de ações, sendo parte integralizado em moeda corrente nacional e parte
em quotas representativas do capital social da EBX Mineração Ltda. e da EBX Energia Ltda..
As quotas conferidas ao capital social foram vertidas por seus valores contábeis, conforme
laudos de avaliação apresentados pela ACAL Consultoria e Auditoria S/C, empresa
contratada exclusivamente para este fim.
Conforme exposto na justificativa da
Administração para o aumento de capital, o valor patrimonial se encontrava substancialmente
aquém do valor justo de mercado das quotas.
No referido aumento de capital, o preço de emissão de ação da Companhia foi fixado em
R$519,38 (quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) por ação, levando-se em
conta a expectativa de rentabilidade futura da Companhia, conforme justificativa apresentada
pela Administração da Companhia aos acionistas em 14 de dezembro de 2005.
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b. Dividendos
As ações preferenciais, convertidas em ordinárias após encerramento do exercício social de
2005, não tinham direito a voto e gozavam de prioridade na distribuição de dividendos, no
mínimo, 10% (dez por cento) superiores aos atribuídos às ações ordinárias, conforme
disposto no inciso I do art. 17 da Lei nº 6.404/76, com a nova redação dada pela Lei
nº 9.457/97. O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório
de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76.

15

Compromissos assumidos
Contratações de bens e serviços
Em 31 de dezembro de 2005 a Companhia e suas subsidiárias possuíam compromissos assumidos
junto a fornecedores de bens e serviços da ordem de R$22.000, sendo os principais acima de
R$500 como segue:
Data da
Assinatura

Saldo do
Contrato
R$

Serviços de Sondagem no Estado do Amapá

7/11/2005

1.317

Serviço de levantamento topográfico no Estado do Amapá

7/11/2005

644

13/12/2005

572

Serviços de elaboração de projeto conceitual e projeto básico para a
construção do Porto do Açu.

1º/2/2006

1,924

Engenharia básica, engenharia detalhada, gerenciamento de suprimentos e
gerenciamento de implantação de planta de beneficiamento de itabirito no
Amapá

16/1/2006

12.321

Objeto do Contrato

Elaboração de projetos de engenharia básica do traçado do mineroduto para
transporte de concentrado de minério de ferro

Total

16.778
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Instrumentos financeiros
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como conseqüência,
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no
mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito
material nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas
controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros
ativos de risco.
Em atendimento à Instrução CVM nº 235/95, a descrição dos saldos contábeis e dos valores de
mercado dos instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2005 estão identificados a seguir:
x

Disponibilidades e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos
saldos contábeis.
Para as aplicações financeiras o valor de mercado foi apurado com base nas cotações de
mercado desses títulos.

x

Partes relacionadas
Apresentados ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado
e se tratam de operações com controladas e coligadas.
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x

Investimentos
Os valores de mercado para os investimentos são considerados semelhantes aos saldos
contábeis, uma vez que não possuem cotação de mercado.

x

Empréstimos e financiamentos
Os valores de mercado para os empréstimos e financiamentos são considerados semelhantes
aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com vencimentos e
taxas de juros comparáveis.

x

Derivativos
A Companhia tem como política a eliminação dos riscos de mercado, evitando assumir
posições expostas a flutuações de valores de mercado e operando apenas instrumentos que
permitam controles e riscos. A maior parte dos contratos de derivativos é com operações de
swap, todas registradas na BM&F e envolvendo taxas prefixadas. Os contratos futuros de
dólar da BM&F são utilizados, principalmente, como instrumentos para hedge de taxas de
financiamentos. A Companhia não espera incorrer em perdas significativas nessas operações
além do que já foi registrado nas demonstrações financeiras.

x

Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em “informações
relevantes de mercado”. As mudanças nas premissas podem afetar significativamente as
estimativas apresentadas.

Risco de taxa de câmbio
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativas, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos
atrelados a moedas estrangeiras.
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Como estratégia para prevenção e redução dos efeitos da flutuação da taxa de câmbio, a
Administração tem adotado a política de manter hedge com a manutenção de ativos vinculados
suscetíveis também, à variação cambial, conforme quadro abaixo:
2005
A. Empréstimos/financiamentos em dólares norte-americanos
Consolidado
B. Operações financeiras de “Swap”
Consolidado
C. Déficit apurado (A-B)
Consolidado

34.500
28.500
6.000

Em 31 de dezembro de 2005, a Companhia apurou um ganho não realizado de R$1.195.

Riscos de taxa de Juros
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativas decorrentes das operações de financiamento e empréstimos contratados a taxa de
juros flutuantes.
A Companhia e suas controladas utilizam instrumentos financeiros derivativos para proteger ou
reduzir os custos financeiros das operações de financiamentos. A contratação de operações de
instrumentos financeiros derivativos, tais como swaps e contratos de câmbio a termo como
hedge, tem por objetivo minimizar os riscos em operações, financiamentos e investimentos com
moedas estrangeiras. De acordo com suas políticas financeiras, a Companhia não tem efetuado
operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo.

17

Cobertura de seguros (não auditado)
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo
de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos
nossos auditores independentes.
30
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Em 31 de dezembro de 2005 as coberturas de seguros eram:
a. Riscos operacionais, composto por R$5.000 para danos materiais e R$1.000 para
responsabilidade civil.
b. Automóveis, valor do casco até 110% da tabela FIPE e R$1.100 para responsabilidade civil.

18

Eventos subseqüentes
a. Concessão de serviço público de transporte ferroviário
O Governo do Estado do Amapá promoveu a Concorrência Pública nº 001/2005, tendo por
objeto a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário de cargas e passageiros na
Estrada de Ferro do Amapá-EFA, atualmente em condições precárias de operação. Em 9 de
março de 2006 a MMX Logística do Amapá Ltda. celebrou a assinatura do contrato de
concessão.
A MMX Logística tem contratualmente a obrigação de investir um mínimo de R$40 milhões
de reais na recuperação da ferrovia nos dois primeiros anos de vigência do Contrato.

b. Linhas de financiamento
O Banco ABC Brasil S/A e o Arab Banking Corporation BSC ofereceram em 10 de março de
2006 em favor da EBX Mineração Ltda. uma linha de crédito no montante de US$200
milhões, pelo prazo de 7 anos, com dois anos de carência, garantida por contrato de
exportação da produção de minério de ferro da empresa. A linha de crédito se encontra
sujeita a uma série de condições suspensivas, dentre elas, a aprovação da operação e da
constituição de suas garantias por parte dos comitês de crédito das instituições financeiras.
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c. Novas áreas adquiridas em 2006
Em 13 de março de 2006 a controlada EBX Energia Ltda., firmou contrato de opção de
compra de direitos minerais para a exploração de minério de ferro na região do Quadrilátero
Ferrífero, pelo qual deverá pagar o equivalente a US$500 mil como opção de compra. O
valor total dos direitos minerais é de R$35.000, devendo ser pago em vinte parcelas mensais
iguais e consecutivas no valor de R$1.750, corrigidas pelo índice de poupança, sendo a
primeira devida no momento de exercício da opção de compra.
Em 3 de março de 2006 a controlada EBX Energia Ltda. firmou opção de compra dos
direitos minerais para a exploração de minério de ferro na região do Quadrilátero Ferrífero,
pelo qual deverá pagar o equivalente a US$500 mil como opção de compra. A determinação
do valor total está condicionada tanto à dimensão das reservas lavráveis quanto ao teor do
minério, o que será apurado mediante programa de pesquisa que realizará.

d. Alterações na estrutura societária das empresas
Em 23 de fevereiro de 2006 foi constituída a MMX Logística do Amapá Ltda., subsidiária
integral da EBX Mineração Ltda., a fim de conduzir as atividades ferroviárias descritas na
letra (a) acima.
Algumas empresas citadas ao longo deste relatório sofreram alteração na denominação social,
bem como aumento no valor do capital social integralizado, como segue:
x

Em 15 de março de 2006 a EBX Energia Ltda. passa a ser chamar MMX Minas-Rio
Mineração e Logística Ltda. com aumento de capital no valor de R$8.467, mediante
capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital; e

x

Em 15 de março de 2006 a EBX Mineração Ltda. passa a ser chamar MMX Amapá
Mineração Ltda. com aumento de capital no valor de R$6.617, mediante capitalização de
adiantamentos para futuro aumento de capital.
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Parecer dos auditores independentes
Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
Rio de Janeiro - RJ

1. Examinamos o balanço patrimonial da MMX Mineração e Metálicos S.A. (anteriormente
denominada Tressem Participações S.A.) e o balanço patrimonial consolidado dessa
Companhia e suas controladas, levantados em 31 de março de 2006, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações
de recursos, correspondentes ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2006, elaborados
sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da Companhia e suas
controladas; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e
das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Companhia e
suas controladas, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MMX
Mineração e Metálicos S.A. (anteriormente denominada Tressem Participações S.A.) e a
posição patrimonial e financeira consolidada dessa Companhia e suas controladas em 31 de
março de 2006, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos, correspondentes ao período de 1º de janeiro a 31 de
março de 2006, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. Nossos exames foram efetuados com o objetivo de formarmos uma opinião sobre as
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. As demonstrações dos fluxos de caixa
representam informações complementares àquelas demonstrações e são apresentadas para
possibilitar uma análise adicional. Essas informações complementares foram submetidas aos
mesmos procedimentos de auditoria aplicados às demonstrações financeiras e, em nossa
opinião, estão apresentadas, em todos os aspectos relevantes, adequadamente em relação às
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto.
KPMG Auditores Independentes é uma sociedade brasileira,
simples, membro da KPMG International, uma cooperative suíça.
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KPMG Auditores Independentes is a Brasilian entity, the member
firm of KPMG International, a Swiss cooperative

5. Conforme comentado na Nota Explicativa nº 1, as controladas da Companhia encontram-se
em fase pré-operacional e, desta forma, todos os resultados apurados encontram-se
registrados no ativo diferido, exceto pelos gastos que não estão diretamente associados a
benefícios futuros, os quais foram transferidos do ativo diferido para o resultado do período.
A recuperação dos valores registrados no ativo permanente depende do sucesso das
operações futuras da Companhia e suas controladas. A Companhia e suas controladas
dependem do suporte financeiro dos acionistas e/ou de recursos de terceiros até que as
operações atinjam às expectativas de rentabilidade projetadas pela Administração. Os planos
da Administração com relação ao início da atividade operacional estão descritos na mesma
Nota Explicativa nº 1.
6. As demonstrações financeiras da Tressem Participações S.A. (denominação social anterior da
MMX Mineração e Metálicos S.A.) levantadas em 31 de março de 2005, apresentadas para
fins comparativos, não foram examinadas por auditores independentes e, conseqüentemente,
não emitimos opinião sobre elas.

28 de abril de 2006

KPMG Auditores Independentes
CRC-SP-14.428/O-6-F-RJ

Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
Contador CRC-RJ-052.428/O-2
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em 31 de março de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)

Consolidado

Controladora
2006

2005
(não aduditado)

2006

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Adiantamentos diversos
Imposto a recuperar
Contas a receber
Outros créditos

Realizável a longo prazo
Partes relacionadas

2006

2005
(não auditado)

2006

Passivo

1.042
5
59
-

1
-

19.668
267
701
450
285

1.106

1

21.371

9.660

-

66

Ativo permanente
Investimentos
Imobilizado
Direitos minerais e concessões
Ágio na aquisição de controlada
Diferido

Consolidado

Controladora

12.445
-

-

7.863
52.898
177.513
14.145

12.445

-

23.211

1

Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Financiamentos e empréstimos
Obrigações por aquisições de investimentos
Partes relacionadas
Outras obrigações de curto prazo

350
36
9.792
338
6

40
-

1.791
1.060
93.087
83.123
338
214

10.522

40

179.613

Exigível a longo prazo
Obrigações por aquisições de investimentos
Outros

-

316

81.552
-

Participações de minoritários

-

316

2

Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

16.703
(4.014)

20
(375)

16.703
(4.014)

252.419

12.689

(355)

12.689

273.856

23.211

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações de resultados
Períodos de 1º de janeiro a 31 de março de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)

Controladora
2006
-

Receita operacional bruta

Consolidado

2005
(não auditado)
-

2006
525

-

-

(108)

Receita operacional líquida

-

-

417

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados

-

-

(942)

Prejuízo bruto

-

-

(525)

Deduções

Outras receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais
Receitas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial
Prejuízo do período

(987)
177
(525)

(18)
-

(987)
177
-

(1.335)

(18)

(1.335)

(15)

(1)

92

20

Prejuízo por lote de mil ações - R$
Quantidade de ações ao final do exercício (lote de mil)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
de 1º de janeiro de 2005 a 31 de março de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)

Capital
social
Saldos em 1º de janeiro de 2005
Prejuízo do período (não auditado)
Saldos em 31 de março de 2005 (não auditado)
Aumento do capital em dinheiro

Prejuízos
acumulados

Total

20

(357)

(337)

-

(18)

(18)

20

(375)

(355)

16.683

Prejuízo do período
Saldos em 31 de dezembro de 2005
Prejuízo no período
Saldos em 31 de março de 2006

16.683

-

(2.304)

(2.304)

16.703

(2.679)

14.024

-

(1.335)

(1.335)

16.703

(4.014)

12.689

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
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Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Períodos de 1º de janeiro a 31 de março de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)

Controladora
2006

Aplicações dos recursos
Nas operações
Prejuízo do período
Itens que não afetam o capital circulante:
Resultado da equivalência patrimonial

1.335

Acréscimo no realizável a longo prazo
Redução no exigível a longo prazo
Aplicações em investimentos permanentes em outras sociedades
Aquisições de direitos minerais
Aquisições de bens do imobilizado
Adições no ativo diferido

Origens dos recursos
De terceiros
Redução no realizável a longo prazo
Aumento do exigível a longo prazo

Aumento (redução) do capital circulante líquido

2005
(não auditado)

2006

18

1.335

-

-

810

18

1.335

9.660
9.151
-

-

4.195
3.408
726
(3.056)

18.811

-

5.273

19.621

18

6.608

-

10

590
-

-

10

590

(525)

Recursos aplicados nas operações

Consolidado

(19.621)

(8)

(6.018)

1.106
10.660

1
3

21.371
20.222

(9.554)

(2)

1.149

10.522
455

40
34

(10.067)

(6)

(7.167)

(19.621)

(8)

(6.018)

Demonstração das variações no capital circulante líquido
Ativo circulante
No fim do período
No início do período

Passivo circulante
No fim do período
No início do período

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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179.613
172.446

MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de 1º de janeiro a 31 de março de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)
Controladora
2006

Consolidado
2005

2006

(não auditado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do período
Variações nos ativos e passivos:
Redução em outras contas a receber
Aumento em fornecedores
Aumento em contas a pagar e provisões

(1.335)

(18)

(1.335)

(10.001)
351
219

6
-

(1.070)
1.321
(9.473)

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades operacionais

(10.766)

(12)

(10.557)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de investimentos
Compras de imobilizado
Aquisição de direitos
Adições ao diferido

(8.625)
-

-

(726)
(3.408)
3.056

(8.625)

-

(1.078)

9.792
(19)

10

11.400

9.773

10

11.400

No início do período
No fim do período

10.660
1.042

3
1

19.903
19.668

Redução nas disponibilidades

(9.618)

(2)

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos tomados
Débitos com pessoas ligadas
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades de financiamentos
Demonstração da redução nas disponibilidades

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
em 31 de março de 2006 e 2005
(Em milhares de reais)

1

Contexto operacional
MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX” ou “Companhia”) é a nova denominação da Tressem
Participações S.A., sociedade anônima de capital aberto. Os atuais controladores da MMX
adquiriram, em 9 de novembro de 2005, a totalidade das ações representativas do capital social da
Companhia, operação esta que foi aprovada, em 29 de novembro de 2005, pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.
A MMX tem como objeto social a atuação nas seguintes áreas principais de negócio: extração,
transformação, transporte e comercialização de minérios em geral; fabricação, transformação,
transporte e comercialização de insumos siderúrgicos, bem como a construção, operação e
exploração de terminais marítimos e ferrovias.
A MMX desenvolve, diretamente ou por meio de empresas controladas, projetos nas áreas de
mineração, logística e indústria de produtos metálicos e insumos siderúrgicos de valor agregado, a
partir do minério de ferro de produção própria. A Companhia detém recursos minerais,
decorrentes da aquisição e do requerimento de direitos minerários, nos quais a MMX realiza a
pesquisa e lavra de minério de ferro, e administra e/ou desenvolve sistemas logísticos, com vistas
ao escoamento da sua produção.
Em 31 de março de 2006, a MMX possuía, através de empresas controladas com participação
direta e/ou indireta, os seguintes projetos:
a. Desenvolvimento de atividades de pesquisa mineral (exceto cobre e metais preciosos) nos
Municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no Estado do Amapá, por meio de
um contrato de exploração celebrado entre a controlada MMX Amapá Mineração Ltda. (nova
denominação social da EBX Mineração Ltda.) e a empresa Mineração Pedra Branca do
Amapari Ltda., subsidiária da empresa canadense Goldcorp Inc. A Companhia está em fase
de conclusão de estudo de viabilidade referente a este projeto, que, além da mina,
compreende operações ferroviárias e portuárias, o qual detalhará os investimentos
necessários, que, hoje, são estimados entre US$250 milhões e US$350 milhões (não
auditados), com entrada em operação prevista para o exercício social de 2007.
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b. A controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. (nova denominação social da
EBX Energia Ltda.), diretamente ou por meio da sua controlada MPC Mineração e Pesquisa
Ltda., é titular de direitos minerais localizados no quadrilátero ferrífero e na Serra do
Espinhaço, Estado de Minas Gerais. Estes ativos darão suporte ao sistema denominado
“Sistema MMX Minas-Rio”, que visa à produção de minério de ferro e o seu escoamento por
meio de um mineroduto com uma extensão de aproximadamente 520 quilômetros, que ligará
a região produtora até o Município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, onde a
Companhia, por meio de uma de suas controladas, já é titular de um imóvel com 1.924.000
hectares, apropriado para a construção de um porto com capacidade para receber navios de
grande calado. A Companhia está em fase de conclusão de estudo de viabilidade referente a
este projeto, o qual detalhará os investimentos necessários que, hoje, são estimados entre
US$1,5 bilhões e US$2,5 bilhões (não auditados), com entrada em operação prevista para o
exercício social de 2009.
c. A Companhia, através da controlada MMX Amapá Mineração Ltda., constituiu a MMX
Logística do Amapá Ltda. em 23 de fevereiro de 2006, após o processo de licitação iniciado
no ano de 2005, com o propósito de receber do Estado do Amapá a Concessão para
Exploração do Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas e Passageiros na Estrada de Ferro
Amapá-EFA. A obtenção da operação da ferrovia, pelo prazo de 20 anos, visa a desenvolver
a logística de transporte do minério de ferro a ser extraído das minas detidas pela Companhia
no Estado do Amapá.
Pelo Contrato, a MMX Amapá deverá investir nos dois primeiros anos de concessão o total de
R$40.700 (não auditado) na recuperação da ferrovia. Pela outorga a MMX Amapá efetuou
em 7 de março de 2006 o pagamento no valor de R$814 ao Estado do Amapá, equivalente a
2% do valor estimado dos investimentos em recuperação.
d. Em função da reestruturação societária ocorrida em 12 de abril de 2006 (conforme descrito na
Nota Explicativa nº 18a.), a Companhia passou a deter os investimentos da MMX Corumbá
Mineração Ltda. e MMX Metálicos Brasil Ltda.
A MMX Corumbá Mineração Ltda. se encontra em fase inicial de produção através da
operação de uma planta móvel, de limitada produção. Os investimentos, em curso, na planta
definitiva serão de aproximadamente US$15 milhões (não auditados), com entrada em
operação prevista para o mês de julho de 2006. A empresa é detentora de direitos minerais no
Município de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul.
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A MMX Metálicos Brasil Ltda. desenvolve atualmente projetos de viabilidade visando à
implantação de usinas integradas para a produção de ferro gusa e semi-acabados,
preferencialmente nos estados do Amapá e no estado do Mato Grosso do Sul, onde estão
localizadas minas próprias da Companhia.
As demonstrações financeiras aqui apresentadas não incluem a posição patrimonial da MMX
Corumbá Mineração Ltda. e da MMX Metálicos Brasil Ltda., como conseqüência, e
considerando ainda a cisão parcial da Companhia, conforme comentado na Nota Explicativa
nº 18, está sendo apresentado um balanço pro forma (não auditado) em 18 de abril de 2006,
no qual se reflete a posição patrimonial consolidada da Companhia com adição dos saldos
contábeis de balanço (auditados) da MMX Corumbá Mineração Ltda. e da MMX Metálicos
Brasil Ltda. na data-base de 31 de março 2006, e os efeitos da cisão.

2

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base nas práticas
contábeis emanadas da legislação societária e normas da Comissão de Valores Mobiliários CVM.

Resumo das principais práticas contábeis
a. Apuração do resultado
Tendo em vista a fase pré-operacional das empresas controladas da Companhia, o resultado
das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de
exercício, sendo representado basicamente por gastos que não estejam relacionados aos
projetos em andamento e/ou que não estão diretamente associados a benefícios futuros.
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b. Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e
premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, os direitos minerais, a provisão para
realização de imposto de renda diferido ativo, o ágio na aquisição de controlada, a provisão
para contingências e a valorização de instrumentos financeiros. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e
premissas pelo menos trimestralmente.
c. Moeda estrangeira
Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para
reais pela taxa de câmbio da data de fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de
conversão de moeda foram reconhecidas no ativo permanente, tendo em vista que as
empresas controladas da Companhia se encontram em fase pré-operacional.
d. Ativos circulante e realizável a longo prazo
x

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço.

x

Estoques
Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, que não excede o valor de
mercado.
O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos
estoques. No caso de estoques acabados e estoques em elaboração, o custo inclui as
despesas gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação.
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x

Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo
São apresentados pelo valor líquido de realização.

e. Permanente
x

Investimentos
Os investimentos em empresas controladas estão avaliados na controladora pelo método
de equivalência patrimonial acrescido de ágio ou deduzidos de deságio, quando aplicável.
O ágio gerado na aquisição de controlada está fundamentado na expectativa de geração de
lucros futuros e será amortizado de acordo com os resultados futuros em até 10 anos.
Veja Nota Explicativa nº 5.

x

Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais
encargos financeiros). A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levarão
em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

x

Direitos minerais
Avaliados pelo valor de custo de aquisição dos direitos minerais. A amortização ocorrerá
pelo período de vida útil das minas, a partir do início das operações.

x

Diferido
Todos os resultados apurados na fase pré-operacional, relativos a gastos com pesquisa e
desenvolvimento dos projetos das controladas da Companhia, assim como os
correspondentes encargos financeiros, variações monetárias e/ou cambiais auferidas até a
data dos balanços, estão associados à expectativa de benefícios futuros, e encontram-se
registrados no ativo diferido. A amortização ocorrerá pelo período de 10 anos, a partir do
início das operações.
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Os gastos que não estão diretamente associados a quaisquer benefícios futuros, são
transferidos do ativo diferido para o resultado do período.
f.

Passivos circulante e exigível a longo prazo
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos
balanços.

g. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.
h. Imposto de renda e contribuição social
A Companhia, neste exercício, não apurou lucro tributável e, conseqüentemente, não obteve
base de cálculo positiva para o imposto de renda e a contribuição social. Adicionalmente, não
são registrados créditos fiscais diferidos ativos, devido à ausência de histórico de
rentabilidade.
i.

Demonstrações do fluxo de caixa
A companhia está apresentando como informação suplementar, a demonstração dos fluxos de
caixa preparados de acordo com a NPC 20 - Demonstração de fluxo de caixa, emitida pelo
IBRACON - Instituto de Auditores Independentes do Brasil.
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3

Demonstrações financeiras consolidadas
Comparativo trimestral
A análise comparativa entre os períodos findos em 31 de março 2006 e 2005 está prejudicada
dado que:

a. Pelo aspecto da controladora
Somente a partir de 9 de novembro de 2005, quando o controle da MMX Mineração e
Metálicos S.A. foi adquirido pelo atual acionista controlador, se iniciaram transações dentro
do contexto operacional atual da Companhia. Os saldos contábeis registrados na controladora
em 31 de março de 2005 representavam as diminutas atividades da Tressem Participações
S.A. (antiga denominação da MMX Mineração e Metálicos S.A.), que não possuía operações
ou ativos, não detinha investimentos em outras empresas e não explorava atividade
empresarial habitual.

b. Pelo aspecto do consolidado
Em 31 de março de 2005, a MMX Mineração e Metálicos S.A. não detinha investimentos e as
atuais controladas não possuíam a estrutura de controle societário hoje vigente, bem como
encontravam-se em um contexto organizacional e operacional ainda muito incipiente quando
comparado ao modelo de operação atualmente desenhado para essas controladas.
Desta forma as demonstrações de resultados, das origens e aplicações de recursos e dos fluxos
de caixa do período findo em 31 de março de 2005 não são comparáveis com as
demonstrações divulgadas pela Companhia no período findo em 31 de março de 2006.
As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme em todas as empresas consolidadas.
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As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da MMX Mineração e
Metálicos S.A. e suas controladas diretas e indiretas a seguir relacionadas:
Porcentagem
de participação(*)
2006
Controladas diretas:
MMX Amapá Mineração Ltda.
MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.

99,99%
99,99%

Controladas indiretas:
MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.
IRX Mineração Ltda.
MMX Logística do Amapá Ltda.

99,99%
80,00%
99,99%

(*) As porcentagens de participação após a cisão estão comentadas na Nota Explicativa nº 18.

Descrição dos principais procedimentos de consolidação
a. Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas;
b. Eliminação das participações no capital, reservas e lucros/prejuízos acumulados das empresas
controladas; e
c. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, decorrentes de negócios entre as empresas.
Esses saldos são eliminados na medida da participação da controladora nas controladas contra
o investimento na mesma. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas
apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos relacionados.
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Disponibilidades
Controladora

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

Consolidado

2006

2005

2006

515
527

1
-

13.266
6.402

1.042

1

19.668

As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e
fundos de renda fixa.

5

Investimentos e Ágio na aquisição de controlada
a. Composição dos saldos
Controladora

Participação em empresa controlada
Saldo de ágio apurado na aquisição de controlada

Consolidado

2006

2006

12.445

-

-

177.513

12.445

177.513

O saldo do ágio apurado na aquisição da controlada MPC Mineração Pesquisa e Comércio
Ltda. pela MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. encontra-se fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura da exploração da reserva mineral relativo ao direito
mineral da área do quadrilátero ferrífero, localizado no Estado de Minas Gerais, conforme
Nota Explicativa nº 6. A rentabilidade futura está baseada em estudos de viabilidade e planos
de negócio dos projetos e laudos técnicos sobre a capacidade produtiva das reservas.
18
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A amortização do ágio será registrada em até 10 anos, em conformidade com as projeções de
rentabilidade futura.
b. Movimentação dos saldos
Controladora

MMX

Participação no capital social (em %)

MMX

MPC

MMX

Minas-Rio

Mineração

Amapá

IRX

Logística

Mineração e

Pesquisa e

Mineração

Mineração

do Amapá

Logística

Comércio

Ltda.

Ltda.

Ltda.

Ltda.

Ltda.

Total

99,99%

80.00%

100.0%

99,99%

99,99%

Patrimônio líquido

3.967

44

-

8.478

30

Capital social

6.628

10

-

10

30

-

-

15.000

-

-

(525)

34
-

-

-

-

-

-

(15.000)
-

-

-

-

10

-

-

10

-

20

2.968

-

-

2.967

-

5.935

(2.136)

-

-

-

-

(2.136)

842

-

-

2.977

-

3.819

3.650

-

-

5.501

-

9.151

-

-

-

-

Capital social a integralizar
Adiantamento para futuro aumento do
capital
Prejuízo do período
Saldo em 31 de dezembro de 2004
Aquisição de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de
capital
Equivalência patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2005
Aquisição de investimentos
Equivalência patrimonial
Saldo em 31 de março de 2006

(525)
3.967
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6

Direitos minerais e concessão
A Companhia detinha os seguintes direitos minerais:
Empresa

Estado

Direito

2006

IRX Mineração Ltda.

(a)

Bahia

Mineral - Minério de Ferro

178

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.

(b)

Minas Gerais

Mineral - Minério de Ferro

9.305

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.

(c)

Minas Gerais

Mineral - Minério de Ferro

40.000

MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.

(d)

Minas Gerais

Mineral - Minério de Ferro

25

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.

(e)

Minas Gerais

Mineral - Minério de Ferro

1.490

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.

(f)

Minas Gerais

Mineral - Minério de Ferro

1.086

MMX Logística do Amapá Ltda.

(g)

Concessão Ferrovia/Outorga

814

Amapá

52.898

(a)

Direitos minerais adquiridos em 9 de junho de 2004 no Estado da Bahia, objeto de pendência judicial citada na Nota Explicativa
nº 11.

(b)

Adquirido pela controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. em 14 de setembro de 2005, localizado na região do
Quadrilátero Ferrífero, Estado de Minas Gerais, ao custo total de US$4 milhões. Em 31 de março de 2006, a Companhia tinha
assumido uma obrigação a pagar de US$3,4 milhões, conforme descrito na Nota Explicativa nº 13.

562
20

MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais)

(c)

Adquirido pela controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. em 19 de outubro de 2005, localizado na região da
Serra do Espinhaço, Estado de Minas Gerais ao custo total de R$40.000 dos quais R$4.500 foram pagos na assinatura do contrato
e o restante será pago de forma parcelada, conforme detalhado na Nota Explicativa nº 13.

(d)

Aquisição em 17 de agosto de 2005, localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, Estado de Minas Gerais, mediante a
aquisição das quotas da empresa MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., detentora dos referidos ativos. O valor total da
negociação foi de US$75 milhões, sendo a primeira parcela no montante de US$20 milhões paga pela MMX Minas-Rio
Mineração e Logística Ltda., à época com recursos do acionista Eike Fuhrken Batista, valor este reembolsado em 7 de dezembro
de 2005 com juros usuais de mercado. Em 10 de janeiro de 2006, a controladora requereu novos direitos minerais junto ao
DNPM na mesma região, ao custo de R$1.
O valor do direito mineral registrado na controlada indireta MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda. é de R$25, tendo a
controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. registrado um ágio na transação no valor de R$177.513, conforme
descrito na Nota Explicativa nº 5.
Em 31 de março de 2006, o saldo da obrigação a pagar era de US$55 milhões, conforme descrito na Nota Explicativa nº 13.

(e)

Em 13 de março de 2006, a controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. firmou contrato de opção de compra de
direitos minerais para a exploração de minério de ferro na região da Serra do Espinhaço, pelo qual deverá pagar US$700 mil
como opção de compra, do referido valor; US$400 mil foi pago em 20 de março de 2006, devendo o saldo remanescente de
US$300 mil ser pago em duas parcelas iguais de US$150 mil cada uma, em 13 de abril e 13 de maio de 2006. O valor total dos
direitos minerais é de R$35.000, devendo ser pago em vinte parcelas mensais iguais e consecutivas no valor de R$1.750,
corrigidas pelo índice de poupança, sendo a primeira devida no momento de exercício da opção de compra.

(f)

Em 3 de março de 2006, a controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. firmou opção de compra dos direitos
minerais para a exploração de minério de ferro na região da Serra do Espinhaço, pelo qual deverá pagar US$500 mil como opção
de compra; a primeira parcela de US$150 mil foi paga em 6 de abril de 2006 e o saldo remanescente deverá ser pago em sete
parcelas mensais de US$50 mil cada uma a partir de 6 de maio de 2006. A determinação do valor total está condicionada tanto à
dimensão das reservas lavráveis quanto ao teor do minério, o que será apurado mediante programa de pesquisa que será
realizado.

(g)

Valor da outorga de concessão da Estrada de Ferro Amapá-EFA, conforme descrito na Nota Explicativa nº 1c.
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Imobilizado
Consolidado
2006
MMX Amapá Mineração Ltda.
MMX Logística do Amapá Ltda.
MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.

1.420
17
6.426
7.863

Sendo sua composição como segue:
Consolidado
Taxa de

2006

depreciação
% a.a.

Custo

Depreciação

Líquido

Móveis e utensílios

10

272

(24)

248

Máquinas e equipamentos industriais

10

1.030

(51)

979

Equipamentos de informática

20

458

(8)

450

Veículos

20

366

(22)

344

Programas de Tecnologia da Informação

20

52

(10)

42

2.178

(115)

2.063

5.800

-

5.800

7.978

(115)

7.863

Terrenos
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Diferido
Consolidado
2006
MMX Amapá Mineração Ltda.
MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.
MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.
MMX Logística do Amapá Ltda.
IRX Mineração Ltda.

16.303
(5.495)
3.018
285
34
14.145

Sendo sua composição como segue:

Despesas pré-operacionais
Resultados financeiros
pré-operacionais

Taxa de
amortização
% a.a.

Consolidado - Custo

10

22.223
(8.078)

2006

10
14.145

O diferido está demonstrado ao custo de formação e representa gastos pré-operacionais incorridos
e resultados financeiros auferidos na fase de pesquisa e implantação dos projetos integrados de
mineração e logística.
O ativo diferido será amortizado em 10 anos, a partir da data de entrada em operação comercial,
quando as expectativas de benefícios econômicos começarem a se realizar.
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Transações com partes relacionadas
Controladora

Parte relacionadas
MMX Mineração do Brasil Ltda.

Consolidado

Contas a
receber

Contas a
pagar

Contas a
receber

Contas a
pagar

2006

2006

2006

2006

-

-

16

-

MMX Amapá Mineração Ltda.

3.165

-

-

-

MMX Minas-Rio Mineração Logística Ltda.

6.495

-

-

-

-

338

49
1

338

9.660

338

66

338

MMX Corumbá Mineração e Metarlurgia Ltda
Eike Fuhrken Batista

Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de março de 2006 relativos a operações com
partes relacionadas, decorrem de transações com a Companhia, suas controladas diretas e
indiretas.
As transações acima descritas foram realizadas em condições usuais de mercado para os
respectivos tipos de operações.
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Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 10, o acionista controlador é o avalista dos
financiamentos e empréstimos obtidos pelas empresas controladas da Companhia.

10

Financiamentos e empréstimos
Instituições
Banco ABN AMRO Real S.A.

Garantias

Custo da dívida

Vigência

2006

Avalista/Coobrigado: Eike Fuhrken Batista

VC (*) + 6,70% a.a.

16/03/2007

9.776

Juros incorridos

16

Total Controladora

9.792

MMX Minas-Rio:
Unibanco S.A.
Banco Itaú BBA S.A.

Interveniente: Eike Fuhrken Batista
Avalista/Coobrigado: Eike Fuhrken Batista

VC (*) + 6,90% a.a.
VC + 6,93% a.a.

06/05/2006
06/01 e 11/09/2006

43.448
8.690

MMX Amapá:
Banco Itaú BBA S.A.
Banco ABC Brasil S.A.

Avalista/Coobrigado: Eike Fuhrken Batista
Avalista/Coobrigado: Eike Fuhrken Batista

VC + 5,66% a.a.
VC + 8,5% a.a.

04/10/2006
27/09/2006

10.862
10.862

Avalista/Coobrigado: Eike Fuhrken Batista

VC + 6,93% a.a.
a 8,30% a.a.

29/03 e 11/09/2006

7.603

Juros incorridos

1.830

Total Consolidado

93.087

MPC Mineração:
Banco Itaú BBA S.A.

(*) VC = Variação cambial com base no dólar americano.
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A Companhia, através da controlada MMX Amapá Mineração Ltda., dispõem, junto ao Banco
ABC Brasil S.A. e ao Arab Banking Corporation BSC, de uma linha de crédito no montante de
US$200 milhões, pelo prazo de 7 anos, com dois anos de carência, garantida por contrato de
exportação da produção de minério de ferro da Companhia. A linha de crédito se encontra sujeita
a uma série de condições suspensivas, dentre elas, a aprovação da operação e da constituição de
suas garantias por parte dos comitês de crédito das instituições financeiras.

11

Provisão para contingências
Em 31 de março de 2006, a Companhia, suas controladas diretas e indiretas são parte em ações
judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo
questões cíveis.
A controlada indireta IRX Mineração Ltda. (“IRX”) é parte nas ações abaixo relacionadas,
envolvendo os direitos minerais detalhados na Nota Explicativa nº 6 acima:
x

Ação Indenizatória visando à anulação do negócio de venda de direito mineral realizado entre
João Carlos de Castro Cavalcanti e a IRX, a qual aguarda sentença em 1ª instância;

x

Medida Cautelar da violação do compromisso de exclusividade na alienação dos referidos
direitos minerais entre Metal Data Ltda. e João Carlos de Castro Cavalcanti. A despeito de a
aquisição pela IRX ser anterior ao contrato firmado entre Metal Data e João Carlos
Cavalcanti, houve deferimento de liminar requerida pela Metal Data, suspendendo qualquer
registro de cessão dos direitos minerais pelo Departamento Nacional de Pesquisas Minerais DNPM. A IRX ingressou espontaneamente em tal ação judicial, como terceiro prejudicado,
para requerer a revogação da citada liminar. Aguarda apreciação, pelo Superior Tribunal de
Justiça, de Recurso Especial contra a liminar concedida em favor da Metal Data. A ação
cautelar foi julgada procedente e a IRX apresentará oportunamente o seu recurso de apelação;

x

Notificação Judicial proposta por MMX Amapá Mineração Ltda. e IRX Mineração Ltda. em
face de João Carlos de Castro Cavalcanti, tendo por objeto a exclusão deste último como
sócio da IRX, haver negociado com terceiros os direitos minerais que havia anteriormente
aportado ao patrimônio da referida empresa.
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A Administração da Companhia, baseada nos pareceres de seus advogados, julga como remota a
possibilidade de perda nas referidas ações e, portanto, não constitui provisão nas demonstrações
financeiras.

12

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de março de 2006, as controladas da Companhia encontravam-se em fase pré-operacional
e, desta forma, o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos foram calculados e
registrados com uma provisão integral para realização destes ativos, devido à ausência de
histórico de rentabilidade.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte origem:
Controladora e
Consolidado
2006
Realizável a longo prazo:
Prejuízos fiscais a compensar
Base negativa de contribuição social

318
115
433

Provisão para realização

(433)
-
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Obrigações com aquisições de investimentos
A Companhia e suas controladas detinham compromissos consolidados de curto e longo prazo
relativos à aquisição das quotas da controlada MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda. e pela
aquisição direta de direitos minerais, abaixo detalhados:
Consolidado
2006
Empresa
(a)
MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.
(b)
MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.
MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.

(c)

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.

Credor

Curto prazo

Longo prazo

Cedente de Direitos
Minerários

6.648

-

Cedente de Direitos
Minerários

12.714

20.266

Cedente das Quotas

60.679

60.679

Outros

3.082

607

83.123

81.552

(a) Saldo remanescente de US$3,4 milhões devido ao Sr. Sebastião Cotta Lima. Deverá ser pago
após o trabalho de avaliação da reserva, estimado para setembro de 2006.
(b) Saldo remanescente de R$35.500 devido ao Sr. José Marcílio Nunes Filho, devido em 5
parcelas corrigidas pelo IGP-M, sendo R$3.000 já pagos em 20 de fevereiro de 2006 quando
da publicação da transferência dos direitos minerais, R$4.200 em 17 de abril de 2006,
R$8.398 em 14 de outubro de 2006, R$9.726 em 12 de abril de 2007 e R$10.400 em 9 de
outubro de 2007.
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(c) Saldo remanescente de US$55 milhões relativo à compra das quotas da controlada MPC
Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., devido ao Sr. Maurílio de Oliveira Resende e outros.
Devendo ser pago, em uma parcela de curto prazo de US$27,5 milhões com vencimento em
23 de dezembro de 2006 e uma parcela de longo prazo com vencimento em 23 de junho de
2008, acrescidas de juros de 2.5% a.a. A Companhia constituiu caução de direitos
minerários, sob titularidade da controldada MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., em
favor dos vendedores como garantia do pagamento.

14

Patrimônio líquido (controladora)
a. Capital social
O capital social, em 31 de março de 2006 era dividido em 92.044 (noventa e duas mil e
quarenta e quatro) ações, sendo em 31 de março de 2005 20.000 (vinte mil) ações, todas
ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
Em 19 de dezembro de 2005, a Companhia, por meio de Reunião do Conselho de
Administração realizada naquela data, teve seu capital aumentado em R$16.643, mediante
subscrição privada de ações, sendo parte integralizado em moeda corrente nacional e parte em
quotas representativas do capital social da MMX Amapá Mineração Ltda. e da MMX MinasRio Mineração e Logística Ltda. As quotas conferidas ao capital social foram vertidas por
seus valores contábeis, conforme laudos de avaliação apresentados pela ACAL
CONSULTORIA E AUDITORIA S.S., empresa contratada exclusivamente para este fim.
Conforme exposto na justificativa da Administração para o aumento de capital, o valor
patrimonial se encontrava substancialmente aquém do valor justo de mercado das quotas.
No referido aumento de capital, o preço de emissão de ação da Companhia foi fixado em
R$519,38 (quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) por ação, levando-se em
conta a expectativa de rentabilidade futura da Companhia, conforme justificativa apresentada
pela Administração da Companhia aos acionistas em 14 de dezembro de 2005.

b. Dividendos
As ações da Companhia participam em condição de igualdade na distribuição de dividendos,
juros sobre capital próprio e demais benefícios aos acionistas. O estatuto social determina a
distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício,
ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
571
29

MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Anteriormente denominada Tressem Participações S.A.)
(Companhia aberta)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais)

15

Compromissos assumidos
Contratações de bens e serviços
A Companhia e suas controladas possuíam compromissos assumidos junto a fornecedores de bens
e serviços da ordem de R$31.000, sendo os principais acima de R$450 como se segue:
Consolidado
Saldo do
Contrato

Objeto do Contrato

Data da Assinatura

2006

Serviços de Sondagem no Estado do Amapá

07/11/2005

904

Serviço de levantamento topográfico no Estado do Amapá

07/11/2005

490

01/02/2006

1.924

gerenciamento de implantação de planta de beneficiamento de itabirito no Amapá
Contratos relacionados à concessão da ferrovia

16/01/2006
10/02/2006

11.885
1.657

Assessoria técnica em estudo de implantação do minerioduto

21/03/2006

9.276

Elaboração de EIA/RIMA e obtenção licenças ref. construção minerioduto

05/01/2006

Serviços de elaboração de projeto conceitual e projeto básico para a construção do
Porto do Açu
Engenharia básica, engenharia detalhada, gerenciamento de suprimentos e

1.580

Outros

3.084

Total

30.800
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Instrumentos financeiros
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como conseqüência,
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no
mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito
material nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando à
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas
controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros
ativos de risco.
Em atendimento à Instrução CVM nº 235/95, a descrição dos saldos contábeis e dos valores de
mercado dos instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de março de 2006 e
2005 estão identificados a seguir:
a. Disponibilidades e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos
saldos contábeis.
Para as aplicações financeiras o valor de mercado foi apurado com base nas cotações de
mercado desses títulos.
b. Partes relacionadas
Apresentados ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado
e se tratam de operações com controladas e coligadas.
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c. Investimentos (controladora)
Os valores de mercado para os investimentos são considerados semelhantes aos saldos
contábeis, uma vez que não possuem cotação de mercado.
d. Empréstimos e financiamentos
Os valores de mercado para os empréstimos e financiamentos são considerados semelhantes
aos saldos contábeis, tendo em vista que tratam-se de instrumentos com vencimentos a curto
prazo.
e. Derivativos
A Companhia tem como política a eliminação dos riscos de mercado, evitando assumir
posições expostas a flutuações de valores de mercado e operando apenas instrumentos que
permitam controles e riscos. A maior parte dos contratos de derivativos é com operações de
swap, todas registradas na Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F e envolvendo taxas
prefixadas. Os contratos futuros de dólar da BM&F são utilizados, principalmente, como
instrumentos para hedge de taxas de financiamentos. A Companhia não espera incorrer em
perdas significativas nessas operações além do que já foi registrado nas demonstrações
financeiras.
x

Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em “informações
relevantes de mercado”. As mudanças nas premissas podem afetar significativamente as
estimativas apresentadas.

Risco de taxa de câmbio
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações
significativas, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos atrelados
a moedas estrangeiras.
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Como estratégia para prevenção e redução dos efeitos da flutuação da taxa de câmbio, a
Administração adota a política de manter hedge com a manutenção de ativos vinculados
suscetíveis, também, à variação cambial. Para o período findo em 31 de março de 2006, a
Companhia não renovou sua posição de hedge, dado às expectativas da Administração de queda
na taxa de câmbio. Essa posição é a seguir demonstrada:
2006
A. Financiamentos/empréstimos e obrigações com aquisições
de investimentos em dólares norte-americanos - consolidado
B. Operações financeiras de swap
consolidado
C. Déficit apurado (A-B)
consolidado

97.300
97.300

Na liquidação das operações no primeiro trimestre de 2006, a Companhia obteve um resultado
positivo de R$1.475, levado ao diferido pelas suas controladas em fase pré-operacional.

Riscos de taxa de juros
Os resultados da Companhia e suas controladas estão suscetíveis de sofrer variações significativas
decorrentes das operações de financiamento e empréstimos contratados à taxa de juros flutuantes.
A Companhia e suas controladas utilizam instrumentos financeiros derivativos para proteger ou
reduzir a volatilidade nos custos financeiros das operações de financiamentos. A contratação de
operações de instrumentos financeiros derivativos, tais como swaps e contratos de câmbio a termo
como hedge, tem por objetivo minimizar os riscos em operações, financiamentos e investimentos
com moedas estrangeiras. De acordo com suas políticas financeiras, a Companhia não efetua
operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo.
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Cobertura de seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza,
não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, conseqüentemente,
não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. As coberturas de seguros eram:
2006
Riscos operacionais:
Danos materiais
Responsabilidade civil
Acidentes pessoais

5.600
4.000
2.160

Em 31 de março de 2006, a Companhia possuía seguro de automóveis com cobertura de até 110%
da tabela FIPE para valor do casco e R$1.100 para responsabilidade civil.

18

Eventos subseqüentes
a. Reestruturação societária
Em 12 de abril de 2006, o Conselho de Administração da Companhia aprovou novo aumento
de capital no valor de R$15.209.999,00, mediante a emissão de 17.170 ações ordinárias
escriturais, ao preço de emissão de R$885,8474 por ação. O acionista controlador da MMX
integralizou o aumento de capital mediante a conferência ao capital da Companhia de quase a
totalidade das quotas representativas do capital social da empresa MMX Corumbá
Participações Ltda. O valor unitário das quotas da MMX Corumbá Participações Ltda. foi
objeto de laudo de avaliação preparado por ACAL CONSULTORIA E AUDITORIA S.S., na
data-base de 31 de março de 2006, tendo como critério de avaliação o valor
patrimonial/contábil das quotas, sendo que o aludido laudo foi aprovado à unanimidade pelos
acionistas da Companhia.
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Em 18 de abril de 2006, a Companhia promoveu a cisão plena da MMX Corumbá
Participações Ltda., com absorção integral de seu patrimônio pelas sociedades controladas
MMX Corumbá Mineração Ltda. e MMX Metálicos Brasil Ltda. Como a sociedade cindida
não tinha outros ativos ou passivos, a operação de cisão foi implementada sem aumento de
capital nas sociedades receptoras, passando a Companhia a deter, diretamente, a quase
totalidade das quotas representativas do capital social das sociedades controladas MMX
Corumbá Mineração Ltda. e MMX Metálicos Brasil Ltda. A MMX Corumbá Mineração Ltda.
(nova denominação social de EBX Corumbaense Mineração e Metalurgia Ltda.) é uma
empresa engajada na indústria de mineração e é titular dos direitos de lavra para Minério de
Ferro da “Mina 63”, localizada no Município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. A MMX
Metálicos Brasil Ltda. (nova denominação social de EBX Siderurgia Ltda.) é uma empresa
engajada na indústria de produtos metálicos beneficiados a partir do minério de ferro, sendo
proprietária de estudos de viabilidade e de projetos de plantas de ferro gusa e de siderurgia
básica nos Estados do Mato Grosso do Sul e do Amapá.
Em 28 de abril de 2006, em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da MMX
resolveram, à unanimidade, promover uma cisão parcial da Companhia, destacando em favor
das sociedades Centennial Asset Participações Amapá S.A., Centennial Asset Participações
Minas-Rio S.A. e Centennial Asset Participações Corumbá S.A. (as “Receptoras”),
respectivamente, 30% das quotas representativas das seguintes sociedades controladas da
Companhia: MMX Amapá Mineração Ltda., MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. e
MMX Corumbá Mineração Ltda. e a parcela correspondente de capital social. A Cisão Parcial
representou o cancelamento da totalidade das ações ordinárias da Companhia então detidas
pelo investidor estrangeiro Centennial Asset Mining Fund LLC, o qual recebeu, em
substituição, ações das sociedades receptoras da parcela cindida.
As parcelas de patrimônio líquido da MMX transferidas às Receptoras por força da cisão
foram avaliadas pela ACAL CONSULTORIA E AUDITORIA S.S., na data-base de 18 de
abril de 2006, tendo como critério de avaliação o valor patrimonial contábil das contas ativas e
passivas, com base nos elementos constantes do Balanço Especial da Companhia levantado na
data-base de 18 de abril de 2006.
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O valor das parcelas cindidas, na data de cisão, eram de R$8.293.378,88 (oito milhões
duzentos e noventa e três mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), sendo
atribuído a cada uma das Receptoras os seguintes valores:
x À Centennial Asset Participações Amapá S.A. foi atribuído o valor de R$1.190.016,38 (um
milhão cento e noventa mil dezesseis reais e trinta e oito centavos);
x À Centennial Asset Participações Minas-Rio S.A. foi atribuído o valor de R$2.543.362,50
(dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais); e
x À Centennial Asset Participações Corumbá S.A. foi atribuído o valor de R$4.560.000,00
(quatro milhões quinhentos e sessenta mil reais).
Em decorrência da cisão, o capital social da MMX foi reduzido em R$8.293.378,88 (oito
milhões duzentos e noventa e três mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos),
com a conseqüente extinção de 32.000 (trinta e duas mil) ações ordinárias escriturais de
propriedade da acionista Centennial Asset Mining Fund, passando o capital da MMX a ser de
R$23.619.632,84(vinte e três milhões seiscentos e dezenove mil seiscentos e trinta e dois reais
e oitenta e quatro centavos), dividido em 77.214 (setenta e sete mil duzentas e quatorze) ações
ordinárias escriturais, sem valor nominal. A redução de capital não implicou em diluição
patrimonial aos acionistas remanescentes.
Como resultado da cisão parcial, a Companhia passou a deter as seguintes participações
societárias (vide Estrutura Societária abaixo): 99,9% da MMX Metálicos Brasil Ltda., 70% da
MMX Amapá Mineração Ltda., 70% da MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. e 70%
da MMX Corumbá Mineração Ltda. Dessa forma, os balanços patrimoniais pro forma da
Companhia, já levando em consideração as participações da MMX em suas controladas após a
cisão, em 18 de abril de 2006, seria composto das seguintes contas ativas e passivas:
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Consolidado

Antes cisão

(1)

Acervo
cindido

Consolidado

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Adiantamentos diversos
Contas a receber
Estoque de matéria-prima
Imposto a recuperar
Outros créditos

40.235
770
450
1.402
1.629
453

40.235
770
450
1.402
1.629
453
-

220
220

Ativo Permanente
Imobilizado
Direitos minerais e concessões
Ágio na aquisição de controladas
Diferido

Acervo
cindido

Após cisão

Passivo

44.939
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas

Antes cisão (1)

Após cisão

360.252

44.939

-

Exigível a longo prazo
Financiamentos e empréstimos
Obrigações sobre aquisições de investimentos

-

3.157
1.605
141.598
83.123
338
643
-

230.464

20.322
81.552

20.322
81.552

101.874

101.874

220

24.145
81.503
177.513
31.932
-

3.157
1.605
141.598
83.123
338
643
230.464

220

24.145
81.503
177.513
31.932
315.093

Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Financiamentos e empréstimos
Obrigações sobre aquisições de investimentos
Empresas controladas e coligadas
Outras obrigações de curto prazo

Participações de minoritários
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

-

8.295

8.295

31.915
(4.001)

(8.295)
-

23.620
(4.001)

27.914

(8.295)

19.619

315.093

360.252

360.252

(1) Conforme laudo de avaliação preparado por ACAL CONSULTORIA E AUDITORIA S.S.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais)

Estrutura societária da Companhia MMX após a cisão parcial aprovada em 28 de abril de 2006:

MMX Mineração e
Metálicos S.A

70%

70%
MMX Minas-Rio
Mineração e Logística
Ltda.

MMX Amapá
Mineração Ltda.

99,9%
MMX Logística
do Amapá Ltda.

MMX Corumbá
MMX
Corumbá
Mineração
Ltda.

99,9%
MMX Metálicos
Brasil Ltda.

99,9%

80%
IRX Mineração
Ltda.

70%

MPC Mineração e
Pesquisa Ltda.

b. Plano de opção de compra de ações
A Companhia aprovou um programa de opção de compra de ações (o “programa”) do qual
diretores, membros do Conselho de Administração, empregados e consultores selecionados da
Companhia poderão participar. O número de opções concedidas com base no programa não
poderá, em nenhum momento, exceder 1% do total das ações emitidas da Companhia. A
concessão das opções de compra de ações sob o programa, incluindo a alocação das opções
para cada participante e o preço de exercício, será aprovado pelo Conselho de
Administração. Opções concedidas a membros do Conselho de Administração Companhia
deverão ser aprovadas em assembléia de acionistas para este objetivo.
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O preço de exercício das ações emitidas de acordo com o programa não poderá ser fixado, em
nenhuma circunstância, a um preço inferior a 80% do preço médio por ação nos últimos 20
pregões que precedem a data da concessão das opções sob o programa.
Em 28 abril de 2006, os acionistas da Companhia outorgaram opções de compra de ações sob
o programa para cada um dos seguintes membros do Conselho de Administração: Eliezer
Batista, Jose Alqueres, Gilberto Sayão, Raphael Magalhães, Hans Mende, Peter Nathaniel,
Samir Zraick e Amaury Temporal, este último assessor do Conselho de Admnistração. Cada
um dos 8 membros contemplados sob o plano, receberá opções equivalentes a US$1 milhão
na data da Oferta de Ações da Companhia, contanto que este valor, multiplicado por 8 não
exceda a 1% do limite estipulado pelo plano. As opções oferecidas a estes membros do
Conselho de Administração e ao assessor se tornarão maduras gradualmente no prazo de 5
anos. Em cada ano de aniversário da outorga da opção, cada participante contemplado poderá
exercer o direito de comprar até 20% de suas opções. O preço de exercício por ação será de
R$1,00 (um real). Se o membro do Conselho de Administração, por qualquer motivo,
renunciar ou for destituído todas as ações não exercidas serão extintas, nos termos do
programa.
Os acionistas da Companhia resolveram que o Conselho de Administração não outorgará
ações sob o programa durante o exercício de 2006.

c. Aquisição de novas áreas
A MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda., firmou em 28 de abril de 2006 contrato de
opção de compra de direitos minerais para a exploração de minério de ferro na região do
Quadrilátero Ferrífero, pelo qual deverá pagar US$6 milhões como opção de compra. A
opção de compra tem validade de 10 meses e pode ser prorrogada por mais 8 meses mediante
pagamento adicional de US$19 milhões.
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d. Linhas de financiamento
Em 28 de abril de 2006, a MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda., recebeu do
Unibanco S.A. uma Proposta de garantia firme e assessoria financeira para financiamento do
projeto do Sistema MMX Minas-Rio, por meio do qual a instituição financeira atuará como
assessora para a contratação de uma linha de financiamento de US$1.210 milhões. O
Unibanco se compromete com um empréstimo de US$550 milhões pelo prazo de doze anos
com carência de trinta e nove meses, e esta linha está sujeita a condições precedentes usuais a
operações dessa natureza.

e. Desdobramento de ações
Em 28 de abril de 2006, em Assembléia Geral Extraordinária, foi aprovado o desdobramento
das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 2.429 (duas mil quatrocentas
e vinte e nove) novas ações ordinárias para cada ação ordinária existente.
As ações emitidas em virtude do desdobramento terão os mesmos direitos e vantagens
assegurados às ações já existentes

f. Fazenda Novos Dourados
Em 28 de abril de 2006, a MMX Corumbá Mineração Ltda. firmou contrato de promessa de
compra e venda relativo à Fazenda Novos Dourados, por um preço constituído por uma
parcela fixa e outra variável. A parcela fixa do preço corresponde a R$1 milhão pago na
assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, mais R$1 milhão que será pagável
na data de assinatura da escritura definitiva de compra e venda do imóvel. Além da parcela
fixa, a MMX pagará R$40,50 por hectare excedente de área que seja averbada além dos
11.223 hectares (não auditado) já registrados no cartório de registro de imóveis competentes.
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* * *

Composição do Conselho de Administração

Eike Fuhrken Batista - Presidente
Eliezer Batista da Silva - Presidente Honorário
Gilberto Sayao - Conselheiro
Hans Mende - Conselheiro
José Luiz Alqueres - Conselheiro
Michael Vitton - Conselheiro
Peter Nathanial - Conselheiro
Rafael de Almeida Magalhães - Conselheiro
Samir Zraick - Conselheiro

Composição da Diretoria

Eike Fuhrken Batista - Diretor Presidente
Rudolph Ihns - Diretor Financeiro e de
Relação com os Investidores
Diretores:
Adriano José Negreiros Vaz Netto
Dalton Nosé
Joaquim Martino Ferreira
Paulo Carvalho de Gouvêa
Ricardo Antunes Carneiro Neto

Antonio Jorge Gonçalves Caldas
Contador CRC-RJ-61504/O
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KPMG Auditores Independentes
Av. Almirante Barroso, 52 - 4º
20031-000 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Caixa Postal
20001-970 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Telefone 55 (21) 3231-9400
Fax
55 (21) 2544-1338
Internet www.kpmg.com.br

Parecer dos auditores independentes
Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
MMX Mineração e Metálicos S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos os balanços patrimoniais combinados consolidados da MMX Mineração e
Metálicos S.A. e suas controladas, levantados em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de
2005, e as respectivas demonstrações combinadas consolidadas de resultados das operações, das
mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e lucro (prejuízo) abrangente e dos fluxos
de caixa, correspondentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2006 e para o
período desde a formação (16 de janeiro de 2001) até 31 de março de 2006, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras combinadas consolidadas baseada em nossa auditoria.
Conduzimos nossas auditorias em conformidade com as normas de auditoria geralmente aceitas
nos Estados Unidos da América. Essas normas exigem que planejemos e executemos a auditoria
de modo a obter garantia razoável sobre a inexistência de falhas relevantes nas demonstrações
financeiras. Uma auditoria inclui análise do controle interno sobre as informações financeiras,
como base para a determinação dos procedimentos de auditoria adequados para as circunstâncias,
mas não com o objetivo de emitir um parecer sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia sobre o processo de preparação e divulgação das informações financeiras. Assim
sendo, não emitimos parecer a esse respeito. Uma auditoria inclui ainda o exame, em base de
testes, de documentos que comprovem os valores e as informações contidas nas demonstrações
financeiras, a avaliação dos princípios contábeis utilizados e das estimativas significativas
elaboradas pela Administração, além da avaliação da apresentação das demonstrações financeiras,
como um todo. Acreditamos que as nossas auditorias fornecem bases razoáveis para o nosso
parecer.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas consolidadas acima referidas
representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira combinada
consolidada da MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas em 31 de março de 2006 e
31 de dezembro de 2005, os resultados de suas operações e os seus fluxos de caixa, para o
período de três meses findo em 31 de março de 2006 e para o período desde a formação (16 de
janeiro de 2001) até 31 de março de 2006, de acordo com as normas de auditoria geralmente
aceitas nos Estados Unidos da América.

KPMG Auditores Independentes é uma sociedade brasileira,
simples, membro da KPMG International, uma cooperativa suíça.
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KPMG Auditores Independentes is a Brazilian entity, member firm of
KPMG International, a Swiss cooperative.

As demonstrações financeiras combinadas consolidadas foram elaboradas entendendo que a
Companhia e suas controladas continuarão em regime operacional normal. Conforme comentado
na Nota Explicativa nº 1 às demonstrações financeiras combinadas e consolidadas, a Companhia
e suas controladas encontram-se em fase pré-operacional e, desta forma, dependem do suporte
financeiro dos acionistas ou de recursos de terceiros até que as operações se tornem rentáveis.
Tal situação levanta dúvidas consideráveis acerca da condição da Companhia e de suas
controladas de continuar em funcionamento. Os planos da Administração com relação a estes
assuntos também estão contidos na Nota Explicativa nº 1. As demonstrações financeiras não
incluem quaisquer ajustes que podem surgir como resultado da resolução desta dúvida.

29 de maio de 2006

KPMG Auditores Independentes
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MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas
(companhias em fase pré-operacional)
Balanços patrimoniais combinados consolidados
em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005
(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo indicação em contrário)

31/3/2006

31/12/2005

13.978
1.992
750
645
637

18.158
1.757
221
630
192

18.002

20.958

126.486
374
2.808
206

110.266
3.043
333

129.874

113.642

147.876

134.600

9.725
25.395
1.599
65.255
1.047

9.571
25.057
736
56.578
311

103.021

92.253

8.833
25.395
9.355
4.867
156

8.127
25.057
10.156
4.710
144

48.606

48.194

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
Caixa restrito
Imposto a recuperar
Estoques
Lucros não realizados sobre instrumentos derivativos
Outros

Não circulante
Imobilizado - líquido
Intangíveis
Caixa restrito
Valores a receber de partes relacionadas

Total de ativos
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Circulante
Notas a pagar:
Aquisição de direitos minerais
Aquisição de subsidiária
Outras contas a pagar
Dívida a curto prazo
Impostos, folha de pagamento e respectivos encargos

Exigível a longo prazo
Notas a pagar:
Aquisição de direitos minerais
Aquisição de subsidiária
Dívida a longo prazo
Outras contas a pagar
Valores a pagar de partes relacionadas

Partcicipações de minoritários

(2)

(2)

-

17

Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Ações autorizadas e emitidas - controladora:
Ações preferenciais 2005 - 40.000; sem valor nominal
Ações ordinárias 2006 e 2005 - 37.175.951.876 e
182.281.876, respectivamente; sem valor nominal
Capital integralizado superior ao valor nominal
Déficit acumulado durante a fase pré-operacional
Outros lucros (prejuízos) abrangentes acumulados

14.128
(17.861)
(16)

Total de passivos e patrimônio líquido (passivo a descoberto)

147.876

(3.749)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas consolidadas.
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7.038
427
(13.667)
340
(5.845)
134.600

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas
(companhias em fase pré-operacional)
Demonstrações combinadas consolidadas de resultados das operações
Período de três meses findo em em 31 de março de 2006 e acumulado desde a
formação (16 de janeiro de 2001) até 31 de março de 2006
(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo indicação em contrário)

Período de três
meses findo em
31/3/2006

Acumlado desde
a formação
(16/1/2001) até
31/3/2006

Receita líquida
Custo dos serviços prestados

193
(437)

193
(437)

Prejuízo bruto

(244)

(244)

(7.587)
(3.343)
-

(15.250)
(7.240)
(320)

(11.174)

(23.054)

9.598
(2.618)

13.347
(8.154)

6.980

5.193

(4.194)

(17.861)

(0,61)

(44,40)

Despesas gerais e administrativas
Pesquisa e desenvolvimento
Outros
Prejuízo operacional
Custo dos serviços prestados:
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Prejuízo líquido
Prejuízo líquido por ação ordinária - básico e diluído
Média ponderada do número de ações emitidas em
circulação no período - básico e diluído

6.838.821

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas consolidadas.
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402.273

590

Saldo em 31 de dezembro de 2005

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas consolidadas.

-

Saldo em 31 de março de 2006

-

Ajustes de conversão

Prejuízo abrangente

-

(97.160.000)

-

Prejuízo líquido do período

Conversão de ações preferenciais para ordinárias

Aumento de captal em 15 de março de 2006 (caixa)

-

-

37.175.951.876

-

-

-

97.160.000

36.896.510.000

182.281.876

-

Ajustes de conversão

97.160.000

-

Prejuízo líquido do ano

-

-

-

Adiantamento para aumento de capital em 27 de dezembro de 2005 (caixa)

85.015.000

106.876

-

24.290.000

72.870.000

-

-

-

72.870.000

-

-

72.870.000

48.580.000

24.290.000

Ordinárias

-

-

Prejuízo abrangente

-

Em 19 de dezembro de 2005 (caixa)

97.160.000

Em 19 de dezembro de 2005 (outros que não caixa)

Em 25 de agosto de 2005 (outros que não caixa)

Em 10 de agosto de 2005 (caixa)

-

-

Aumento de capital:

-

Saldo em 31 de dezembro de 2004

-

Prejuízo abrangente

Ajustes de conversão

-

-

Saldo em 31 de dezembro de 2003

Prejuízo líquido do ano

-

Prejuízo abrangente

-

-

Saldo em 31 de dezembro de 2002

Prejuízo líquido do ano
Ajustes de conversão

-

Aumento de capital (outros que não caixa)

Preferenciais

Quantidade de ações
(pós-desmembramento de ações)

Aumento de capital na formação em 16 de janeiro de 2001 (caixa)

(Em milhares de dólares norte-americanos, exceto total de ações)

Para o período desde a formação (16 de janeiro de 2001) até 31 de março de 2006

Demonstrações combinadas consolidadas das mutações do
patrimônio líquido (passivo a descoberto) e lucro (prejuízo) abrangente

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas
(companhias em fase pré-operacional)

-

-

-

-

(17)

-

17

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ações
preferenciais
acumuladas

14.128

-

-

-

17

7.073

7.038

-

-

-

-

7.002

11

-

4

21

-

-

-

21

-

-

21

16

5

Ações
ordinárias

-

-

-

-

-

(427)

427

-

-

-

427

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capital
integralizado
superior ao valor
nominal

(17.861)

-

-

(4.194)

-

-

(13.667)

-

-

(13.185)

-

-

-

-

-

(482)

-

-

(460)

(22)

-

(22)
-

-

-

-

Prejuízo acumulado
durante
a fase préoperacional

(16)

-

(356)

-

-

-

340

-

401

-

-

-

-

-

-

(61)

-

(58)

-

(3)

-

(3)

-

-

-

Outros lucros
(prejuízos)
abrangentes
acumulados

(3.749)

(4.550)

(356)

(4.194)

-

6.646

(5.845)

(12.784)

401

(13.185)

427

7.002

11

17

4

(522)

(518)

(58)

(460)

(4)

(25)

(22)
(3)

21

16

5

Déficit
patrimonial
total

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas
(companhias em fase pré-operacional)
Demonstrações combinadas consolidadas dos fluxos de caixa
Período de três meses findo em 31 de março de 2006 e acumulado desde a
formação (16 de janeiro de 2001) até 31 de março de 2006
(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo indicação em contrário)

Período de três
meses findo em
31/3/2006

Acumulado desde
a formação
(16/1/2001) até
31/03/2006

(4.194)

(17.861)

271
(6.786)

320
(4.176)

(319)
630
(651)
67
(385)

(4.800)
(548)
(651)
(260)

727
471
-

2.148
573
(971)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do período
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido do
caixa líquido utilizado nas atividades operacionais:
Depreciação
Variação cambial - líquida
(Aumento) redução nos ativos:
Caixa restrito
Impostos a recuperar
Lucros não realizados sobre instrumentos de derivativos
Estoques
Partes relacionadas
Outros
Aumento (redução) nos passivos:
Outras contas a pagar
Impostos, folha de pagamento e respectivos encargos
Partes relacionadas
Caixa líquido usado nas atividades operacionais

(10.169)

(26.226)

(7.436)
(374)
-

(54.203)
(374)
(69.112)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(7.810)

(123.689)

Fluxo de caixa usado nas atividades de financimento
Notas a pagar e dívida:
Captação:
Curto prazo
Longo prazo
Amortização
Aumento de capital

16.267
(10.917)
6.646

167.399
10.113
(28.731)
14.128

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

11.996

162.909

(5.983)

12.994

Fluxo de caixa usado das atividades de investimento
Adições no ativo imobilizado
Adição ao ativo intangível
Aquisição de ativos principalmente de direitos minerais

Aumento (redução) do caixa e equivalentes a caixa
Efeito da variação cambial no caixa e equivalentes a caixa

1.803
(4.180)

984
13.978

Caixa e equivalentes a caixa no início do período

18.158

-

Caixa e aquivalentes a caixa no final do período

13.978

13.978

(4.180)

13.978

1.022

1.022

Apresentação suplementar de informações do fluxo de caixa
Juros pagos durante o período

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras combinadas consolidadas.
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MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas
(companhias em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
combinadas consolidadas
em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005 e acumulado desde a
formação (16 de janeiro de 2001) até 31 de março de 2006
(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo especificação em contrário)

1

Resumo das principais práticas e políticas contábeis
a.

Contexto operacional
A MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade controladora de um
grupo de controladas, todas em fase pré-operacional.
A fim de ser registrada como uma Sociedade de Capital Aberto no Brasil, a MMX passou
por um processo de reorganização, que é resumido a seguir:
MMX Mineração e Metálicos S.A. é a nova denominação da Tressem Participações S.A.
(Tressem), sociedade constituída em 26 de agosto de 1998 e que não registrou operações. A
Tressem era uma shell company (companhia incorporada mas que não registra ativos ou
operações significativos) que já estava registrada na Comissão de Valores Mobiliários do
Brasil (CVM). A Tressem, a shell company, foi adquirida 100% por Eike Batista (o
acionista controlador da MMX) em 9 de novembro de 2005.
Antes da aquisição da Tressem, o acionista controlador era proprietário das seguintes
companhias:
a)

MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., localizada no Brasil, diretamente
controlada por MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda., foi constituída em
fevereiro de 1998 e adquirida pela MMX em 17 de agosto de 2005. A aquisição foi
registrada conforme FAS 141, na qual os ativos adquiridos e os passivos assumidos
eram registrados pelos seus valores justos na data da aquisição. A partir de 17 de
agosto de 2005, a MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda. foi consolidada nos
resultados das operações da Companhia. Nas datas do balanço, a controlada não tinha
começado suas operações principais planejadas.
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b)

MMX Metálicos Brasil Ltda. (anteriormente denominada EBX Siderúrgica Ltda.),
constituída em janeiro de 2001, tendo sido aportada ao capital da MMX em 12 de abril
de 2006 (vide Nota Explicativa nº 16a.). Como o aporte à MMX Metálicos Brasil
Ltda. pela MMX foi realizado após a data do balanço patrimonial, 31 de março de
2006, e estava sob o controle comum da MMX, as demonstrações financeiras
combinadas consolidadas incluem os resultados das operações da MMX Metálicos
Brasil Ltda. desde a sua formação em janeiro de 2001. Nas datas do balanço, a
controlada não tinha começado suas operações principais planejadas.

c)

MMX Amapá Mineração Ltda. (anteriormente denominada EBX Mineração Ltda.),
constituída em novembro de 2003, tendo sido aportada ao capital da MMX em 19 de
dezembro de 2005. Como a MMX Amapá Mineração Ltda. estava sob controle
comum, o aporte pela MMX efetuado em 19 de dezembro de 2005 foi registrado pelo
valor contábil e as demonstrações financeiras combinadas consolidadas incluem os
resultados das operações da MMX Amapá Mineração Ltda. desde sua formação em
novembro de 2003. Nas datas do balanço, a controlada não tinha começado suas
operações principais planejadas.

d)

IRX Mineração Ltda., controlada localizada no Brasil, diretamente controlada pela
MMX Amapá Mineração Ltda. (acima mencionada), constituída em junho de 2004,
aportada ao capital da MMX em 19 de dezembro de 2005. Como a IRX Mineração
Ltda. estava sob controle comum, o aporte pela MMX em 19 de dezembro de 2005 foi
registrado pelo valor contábil e as demonstrações financeiras combinadas consolidadas
incluem os resultados das operações da IRX Mineração Ltda. desde a sua formação em
junho de 2004. Nas datas do balanço, a controlada não tinha começado suas operações
principais planejadas.

e)

MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. (anteriormente denominada EBX
Energia Ltda.), constituída em março de 2005 e aportada ao capital da MMX em 19 de
dezembro de 2005. Como a MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. estava sob
controle comum, o aporte pela MMX em 19 de dezembro de 2005 foi registrado pelo
valor contábil e as demonstrações financeiras combinadas consolidadas incluem os
resultados das operações da MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. desde sua
formação em março de 2005. Nas datas do balanço, a controlada não tinha começado
suas operações principais planejadas.
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f)

MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. (anteriormente denominada EBX
Corumbaense Mineração e Metalurgia Ltda.) constituída em agosto de 2005 e aportada
ao capital da MMX em 12 de abril de 2006 (vide Nota Explicativa nº 16a.). Como a
MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. foi aportada pela MMX após a data do
balanço patrimonial, 31 de março de 2006, e estava sob controle comum da MMX, as
demonstrações financeiras combinadas consolidadas incluem os resultados das
operações da MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. desde sua formação em
janeiro de 2001. Nas datas do balanço, a controlada não tinha começado suas
operações principais planejadas.

g)

MMX Logística do Amapá Ltda. foi constituída em fevereiro de 2006 e aportada ao
capital da MMX em 10 de fevereiro de 2006. Como a MMX Logística do Amapá
Ltda. estava sob controle comum, o aporte de capital pela MMX em 10 de fevereiro de
2006 foi registrado pelo valor contábil e as demonstrações financeiras combinadas
consolidadas incluem os resultados das operações da MMX Logística do Amapá Ltda.
desde sua formação em fevereiro de 2006. Nas datas do balanço, a controlada não
tinha começado suas operações principais planejadas.

A MMX planeja conduzir suas operações nas seguintes principais áreas de negócio:
extração, transformação, transporte e comercialização de minérios; fabricação,
transformação, transporte e comercialização de insumos siderúrgicos; geração de energia
elétrica, transmissão e comercialização, importação e exportação de energia elétrica própria
e de terceiros, bem como a construção, operação e exploração de terminais marítimos e
ferrovias.
A MMX planeja desenvolver, diretamente ou por meio de sociedades controladas, projetos
nas áreas de mineração, logística, siderurgia e indústria de produtos metálicos de valor
agregado, a partir do minério de ferro de produção própria. A Companhia detém recursos
minerais, decorrentes da aquisição e do requerimento de direitos minerais, nos quais a MMX
realiza a pesquisa e lavra de minério de ferro. A Companhia também planeja administrar
e/ou desenvolver sistemas logísticos com vistas ao escoamento da sua produção.
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Em 19 de dezembro de 2005, a Companhia, por meio de Reunião do Conselho de
Administração, teve seu capital aumentado em $7.013 mediante subscrição privada de
ações, sendo $7.002 integralizado em moeda corrente nacional e $11 em ações
representativas do capital social da MMX Amapá Mineração Ltda. e da MMX Minas-Rio
Mineração e Logística Ltda. Os ativos líquidos contribuídos foram registrados pela
Companhia por seus valores de contábeis históricos, e os respectivos valores por ação das
ações emitidas foram calculados com base no valor contábil da Companhia na ocasião da
contribuição, além de um valor incremental determinado por um estudo de lucratividade
futura da Companhia conforme pactuado pelos acionistas.
No referido aumento de capital, o preço de emissão de ação da Companhia foi fixado em
$219,39 por ação, levando-se em conta a expectativa de rentabilidade futura da Companhia,
conforme justificativa apresentada pela Administração da Companhia aos acionistas em 14
de dezembro de 2005.
As controladas consolidadas controladas direta ou indiretamente pela Companhia estão a
seguir relacionadas:
Controladas consolidadas e
combinadas
(todas em fase pré-operacional)
MPC Mineração Pesquisa e
Comércio Ltda.

Contexto operacional
Controlada sediada no Brasil, controlada diretamente
pela MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.
(acima mencionada), constituída em 1998, e
adquirida pela MMX em 17 de agosto de 2005, que
irá atuar na análise e avaliação de reservas minerais,
mineração,
transformação,
transporte,
comercialização, importação e exportação de
minérios.
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Controladas consolidadas e
combinadas
(todas em fase pré-operacional)

Contexto operacional

MMX Metálicos Brasil Ltda
(anteriormente denominada EBX
Siderúrgica Ltda.)

Controlada combinada localizada no Brasil,
constituída em janeiro de 2001, dedicada
principalmente
à
industrialização,
comércio,
importação e exportação de produtos trabalhados em
metal, bem como à condução da operação de usinas
de aço. Esta Companhia foi aportada ao capital da
MMX em 12 de abril de 2006 (vide Nota Explicativa
nº 16a.).

MMX Amapá Mineração Ltda.
(anteriormente denominada EBX
Mineração Ltda.)

Controlada sediada no Brasil, constituída em 2003,
que irá atuar na análise e avaliação de reservas
minerais, mineração e processamento de minérios,
transporte, comercialização, importação e exportação
de produtos minerais, químicos e manufaturados,
bem como a participação em outras empresas.
A controlada firmou um contrato com a Mineração
Pedra Branca do Amapari Ltda., uma companhia
controlada pela empresa canadense Goldcorp Inc.,
através do qual a controlada atuará conduzindo
atividades na área de pesquisa de mineração (exceto
àquelas relacionadas a cobre e metais preciosos) nos
municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto
Grande, no Estado do Amapá.
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Controladas consolidadas e
combinadas
(todas em fase pré-operacional)

Contexto operacional

IRX Mineração Ltda.

Controlada sediada no Brasil, controlada diretamente
pela MMX Amapá Mineração Ltda. (acima
mencionada), constituída em 2004, tendo como
objeto social a atuação nas seguintes áreas principais
de negócio: a pesquisa de reservas minerais,
mineração e processamento de minérios, transporte,
comercialização, importação e exportação de
produtos minerais, químicos e manufaturados, bem
como a participação em outras empresas.

MMX Minas-Rio Mineração e
Logística Ltda. (anteriormente
denominada EBX Energia Ltda.)

Controlada sediada no Brasil, constituída em março
de 2005, que atuará na (1) geração, transmissão e
comercialização de energia elétrica, importação e
exportação, própria ou de terceiros, prestando
serviços de consultoria relacionados à energia
elétrica; e (2) mineração e comercialização de
minérios.
A sociedade controlada MMX Minas-Rio Mineração
e Logística Ltda., diretamente ou por meio da
sociedade controlada MPC Mineração e Pesquisa e
Comércio Ltda., é titular de direitos minerais
localizados no Quadrilátero Ferrífero, Estado de
Minas Gerais.

MMX Corumbá Mineração e
Metalurgia Ltda. (anteriormente
denominada EBX Corumbaense
Mineração
e Metalurgia Ltda.)

Controlada combinada localizada no Brasil,
constituída em agosto de 2005, dedicada
principalmente à industrialização, comércio,
importação e exportação de produtos trabalhados em
metal, bem como à condução da operação de usinas
de aço. Esta Companhia foi aportada ao capital da
MMX em 12 de abril de 2006 (vide Nota Explicativa
nº 16a.).
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Controladas consolidadas e
combinadas
(todas em fase pré-operacional)
MMX Logística do Amapá Ltda.

b.

Contexto operacional
A controlada, constituída em 2006, atua na logística
de transporte, construção e administração de
ferrovias, rodovias e portos próprios ou de
terceiros. Atualmente,
a
malha
ferroviária
apresenta um baixo volume de operações que estão
sendo desenvolvidas pela controlada para honrar
obrigações contratuais assumidas anteriormente à
aquisição concessão da referida ferrovia pela
Companhia.

Apresentação e princípios de consolidação
As demonstrações financeiras combinadas consolidadas foram elaboradas em conformidade
com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“US
GAAP”), que em alguns aspectos se diferem dos princípios contábeis brasileiros adotados
pela Companhia e suas controladas em suas demonstrações financeiras.
A Companhia mantém seus registros contábeis em moeda local, o Real. Os valores em
dólares norte-americanos apresentados nas demonstrações financeiras combinadas
consolidadas foram re-mensurados (convertidos) com base nos valores da moeda local, de
acordo com os critérios estabelecidos nas SFAS (Statement of Financial Accounting
Standards - Demonstração dos Padrões Contábeis Financeiros) nº 52 - Conversão para Moeda
Estrangeira.
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A Companhia e suas controladas (coletivamente as Companhias) estabeleceram a moeda
local (real) como sendo sua moeda funcional e converteram todo ativo e passivo em dólares
norte-americanos pela taxa de câmbio em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005
(R$2,1724 e R$2,3407 para $1, respectivamente), além de todos os valores nas
demonstrações do resultado das operações e fluxos de caixa à taxa média vigente durante
cada um dos meses no trimestre findo em 31 de março de 2006 e para o período desde a
formação até 31 de março de 2006, incluindo valores referentes à indexação da moeda local e
variações cambiais em ativos e passivos denominados em moeda estrangeira. Os referidos
ajustes convertidos estão inclusos em outros lucros (prejuízos) abrangentes acumulados,
como um componente do déficit patrimonial.
A Companhia e suas controladas encontram-se em fase pré-operacional e, desta forma,
portanto, dependem do suporte financeiro dos acionistas ou de recursos de terceiros até que
as operações se tornem rentáveis. Na ausência desse suporte financeiro tal situação levanta
dúvidas consideráveis acerca da condição da Companhia e de suas controladas de continuar
em funcionamento. As demonstrações financeiras combinadas consolidadas não incluem
quaisquer ajustes de modo a refletir eventuais efeitos futuros na recuperabilidade e
classificação de ativos ou nos valores e classificações de passivos que possam advir de uma
eventual incapacidade de a Companhia e suas controladas continuarem em regime
operacional normal. Não obstante, o Sistema MMX Corumbá está próximo de começar a
gerar receitas resultantes das atividades de mineração. A Companhia também planeja iniciar
operações de mineração no Sistema MMX Amapá em 2007, tendo garantido todo o
financiamento e recursos de capital correspondentes. A fim de financiar o capital para as
operações restantes, especificamente suas operações no setor metálico e de mineração no
Sistema MMX Minas-Rio, a Companhia planeja levantar capital através de uma oferta
pública inicial, tendo um financiamento adicional sido atribuído na nova estrutura de capital
resultante.

16
599

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas
(companhias em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
combinadas consolidadas
(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo especificação em contrário)

Em 28 de abril de 2006, a MMX Minas-Rio Meineração e Logística Ltda., recebeu do
Unibanco S.A. uma proposta para uma garantia firme e consultoria financeira para o
financiamento do projeto do Sistema MMX Minas-Rio, através do qual a instituição
financeira agirá na condição de consultora para a contratação da linha de crédito no valor de
$1,2 bilhões. Considerando que a Empresa atenda a certos pré-requisitos, o Unibanco
concederá um empréstimo de $550.000 para um prazo de doze anos e um período de carência
de trinta meses. As principais condições a serem atendidas, que são normais para operações
dessa natureza são as seguintes: obtenção de todas as licenças e documentação necessárias
para as minas, obtenção de toda a documentação necessária e atendimento a certos acordos
financeiros.
Todos os balanços e transações significativos entre companhias foram eliminados na
consolidação. Adicionalmente, a Companhia avalia seus relacionamentos com outras
sociedades a fim de identificar se são entidades de participação variável em conformidade
com Interpretação da FASB - Financial Accounting Standards Board (Conselho de Padrões
de Contabilidade Financeira) nº 46(R) - Consolidação de Entidades de Participação Variável
(“FIN 46R”) e avaliar se é a principal beneficiária de tais entidades. Se for determinado que
a Companhia é a principal beneficiária, a entidade, então, é incluída nas demonstrações
financeiras combinadas consolidadas de acordo com o FIN 46(R). Em 31 de março de 2006
e 31 de dezembro de 2005, as Entidades de Participação Variável não foram incluídas nas
demonstrações financeiras combinadas consolidadas.
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Os detalhes das controladas combinadas consolidadas estão a seguir relacionados:
Participação (%)
direta e indireta no
capital total para o
período/ano

Controladas:
MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.
(anteriormente denominada EBX Energia Ltda.)
MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda.
(controlada pela MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda.)
MMX Amapá Mineração Ltda. (anteriormente denominada
EBX Mineração Ltda.)
IRX Mineração Ltda. (controlada pela MMX Amapá Mineração
Ltda.)
MMX Logística do Amapá Ltda. (controlada pela MMX Amapá
Mineração Ltda.)

Controladas combinadas:
MMX Metálicos Brasil Ltda. (anteriormente denominada EBX
Siderúrgica Ltda.)
MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. (anteriormente
denominada EBX Corumbaense Mineração e Metalurgia Ltda.)
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2006

2005

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

80,00

80,00

99,99

-

99,99

99,99

100,00

100,00
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c. Disponibilidades
Disponibilidades da ordem de $13.978 e $18.158 em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro
de 2005, respectivamente, compõem-se de certificados de depósito com vencimento inicial
menor que três meses. A Companhia entende que todo instrumento de dívida com alta
liquidez de vencimentos originais de até três meses são disponibilidades prontamente
conversíveis.

d. Caixa restrito
Fundos de investimento de propriedade da MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. e
MMX Metálicos Brasil Ltda. utilizados como garantia de empréstimos junto ao Banco Itaú
S.A. e Unibanco S.A.

e. Estoques
Os estoques estão valorizados ao custo médio de aquisição ou produção, que não excede o
valor líquido de realização.

f.

Derivativos e hedge
A Companhia realiza atividades de derivativos e hedge em conformidade com a Declaração
FASB nº 133 - Contabilidade em Instrumentos Derivativos e para Atividades de Hedge
Específicas, conforme alteração, que determina que todos os instrumentos derivativos sejam
registrados em balanço aos seus respectivos valores justos.
Todos os instrumentos derivativos são contabilizados a preço de mercado (marked to market)
em cada data do balanço patrimonial, com o impacto das mudanças no seu valor justo
registrado como receita ou despesa financeira.
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g. Resultados apurados na fase pré-operacional
As receitas durante a fase pré-operacional foram obtidas a partir de um contrato de ferrovia
implementado na ocasião pela MMX Logística do Amapá Ltda., que está ainda no estágio de
exploração. Essas receitas são reconhecidas quando os serviços são prestados.

h. Pesquisa e desenvolvimento
Pesquisa e desenvolvimento são reconhecidos conforme incorridos e relacionados a custos de
exploração e avaliação associados à perfuração das minas. A decisão da Administração de
desenvolver ou minerar uma propriedade será baseada em uma avaliação da viabilidade da
propriedade e na disponibilidade de financiamento. A Companhia capitalizará a exploração
da mineração e outros custos relacionados atribuíveis a reservas, na eventualidade de um
estudo de viabilidade definitivo estabelecer reservas comprovadas e prováveis. Custos
minerais capitalizados serão amortizados com base no método de unidade produzida e
também estarão sujeitos à avaliação de deterioração.

i. Imposto de renda
O imposto de renda é contabilizado em função do lucro líquido. O ativo e passivo fiscal
diferido é reconhecido para eventuais conseqüências fiscais atribuíveis às diferenças entre o
valor contábil da demonstração financeira de ativos e passivos existentes e suas respectivas
bases de cálculo, prejuízos operacionais e fiscais a compensar. O ativo e passivo fiscal
diferido é medido por meio de alíquotas aprovadas com o intuito de serem aplicáveis ao lucro
tributável nos anos em que, espera-se, referidas diferenças temporárias sejam recuperadas ou
liquidadas. O efeito sobre o ativo e passivo fiscal diferido de uma mudança nas alíquotas é
reconhecido no resultado do período que inclui a data de aprovação.
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j. Estimativas contábeis
A preparação das demonstrações financeiras combinadas consolidadas exige que a
Administração da Companhia elabore algumas estimativas e premissas relacionadas aos
valores informados dos ativos e passivos, às informações dos ativos e obrigações eventuais
na data das demonstrações financeiras combinadas consolidadas, e aos valores informados
das receitas e despesas durante o exercício. Itens significativos objeto dessas estimativas e
premissas incluem o valor contábil de imobilizados, intangíveis, créditos de imposto de renda
diferido, obrigações ambientais, obrigações ligadas à retirada de ativos e avaliação de
instrumentos derivativos.

k. Ativo imobilizado
O ativo imobilizado está valorizado ao custo de aquisição. A depreciação do ativo
imobilizado é calculada com base no método linear de vida útil dos ativos, conforme
detalhado na Nota Explicativa nº 6. Os direitos minerais serão amortizados com base no
método de unidade produzida.

l.

Ativo intangível
Os ativos intangíveis compreendem direitos de concessão de ferrovias, que são declarados
pelo custo. A amortização é calculada segundo o método linear durante o período do
contrato de concessão correspondente.
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m. Deterioração de ativos de longa duração
De acordo com a Declaração nº 144, ativos de longa duração, como o imobilizado, são
revistos para verificação de deterioração, sempre que ocorrências ou mudanças
circunstanciais indicarem que o valor contábil de um ativo possa não ser recuperável. A
recuperabilidade de um ativo a ser mantido e utilizado é avaliada comparando o valor
contábil de um ativo, com fluxos de caixa futuros estimados e não descontados, previstos
para geração de um ativo. Caso o valor contábil ultrapasse referidos fluxos de caixa futuros
estimados, um valor ligado à deterioração é reconhecido, através do qual este valor contábil
do ativo ultrapassa o valor justo do ativo. Ativos a serem alienados seriam apresentados
separadamente no balanço e registrados ao menor valor contábil ou valor justo menos custos
com venda, e não mais seriam depreciados. O ativo e passivo de uma alienação, classificados
como à venda, seriam apresentados separadamente nas devidas seções do balanço destinadas
ao ativo e passivo.

n. Compromissos e contingências
Obrigações quanto a passivo contingente, incluindo custos de recuperação ambiental que
estejam no âmbito do escopo da Declaração FASB nº 143 - Contabilização de Obrigações de
Retirada de Ativos, decorrente de reivindicações, autuações, processos contenciosos, multas e
penalidades e outras fontes são registradas quando for provável que a obrigação tenha sido
contraída e o valor da recuperação e/ou remediação possa ser razoavelmente estimado. As
recuperações de custos de remediação ambiental por parte de terceiros, que tenham a
probabilidade de serem realizadas, são registradas separadamente como ativos, não sendo
compensadas contra o passivo ambiental pertinente, de acordo com a Interpretação FASB
nº 39 - Compensação de Valores Relacionados a Determinados Contratos.
A Companhia provisiona prejuízos associados com obrigações de recuperação ambiental fora
do escopo da Declaração nº 143 quando tais prejuízos podem ser estimados de maneira
provável e razoável. As provisões para os prejuízos estimados decorrentes de obrigações de
recuperação ambiental geralmente são reconhecidas antes da conclusão do estudo de
viabilidade de recuperação. Tais provisões são ajustadas conforme mais informações sejam
obtidas ou as circunstâncias mudem. O custo dos gastos futuros para obrigações de
recuperação ambiental é descontado ao seu valor presente.
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A Companhia reconheceu obrigações ligadas à retirada de ativos de acordo com o FASB
nº 143 - Contabilização de Obrigações de Retirada de Ativos. Conforme SFAS nº 143, o
valor justo das obrigações ligadas à retirada de ativos está reconhecido como passivo em
bases descontadas quando incorridos.
Os montantes reconhecidos para os ativos
correspondentes sofrerão variações decorrentes da movimentação das obrigações e
depreciação decorrente da vida útil de cada ativo de acordo com o método de unidade
produzida. Com o passar do tempo, o montante reconhecido como passivo sofrerá variações
em seu valor presente até que o ativo relacionado seja retirado de uso ou vendido.

2

Impostos a recuperar
Os impostos a recuperar estão a seguir relacionados:

Imposto de renda retido na fonte sobre
aplicações financeiras
Outros

3

31/3/2006

31/12/2005

676
74

215
6

750

221

Estoques
Os estoques, totalizando $645 em 31 de março de 2006, compreendem minério de ferro resultante
de testes de mineração iniciais realizados pela Companhia.
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4

Instrumentos financeiros
As Companhias possuem instrumentos derivativos para gerenciar sua exposição a instrumentos
da dívida denominados em moeda estrangeira. As Companhias não utilizam instrumentos
derivativos para nenhum outro propósito que não o hedging de fluxo de caixa. Em outras
palavras, as Companhias não especulam utilizando derivativos. Para prevenir e evitar o impacto
das flutuações na taxa de câmbio, as Companhias adotaram uma política de celebrar contratos de
swap.
Ao utilizar instrumentos financeiros para proteger exposições a mudanças nas taxas de câmbio
via operações de hedge, as Companhias se expõem aos riscos de crédito e de mercado. O risco de
crédito é a falha da contraparte em cumprir os termos do contrato de derivativos. Quando o valor
justo de um contrato de derivativos é positivo, a contraparte deve às Companhias, o que cria um
risco de crédito para as Companhias. Quando o valor justo de um contrato derivativo é negativo,
as Companhias devem à contraparte e, portanto, não possuem risco de crédito. As Companhias
minimizam o risco de crédito em instrumentos derivativos ao celebrar transações com
contrapartes de alta qualidade.
O risco de mercado, neste caso, é o efeito adverso no valor de um instrumento financeiro
resultante de uma mudança nas taxas de câmbio atuais, gerenciado ao se definir e monitorar
parâmetros que limitam os tipos e nível de riscos de mercado que podem ser assumidos.
A Administração monitora e avalia sua posição global diariamente visando a avaliar os resultados
financeiros e impactos nos fluxos de caixa das Companhias. Todos os instrumentos derivativos
são contabilizados a preço de mercado (marked to market) em cada data do balanço patrimonial,
com o impacto das mudanças no seu valor justo registrado como receita ou despesa financeira.
Durante o trimestre findo em 31 de março de 2006, ganhos de $19 ($649 - acumulado desde a
formação, 16 de janeiro de 2001) foram registrados por meio da nossa demonstração de
operações.

24
607

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas
(companhias em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
combinadas consolidadas
(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo especificação em contrário)

5

Valor justo de instrumentos financeiros
Os seguintes montantes estimados pelo valor justo foram determinados utilizando-se informações
de mercado disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, é necessário um
critério considerável para interpretar dados de mercado e desenvolver as estimativas do valor
justo. Assim sendo, as estimativas ora apresentadas não são necessariamente indicativas dos
montantes que a Companhia poderia auferir em um câmbio no mercado atual. Determinadas
premissas foram usadas para estimar o valor real de cada classe de instrumentos financeiros para
os quais seja possível estimar esse valor.
As estimativas de valores justos dos instrumentos financeiros são os seguintes:
31/3/2006

31/12/2005

Valor
contábil

Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Ativos financeiros:
Caixa e equivalentes a caixa
Contratos de derivativos

18.778
-

18.778
-

22.958
-

22.958
630

Passivos financeiros:
Dívida:
Em moeda estrangeira
Em moeda local

73.000
-

71.336
-

65.500
-

65.078
-
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Critérios, premissas e limitações utilizadas para calcular o valor de mercado
Caixa e equivalentes a caixa
O valor contábil aproxima-se do valor de mercado desses títulos comerciais devido ao curto prazo
de vencimento desses instrumentos.
Dívida
O valor real da dívida da Companhia é estimado, descontando-se os fluxos de caixa futuros de
cada instrumento a taxas atualmente oferecidas à Companhia por instrumentos de dívida similares
com vencimentos comparáveis pelos banqueiros da Companhia.
Contratos de derivativos - swaps
O valor de mercado é determinado baseado nas cotações efetuadas pelas instituições financeiras
que emitiram os instrumentos financeiros.
A seguinte tabela apresenta os valores justos estimados de derivativos da Companhia em 31 de
março de 2006 e 31 de dezembro de 2005:
Valor justo

Operações de swap:
Para um valor de $2.500 (Banco Itaú BBA), com vencimento
em janeiro de 2006
Para um valor de $4.000 (Banco Itaú BBA), com vencimento
em janeiro de 2006
Para um valor de $10.000 (Banco Itaú BBA), com vencimento
em janeiro de 2006
Para um valor de $12.000 (Unibanco S.A.), com vencimento
em janeiro de 2006
Total

26
609

31/3/2006

31/12/2005

-

56

-

90

-

221

-

263

-

630
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6

Ativo imobilizado

Item

Taxa de
depreciação
- exaustão
anual (%)

31/3/2006

Custo

Direitos minerais

Obrigações ligadas à
retirada de ativos
Terrenos
Aeronave
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamento de
informática
Outros
Total

Depreciação
acumulada

31/12/2005
Depreciação
o
acumulada Líquido

Líquido

Custo

110.660

101.612

-

101.612

-

Método de
unidade
produzida

110.660

Método de
unidade
produzida
10
10
10
20

4.710
2.670
5.911
1.648
220
298

(58)
(46)
(15)
(24)

4.710
2.670
5.853
1.602
205
274

4.710
2.478
970
162
179

(15)
(9)
(10)

4.710
2.478
955
153
169

20
20

439
101

(22)
(6)

417
95

188
15

(10)
(4)

178
11

126.657

(171)

126.486

110.314

(48)

110.266

-

Todo ativo imobilizado está localizado no Brasil e será empregado em atividades metalúrgicas.
A Administração da Companhia acredita que o saldo dos referidos ativos imobilizados é
recuperável através de fluxos de caixa de operações futuras, a partir da data de entrada de
operação.
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Os direitos minerais estão a seguir relacionados:
Controlada e localização
(a) MMX Amapá Mineração - Amapá
(b) MMX Minas-Rio Mineração e Logística
Ltda. - Minas Gerais
(c) MMX Minas-Rio Mineração e Logística
Ltda. - Minas Gerais
(d) MPC Mineração Pesquisa e Comércio Minas Gerais
(e) MMX Minas-Rio Mineração e Logística
Ltda. - Minas Gerais
(f) MMX Minas-Rio Mineração e Logística
Ltda. - Minas Gerais
(g) MMX Corumbá Mineração e Metalurgia
Ltda. - Mato Grosso do Sul
(h) MMX Corumbá Mineração e Metalurgia
Ltda. - Mato Grosso do Sul
Total

Direito mineral

31/3/2006

31/12/2005

Minério de ferro

82

68

Minério de ferro

4.010

3.723

Minério de ferro

16.842

15.632

Minério de ferro

75.375

69.968

Minério de ferro

684

-

Minério de ferro

500

-

Minério de ferro

7.900

7.332

Minério de ferro

5.267

4.889

110.660

101.612

(a) Foram adquiridos dois direitos minerais em 2004 no Estado do Amapá e Bahia, sendo este
último objeto de pendência judicial citada na Nota Explicativa nº 11.
(b) Adquirido pela controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. em 14 de setembro
de 2005, localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, Estado de Minas Gerais, ao custo
inicial de $3.748. Em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005, a Companhia
assumiu uma obrigação a pagar equivalente a $3.290 e $3.218, respectivamente, conforme
descrito na Nota Explicativa nº 8.
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(c) Adquirido pela controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. em 19 de outubro
de 2005, localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, Estado de Minas Gerais, ao custo
inicial de $16.236 dos quais $2.326 foram pagos em 3 de novembro de 2005 e 20 de
fevereiro de 2006. O valor restante de $13.910 (principal mais juros) será pago de forma
parcelada, conforme detalhado na Nota Explicativa nº 8.
(d) Aquisição em 17 de agosto de 2005, localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, Estado
de Minas Gerais; mediante a aquisição das ações da MPC Mineração Pesquisa e Comércio
Ltda., detentora dos direitos minerais. O valor total da negociação foi o equivalente a
$69.112 a valor presente (vide Nota Explicativa nº 8), sendo a primeira parcela de $20.000
paga com recursos do acionista indireto, Eike F. Batista, como parte individual da MMX
Minas-Rio Mineração e Logística Ltda., e posteriormente efetuado o aumento de capital na
MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. em 7 de dezembro de 2005.
A aquisição foi contabilizada pelo método de compra. A tabela a seguir resume os valores
justos estimados dos ativos e passivos na data de aquisição e o custo de aquisição:
Setembro
de 2005
Direitos minerais

69.112

Preço de compra

69.112

Os direitos minerais serão amortizados com base no método de unidade produzida.
(e) Adquirido pela controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda., em 2006,
localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, Estado de Minas Gerais, ao custo inicial de
$700; dos quais $400 foram pagos na assinatura do contrato. O valor restante de $300
deverá ser pago de forma parcelada, conforme detalhado na Nota Explicativa nº 8.
(f) Adquirido pela controlada MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda., em 2006,
localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, Estado de Minas Gerais, ao custo inicial de
$500 a ser pago de forma parcelada, conforme detalhado na Nota Explicativa nº 8.
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(g) Adquirido pela controlada MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. em agosto de
2005, localizado em Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, ao custo inicial de $7.500
pago totalmente em 2005.
(h) Adquirido pela controlada MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. em agosto de
2005, localizado em Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul, ao custo inicial de $5.000
pago totalmente em 2005.

7

Obrigações ligadas à retirada de ativos
A Companhia tem obrigações ligadas à retirada de ativos originadas de exigências regulatórias
para a realização de certas baixas contábeis quando do término dos direitos minerais. A
obrigação foi inicialmente avaliada ao valor justo e subseqüentemente ajustada para despesa com
acréscimos de juros (accretion) e mudanças nos valores ou na regulação de tempo dos fluxos de
caixa estimados. Os gastos ligados à retirada são capitalizados e depreciados sobre a vida útil do
ativo de longo prazo com base no método de unidade produzida. A tabela abaixo demonstra o
saldo das referidas obrigações em 31 de março de 2006 e desde a formação (16 de janeiro de
2001) até 31 de março de 2006:
Três meses
findos em
31/3/2006

Desde a
formação
(16/1/2001)
até 31/3/2006

Saldo inicial:
Passivo incorrido
Passivo liquidado no período corrente
Revisão das estimativas
Aumento das despesas

4.710
-

4.710
-

157

157

Saldo final

4.867

4.867
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8

Notas a pagar
31/3/2006

31/12/2005

Circulante

Longo
prazo

Circulante

Longo
prazo

3.290

-

3.218

-

Denominadas em moeda local, indexadas pelo índice
local de inflação (IGP-M), devidas em duas parcelas em
abril e maio de 2006

300

-

-

-

Denominadas em moeda local, indexadas pelo índice
local de inflação (IGP-M), devidas em 7 parcelas iguais
e consecutivas, com início em abril a outubro de 2006

500

-

-

-

5.356

8.554

6.078

7.852

279

279

275

275

9.725

8.833

9.571

8.127

Relacionadas à aquisição de direitos minerais:
Valor de face de $3.400, sem incidência de juros,
vencimento em setembro de 2006 (menos desconto nãoamortizado baseado na taxa de juros imputada de 8% 2006, $110; 2005, $182)

Valores de face de $15.181 e $15.262 em 31 de março de
2006 e 31 de dezembro de 2005, respectivamente, sem
incidência de juros, com vencimento em diversas datas,
vide abaixo (menos desconto não-amortizado baseado
na taxa de juros imputada de 8% - 2006, $1.271; 2005,
$1.332)
Outras
Total

31
614

(a)

(b)

MMX Mineração e Metálicos S.A. e suas controladas
(companhias em fase pré-operacional)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
combinadas consolidadas
(Em milhares de dólares norte-americanos, salvo especificação em contrário)

31/3/2006

31/12/2005

Circulante

Longo
prazo

Circulante

Longo
prazo

24.556

24.556

24.556

24.556

839

839

501

501

25.395

25.395

25.057

25.057

Relacionadas à aquisição de controlada:
Contas a pagar denominados em dólares norteamericanos: valores de face de $55.864 e $55.520 em
31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005,
incidência de taxa de juros baixa (menos desconto nãoamortizado baseado na taxa de juros imputada de 8% 2006, $5.074; 2005, $5.406)
Principal

(c)

Juros acumulados
Total

(a) Saldo devido para o Sr. Sebastião Cotta Lima. Esse saldo será pago após a avaliação final da reserva de minério
de ferro, cuja conclusão é esperada para setembro de 2006. Como esses títulos a pagar não incluíram juros,
refletindo assim uma condição mais favorável que em outras circunstâncias não estaria disponível para a MMX;
eles foram descontados por meio da aplicação de uma taxa de juros de mercado de 8% ao ano, e uma diminuição
correspondente foi registrada no valor contábil dos direitos minerários no balanço patrimonial.
(b) Saldo totalizando $13.910 devido ao Sr. José Marcílio Nunes Filho, a ser pago em quatro prestações, todas
indexadas ao IGP-M, sendo $1.921 pagos em 17 de abril de 2006, $3.662 em 14 de outubro de 2006, $4.077 em
14 de outubro de 2006, $4.077 em 12 de abril de 2007 e $4.250 em 9 de outubro de 2007. Todos estes títulos a
pagar não incluíram juros, refletindo assim uma condição mais favorável que em outras circunstâncias não estaria
disponível para a MMX; eles foram descontados por meio da aplicação de uma taxa de juros de mercado de 8%
ao ano, e uma diminuição correspondente foi registrada no valor contábil dos direitos minerais no balanço
patrimonial.
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(c) Valor relacionado à aquisição da controlada consolidada MPC Mineração Pesquisa e Comércio Ltda., devido ao
Sr. Maurílio de Oliveira Resende e outros. Esse saldo será pago em uma prestação de curto prazo de $25.395 em
23 de dezembro de 2006 e em uma prestação de longo prazo de $25.395 em 23 de junho de 2008, ambas com
juros de 2,5% a.a. A Companhia concedeu direitos minerais à MPC como garantia. Como esses títulos a pagar
refletiram uma condição mais favorável que em outras circunstâncias não estaria disponível para a MMX; eles
foram descontados por meio da aplicação de uma taxa de juros de mercado de 8% ao ano, e uma diminuição
correspondente foi registrada no valor contábil dos direitos minerais no balanço patrimonial.

9

Dívidas

Bancos
Banco Itaú BBA S.A.
Banco Itaú BBA S.A.
Banco Itaú BBA S.A.
Banco Itaú BBA S.A.
Banco Itaú BBA S.A.
Unibanco S.A.
Banco ABN AMRO Real S.A.
Banco ABC Brasil S.A.
Banco ABC Brasil S.A.
Banco Itaú BBA S.A.
Unibanco S.A.
Banco ABN AMRO Real S.A.
Juros incorridos

Moeda

Juros
% a.a.

Data de
vencimento
final

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

6,90
5,66
6,95
8,30
6,90
6,60
6,70
8,50
Libor + 3,5
4.25
Libor + 4.1
5.65

Set. 2006
Out. 2006
Mar. 2006
Mar. 2007
Set. 2006
Maio 2006
Mar. 2007
Set. 2006
Out. 2007
Jun. 2006
Sep. 2008
Apr. 2006

Curto prazo
Longo prazo

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)/(b)
(a)/(b)
(a)

31/3/2006

31/12/2005

4.000
5.000
1.000
2.500
20.000
4.500
5.000
5.000
4.000
12.000
10.000
1.610

14.000
5.000
1.000
2.500
12.000
5.000
4.000
12.000
10.000
1.234

74.610

66.734

65.255
9.355

56.578
10.156

74.610

66.734

Garantias:
(a) Garantia pessoal do acionista controlador.
(b) 30% garantido pelo caixa restrito no montante de $4.800 reconhecido no ativo circulante e não
circulante no balanço.
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Imposto de renda
O imposto de renda imputável à renda de operações contínuas totalizaram $0, para o trimestre
findo em 31 de março de 2006 e para o período acumulado desde a formação até 31 de março de
2006, e distinguem-se dos valores apurados, em razão da aplicação da alíquota do imposto de
renda a 34% (combinação da alíquota do imposto de renda a 25% e a contribuição social a 9%)
para a pré-tributação da renda em operações continuadas em decorrência do que se segue:

Prejuízo antes do imposto de renda
Benefício fiscal “esperado” computado - 34%
Redução dos impostos, resultante do abatimento do valor
contábil
Benefício fiscal de impostos de renda e contribuição social
(despesa) para o ano

34
617

31/3/2006

Acumulado
desde a
formação
(16/1/2001) até
31/3/2006

(4.194)

(17.861)

1.425

6.072

(1.425)

(6.072)

-

-
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Os efeitos fiscais das diferenças temporárias geradoras de parcelas significativas do ativo fiscal
diferido em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005 estão detalhados abaixo:
31/3/2006

31/12/2005

810

893

6,324

3,570

589
(1.602)
1.655

233
(214)
(1.602)
1.602

Total do ativo fiscal diferido líquido

7.776

4.482

Menos provisão para desvalorização
Ativos fiscais diferidos líquidos

(7.776)
-

(4.482)
-

Ativo fiscal diferido (passivo):
Prejuízo fiscal - líquido
Diferenças temporárias - entre bases de cálculo no Brasil e a
reportada:
Custos diferidos de entrada em operação na contabilização
obrigatória
Desconto através de uma taxa de juros de mercado sobre
títulos pagos e os respectivos direitos de mineração
adquiridos
Ganho não-realizado sobre instrumentos derivativos
Capitalização de custos de recuperação ambiental
Provisão para obrigação de retirada de ativos

Os prejuízos fiscais a compensar podem ser compensados indefinidamente contra os lucros de
períodos futuros, entretanto, a compensação está limitada a 30% do lucro tributável do exercício
corrente. O total dos prejuízos fiscais a compensar são da ordem de $2.382 e $2.626 em 31 de
março de 2006 e 31 de dezembro de 2005, respectivamente. A compensação com lucros de
exercícios anteriores não é permitida.
A provisão para desvalorização para ativos de imposto diferido em 31 de março de 2006 e 31 de
dezembro de 2005 foi de $7.776 e $4.482, respectivamente. A mudança líquida no total da
provisão para desvalorização para o período desde a formação (16 de janeiro de 2006) até 31 de
março de 2006 e 31 de dezembro de 2005 foi de $7.776 e $4.482, respectivamente.
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Ao mensurar o potencial de realização dos ativos fiscais diferidos, a Administração questiona se é
mais provável que alguma parcela ou a totalidade do ativo fiscal diferido não seja realizado. A
principal realização dos ativos fiscais diferidos depende da geração de renda tributável futura
durante os períodos em que tais diferenças temporárias se tornem dedutíveis. Para a elaboração
desta avaliação, a Administração considera a reversão do passivo fiscal diferido, renda tributável
projetada e planejamento tributário estratégico. Para a plena realização dos ativos fiscais
diferidos, a Companhia necessitará gerar renda tributável futura. A Administração considera que
as controladas não gerarão renda tributável futura a curto prazo, a partir do início das operações,
para a recuperação total ou parcial do referido ativo fiscal. Em decorrência disso, foi registrado
100% de provisão para desvalorização do valor contábil sobre o ativo fiscal diferido.

11

Provisão para contingências
A Companhia e suas controladas são partes em ações judiciais e processos administrativos,
envolvendo ações cíveis e decorrentes do curso normal das operações.
A controlada indireta IRX Mineração Ltda. (“IRX”) é parte nas ações abaixo relacionadas,
envolvendo os direitos minerais detalhados na Nota Explicativa nº 6, no montante de $74 em 31
de março de 2006:
x

Ação Indenizatória visando à anulação do negócio de venda de direito mineral realizado entre
João Carlos de Castro Cavalcanti e a IRX, a qual aguarda sentença em 1ª instância;

x

Medida Cautelar da violação do compromisso de exclusividade na alienação dos referidos
direitos minerais entre João Carlos de Castro Cavalcanti e Metal Data Ltda. A despeito de a
aquisição pela IRX ser anterior ao contrato firmado entre Metal Data e João Carlos
Cavalcanti, houve deferimento de liminar requerida pela Metal Data, suspendendo qualquer
registro de cessão dos direitos minerais pelo Departamento Nacional de Pesquisas Minerais DNPM. A IRX ingressou em tal ação judicial, como terceiro prejudicado, para requerer a
revogação da citada liminar. A IRX ingressou em tal ação judicial, como terceiro
prejudicado, para requerer a revogação da citada liminar. A IRX recorreu como parte
agravada do recurso contra a ação cautelar. A ação cautelar foi julgada procedente e a IRX
apresentará oportunamente o seu recurso de apelação; e
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x

Notificação Judicial proposta por MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. e IRX
Mineração Ltda. em face de João Carlos de Castro Cavalcanti, tendo por objeto a exclusão
deste último como acionista minoritário da IRX Mineração Ltda. pelo fato de haver
negociado com terceiros os direitos minerais que havia anteriormente aportado ao patrimônio
da referida sociedade.

A Administração da Companhia, baseada nos pareceres de seus advogados, julga como remota a
possibilidade de perda nas referidas ações e, conseqüentemente, não constituiu provisão sobre as
referidas pendências judiciais.
Em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005, não há ações que a Companhia e seus
advogados tenham julgado como perda provável ou possível.
As declarações do imposto de renda da Companhia e suas controladas estão sujeitas à auditoria e
autuações pelas autoridades fiscais locais. Outros tributos, taxas e contribuições poderão também
ser sujeitos a revisões e questionamentos, quando aplicáveis nos termos revisionais e da
legislação em vigor. Visto que a legislação está freqüentemente sujeita à interpretação, não é
possível determinar se a aprovação final dos tributos e contribuições mencionados em tais
declarações será obtida.
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12

Capital social
O capital social em 31 de março de 2006 era dividido em 37.175.951.876 ações ordinárias (em
dezembro de 2005 - 182.281.876 ações ordinárias e 97.160.000 ações preferenciais), todas
escriturais e sem valor nominal. A evolução do capital desde a formação até 31 de março de 2005
é como segue abaixo:
Aportes de capital (todos os montantes ajustados pelo desmembramento de ações
- veja Nota Explicativa nº 16d.):
Em 16 de janeiro de 2001 (caixa - 24.290.000 ações ordinárias - $0,50 por ação)
Em 16 de janeiro de 2001 (outros que não caixa - 48.580.000 ações ordinárias $0,80 por ação)
Em 10 de agosto de 2005 (caixa - 24.290.000 ações ordinárias - $0,40 por ação)
Em 25 de agosto de 2005 (outros que não caixa - 97.160.000 pós-conversão para
ações ordinárias - $0,43 por ação)
Em 19 de dezembro de 2005 (outros que não caixa - 106,876 ações ordinárias $250,00 por ação)
Em 19 de dezembro de 2005 (caixa - 85.015.000 ações ordinárias - $218,81 por
ação)
Em 15 de março de 2006 (36,896,510,000 ações ordinárias - $0,47 por ação)
Total em 31 de março de 2006

$
5
16
4
17
11
7.002
7.073
14.128

Os aportes de capital efetuados pela Companhia às subsidiárias foram calculadas com base no
valor contábil e os montantes por ação relativos à caixa e aportes que não em caixa foram
calculados com base no valor contábil da Companhia por ocasião do aporte, além de um valor
incremental determinado por um estudo de rentabilidade futura da Companhia, conforme
acordado pelos acionistas.
Em Assembléia Geral Extraordinária e em Assembléia Especial de Preferencialistas da
Companhia, ambas realizadas em 10 de fevereiro de 2006, os acionistas deliberaram converter as
40.000 ações preferenciais de emissão da Companhia (aquelas cujo aumento foi em 25 de agosto
de 2005) em ações ordinárias sendo 1 para 1, visando a atender o regulamento de listagem do
Novo Mercado da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo, para o qual a Companhia
pretende ingressar.
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As ações preferenciais, convertidas em ordinárias após encerramento do exercício social de 2005,
não tinham direito a voto e gozavam de prioridade na distribuição de dividendos, no mínimo,
10% superiores aos atribuídos às ações ordinárias, conforme disposto no inciso I do artigo 17 da
Lei nº 6.404/76, com a nova redação dada pela Lei nº 9.457/97.
Em 19 de dezembro de 2005, a Companhia, por meio de Reunião do Conselho de Administração,
teve seu capital aumentado em $7.013 mediante subscrição privada de ações, sendo $7.002
integralizado em moeda corrente nacional e $11 em ações representativas do capital social da
MMX Amapá Mineração Ltda. e da MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. Os ativos
líquidos contribuídos foram registrados pela Companhia por seus valores de contábeis históricos,
e os respectivos valores por ação das ações emitidas foram calculados com base no valor contábil
da Companhia na ocasião da contribuição, além de um valor incremental determinado por um
estudo de lucratividade futura da Companhia conforme pactuado pelos acionistas
No referido aumento de capital, o preço de emissão de ação da Companhia foi fixado em $219,39
por ação, levando-se em conta a expectativa de rentabilidade futura da Companhia, conforme
justificativa apresentada pela Administração da Companhia aos acionistas em 14 de dezembro de
2005.
Quando a Companhia inicia suas operações, os acionistas terão o direito a receber dividendos
equivalentes a 25% do lucro líquido do exercício conforme legislação brasileira. A legislação
brasileira permite o pagamento de dividendos em espécie apenas a partir dos lucros auferidos e
outras reservas de receita a distribuir, conforme mencionado nos registros e documentos
contábeis, devendo este pagamento ser efetuado em moeda brasileira. Não haverá imposto retido
a pagar na distribuição de lucros auferidos a partir de 1º de janeiro de 1996.
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Receita financeira

31/3/2006

Acumulado
desde a
formação
(16/1/2001)
até 31/3/2006

639
19
8.940

2.849
649
9.849

9.598

13.347

Receita de juros
Receita de derivativos
Ganho com variação cambial

14

Despesa financeira

31/3/2006
Despesa de juros
Perda com variação cambial

40
623

Acumulado desde a
formação
(16/1/2001) até
31/3/2006

(2.618)
-

(5.848)
(2.306)

(2.618)

(8.154)
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Compromissos assumidos
Em 31 de março de 2006 e 31 de dezembro de 2005, a Companhia e suas controladas possuíam
compromissos assumidos junto a fornecedores de bens e serviços como segue:

Data da
assinatura

Saldo do
contrato
31/3/2006

Saldo do
contrato
31/12/2005

Serviços de perfuração no Estado do Amapá

07/11/2005

416

563

Serviço de levantamento topográfico no Estado do
Amapá

07/11/2005

226

275

Elaboração de projetos de engenharia básica do
traçado do mineroduto para transporte de
concentrado de minério de ferro

13/12/2005

171

244

Serviços de elaboração de projeto conceitual e projeto
básico para a construção do Porto do Açu

01/02/2006

886

822

Engenharia básica, engenharia detalhada,
gerenciamento de suprimentos e gerenciamento de
implantação de planta de beneficiamento de itabirito
no Amapá

16/01/2006

5.471

5.264

Contratos relacionados à concessão da ferrovia

10/02/2006

763

-

Assessoria técnica em estudo de implantação do
mineroduto

21/03/2006

4.270

-

Elaboração de EIA/RIMA e obtenção licenças ref.
construção mineroduto

05/01/2006

727

-

Construção de uma usina de processamento de
minério

12/02/2005

4.820

5.000

Objeto do Contrato
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Data da
assinatura

Saldo do
contrato
31/3/2006

Saldo do
contrato
31/12/2005

Serviços de terraplenagem

16/11/2005

1.064

1.704

Perfuração e transporte de minério de ferro

24/01/2005

827

865

Serviços de perfuração

25/11/2005

489

664

2.855

4.501

22.985

19.902

Objeto do Contrato

Outros
Total

16

Eventos subseqüentes
a. Reestruturação corporativa
Em 28 de abril de 2006, em uma Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da MMX
resolveram unanimemente trocar 30% das ações das controladas MMX Amapá Mineração
Ltda., MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. e MMX Corumbá Mineração e
Metalurgia Ltda. por 30% das ações da Companhia detidas pela investidora estrangeira
Centennial Asset Mining Fund LLC. A troca das ações representava o cancelamento do total
de ações ordinárias da Companhia então detidas pela investidora estrangeira Centennial Asset
Mining Fund LLC, que recebeu, em troca, 30% das ações das controladas. A emissão de
ações da MMX Amapá Mineração Ltda., MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. e
MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. foi efetuada em favor das companhias
Centennial Asset Participações Amapá S.A., Centennial Asset Participações Minas-Rio S.A.
e Centennial Asset Participações Corumbá S.A. (as Receptoras).
Os ativos líquidos da MMX Amapá Mineração Ltda., MMX Minas-Rio Mineração e
Logística Ltda. e MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. em 31 de março de 2006
eram ($4.075), $3.530 e $1.268, respectivamente. A participação dos minoritários representa
30% desses ativos líquidos e será incluída nas demonstrações financeiras consolidadas.
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Em decorrência dessa transação, 77.728.000 de ações ordinárias escriturais de propriedade da
acionista Centennial Asset Mining Fund LLC no capital da MMX foram canceladas. Como
resultado dessa transação, a Companhia passou a deter as seguintes participações societárias
(vide Estrutura Societária abaixo): 99,9% da MMX Metálicos Brasil Ltda., 70% da MMX
Amapá Mineração Ltda. (que possui 99,9% da MMX Logística do Amapá Ltda. e 80% da
IRX Mineração Ltda.), 70% da MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. (que possui
99,9% da MPC Mineração e Pesquisa e Comércio Ltda.) e 70% da MMX Corumbá
Mineração Ltda.

b. Opções para compra de ações
A Companhia aprovou um programa de opção de compra de ações (o “Programa”) do qual
diretores, membros do conselho, empregados e consultores selecionados da Companhia
poderão participar. O número de opções concedidas com base no programa não poderá, em
nenhum momento, exceder 1% do total das ações emitidas da Companhia. A concessão das
opções de compra de ações sob o Programa, incluindo a distribuição das opções para cada
indivíduo e o preço de exercício, será aprovado pelo Conselho, de acordo com uma
recomendação feita pelo Comitê de Remuneração da Companhia. Opções concedidos aos
membros do Conselho de Administração da Companhia devem ser aprovados pelos
acionistas em uma assembléia de acionistas convocada para esse fim, enquanto que a
concessão da opção a outros funcionários da Companhia pode ser aprovada pelo Conselho de
Administração.
O preço de exercício das ações emitidas de acordo com o programa não poderá ser fixado,
em nenhuma circunstância, a um preço inferior a 80% do preço médio por ação nos últimos
20 pregões que precedem à data da concessão das opções sob o Programa.
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Em 28 abril de 2006, os acionistas da Companhia outorgaram opções de compra de ações
sob o programa para cada um dos seguintes membros do Conselho de Administração: Eliezer
Batista, Jose Alqueres, Gilberto Sayao, Raphael Magalhães, Hans Mende, Peter Nathaniel,
Samir Zraick e Amaury Temporal, assessor do Conselho de Administração. Cada um desses
oito membros receberá opções equivalentes a $1.000 baseado no preço de mercado da ação
na data da Oferta de Ações da Companhia, contanto que este valor, multiplicado por oito,
não exceda 1% do limite estipulado pelo Programa. As opções oferecidas a estes membros
do Conselho de Administração e ao assessor, terão vencimento gradualmente no prazo de 5
anos. Em cada ano de aniversário da outorga da opção, cada participante contemplado
poderá exercer o direito de comprar até 20% de suas opções. Como a Companhia ainda não
possui seu capital aberto, o preço de exercício por ação para essa particular opção de compra
de ações será R$1,00. Se o membro do Conselho de Administração, por qualquer motivo,
renunciar ou for destituído, todas as ações não exercidas serão extintas automaticamente, nos
termos do Programa.
Os acionistas da Companhia resolveram que o Conselho de Administração não oferecerá
opção de compra de ações aos funcionários com base no programa durante o exercício de
2006.

c. Aquisição de novas áreas
A MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. firmou em 28 de abril de 2006 contrato de
opção de compra de direitos minerais para a exploração de minério de ferro na região do
Quadrilátero Ferrífero, pelo qual deverá pagar o equivalente ao total de $6.000 para explorar
minério por um período de 10 meses (prorrogável por mais oito meses, tendo a obrigação de
pagar um adicional de $19.000), ao final do qual a Companhia poderá exercer seu direito de
compra da mina.

d. Desdobramento de ações
Em 28 de abril de 2006, em Assembléia Geral Extraordinária, foi aprovado o desdobramento
das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 2.429 (duas mil quatrocentas
e vinte e nove) novas ações ordinárias para cada ação ordinária existente. Todas as ações e
valores por ação acompanhados das demonstrações financeiras combinadas consolidadas
foram alterados para refletir o desdobramento das ações.
As ações emitidas em virtude do desdobramento terão os mesmos direitos e vantagens
assegurados às ações já existentes.
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e. Fazenda Novos Dourados
A fim de cumprir os requisitos ambientais locais referentes a áreas florestais relativos a
operações de mineração, a MMX Corumbá Mineração e Metalurgia Ltda. firmou contrato de
promessa de compra e venda, em 28 de abril de 2006, relativo à Fazenda Novos Dourados
por um preço constituído por uma parcela fixa e outra variável. A parcela fixa do preço
corresponde a R$1.000 (equivalente a $479 em 31 de março de 2006) pagos na assinatura do
Contrato de Promessa de Compra e Venda, mais R$1.000 (equivalente a $479 em 31 de
março de 2006) que serão pagáveis na data de assinatura da escritura definitiva de compra e
venda do imóvel. Além da parcela fixa, a MMX pagará R$40,50 (equivalente a $19,39 em
31 de março de 2006) por hectare que seja registrado no cartório de registro de imóveis
competentes, além dos 11.223 hectares já registrados.
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