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HISTÓRICO E NOVOS PROJETOS

Evolução do Zinco no Brasil
Por Por Mathias Heider*

1. Histórico e projetos 
Os registros de produção de zinco associado ao 
concentrado de chumbo no país datam da primeira 
metade do século XX no Vale do Ribeira (SP) e em 
Adrianópolis (PR) e, entretanto, por não ter sido uma 
produção expressiva, seus dados estatísticos são pre-
cários. Em 1954, foi descoberta uma nova área com 
indícios da presença de zinco em Vazante (MG), cujas 
primeiras amostras foram colhidas pelo médico Ân-
gelo Solis. Nessa região foi implantada, em 1964/65, 
a primeira empresa que explorou zinco em maior es-
cala no Brasil, a Ingá (Masa Mineração), que operou 
até 1996/98, com um volume inicial de produção da 
ordem de 7.000 toneladas de zinco metálico contido 
por ano, quando foi decretada a sua falência (com 
um elevado passivo ambiental). 
Em 2004, a Votorantim adquiriu por US$ 40,8 milhões 
os direitos minerários da massa falida da Masa, com 
um potencial de reservas estimado em 13 milhões de 
toneladas de minério willemítico, com teor de zinco 
de 17,56%, o que significa reservas de 2,3 milhões de 
toneladas de zinco
A Mineração Boquira, no município homônimo 
na Bahia, iniciava suas operações por volta de 
1955/57, tendo como principal atividade a lavra de 
chumbo. Somente em 1972, com a modernização 
da sua usina de beneficiamento, passou a produzir 
zinco (ROM com teores de 2,5 a 3% Zn), sendo que 
as pilhas de rejeito da mineração, remanescentes 
em Boquira, possuem um potencial de reaproveita-
mento de chumbo e zinco. A mineradora encerrou 
suas atividades na década de 1990, com a queda da 
cotação do chumbo e zinco, dentre outros fatores.

Em 1988, a Mina de Morro Agudo iniciava suas ope-
rações em Paracatu (MG), apesar de existirem regis-
tros de extração incipiente de minério desde 1978. 
A concessão e instalações foram adquiridas em 1984 
pelas empresas Ingá (Masa), Paraibuna e Votoran-
tim, da Metamig, sendo que, em 1988, a Votorantim 
assumiu o controle de toda a empresa. Cabe des-
tacar que a Mina de Morro Agudo também produz 
chumbo, sendo a única produtora primária desse 
metal no Brasil. A unidade passou também a pro-
duzir calcário agrícola, a partir do reaproveitamento 
dos resíduos da sua produção, contendo cerca de 
2,5 Kg de zinco na sua composição para cada to-
nelada, que atua como micronutriente para plantas.
Entre 2006 e 2008, a empresa Prometálica, localiza-
da em Rio Branco (MT) chegou a produzir zinco, 
além de outros metais (Ni e Cu), mas com a crise de 
2009 encerrou as suas operações.

Os novos projetos para a produção de zinco no país 
foram apresentados pela empresa Votorantim Metais 
(atual Nexa): 
• Aripuanã/MT (com a Karmin Resources): adqui-
rido da Anglo American em 2003, com previsão inicial 
para 2020 e vida útil de 24 anos, média anual de 51 
mil toneladas de zinco em concentrado, 20 mil tone-
ladas de chumbo em concentrado, 4 mil toneladas de 
cobre em concentrado, além de um milhão de onças 
de prata e 25 mil onças de ouro. O projeto Aripuanã 
cobre uma região de 820 quilômetros quadrados em 
cinco áreas mineralizadas: Arex, Ambrex, Babaçu, 
Massaranduba e Mocotó, com extensão do corpo mi-
neral de mais de 25 quilômetros;
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Ano Toneladas

1975 31.428

1976 43.154

1977 47.537

1978 58.721

1979 97.700

1980 105.000

1981 96.582

1982 111.882

1983 119.843

1984 113.691

1985 123.811

1986 123.942

1987 132.962

1988 155.531

1989 178.439

PRODUÇÃO DE CONCENTRADO DE ZINCO 1965-1989

Tabela 1: Produção de concentrado de zinco (zinco 
contido) entre 1965 e 1979 |
 Fonte: DNPM/ICZ/Consider

• Caçapava do Sul/RS: Zinco, Cobre e Chumbo, 
com previsão inicial para 2022 e 20 anos de vida útil;
• Ambrosia/MG - Norte e Sul: com vida útil de 4 a 5 
anos e estendendo a operação da mina de Morro Agudo. 

A Votorantim avalia ainda o projeto Extremo Norte 
(Vazante/MG), também ligado ao projeto Morro Agu-
do e estendendo a sua vida útil, além de reavaliar 
suas reservas nas unidades produtivas. 

Esses três projetos envolvem o total estimado de in-
vestimentos da ordem de R$ 750 milhões e geração 
de cerca de 700 empregos diretos, estimando-se uma 
produção anual conjunta de cerca de 80 mil t de zinco 
contido, 62 mil t de chumbo e 9 mil t de cobre conti-
do. Tomando por base as cotações no final de 2016 - 
Zn (US$ 2.769/t), Cu (US$ 6.300/t) e Pb (US$ 2.300/t) 
-, temos um faturamento anual da ordem de US$ 422 
milhões,  incrementando o Valor da Produção Mineral 
(VPM) brasileira. 

Entre 1965 e 1989, a produção estimada de con-
centrado de zinco no Brasil (em termos de zinco 
contido), foi a seguinte:

Ano Toneladas

1965 49

1966 1.344

1967 1.792

1968 3.507

1969 3.907

1970 12.500

1971 16.266

1972 15.557

1973 22.300

1974 30.519

2. Metalurgia do Zinco
A primeira tentativa de produzir zinco no Brasil foi 
feita pela Companhia Brasileira de Zinco, em Utinga 
(SP), subsidiária da Laminação Nacional de Metais, na 
década de 1940 (Grupo Pignatari), e chegou a uma 
produção de 3 mil toneladas anuais do metal, a partir 
de minério concentrado importado (Peru e Bolívia), 
sendo interrompida devido à inviabilidade econômica 
dessa importação.  Em 1964/65, a Ingá (Grupo Indus-
trial Domício Gondim Barreto) inaugurou sua metalur-
gia em Itaguaí (RJ), utilizando minério da sua unidade 
em Vazante (Masa Mineração). 
No final de 1969, entrava em operação a Companhia 
Mineira de Metais (CMM), da atual Nexa Resources, 
em Três Marias, processando minério de Vazante (pos-
teriormente Morro Agudo) e utilizando a energia da 
Usina Hidrelétrica de Três Marias (MG). Essa usina da 
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Figura 01: Projetos da Nexa
Fonte: NEXA

* Mathias Heider é engenheiro de minas da ANM 

CMM é a única unidade industrial do mundo capaz 
de tratar de forma integrada os concentrados de zinco 
silicatado e sulfetado provenientes de suas duas minas 
e foi a primeira, no Brasil, a implantar a eletrólise no 
processo de metalurgia do zinco.
Por volta de 1979, a empresa Paraibuna (Grupo J.Tor-
quato) iniciava as operações da planta metalúrgica de 
zinco em Juiz de Fora (MG), sendo repassada pos-
teriormente para a Companhia de Empreendimentos 
industriais (CEI).  Em 1995, foi vendida para um grupo 
de fundos de previdência privada, que transferiu, em 
1996, seu controle para a Paranapanema. Em 2002, a 
Nexa adquiriu a empresa por US$ 107 milhões. 
A Nexa também controla, desde 2004, no Peru, a Re-
finería de Zinc Cajamarquilla, planta metalúrgica de 
beneficiamento do mineral adquirida por US$ 210 mi-
lhões da Teck Cominco e Marubeni.  Ainda no Peru, a 
empresa possui três minas: El Porvenir e Atacocha, na 
região de Pasco, e Cerro Lindo, em Ica, além de vários 
projetos em fase de avaliação/implementação (Bonga-
rá, Hilarión, Shalipayco, Florida Canyon).

Em 2005, a Companhia Mineira de Metais e a Companhia 
Paraibuna de Metais realizaram uma reestruturação socie-
tária, fundindo as duas empresas e criando a então Vo-
torantim Metais Zinco S.A. Nesse mesmo ano, se iniciou 
a consolidação da sua produção de zinco no Peru, com 
a aquisição da Milpo. Em 2007, a Votorantim assinou um 
acordo definitivo para aquisição da empresa norte-ame-
ricana U.S.ZINC, subsidiária da Aleris International Inc., 
por US$ 295 milhões. A U.S.ZINC possui cinco unidades 
fabris nos Estados Unidos e uma planta na China.
Em 2007,a Nexa anunciou o Projeto Polimetálicos na 
sua unidade em Juiz de Fora (MG), com enfoque na 
reciclagem e trabalhando com o conceito “Zero Resí-
duos”. Após as duas fases de implantação, o projeto 
produzirá 75 mil toneladas de chumbo, 91 toneladas 
de liga de prata e ouro e 45 mil toneladas de ácido 
sulfúrico. A produção de zinco aumentará em 15 mil 
toneladas, atingindo 113 mil toneladas anuais e recu-
perando o mineral “índio” cuja cotação chegou a atin-
gir US$ 1.000 por quilo. O projeto suspenso em 2009 
por causa da crise, foi retomado em 2011. 


