Fato Relevante
Aura Anuncia Resultados Preliminares com Novos Recordes
no Quarto Trimestre de 2021

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 10 de janeiro de 2022 - Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: AURA33)
(“Aura” ou a “Companhia”) tem o prazer de anunciar resultados preliminares de produção para o quarto
trimestre e para o ano completo de 2021.
A produção consolidada das operações da Companhia para o quarto trimestre de 2021 alcançou novo recorde
trimestral na história da Aura, com 77.594 onças equivalentes de ouro (“GEO”)1 produzidas no período,
comparada com produção total de 69.148 GEO durante o quarto trimestre de 2020.
Já durante os doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2021, a produção da Companhia alcançou
268.983 GEO, dentro do intervalo da última projeção divulgada pela Companhia, representando um crescimento
de 32% quando comparado ao ano anterior e um novo recorde de produção em um único ano na história da
Aura.
Por fim, Aranzazu e San Andres produziram cada 32.901 GEO e 26.652 GEO respectivamente no quarto
trimestre de 2021 – recorde de produção trimestral para cada uma destas unidades de negócio desde que foram
adquiridas pela Aura Minerals, em 2008 e em 2009.
Rodrigo Barbosa, presidente e CEO da Companhia comentou: “Estou muito orgulhoso dos resultados atingidos
em 2021, com um crescimento de 32%. Ao longo do ano, continuamos com nossas melhorias operacionais
quebrando recordes de produtividade em Aranzazu e San Andres. Além disso, não só fechamos o ano dentro
do nosso guidance mas também alcançamos importantes marcos, como o aumento de capacidade de 30% de
Aranzazu, o início da construção do projeto Almas, a publicação do PEA de Matupá com atrativos retornos e os
ganhos de eficiência em San Andres, tudo isso mais do que compensou os desafios que enfrentamos com Gold
Road. Temos entregue os resultados com consistência conforme as expectativas em linha com o caminho
traçado para alcançarmos mais de 400.000 Oz anualizadas em 2024.”
Volume de Produção
Os volumes preliminares de produção GEO para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2021, quando
comparados ao trimestre imediatamente anterior e o mesmo período de 2020, reportados por cada unidade de
negócio, são demonstrados abaixo:

1

Onças equivalentes de ouro, ou GEO, são calculadas convertendo a produção de prata e cobre em ouro usando
uma relação entre os preços desses metais e o do ouro. Os preços usados para determinar as onças equivalentes de
ouro baseiam-se no preço médio ponderado da prata e do cobre realizado nas vendas do Complexo de Aranzazu
durante o período relevante.
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Com a produção do quarto trimestre de 2021, a Companhia mantém a tendência de aumento em sua produção
anualizada pelo 5º trimestre consecutivo. O gráfico abaixo demonstra as produções trimestrais consolidadas em
GEO em preços correntes iniciando no primeiro trimestre de 2019, assim como as produções acumuladas em
doze meses para o fim de cada período apresentado:
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Abaixo apresentamos um resumo dos desempenhos durante o quarto trimestre de 2021 por mina em operação:
•

1

San Andres: registrou um novo recorde de produção trimestral desde sua aquisição pela Aura em
2009. O aumento da produção foi o resultado de várias iniciativas focadas no aumento da eficiência
operacional. Destacamos o aumento total de minério movimentado no trimestre, melhor relação estériominério (0,23 no 4º trimestre de 2021 vs. 0,52 no 4º trimestre de 2020) e extração de ouro (87% no 4º

Inclui onças produzidas e capitalizadas de projetos em estágios pré-comerciais de operação
GEO calculado para Aranzazu utiliza preços médios ponderados realizados para cobre, prata e ouro de 4T21, 3T21
e 4T20.
2

trimestre de 2021 vs. 79% no 4º trimestre de 2020).
Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a produção aumentou também devido à
produção estável ao longo do trimestre.
•

Minas de EPP: a produção do quarto trimestre de 2021 foi 14% superior à produção do trimestre
anterior e, consequentemente, a maior do ano e de acordo com a última projeção divulgada pela Aura
para esta unidade de negócio. A estratégia de maximizar resultado na cava de Ernesto lavrando áreas
de menores teores reduziu o potencial de produção de Ernesto durante o quarto trimestre de 2021; no
entanto, terá impacto positivo sobre a vida útil do deposito, que estava inicialmente planejado para
terminar em 2022.

•

Gold Road: Conforme anunciado em 3 de novembro de 2021, o Conselho de Administração da Gold
Road Mining Corp. decidiu reduzir gradualmente interromper suas atividades operacionais. Portanto,
Gold Road produziu apenas 767 onças residuais antes de fazer a transição para modo de tratamento e
manutenção durante o quarto trimestre de 2021.

•

Aranzazu também alcançou um novo recorde de produção. Maior capacidade de produção, com
aumento na alimentação da planta (+ 14% vs. 4º trimestre de 2020) combinado com melhores teores
de acordo com o plano de mina (teores de cobre + 22% vs. 4º trimestre de 2020 e + 27% vs. 3º trimestre
de 2021), juntamente com teores também favoráveis de ouro e uma execução consistente na mina e
na planta contribuíram para esse recorde. Para 2022, esperamos uma produção consistente dentro da
nova capacidade de produção durante todo o ano.

A tabela abaixo demonstra a produção em Aranzazu aberta por categoria de metal. A produção aumentou para
todos os tipos de metais durante o 4º trimestre de 2021:
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Pessoas Qualificadas

1

GEO calculado para Aranzazu utiliza preços médios ponderados realizados para cobre, prata e ouro de 4T21, 3T21
e 4T20.
2
Cálculo de preços constantes considera preços médios realizados para ouro, prata e cobre no complexo de
Aranzazu no 4T21 e aplica os mesmos para todos os períodos da comparação na tabela.

A divulgação das informações técnicas e científicas incluídas neste comunicado foram revisadas e aprovadas
por Farshid Ghazanfari, profissional qualificado conforme definido pela National Instrument 43-101 – Standards
of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") nos termos da legislação canadense sobre valores mobiliários.
Informações Prospectivas
Este fato relevante contém "informações prospectivas" e "declarações prospectivas", conforme definido nas leis
de valores mobiliários aplicáveis (coletivamente, "declarações prospectivas") que podem incluir, mas não se
limitam a, declarações com relação às atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Companhia espera ou
antecipa irão ou podem ocorrer no futuro, incluindo, sem limitação, as expectativas da Empresa em relação à
produção em suas operações. Muitas vezes, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser
identificadas pelo uso de palavras e frases como "planeja", "espera", "é esperado", "orçamento", "programado",
"estimativas", "previsões”, “pretende”, “antecipa”, “acredita” ou variações (incluindo variações negativas) de tais
palavras e frases, ou afirma que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam” ,“seriam”, “poderiam”
ou “será” tomado, ocorrer ou ser alcançado.
Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além da capacidade
de previsão ou controle da Companhia, podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles
contidos nas declarações prospectivas. Referência específica é feita ao Formulário de Referência mais recente
arquivado perante a CVM e a B3 para uma discussão de alguns dos fatores subjacentes às declarações
prospectivas. Alguns dos fatores subjacentes às declarações prospectivas, que incluem, sem limitação,
volatilidade de preços do cobre e do ouro ou outra volatilidade dos preços de outras commodities, mudanças
nos mercados de dívida e de ações, incertezas envolvidas na interpretação de dados geológicos, aumento de
custos, conformidade ambiental e alterações na legislação e regulamentação ambiental, flutuações nas taxas
de juros e taxas de câmbio, condições econômicas gerais e outros riscos envolvidos na indústria de exploração
e desenvolvimento mineral . Os leitores são advertidos de que a lista de fatores acima não é exaustiva dos
fatores que podem afetar as declarações prospectivas.
Todas as declarações prospectivas aqui estão qualificadas por esta declaração de advertência. Assim, os
leitores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas. A Companhia não assume
nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou de outra forma revisar quaisquer declarações prospectivas,
seja como resultado de novas informações ou eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser
exigido por lei. Se a Companhia atualizar uma ou mais declarações prospectivas, não deve ser feita nenhuma
inferência de que fará atualizações adicionais em relação a essas ou outras declarações prospectivas.

Sobre Aura 360 ° Mining
A Aura está focada na mineração em termos amplos - pensando holisticamente sobre como seus negócios
impactam e beneficiam cada uma de nossas partes interessadas: nossa empresa, nossos acionistas, nossos
funcionários e os países e comunidades que servimos. Nossa missão é encontrar, lavrar e fornecer os mais
importantes e essenciais minérios que permitem ao mundo e à humanidade criar, inovar e prosperar e nossa
visão é ser uma das mineradoras mais confiáveis, responsáveis, respeitada e orientada por resultados.
Chamamos isso de mineração 360°.
A Aura é uma empresa focada no desenvolvimento e operação de projetos de ouro e metais básicos nas
Américas. Os ativos produtores da Companhia incluem a mina de ouro de San Andres em Honduras, a mina
de ouro Ernesto/Pau-a-Pique no Brasil, a mina de cobre, ouro e prata de Aranzazu no México. Além disso, a
Companhia possui mais dois projetos de ouro no Brasil, Almas e Matupá, um projeto de ouro na Colômbia,
Tolda Fria e a mina de Gold Road, no Arizona, Estados Unidos, atualmente em Tratamento e Manutenção.
Para mais informações, visite o site da Aura em https://ir.auraminerals.com/ ou entre em contato:
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