MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/ME: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7

COMUNICADO AO MERCADO

ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTO DA B3
A RESPEITO DE OSCILAÇÕES ATÍPICAS
A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(“Companhia” ou “MMX”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que
se segue:
Em 14 de outubro de 2020, a Companhia recebeu o Ofício nº 214/2020/CVM/SEP/GEA2 (“Ofício”) da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), por meio do qual a B3 requereu
diversos esclarecimentos em relação a informações divulgadas ao mercado:
2.1. os critérios objetivos, premissas relevantes, parâmetros, metodologia, envolvidos nesse
processo de avaliação de impacto que, segundo informado pela Companhia no Fato
Relevante de 30/06/2020, "potencializará a capacidade operacional da MMX para produção
e venda de minério de ferro" (prestar informações quantitativas e qualitativas, confrontando
com o passivo e ativo divulgados da Companhia, entre outras informações julgadas
relevantes);
A comprovação dos recursos geológicos relevantes “certificados” pela Certificadora
Internacional SRK Consulting (empresa independente e creditada internacionalmente para
realização desse tipo de certificado - documento anexo), substanciam as evidências de que
os ativos minerários sub judice possuem quantidades e qualidade suficientes para uma
exploração contínua de produtos comerciais de minério de ferro por décadas, de grande
aplicação na indústria siderúrgica.

É importante ressaltar que a Companhia, antes de arrendar suas instalações, pesquisou e
certificou esses recursos e, com base no volume de minérios certificados, investiu e instalou
planta de beneficiamento com capacidade para produzir cerca de 2,1 Mtpa (milhões de
toneladas por ano). Atualmente, o arrendante vem operando, produzindo e comercializando
cerca de 1,7 Mtpa, volume considerável e suficiente para uma geração de caixa consistente
na ordem de R$ 350 milhões de reais por ano (informação obtida a partir da análise dos
compradores, com base em 1,7 milhões de toneladas/ano ao preço de venda (Free On
Board) de US$ 35,00 por tonelada), o que demonstra a absoluta capacidade da Companhia,
ao reaver o ativo, em cumprir com suas obrigações legais e, ainda, honrar com suas dívidas,
de modo a encerrar frutiferamente o processo de recuperação judicial.
É fundamental destacar que, ao tempo em que foi realizado o arrendamento inicial à atual
arrendante, o mercado e os custos envolvidos na operação eram absolutamente diferentes
(destacadamente os custos logísticos) do contexto atual e, portanto, não se justificava a
exploração econômica do ativo naquele momento. No entanto, o que se está discutindo em
juízo é, justamente, a alienação gratuita deste mesmo ativo após a mudança do cenário
econômico de exploração dos recursos minerários, que se tornaram altamente rentáveis e,
portanto, não justificariam, em nenhuma hipótese, que a antiga gestão da Companhia tenha
se desfeito das áreas de exploração em favor de terceiros.

2.2. os critérios objetivos que possam definir a expressão "grande relevância econômica para
a Companhia", conforme consta do Comunicado ao Mercado de 06/10/2020;
Diante do exposto em resposta ao item 2.1, é evidente que a capacidade econômica dos
ativos minerários em discussão judicial são suficientes para, não apenas o cumprimento de
todas as obrigações legais e pagamento das dívidas da Companhia, como também viabilizam
sua saúde financeira no longo prazo, o que, portanto, justifica a expressão “grande relevância
econômica para a Companhia”, nos termos do que constou do Comunicado ao Mercado de
06/10/2020.
Fundamental destacar que há evidente desequilíbrio econômico entre o valor do
arrendamento atual e o benefício econômico que se obtém hoje com a operação. E não só
isso, o êxito no pleito da Companhia permitirá à MMX manter uma operação em padrão
igual ou superior ao arrendante, representando para a Companhia sua recuperação no longo
prazo.

2.3. os efetivos trabalhos de campo realizados em 2020 (ou, no limite, no ano de 2019) na
região de localização do "ativo" pela "auditoria de recursos e reservas contratada pela
Companhia" (conforme mencionada na Petição protocolizada no âmbito do Processo nº
0405866-57.2016.8.19.0001 anexada ao Fato Relevante de 30/06/2020), esclarecendo (i) se
as conclusões foram baseadas em amostras coletadas e analisadas por terceiros ou se pelos
próprios técnicos dessa empresa de "auditoria de recursos e reservas contratada pela
Companhia"; (ii) os honorários pagos/reconhecidos no resultado pela MMX pelo trabalho
efetuado; e (iii) as datas em que foram coletadas as principais amostras utilizadas nas
conclusões;
A LW Geologia foi contratada pela MMX Mineração e Metálicos S.A. (MMX) para auditoria
dos Recursos Minerais e Reservas da Mina 63, mina operacional que faz parte do Complexo
Ferrífero de Corumbá (Projeto Corumbá), localizado no Estado de Mato Grosso do Sul.
Trata-se, portanto, de empresa independente que se baseou nos relatórios da SRK e em
dados internos feitos pela antiga equipe de geologia da MMX (estudos técnicos e
aprofundados da área) para respaldar suas conclusões.
Por se tratar de área geológica, cuja modificação depende de alterações geomorfológicas
ocorridas ao longo de milhares de anos, não se fez necessário realizar nova coleta de
amostras, justamente em razão das alterações de solo entre os estudos anteriores certificados
internacionalmente e os atuais serem absolutamente desprezíveis. Dessa forma, com exceção
do recurso já explorado, o remanescente permanece com a mesma qualidade e quantidade
do que foi certificado pela empresa SRK anos atrás.
Por fim, para realização dos estudos e trabalhos de pesquisa inerentes, foram negociados
honorários com a LW Geologia no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os quais estão
pendentes de pagamento em razão da situação financeira da empresa, mas com previsão de
quitação nos próximos dias.

2.4. os valores atuais que individualmente poderão ser reconhecidos nas demonstrações
financeiras, no caso de a MMX vir a lograr êxito nos pedidos e condições aventados no Fato
Relevante de 30/09/2020;
Caso a MMX logre êxito nos pedidos judiciais formulados e aventados no Fato Relevante de
30/09/2020, o impacto positivo às demonstrações financeiras da Companhia está
intimamente ligado à retomada da exploração do ativo, o que significa dizer que o
faturamento bruto estimado é, no mínimo, semelhante ao do atual arrendante, na ordem de
R$ 350 milhões de reais por ano (informação obtida a partir da análise dos compradores,
com base em 1,7 milhões de toneladas/ano ao preço de venda (Free On Board) de US$ 35,00
por tonelada).s

2.5. os ativos da MMX que se encontram operacionais (produzindo) na presente data,
número de empregados diretamente ligados à mineração e os principais "ativos" que não se
tornaram operacionais e/ou não materializaram a expectativa de produção esperada pela
MMX no passado;
Como é de conhecimento público, o Complexo Ferrífero de Corumbá, assim como a planta
de processamento da MMX na região estão arrendados e, portanto, a Companhia não está
operando o ativo (em que pese ele permaneça operacional), o que justifica não existirem
empregados diretamente ligados à mineração neste momento.
É importante destacar que a Companhia possui outro ativo minerário, sendo este não
operacional, no município de Bonsucesso/MG, com recursos também certificados pela
norma NI-43.101 pela certificadora SRK Consulting.
Por fim, até o presente momento não é de conhecimento da Companhia a existência de
ativos cuja expectativa de produção esperada não tenha se materializado.

2.6. o mês e o ano da última produção considerada relevante e informada publicamente pela
MMX, detalhando o critério de relevância utilizado, bem como quantificando a
"contribuição" da Mina Emma para alcançar essa produção;
O último ano de produção relevante da MMX foi o de 2012, no qual ambos os sistemas
Sudeste e Corumbá ainda operavam normalmente e com produção próxima do recorde
alcançado em 2011, apesar da situação delicada do mercado global de minério de ferro. Neste
ano, o sistema Corumbá produziu 1,472 milhão de toneladas de minério de ferro, enquanto
o sistema Sudeste produziu 5,909 milhões de toneladas, totalizando 7,38 milhões de
toneladas. Após esse ano, já em 2013, a situação econômica global, a qual desfavoreceu a
exportação do minério de ferro, resultou na paralisação das atividades do Sistema Corumbá
a partir do segundo semestre, e, em 2014, a partir do final do 3° trimestre, o Sistema Sudeste
também seria paralisado por conta da deterioração econômica da companhia. É importante

frisar que o resultado da extração da Companhia sempre foi global, ou seja, considerou para
fins estatísticos os resultados de lavra da Mina 63 como um todo.

2.7. as medidas atuais (e documentadas) que a MMX tomou para se certificar de que a
"capacidade aproximada de produzir 2 milhões de toneladas de minérios de ferro por ano
com uma expectativa de operação estimada em cerca de 70 anos." (conforme mencionada
na Petição protocolizada no âmbito do Processo nº 0405866-57.2016.8.19.0001 anexada ao
Fato Relevante de 30/06/2020) é resultado de uma avaliação neutra e representa de forma
fidedigna as projeções de produção e de extração, considerando inclusive os custos de
exploração;
Conforme já amplamente abordado nas respostas anteriores, em especial no item 2.1, a
qualidade e quantidade de minério disponível e certificado por empresa independente e
respeitada internacionalmente, comprovam que a capacidade instalada da planta de
beneficiamento proporcionará a produção estimada na petição protocolizada.
A planta instalada pela MMX suporta a produção de 2 milhões de toneladas por ano,
enquanto que os recursos minerais certificados superam os 315 milhões de toneladas. Assim,
e considerando uma taxa de recuperação em massa na ordem de 50% de produtos, teríamos
aproximadamente 150 milhões de toneladas de produtos que, divididos pela capacidade de
beneficiamento anual, perfazem uma vida útil de mais de 70 anos. (melhorar texto)

2.8. a quantidade de minério já "extraída" individualmente desse "ativo" no passado,
indicando os relatórios de produção, mencionados em documentos arquivados no sistema
Empresas.NET (detalhando dia, data e hora), em que tal produção foi registrada,
confrontando necessariamente com a projeção realizada no âmbito da "primeira estimativa
da exploração minerária para a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) por ocasião da
Oferta Pública Inicial das ações ordinárias da MMX S.A.." (conforme mencionada na Petição
protocolizada no âmbito do Processo nº 0405866- 57.2016.8.19.0001 anexada ao Fato
Relevante de 30/06/2020);
A Mina 63, da qual o referido ativo Mina Emma faz parte, iniciou sua produção de minério
de ferro em dezembro de 2005, tendo alcançado, com base nos relatórios financeiros anuais
disponibilizados pela Companhia no sistema Empresas NET, uma produção de 751 mil
toneladas de minério de ferro em 2006, 1,504 milhão de toneladas em 2007, com vendas de
790 mil toneladas, 1,587 milhão de toneladas em 2008 – não tendo atingido seu potencial
por conta da paralisação de atividades em razão da deterioração do cenário econômico global,
1,068 milhão de toneladas em 2009, 1,806 milhão de toneladas em 2010, 1,477 milhão de
toneladas em 2011, 1,472 milhão de toneladas em 2012 e 510 mil toneladas em 2013, tendo
esse ano sido marcado pela paralisação da produção no segundo semestre, o que ocorreu por
conta da situação econômica da companhia. A Companhia não retomou a produção no ano

de 2014, tendo nesse ano obtido o arrendamento do Sistema Corumbá. É importante frisar
que o resultado da extração da Companhia sempre foi global, ou seja, considerou para fins
estatísticos os resultados de lavra da Mina 63 como um todo..
Após a celebração do arrendamento atual, os dados são exclusivos da arrendante.

2.9. as informações atualizadas, sobre (i) o processo de recuperação judicial, detalhando os
principais recursos judiciais envolvendo a falência decretada em 2019 pelo Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro; (ii) a última data em que a Companhia reportou receita operacional; e (iii)
o último período em que apresentou lucro líquido decorrente das atividades operacionais,
destacando se, na ocasião reportada, houve contribuição de receita decorrente da operação
da Mina Emma;
(i) O processo de recuperação judicial da MMX Mineração e Metálicos S.A. e da MMX
Corumbá Mineração S.A. está em trâmite na 4ª vara empresarial do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, sob o Processo nº 0405866-57.2016.8.19.0001. No curso do
processo, o plano de recuperação judicial apresentado pelas sociedades não foi aprovado,
razão pelo qual foi decretada a falência das sociedades. Diante disso, a MMX Mineração e
Metálicos S.A. e da MMX Corumbá Mineração S.A apresentou recurso ao Tribunal de Justiça
distribuído sob o nº 0053657-85.2019.8.19.0000 perante a 6ª câmara cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido proferida decisão liminar nos autos do
recurso mencionado para suspender os efeitos da falência anteriormente decretada. O
recurso aguarda julgamento final pelo Tribunal de Justiça.
Após o decreto de falência, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou
novo recurso em que defende a necessidade de destituição dos administradores da
companhia em razão de fatos noticiados nos autos relacionados ao arrendamento de uma
propriedade da MMX Corumbá Mineração S.A. Segundo o Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, o arrendamento teria sido realizado em valores não condizentes com um
potencial não declarado de exploração econômica do imóvel objeto do arrendamento.
Posteriormente a notícia destes fatos, a MMX Mineração e Metálicos S.A e a MMX Corumbá
Mineração S.A empossaram uma nova administração de forma a averiguar todos os fatos
noticiados pelo Ministério Público.
Após ser empossada, a nova administração das sociedades apurou que uma das minas de
ferro (a Mina Emma) cujo direito de exploração havia sido adquirido pela MMX Corumbá
Mineração S.A. e que era ativo incluído para alienação no âmbito da recuperação judicial,
ocasião em que o produto líquido da venda seria vertido para o pagamento dos credores, foi
objeto de um ato de renúncia pela MMX Corumbá Mineração S.A. através de instrumento
firmado com vícios societários de representação e cuja celebração não foi comunicada ao
juízo da 4ª vara empresarial em contrariedade às exigências do art. 66 da Lei 11.101/2005. É
diante disso que a Companhia, assessorada por seus advogados, requereu a apuração destes
fatos, inclusive com a realização de perícia judicial de engenharia, intimação dos envolvidos

com o objetivo de retomar os direitos exploratórios da mina de ferro denominada de Mina
Emma.
ii) A Companhia paralisou a produção do Sistema Corumbá a partir do segundo semestre de
2013 e do Sistema Sudeste a partir do fim do 3º trimestre de 2014, não tendo retomado a
produção de minério de ferro em nenhum momento posterior a este.
iii) A MMX reportou lucro líquido apenas no ano de 2010, ano em que as vendas de minério
de ferro atingiram 7.176.465 (sete milhões, cento e setenta e seis mil, quatrocentas e sessenta
e cinco) toneladas, valor recorde para a Companhia. Desse total vendido, cerca de 1.547.345
(um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentas e quarenta e cinco) foram
provenientes do Sistema Corumbá, do qual a Mina Emma faz parte, o que representou cerca
de um quinto das vendas do referido ano.

2.10. os motivos que levaram V.Sª. a não divulgar com destaque que, nesse momento, existe
somente a intenção de recuperar a Mina Emma, ainda que materializada em petição judicial
e que a concretização depende de fatores que não estão no controle da Companhia; e
A Companhia deixou claríssimo no fato relevante divulgado ao mercado que protocolou
petição com a intenção de que fossem analisados os fatos levantados por ocasião da petição
pelo Juízo da Recuperação Judicial, os quais, por óbvio, ficam à mercê do posicionamento
do Judiciário a respeito do assunto.
Merecem destaque alguns trechos do Fato Relevante divulgado, quais sejam:
“A Companhia pretende obter ordem judicial que determine o retorno da Mina Emma ao patrimônio
e à exploração da MMX. Caso esse objetivo seja alcançado, a Companhia acredita que será
possível viabilizar de forma ainda mais consistente a recuperação judicial da Companhia...
(...)

A Companhia segue levantando informações sobre esse assunto...
(...)”
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados, inclusive sobre eventuais
decisões judiciais que vierem a ser proferidas e que mereçam divulgação...”
Diante do exposto, a Companhia deixou claro no fato relevante que a concretização de sua
pretensão depende da análise judicial. Não há como ser de outra maneira.

2.11. as razões que levaram a Companhia a arquivar, em anexo ao Fato Relevante de
30/06/2020, o inteiro teor da Petição Judicial citada acima, considerando que,
aparentemente, essa medida não vinha sendo realizada quando da divulgação de outros Fatos

Relevantes protocolizados no Sistema Empresas.NET que tratam de temas correlatos ao
processo de recuperação judicial.
No Fato Relevante divulgado em 30/09/2020 a Companhia divulgou o teor da petição
judicial em tela devido à sua enorme relevância, bem como pelo fato das consequências da
análise judicial da petição estarem diretamente ligadas à sobrevivência da própria Companhia.

3. Ademais, haja vista as repercussões do caso concreto, bem como as ponderações dispostas
no item 2.11 acima, divulgar, resguardado eventual sigilo judicial, todos os documentos (de
autoria da Companhia ou de terceiros) relacionados aos assuntos citados na mencionada
Petição Judicial que constem do Processo 0405866-57.2016.8.19.0001, mantendo o
mencionado arquivo atualizado, de maneira a possibilitar a avaliação refletida e independente
dos fatos por parte dos investidores interessados.
Os documentos apresentados em conjunto com a petição estão detalhados a seguir na mesma
ordem em que apresentados em juízo, e estarão disponibilizados por meio do sistema
Empresas Net sob a categoria “Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou
Extrajudicial”:

DOC. 01: Instrumentos de aquisição dos principais direitos de exploração de lavra que
viabilizariam a operação em Corumbá/Mato Grosso do Sul, através da MMX Corumbá:
DOC. 2 Relatório de auditoria de recursos e reservas contratada pela Companhia
DOC. 3 Relatório Técnico SRK Projeto Mina 63
DOC. 4 Relatório Técnico SRK Projeto Rabicho
DOC. 5 Foto de satélite da área da MMX Corumbá com identificação da Mina 63
DOC. 6 Registro perante a autoridade regulatória, o Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM
DOC. 7 Fato Relevante divulgado pela Triunfo dando conta da desistência de operação que
seria realizada em Corumbá em conjunto com outras empresas. O documento foi
apresentado para demonstrar que a crise na área de mineração levou não apenas a Companhia
assim como outros players do mercado a recuar suas atividades.
DOC. 8 Instrumento Particular de Distrato de Arrendamento de Direito Minerário
DOC. 9 Aditivo ao Arrendamento Vetorial que prorrogou o prazo de vigência inicial para
2022

DOC. 10 Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Minerários e Outras
Avenças celebrado entre Vetorial e SBI referente à Mina Emma
DOC. 11 Estatuto social da MMX S.A vigente à época da celebração do distrato do
Arrendamento SBI
DOC. 12 Estatuto social da MMX S.A. alterado
DOC. 13 Documentos societários da Companhia;
DOC. 14 Processo da ANM que trata da homologação do distrato do Arrendamento SBI
DOC. 15 Balancete da MMX Corumbá demonstrando que os direitos minerários da Mina
63 foram contabilizados como ativos intangíveis
DOC. 16 Proposta de aquisição de todos os ativos da MMX Corumbá apresentada pela
Vetorial
DOC. 17 Instrumento Particular de Cessão de Direitos Minerais firmado entre Eike Batista
e MMX Corumbá.
DOC. 18 Petição do Administrador Judicial nos autos da ação possessória ajuizada pela
Vetorial

Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema IPE,
categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre questionamentos da
CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de Comunicado
ao Mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação
tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02. Para melhor
entendimento das informações prestadas, solicitamos que cada item acima seja respondido
separadamente por item, em um único documento, de toda forma.
Relembramos que a atuação dos administradores de companhia aberta, no exercício dos
deveres fiduciários previstos na legislação societária, deve buscar, de forma diligente, eliminar
ou mitigar o risco de questionamentos quanto à neutralidade da informação produzida,
evitando linguajar superlativo e divulgando informações de forma clara, completa e precisa
sobre os fatos que possam impactar a situação patrimonial ou desempenho da companhia.
Alertamos que caberá à Superintendência de Relações com Empresas, no uso de suas
atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e no art. 7º,
combinado com o art. 8º, da Instrução CVM nº 608/19, determinar a aplicação de multa
cominatória, sem prejuízo de outras sanções administrativas, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), pelo não cumprimento das exigências formuladas, até o dia 16/10/2020.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Joaquim Martino Ferreira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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Ofício nº 214/2020/CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020.

Ao Senhor
Joaquim Martino Ferreira
Diretor de Relações com Investidores da
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Lauro Muller, 116, Sala 2403, Botafogo
CEP: 22290-906 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2163-5500
E-mail: ri@mmx.com.br ; luis.rego@ebx.com.br

C/C: emissores@b3.com.br; ana.pereira@b3.com.br; carolina.almeida@b3.com.br

Assunto: Esclarecimentos sobre informações divulgadas ao mercado.

Prezado Senhor,

1.
Reportamo-nos ao Fato Relevante de 30/10/2020, arquivado no
sistema Empresas.NET, às 22h47, ao Comunicado ao Mercado, tipo
"Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3", arquivado no dia
06/10/2020, às 20h23, em resposta ao Ofício B3 - 815/2020-SLS.
2.
A
respeito,
e
considerando
notadamente
as oscilações
atípicas veriﬁcadas nos últimos pregões na B3, que ensejaram o envio dos Ofícios
B3 - 815/2020-SLS, 850/2020-SLS e 857/2020-SLS, solicitamos a manifestação de

V.Sa, sobre a denominada "Mina Emma" e demais assuntos correlatos, no
sentido de esclarecer:
2.1.
os critérios objetivos, premissas relevantes, parâmetros,
metodologia, envolvidos nesse processo de avaliação de impacto que, segundo
informado pela Companhia no Fato Relevante de 30/06/2020, "potencializará a
capacidade operacional da MMX para produção e venda de minério de
ferro" (prestar informações quantitativas e qualitativas, confrontando com o
passivo e ativo divulgados da Companhia, entre outras informações julgadas
relevantes);
2.2.
os critérios objetivos que possam deﬁnir a expressão "grande
relevância econômica para a Companhia", conforme consta do Comunicado
ao Mercado de 06/10/2020;
2.3.
os efetivos trabalhos de campo realizados em 2020 (ou, no limite,
no ano de 2019) na região de localização do "ativo" pela "auditoria de recursos
e reservas contratada pela Companhia" (conforme mencionada na Petição
protocolizada no âmbito do Processo nº 0405866-57.2016.8.19.0001 anexada
ao Fato Relevante de 30/06/2020), esclarecendo (i) se as conclusões foram
baseadas em amostras coletadas e analisadas por terceiros ou se pelos
próprios técnicos dessa empresa de "auditoria de recursos e reservas
contratada pela Companhia"; (ii) os honorários pagos/reconhecidos no
resultado pela MMX pelo trabalho efetuado; e (iii) as datas em que foram
coletadas as principais amostras utilizadas nas conclusões;
2.4.
os valores atuais que individualmente poderão ser reconhecidos
nas demonstrações ﬁnanceiras, no caso de a MMX vir a lograr êxito nos
pedidos e condições aventados no Fato Relevante de 30/09/2020;
2.5.
os ativos da MMX que se encontram operacionais (produzindo) na
presente data, número de empregados diretamente ligados à mineração e os
principais "ativos" que não se tornaram operacionais e/ou não materializaram
a expectativa de produção esperada pela MMX no passado;
2.6.
o mês e o ano da última produção considerada relevante e
informada publicamente pela MMX, detalhando o critério de relevância
utilizado, bem como quantiﬁcando a "contribuição" da Mina Emma para
alcançar essa produção;
2.7.
as medidas atuais (e documentadas) que a MMX tomou para se
certiﬁcar de que a "capacidade aproximada de produzir 2 milhões de
toneladas de minérios de ferro por ano com uma expectativa de operação
estimada em cerca de 70 anos." (conforme mencionada na Petição
protocolizada no âmbito do Processo nº 0405866-57.2016.8.19.0001 anexada
ao Fato Relevante de 30/06/2020) é resultado de uma avaliação neutra e
representa de forma ﬁdedigna as projeções de produção e de
extração, considerando inclusive os custos de exploração;
2.8.
a quantidade de minério já "extraída" individualmente desse "ativo"
no passado, indicando os relatórios de produção, mencionados em
documentos arquivados no sistema Empresas.NET (detalhando dia, data e
hora), em que tal produção foi registrada, confrontando necessariamente com
a projeção realizada no âmbito da "primeira estimativa da exploração
minerária para a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) por ocasião da
Oferta Pública Inicial das ações ordinárias da MMX S.A.." (conforme
mencionada na Petição protocolizada no âmbito do Processo nº 040586657.2016.8.19.0001 anexada ao Fato Relevante de 30/06/2020);

2.9.
as informações atualizadas, sobre (i) o processo de recuperação
judicial, detalhando os principais recursos judiciais envolvendo a falência
decretada em 2019 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; (ii) a última data
em que a Companhia reportou receita operacional; e (iii) o último período
em que apresentou lucro líquido decorrente das atividades operacionais,
destacando se, na ocasião reportada, houve contribuição de receita
decorrente da operação da Mina Emma;
2.10.
os motivos que levaram V.Sª. a não divulgar com destaque que,
nesse momento, existe somente a intenção de recuperar a Mina Emma,
ainda que materializada em petição judicial e que a concretização depende
de fatores que não estão no controle da Companhia; e
2.11.
as razões que levaram a Companhia a arquivar, em anexo ao Fato
Relevante de 30/06/2020, o inteiro teor da Petição Judicial citada acima,
considerando que, aparentemente, essa medida não vinha sendo realizada
quando da divulgação de outros Fatos Relevantes protocolizados no Sistema
Empresas.NET que tratam de temas correlatos ao processo de recuperação
judicial.
3.
Ademais, haja vista as repercussões do caso concreto, bem como as
ponderações dispostas no item 2.11 acima, divulgar, resguardado eventual sigilo
judicial, todos os documentos (de autoria da Companhia ou de
terceiros) relacionados aos assuntos citados na mencionada Petição Judicial que
constem do Processo 0405866-57.2016.8.19.0001, mantendo o mencionado
arquivo atualizado, de maneira a possibilitar a avaliação reﬂetida e independente
dos fatos por parte dos investidores interessados.
4.
Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada
ao Sistema IPE, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre
questionamentos da CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de
manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime a eventual
apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de Fato Relevante,
nos termos da Instrução CVM nº 358/02. Para melhor entendimento das
informações prestadas, solicitamos que cada item acima seja respondido
separadamente por item, em um único documento, de toda forma.
5.
Relembramos que a atuação dos administradores de companhia
aberta, no exercício dos deveres ﬁduciários previstos na legislação societária, deve
buscar, de forma diligente, eliminar ou mitigar o risco de questionamentos quanto
à neutralidade da informação produzida, evitando linguajar superlativo e
divulgando informações de forma clara, completa e precisa sobre os fatos que
possam impactar a situação patrimonial ou desempenho da companhia.
6.
Alertamos que caberá à Superintendência de Relações com Empresas,
no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei
nº 6.385/76, e no art. 7º, combinado com o art. 8º, da Instrução CVM nº 608/19,
determinar a aplicação de multa cominatória, sem prejuízo de outras sanções
administrativas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo não cumprimento das
exigências formuladas, até o dia 16/10/2020.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Guilherme Rocha Lopes,

Gerente, em 14/10/2020, às 20:32, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 14/10/2020, às 20:40, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1116248 e o código CRC 32947BD4.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1116248 and the "Código CRC" 32947BD4.

Referência: Processo nº 19957.007131/2020-07

Documento SEI nº 1116248

Base Relatório
Consolidação Recursos Minerais MMX ‐ Atualizado em 07 Fevereiro de 2013
Medido
(Mt)

Mina 63

Indicado
(Mt)

Fe%

Fe%

Inferido
(Mt)

Fe%

Total (Mt)

Fe%

Potencial
(Mt)

Fe%

Total (Mt)

Fe%

50,24

51,79

29,83

51,64

15,10

49,76

95,17

51,42

1

52

96

51

Urucum Ne

3,17

55,23

34,00

53,03

32,84

50,95

70,01

52,15

28

ND

98

ND

Rabicho Sul

‐

23,16

48,69

4,38

47,67

27,54

48,53

94

ND

122

ND

86,99

51,40

52,32

50,33

192,72

51,27

123

ND

316

ND

Total MMX Corumbá

53,41

‐
51,99

ND=não determinado
Massas em base umidade natural
Observações
* Os recursos medidos, indicados e inferidos da Mina 63 foram certificados pela SRK em outubro de 2010.
* Os recursos medidos, indicados e inferidos de Urucum NE foram os certificados pela SRK em março de 2008.
* Os recursos indicados e inferidos de Rabicho Sul foram certificados pela SRK em dezembro de 2009.
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INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo descrever as diversas operações
unitárias da Mina 63, de propriedade da empresa MMX Corumbá Mineração e
Metalurgia Ltda. (MMX), localizada no município de Corumbá / MS.
Este projeto está baseado na ampliação da capacidade produtiva da
operação anteriormente desenvolvida pela empresa Sociedade Brasileira de
Imóveis Ltda., detentora dos direitos minerários ora sob controle da MMX.
Em termos ambientais, o projeto tem sido inteiramente desenvolvido
atendendo à legislação pertinente, assim como as diretrizes institucionais da
MMX, relativas à redução do impacto ao meio ambiente.

2.

LOCALIZAÇÃO DA MINA

O acesso à Mina 63, localiza-se a 20 km do centro de Corumbá pela BR–
262 no sentido Corumbá – Campo Grande, passando por estrada carroçal em um
trecho de 5,3 Km após balança rodoviária da CVRD (Companhia Vale do Rio
Doce), utilizando-se assim do acesso da Urucum Mineração S/A.

BR- 262

Pátio CVRD

Acesso Mina 63
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GEOLOGIA DA MINA

Localmente a geologia é compreendida por dois domínios, o domínio
eluvionar (de idade proterozóica) e o domínio coluvionar (de idade terciária e
quaternária). O domínio eluvionar é compreendido por depósitos sedimentares do
Grupo Jacadigo, Formação Banda Alta. Este domínio foi gerado pela ação
intempérica (hidrólise total e /ou parcial) que promoveu a lixiviação da sílica da
seqüência jaspilítica. Na morraria Urucum a Formação Banda Alta, é constituída
por um pacote de sedimentos ferruginosos, caracterizado pela alternância de
jaspilitos com sedimentos clásticos ferruginosos, contendo até quatro camadas de
manganês. Na porção basal da seqüência tem-se camada de manganês com
espessura de até 4 m. O protominério jaspilítico tem teor médio de 55% Fe (t), é
considerado como um dos mais elevados teores primários em ferro dentre todos
jazimentos do mundo. Os recursos deste material superam 50 bilhões de
toneladas em todas as morrarias constituídas pelo Grupo Jacadigo na região de
Corumbá.
Já o domínio coluvionar é caracterizado por depósitos detríticos, que
circundam a morraria Urucum, com disposição espacial na forma de leques como
também alongadas. Formam pacotes expressivos de sedimentos com espessura
variando de métrica a decamétrica. Os depósitos são constituídos por fragmentos,
predominantemente angulosos, que vão de seixos a matacões, compostos
principalmente de sedimentos ferríferos (hematita fitada, jaspilito, arcóseo e
arcóseo ferruginoso) oriundos, da Formação Band´Alta, morraria Urucum.
Localmente, podem estar recobertos por solos vermelhos a marrom-escuro, de
caráter argilo-silto-arenoso e ferruginoso, ocorrendo, também, blocos e matacões
soltos, comprovando que os processos intempéricos continuam atuando sobre as
escarpas. Os fragmentos distribuem-se caoticamente, observando-se, entretanto,
uma diminuição de tamanho proporcionalmente ao aumento da distância da base
das escarpas. Porções lateritizadas, ocorrem em áreas coluvionares distais, nas
proximidades da BR -262.
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INFRA-ESTRUTURA DE MINA

Com relação á infra-estrutura, a Mina 63 conta com equipamentos para
abertura de acessos, manutenção da vias de acessos e controle ambiental nas
vias, como também controle e gerenciamento das barragens de rejeito para
posterior decantação dos finos gerados no processo de beneficiamento de
minério de ferro. Os equipamentos utilizados nessa fase do processo são: 1 (um)
trator de esteiras tipo D-8 T, marca Caterpillar; 1 (uma) Motoniveladora tipo 140 H,
marca Caterpillar; 1 caminhão pipa com capacidade de 20.000 litros, acoplado
com bicos aspersores e canhão de água com alta pressão para caso de combate
a incêndios na vegetação.
Agregados a fase de infra-estrutura, os equipamentos citados auxiliam na
recuperação de áreas degradadas, atuam no abatimento de poeira em suspensão
causado pelo tráfego de caminhões e juntos trabalham na abertura e recuperação
de acessos utilizados na lavra e no avanço de mina de acordo com planejamento
de lavra elaborado.
Seguindo os procedimentos de controle ambiental, com relação à
implantação da estrada de acesso, esta teve seu traçado locado de forma a
minimizar o impacto, priorizando ao longo do seu traçado, acessos existentes,
áreas antropizadas e/ou que não apresentam restrições com relação às
interferências previstas. A fase de infra-estrutura executa a retirada e estoque da
camada orgânica representada pelo horizonte A, correspondente à camada
superficial do solo sendo removida e devidamente armazenada para que possa
ser utilizada na recuperação das áreas degradadas. Esse procedimento é
fundamental para que haja equilíbrio entre as operações unitárias de lavra e a
recuperação de áreas degradadas.

5.

LAVRA

No que diz respeito às operações unitárias da lavra, a Mina 63 irá
beneficiar em sua Planta de Beneficiamento aproximadamente 2,1 Mtpa (milhões
de toneladas por ano) de produto (LUMP), o que corresponde a aproximadamente
4,2 Mtpa de ROM (Run Of Mine), considerando uma taxa de recuperação em
massa de 50%.
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Buscando obter um melhor rendimento entre produção e qualidade do
minério, e com base num modelamento geoestatístico, o planejamento de mina a
curto, médio e longo prazo, seguirá como premissas a utilização de blendagem
em pelo menos duas frentes de lavra, garantido assim a possibilidade de redução
da variação dos teores exigidos pelo cliente, bem como otimização da reserva
existente, mantendo sempre o alto grau de confiabilidade exigido na qualidade e
tonelagem requeridas pelo cliente.
A partir do planejamento de lavra, dimensionou-se a frota a ser utilizada na
operação da Mina 63, levando em consideração a necessidade de blendagem e
as distâncias médias de transporte no lay-out da Mina.
Portanto, para definição de forma otimizada e segura da frota de
equipamentos do empreendimento e para que se alcance os melhores resultados
operacionais e em custo possíveis, foram desenvolvidos simuladores e modelos
estatísticos, baseados na metodologia Six Sigma com a ferramenta DOE (Design
of Experiments), que permite identificar várias alternativas de equipamentos a
serem utilizados na mina, bem como suas capacidades produtivas.
O cálculo de dimensionamento de escavadeira foi realizado em 6 etapas.
Tendo como início a definição do fator de enchimento da caçamba, cálculo do
tempo de ciclo, cálculo dos ciclos efetivos por hora, cálculo da capacidade
requerida da caçamba, escolha do modelo da escavadeira, base volume da
caçamba e escolha do veículo de transporte.
Já o cálculo de dimensionamento da frota (caminhões) teve como base as
seguintes etapas: Cálculo do ciclo de transporte, que tomo como base três
fatores, são eles, tempo fixo, tempo de transporte carregado e tempo de
transporte vazio; Análise da frota com base no número de caminhões e análise da
frota com base no número de equipamentos de carregamento e sua respectiva
produtividade (escavadeira).
Com a utilização do DOE conseguiu-se realizar uma análise com maior
riqueza de elementos quantitativos, objetivando identificar quais fatores causam a
maior variação na produtividade da frota e quais os principais gaps encontrados
para otimização da frota desde a concepção do projeto. Foram analisados três
fatores fundamentais para uma excelente produtividade da frota, onde para cada
fator foram realizados cálculos estatísticos em dois níveis e tendo como variável
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resposta a produtividade dos caminhões (t/h). Dessa forma foram planejados 8
experimentos diferentes que ajudaram na confecção do DOE.

Fatores analisados:

Níveis

Capacidade do caminhão

27 toneladas

35 toneladas

Tipo de escavadeira

1,5 m³

2,2 m³

Tempo de ciclo

Médio

Ruim

Variável resposta:

Produtividade dos caminhões (t/h)

Além do DOE, foram tomadas como base 3 premissas diferentes que
podem avaliar como se comportaria a frota em variadas situações. São elas:
Premissa 1: DMT = 2,5 Km (Distância média de transporte);
Disponibilidade = 90%;
Fator de Utilização = 83%;
Rendimento Operacional  75 %;
Velocidade Média = 15 km/h (distância percorrida/tempo necessário para
percorrer a mesma distância em 1 hora);
Capacidade da usina estimada = 473,84 t/h (420,96 + 52,88 t/h + Margem
de segurança).
Premissa 2: DMT = 2,5 Km (Distância média de transporte);
Disponibilidade = 90%;
Fator de Utilização = 75%;
Rendimento Operacional = 67,5%;
Velocidade Média = 11 km/h (distância percorrida/tempo necessário para
percorrer a mesma distância em 1 hora);
Capacidade da usina estimada = 473,84 t/h (420,96 + 52,88 t/h).
Premissa 3: DMT = 2,5 Km (Distância média de transporte);
Disponibilidade = 90%;
Fator de Utilização = 83%;
Rendimento Operacional  75 %;
Velocidade Média = 11 km/h (distância percorrida/tempo necessário para
percorrer a mesma distância em 1 hora);
Capacidade da usina estimada = 473,84 t/h (420,96 + 52,88 t/h).
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A capacidade de produção da Usina foi corrigida em função da forma de
cálculo da planilha que leva em consideração a produtividade baseada em horas
calendário, portanto: Capacidade nominal da usina = 522,4 + 72,52 = 594,92 t/h +
Margem de segurança de aproximadamente 10%, logo, Capacidade nominal da
usina com produtividade corrigida para horas calendário = 420,96 + 52,88 =
473,84 t/h + Margem de segurança de aproximadamente 10%. A fórmula de
conversão leva em consideração um Rendimento Operacional da Usina =
80,06%, portanto tem-se, 24 (horas) x 80,06 % = 19,21 horas efetivas para a
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Usina. Já para a planta Azteca, têm-se um Rendimento Operacional da Azteca =
72,92%, logo, 24 (horas) x 72,92% = 17,5 horas efetivas da Azteca. Assim, a
Fórmula de conversão é igual a (Horas efetivas x Produtividade Nominal da
Usina)/(horas calendário) = Capacidade nominal da usina com produtividade
corrigida para horas calendário , portanto 19,21 x 522,4 / 24 = 420,96 t/h, para
Usina e 17,5 x 72,52 / 24 = 52,88 t/h, para Azteca.

Como resultado final obteve-se um dimensionamento da frota de 2 (duas)
escavadeiras com capacidade da concha para 1,5 m³, tipo 320 CL, marca
Caterpillar; 14 (quatorze) caminhões basculantes com capacidade de 27
toneladas, com freios especiais tipo retarder, modelo P 360, 6X4, marca Scania e
1 (uma) pá carregadeira com capacidade da concha para 5 m³, tipo CAT 980 G,
para auxiliar a escavadeira na lavra, estoques de ROM, bem como alimentação
ou recuperação de minério na planta de beneficiamento.
O modelamento do pit será composto por lavra a céu aberto, em formato
convencional com níveis formando bancadas de 5 (cinco) metros de altura e com
bermas de largura mínima de 15 (quinze) metros, inclinação do talude em 10º,
leiras de proteção com altura mínima de 2/3 do tamanho do pneu do maior
equipamento da mina, rampas com inclinação máxima de 12,5 %. O modus
operandis da lavra será composto por desmonte mecânico, utilizando escavadeira
hidráulica e rompedor hidráulico, onde não será necessária a utilização de
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explosivos industriais nas operações unitárias da mina. O carregamento será
realizado, também, por escavadeira hidráulica e o transporte pelos caminhões
basculantes com capacidade de 27 toneladas. O minério será transportado para
britagem primária, podendo também ser encaminhado ao estoque pulmão de
ROM, para posterior alimentação na moega da britagem primária.

Altura
Crista

Berma
Inclinação

Durante o carregamento dos caminhões, o posicionamento ideal do
caminhão se dá quando o trilho interior da plataforma do caminhão encontra-se
embaixo do pino de articulação da lança e do braço. Dessa forma para obtenção
da produção máxima, a zona de operação deve limitar-se à mesma largura do
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material rodante da escavadeira, onde os caminhões devem ser posicionados o
mais próximo possível da linha central da máquina. A máquina deverá ser
posicionada de modo que o braço fique vertical quando a caçamba estiver cheia,
pois se a unidade estiver mais afastada da borda, a força de desagregação será
reduzida, aumentado assim o tempo do ciclo de carregamento como também
provocando esforço desnecessário ao sistema hidráulico do equipamento, o que
compromete a vida útil da peça. Se a unidade estiver mais próxima da borda, é
possível que ocorra mordedura. Se isto ocorrer, mais tempo será despendido
recuando-se o braço para posterior carregamento do caminhão.

As vias para transporte de minério devem respeitar nas curvas, ângulo de
curvatura mínimo, bem como o percentual de elevação em relação ao seu raio
para melhor desempenho dos caminhões e conseqüente menor desgaste dos
pneus e da estrutura do chassi do caminhão. O posicionamento dos caminhões
para basculamento ou carregamento deve, preferencialmente, ser realizada com
única manobra, para redução do tempo do ciclo operacional e conseqüente ganho
de produtividade.
Enfim, este memorial descritivo das operações unitárias na Mina 63
explicitou de forma resumida como funcionará o empreendimento da MMX
Corumbá e como a Gerencia de Operações irá atuar para o alcance dos objetivos
e metas estabelecidos de acordo com as políticas internas da MMX.

