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Ele chegou na Vanádio de Maracás em 2014, como gerente geral. Desde abril 
de 2016, é o presidente da Largo Resources Brasil. A ascensão rápida foi mais 
que merecida. No final de 2015, já como diretor de Operações, o engenheiro 
de minas formado na turma de 1985 pela UFMG (Universidade Federal de 
Minas Gerais), Paulo Guimarães Misk, se viu com sua equipe diante de uma 
planta com uma recuperação baixíssima, custos altos e produção de apenas 
400 t/mês, quase metade da prevista no projeto. E o pior, estavam sós. Os 
técnicos sul-africanos que trouxeram a tecnologia para a mineradora já ha-
viam voltado a seu país.
“Tivemos que aprender na raça”, lembra Misk. E aprenderam. A lista de 
problemas faria inveja a dos crimes de muitos políticos e empresários 
desmascarados na Lava Jato. Das variações de PH e temperatura à re-
moção de sílica, que produziu o primeiro vanádio laranja do mundo. 
Quase toda a planta teve de ser remodelada, ora para aumentar a ca-
pacidade, ora para melhorar a eficiência, ora porque simplesmente não 
funcionava. A equipe se reunia diariamente para discutir os ajustes, fa-
zendo intervenções pontuais, mas definitivas. O ramp up da mineradora 
se alongava e foi preciso renegociar dívidas, salários, contratos de servi-
ços e insumos. Como toda junior company cujo principal investimento 
se complica, a Largo Resources também tinha problemas de capital.
Em cerca de um ano, ao final de 2016, o esforço foi recompensado. “Nosso 
resultado foi 127% maior que o previsto no budget. A recuperação aumen-
tou para 95% na moagem e lixiviação e  para 98,3 % na planta química. A 
produção atingiu 828 t/mês, aumentando em 90% nossa capacidade no-
minal”, conta o presidente. Neste ano, a empresa já recebeu duas visitas 
de uma empresa aeroespacial. O setor é exigente - certifica o produto na 
própria planta de produção - mas paga muitíssimo bem por um vanádio de 
qualidade Premium como o da VMSA: cerca de US$ 5,38/libra atualmente.
Nesta entrevista exclusiva à revista In The Mine, Misk detalha a escalada 
que levou a mineradora a se tornar realidade. Fala das perspectivas do mer-
cado mundial desse metal “verde”, da atual política mineral brasileira e de 
seus planos como recém empossado coordenador de Mineração da Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá (CCBC). Elogia os fornecedores que o apoiaram 
nos tempos ruins e mais ainda à equipe de funcionários, num reconheci-
mento  bastante sincero: “O que fizemos foi obra de todos”, afirma. Esse 
espírito de grupo, aliás, se reflete no que afirma ser seu projeto de vida: “Ser 
feliz. Mas não sozinho. Com todos que me rodeiam”.

O LÍDER DA NOVA ROTA

Por Tébis Oliveira

“ É um projeto 
inédito nas 
Américas, com 
investimento em 
torno de US$ 350 
milhões, obtidos 
junto ao mercado 
canadense de 
capitais e a 
bancos brasileiros, 
e cuja tecnologia 
foi trazida da 
África do Sul”
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DE PROCESSO
DO VANADIO

Mão de Obra
Direta 43.7
Indireta 56.3

Ações Comunitárias
Dinamismo Econômico 13
Capital Institucional 3
Capital Humano 22
Capital Social 0,12
Outros 62
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vanadato de sódio. O calcinado, ainda quente, segue 
para a lixiviação, passando da fase sólida para a líqui-
da. Há uma nova filtragem, com separação do miné-
rio de ferro, remoção de sílica, precipitação - adição 
de sulfato de amônia, gerando o metavanadato de 
amônia -, nova filtragem, evaporação, remoção da 
amônia e fusão para obtenção de flakes, comerciali-
zados para o setor de ferro-vanádio (90% do mercado 
mundial) e para a indústria química e aeroespacial.
 
ITM: Já há uma demanda pela indústria química 
e aeroespacial?
Misk: Ainda é uma demanda pequena. Em maio pas-
sado, tivemos duas visitas de uma empresa aeroespa-
cial para certificação do nosso produto. É um setor 
muito exigente e a certificação é realizada diretamen-
te na planta de produção. Em abril, vendemos 80 t 
para os Estados Unidos (EUA), pelo preço Premium, 
que é o do vanádio de alta pureza, de US$ 5,85/libra 
(485 g). É um preço relativamente alto porque o ma-
terial é incomum. 

ITM: Como são os preços, no geral?
Misk: Bastante voláteis, dependendo da oferta e de-
manda. Em um pico em 2005, chegou a US$ 32/li-
bra. Em 2007, era de US$ 7,50/libra, subiu a US$ 15/
libra e, até 2014, embora variasse, nunca foi menor 
que US$ 5/libra. Já em 2015, caiu a US$ 2,38/libra. 
A China é o maior produtor (55% do total), a partir 
da escória de sua indústria siderúrgica, seguida da 
Rússia, África do Sul, Venezuela, que produz a partir 
do petróleo, e Brasil, o que já nos coloca como um 
player importante no mercado mundial. 

ITM: Há um contrato de fornecimento exclusivo 
com a Glencore, não?
Misk:  Sim. Até 2020, toda a nossa produção irá 
para a Glencore, um grande parceiro e player mun-
dial importante na área de vanádio. O fornecimento 
para aquela empresa do setor aeroespacial se inclui 
nesse contrato e previa, inicialmente, a venda de va-
nádio com especificação padrão. Em função da boa 
qualidade de  nosso material, conseguimos revisar 
essa cláusula. Hoje, todo vanádio vendido para a 
indústria aeroespacial e química com um prêmio 
maior, terá o valor desse prêmio dividido entre a 
VMSA e a Glencore. 

ITM: Qual é o histórico da Vanádio de Maracás?
Misk: O projeto da Vanádio de Maracás, na Bahia, 
começou na década de 1980. A CBPM (Cia.Baiana de 
Pesquisa Mineral) descobriu um depósito de magne-
tita, que é um minério de ferro, com vanádio associa-
do. Em 1984, ela se associou ao Grupo Odebrecht e 
criou a Vanádio de Maracás S/A (VMSA). Em 1990, a 
Caemi Mineração e Metalurgia entrou no negócio e 
foram realizadas pesquisas geológicas e estudos de 
beneficiamento mineral. Mas o projeto não saiu do 
papel. Em 2006, a Largo Resources teve a ousadia de 
adquirir a empresa e elaborar um plano de negócios 
para uma produção de 9,6 mtpa de vanádio, cerca 
de 7% da produção mundial. É um projeto inédito 
nas Américas, com investimento em torno de US$ 
350 milhões, obtidos junto ao mercado canadense de 
capitais e a bancos brasileiros, e cuja tecnologia foi 
trazida da África do Sul. A produção foi iniciada em 
agosto de 2014 e em fins de setembro foi despachado 
o primeiro lote de vanádio.

ITM: Quais são as configurações da mina e da 
planta de beneficiamento?
Misk: A mina é a céu aberto, com bancadas de 5 m 
para o minério e de 10 m para o estéril. A lavra é 
realizada por escavadeiras de até 70 t e o transporte 
interno por caminhões rodoviários. Já na britagem, 
em 3 estágios, ocorre uma separação magnética a 
seco, para remover o piroxenito que vem associado 
a uma parte da magnetita. O produto britado segue 
para a moagem e depois para a concentração mag-
nética, em 4 estágios, produzindo um concentrado 
apto ao processo pirometalúrgico. Aqui, é importante 
destacar que, além de termos o minério com o maior 
teor de vanádio do mundo (média de 1,17%), o nosso 
concentrado de magnetita tem 3,4% de vanádio, teor 
60% superior ao das reservas sul africanas. Com isso, 
temos um menor custo no processo de pirometalur-
gia, produzindo mais vanádio com a mesma quanti-
dade de material. 

ITM: Como é o processo pirometalúrgico?
Misk: A partir da concentração, temos os processos 
pirometalúrgico, químico e de fusão. A pirometalurgia 
é, basicamente, a calcinação do concentrado em um 
forno, com adição de carbonato de sódio, que oxida 
a magnetita para a liberação do vanádio, gerando o 
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ITM: E quais são os custos de produção da VMSA?
Misk: Chegaram a ser de R$ 40 mil/t no início de 
2016, para um preço de mercado de R$ 16 mil/t. Uma 
situação insustentável. Em abril desse ano, já havía-
mos reduzido para R$ 25 mil/t e, em junho, para R$ 
22 mil/t. Em setembro/2016, revertemos nosso resul-
tado para um saldo positivo e, no final do ano, o 
preço do vanádio já havia subido para R$ 33 mil/t.

ITM: Porque os custos eram tão elevados?
Misk: No final de 2015, a equipe sul-africana que ha-
via dado suporte tecnológico ao projeto tinha voltado 
ao seu país. O desafio para fazer a empresa acontecer 
ficou nas mãos dos brasileiros. Verificamos que varia-
ções pequenas de temperatura, PH ou quantidade de 
reagentes resultavam em comportamentos completa-
mente diferentes do material na planta piloto em re-
lação às verificadas na África do Sul. Em uma ocasião, 
durante a remoção de sílica, o vanádio adquiriu uma 
forte cor alaranjada. Algo que um dos maiores espe-
cialistas em vanádio no mundo, que estava conosco, 
disse nunca ter visto na vida. Começamos 2016 com 
uma recuperação baixíssima, custos altos e uma pro-
dução que não passava de 400 t.

ITM: Um ramp up bastante complicado...
Misk: Sim e também de muito aprendizado e dedi-
cação. Eu tiro o chapéu para a equipe da Largo, que 
acreditou em um propósito e se esforçou muito para 
realizá-lo. Fazíamos reuniões diárias para discutir os 
ajustes necessários. Além do ramp up, não podemos 
esquecer que a Largo, mesmo sendo uma empresa 
muito arrojada, é uma junior company, com todas as 
dificuldades de capital decorrentes dessa condição.

ITM: O maior problema era na fase final do pro-
cesso?
Misk: Não só. Tivemos problemas sérios de disponi-
bilidade de equipamentos, que tornavam a operação 
instável. Substituímos dois britadores e instalamos um 
dry-mag para o minério disseminado e uma britagem 
móvel para operar com minério maciço. Para obter 
um concentrado mais puro, adicionamos três conjun-
tos de separadores magnéticos ao que existia, recon-
figuramos o circuito e otimizamos a moagem e a clas-
sificação. Na lixiviação, aumentamos a capacidade de 
bombeamento, duplicamos as linhas e instalamos um 

novo filtro. Na planta de secagem, trocamos todas as 
válvulas. Foram intervenções pontuais e definitivas. 
Tivemos de aprender tudo na raça. O foco nunca foi 
achar um culpado, mas resolver os problemas, atuan-
do no fundamental.

ITM: Quais foram os resultados dessas interven-
ções?
Misk: Em dezembro de 2016, nosso resultado foi 
127% maior que o previsto no budget. A recuperação 
aumentou para 95% na moagem e lixiviação e para 
98,3%  na planta química. A produção passou de 800 
t/mês em junho para 828 t/mês em dezembro. Neste 
ano, entre o final de março e início de abril, tivemos 
uma parada no forno de 20 dias. Substituímos o sis-
tema de alimentação e o refratário do equipamento. 
Com essas melhorias, nossa capacidade atual já é de 
840 t/mês ou cerca de 10 mtpa. Para 2017, o desafio 
é chegar a 880 t/mês.

ITM: A VMSA chegou a renegociar dívidas?
Misk: Em determinado momento, tivemos de renego-
ciar pagamentos e valores de contratos de serviços e 
insumos. Por isso, considero muito nossos fornecedo-
res, que também acreditaram no projeto. Um exem-
plo, no caso de insumos, é o do sulfato de amônia. 
Usávamos o tipo “Grau Técnico” e, após testes em la-
boratório, identificamos que o tipo “Grau Fertilizante” 
não interferia no processo, embora se comportasse 
diferente do ponto de vista físico. Nosso fornecedor 
nos ajudou, mesmo reduzindo sua margem de lucro, 
e implementamos a mudança em outubro/2016, com 
uma economia de custos de 32%. Esse trabalho de 
avaliação, otimização de custos e consumo eficiente 
tem sido constante.

ITM: E quanto à folha de salários?
Misk: Na negociação sindical que tivemos no ano 
passado, não prevíamos  qualquer reajuste. Mas deci-
dimos corrigir os salários até R$ 3 mil pela inflação e 
conceder um aumento fixo de R$ 300 para os salários 
até R$ 6 mil. Acima dessa faixa não houve reajuste. 
Por outro lado, criamos um PPR (Programa de Parti-
cipação de Resultados) para todas as vezes em que 
atingirmos ou superarmos o resultado previsto. Os 
funcionários compraram a ideia e, neste ano, a prévia 
é de um salário/ano e, talvez, de 1,3 salário/ano. 
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ITM: Quantos funcionários há hoje?
Misk: Atualmente, temos 339 empregados pró-
prios e 373 terceirizados. A mina é terceirizada. 
Como ela representa cerca de 17% de nosso cus-
to de produção, preferimos focar nosso investi-
mento na melhoria de nossos processos indus-
triais. Temos um bom parceiro, que nos ajuda 
bastante e tem realizado um bom trabalho que é 
a Fagundes Mineração.

ITM: A empresa mantém programas de susten-
tabilidade?
Misk: Temos dois projetos de qualificação profis-
sional: um curso de eletromecânica, que já formou 
109 inscritos, dos quais contratamos 20, e um de 
qualificação de fornecedores, que abrangeu 120 
empresas em um treinamento de 250 h, incentivan-
do o empreendedorismo local. Também temos o 
programa de coleta seletiva, que envolve 28 famí-
lias  em uma associação, e o projeto de apicultura, 
com 26 famílias, que está criando uma marca pró-
pria: a Abelha Rainha. Na área de esportes iden-
tificamos, em 2016, a iniciativa de um policial de 
Maracás, que ensinava judô e jiu-jítsu para cerca de 
20 crianças em uma garagem. Fechamos uma par-
ceria com a prefeitura da cidade, doamos parte de 
um alojamento e, com outras empresas da região, 
fizemos sua reforma. Hoje, há duas salas com tata-
mes, sala de estudos, biblioteca, cantina, vestiário 
e uma área externa para atividades físicas, que já 
atendem a mais de 160 crianças, entre 6 e 18 anos. 

ITM: Quais foram as compensações ambien-
tais para a implantação do projeto? 
Misk: Fazemos a conservação de dois parques 
ecológicos, com investimentos da ordem de R$ 1 
milhão. Em um deles, na nascente do rio Tibiri-
çá, temos ainda o compromisso de revitalizar um 
bosque natural de eucaliptos. Em nossa sede, na 
Fazenda São Conrado, mantemos uma reserva de 
preservação permanente com 1.140 ha de mata 
nativa, basicamente caatinga, além de fauna local, 
e um viveiro de plantas, que produz 20 mil mu-
das/ano para reflorestamento. Neste ano, devido à 
forte crise hídrica no estado, estamos disponibili-
zando água de nosso sistema de captação para os 
caminhões municipais. Também vamos prover a 

comunidade de Água Branca de água potável, atra-
vés da construção de uma ETA. Forneceremos a 
água e a prefeitura irá operar a estação e distribuir 
a água a cerca de 80 famílias.

ITM: Em termos de mercado, quais são as ex-
pectativas para o vanádio?
Misk: A tendência, a médio prazo, é de uma de-
manda maior que a oferta e elevação de preços. 
Há novas aplicações bastante promissoras como a 
VRB (Vanadium Redox Battery), grandes células ou 
tanques com uma solução de eletrólitos de vaná-
dio, que armazenam o excesso de energia solar 
gerado durante o dia e a energia eólica produzida 
à noite, para uso futuro. Essa tecnologia segue a 
tendência de crescimento das energias alternativas. 
O vanádio é, naturalmente, um metal “verde”. Um 
quilo dele aumenta a resistência de 1 t de aço em 
30%, resultando em estruturas bem mais leves para 
aplicações diversas. Sua adoção em escala reduzi-
ria em 30% o impacto ambiental em toda a cadeia 
de utilização de aço, com uso mais eficiente dos 
recursos naturais.

ITM: Qual sua avaliação da política mineral 
brasileira hoje?
Misk: Tive o prazer, recentemente, de encontrar a 
delegação brasileira   no PDAC (Prospectors & De-
velopers Association of Canada). Temos o minis-
tro Fernando Coelho Filho, um político jovem que 
montou uma equipe extremamente competente: 
Vicente Lôbo à frente da SGM (Secretaria de Geo-
logia e Transformação Mineral), Eduardo Ledsham 
na CPRM (Cia.de Pesquisa e Recursos Minerais), 
Victor Bicca no DNPM (Departamento Nacional 
da Produção Mineral), além de Maria José Salum, 
Lilia Sant’Agostino, José Luiz Ubaldino Lima, etc. 
Hoje, essa equipe se reúne toda semana - o que 
não ocorria antes -, com uma agenda extremamen-
te positiva. Eu acho que os ventos da mineração 
brasileira vão melhorar e que vamos caminhar na 
direção certa, após muitos anos de estagnação. 

ITM: E quanto ao novo marco regulatório do setor?
Misk: O que está certo são alterações na CFEM 
(Compensação Financeira pela Exploração de Re-
cursos Minerais) e a transformação do DNPM em 
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P E R F I L
Nasceu em: Belo Horizonte (MG), em 22/06/1963

Mora em: Belo Horizonte, revezando com Maracás (BA)

Trajetória Acadêmica: Engenharia de Minas na turma 
de 1985 da UFMG. Engenharia Econômica na Fundação 
Dom Cabral. MBA em Gestão Empresarial e Programa 
de Gestão Avançada na FGV. Programa de Gestão 
Avançada pela Fundação Dom Cabral na França e África 
do Sul  

Trajetória Profissional: Após formado, trabalhei 7 
anos na construtora da família. Ainda em Minas Gerais, 
fui para a MBR (Minerações Brasileiras Reunidas), em 
Nova Lima, passando ao Grupo AMG, em São João Del 
Rey, onde respondi pela produção de óxido de tântalo 
e de nióbio. Após 9 anos como diretor das Operações 
de Talco da Magnesita, voltei brevemente para a AMG. 
Assumi, então, a diretoria de nióbio e fosfato da Anglo 
American, em Catalão (GO). Em 2014, vim para a 
Vanádio de Maracás como gerente geral, passando a 
diretor de operações e a presidente, em abril de 2016

Família: Meu tesouro: Adriana, minha esposa há 27 
anos e por quem sou apaixonado até hoje, e 2 filhos 
lindos, gêmeos, com 23 anos

Hobby: Mergulho. Outro dia pulei de paraquedas, mas 
acho que não vira hobby, apesar de ter gostado muito

Um ídolo: Profissionalmente, Jorge Paulo Lemann. No 
esporte, Ayrton Senna. O Papa Francisco. E minha mãe, 
Dona Terezinha, minha maior referência

Maior decepção até hoje: Não coleciono decepções. 
Tive várias situações em que errei ou que deram errado, 
mas foram oportunidades de aprendizado. Mesmo as 
que parecem injustas ou fruto da maldade alheia, eu 
passo à frente. Há tantas coisas boas para lembrar e 
valorizar que é melhor virar a página

Maior realização: Minha família

Um projeto: Ser feliz, mas não de uma forma isolada ou 
individual. Com todos que estão à minha volta: família, 
amigos, o porteiro do prédio

Um “conselho” a jovens engenheiros de minas: 
Façam tudo com paixão. Independente de ser ou não 
grandioso, façam bem feito e de forma que, em qualquer 
momento de seu caminho, possam olhar para trás e ver 
que valeu a pena
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agência. A bandeira de marco regulatório, que du-
rante anos só serviu para afugentar investimentos, 
parece descartada. Na minha opinião, a legislação 
minerária atual nem é tão problemática. Faltavam 
ações corretas como os leilões de áreas disponí-
veis, já mapeadas, pela CPRM e DNPM e a extinção 
da RENCA (Reserva Nacional do Cobre). 

ITM: Qual será sua atuação como coordenador 
de Mineração da Câmara de Comércio Brasil 
Canadá (CCBC)?   
Misk: O Brasil tem um potencial enorme de mine-
ração muito pouco explorado. Temos que investir 
muito em conhecimento geológico e, ao mesmo 
tempo, criar condições para o desenvolvimento das 
empresas e a implantação dos projetos. O Canadá 
é, destacadamente, o país com o melhor fluxo de 
investimentos mundiais em mineração. O histórico 
do Brasil, nos últimos cinco anos, é de perda de 
importância no cenário mundial, incluindo a Amé-
rica Latina. Países como o Chile e o Peru tem se 
destacado na Bolsa de Toronto e precisamos abrir 
nosso espaço. Para isso, vamos aproximar as polí-
ticas canadenses das oportunidades brasileiras. Na 
CCBC, queremos criar um fórum de debates, verifi-
car a demanda das empresas, promover a troca de 
informações e o acesso a tecnologias e atuar como 
representante do setor junto aos governos dos dois 
países. Fico feliz de ter sido convidado a contribuir 
com esse processo. 

PAULO GUIMARÃES
MISK.




