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COMUNICADO 

 
 Suspensão Temporária das Atividades de Mineração de Níquel Sulfetado  

 
 
A Mirabela comunica que, por motivos alheios à sua vontade, estará paralisando 
suas atividades operacionais, a partir do dia 10 de maio de 2016, ficando 
suspensas, inicialmente, até 31 de dezembro de 2016. Este prazo poderá ser 
encurtado ou estendido, dependendo do mercado internacional de níquel.   
 
Apesar de todo o esforço empreendido pela atual administração da Mirabela, ao 
longo dos últimos anos, no sentido de dar continuidade às operações, o 
constante e crescente declínio dos preços do níquel no mercado mundial, o 
levou a valores, hoje, insustentáveis para a manutenção das atividades do 
complexo de mineração e beneficiamento de níquel sulfetado operado pela 
empresa. 
 
A falta de perspectiva de aumento de preço do minério a  curto prazo coloca em 
risco a saúde financeira da empresa, comprometendo o desenvolvimento das 
atividades de lavra e beneficiamento, bem como o cumprimento de suas 
obrigações perante empregados e fornecedores.  
 
A Mirabela informa, ainda, que todo o complexo industrial, localizado na cidade 
de Itagibá, no estado da Bahia, permanecerá monitorado por uma equipe 
especializada. 
 
A Mirabela garante que, enquanto perdurar o período de paralisação de suas 
operações: 

• Serão mantidas regulares todas as obrigações, licenças, pagamentos de 

tributos e contribuições parafiscais que incidam ou venham a incidir 

sobre as suas áreas; 

• Continuará respeitando os direitos dos superficiários, vizinhos e 

comunidades;  

• Cumprirá com todas as obrigações legais trabalhistas e sociais;  

• Continuará o monitoramento e o gerenciamento da barragem de 

rejeitos incluindo o volume de água e a manutenção do freeboard; 
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• As atividades de controles ambientais e atendimento legal nos órgãos 

municipais, estaduais e federais permanecem inalterados e será o foco 

principal neste período. 

Paralelamente, continuará o desenvolvimento do Projeto Níquel Laterítico, o 
qual se encontra em estágio avançado, objetivando a venda de minério bruto 
para uma empresa colombiana. 
 
Nesta oportunidade a Mirabela agradece a todos os stakeholders envolvidos na 
busca de uma solução de curto prazo para que a empresa não suspendesse suas 
operações, notadamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado 
da Bahia, CBPM, poder legislativo estadual e municipais, prefeituras de Itagibá e 
Ipiaú, além do sindicato. A equipe da Mirabela continuará trabalhando para 
encontrar formas de reiniciar as operações tão logo seja possível e conta com a 
continuidade do apoio destes atores para que isso seja possível. 
 
A Mirabela lamenta profundamente esta medida ora necessária e espera que 
este cenário atual do valor do níquel, seja superado rapidamente, a fim de 
viabilizar um retorno das operações o mais breve possível, trazendo novamente 
crescimento e desenvolvimento para a região leste do estado da Bahia.   
 

 
 
 

 
Informações:  

Assessoria de Comunicação Social 
Mirabela Mineração  

 
 


