
 
 

Aura Minerals 

A Aura Minerals é uma mineradora canadense com foco na exploração, desenvolvimento e operação de projetos 
de ouro, cobre e outros metais nas Américas. No Brasil, a companhia possui as subsidiárias Mineração Apoena, 
que opera a mina de ouro São Francisco em Nova Lacerda, no Mato GrossoMT), e a Mineração Vale Verde, 
responsável pelo projeto de cobre e ouro Serrote da Laje em Craíbas, em Alagoas. 

A Aura tem também as minas de ouro Aranzazu no México, e San Andres em Honduras, que está com as 
operações suspensas temporariamente. 

A Aura Minerals tem sede em Toronto, no Canadá, e está registrada na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) desde 
2006. 

A Mineração Apoena, subsidiária da Aura, fechou a mina de ouro São Vicente, localizada em Nova Lacerda (MT), 
em julho de 2013. A desativação aconteceu por causa do esgotamento natural da mina. A mina iniciou sua 
produção comercial em 2009 e, no primeiro ano de operação, produziu 49.584 onças de ouro a partir de 2,16 
milhões de toneladas de minério com teor de 0,43 gramas de ouro por tonelada.[2] 

No início de 2014, a Aura Minerals informou que suas minas bateram recorde de produção em 2013. Foram 
produzidas 206,7 mil onças de ouro, o que representa um aumento de 20% em relação as 172,5 mil onças 
produzidas em 2012. 

A mina Aranzazu, que produz cobre no México, teve suas atividades suspensas em janeiro de 2015. A companhia 
afirmou que passaria o primeiro semestre revisando os planos de desenvolvimento, os custos e as despesas do 
projeto. 

No mês de maio, a Aura Minerals assinou um acordo com a Serra da Borda Mineração e Metalurgia (SBMM), 
subsidiária da Yamana Gold, para adquirir a mina de ouro Ernesto/Pau-a-Pique, localizada próximo a Pontes e 
Lacerda (MT), por meio da emissão de ações, opções de compra e pagamento de royalties sobre a produção 
futura. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em julho de 2015[3]. 
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Gráfico (Aura33) 

 

Gráfico Candlestick diário com MME 5/10 dias da Aura                                                                                    Fonte: Economatica     

Acima o gráfico da Aura em clara tendência altista de médio prazo. 



 
 

Principais Indicadores (Aura33) 

 

Lâmina Aura Minerals                                                                                                                                         Fonte: Economatica 

A Aura Minerals, apresenta ao mercado, o desenvolvimento de bons projetos de exploração mineral baseados em 

produtos de alto valor agregado como Ouro, Prata e Cobre.  

A lâmina acima nos mostra indicadores bem atrativos sob a ótica fundamentalista, a companhia apresenta baixo 

endividamento de apenas 22% do Patrimônio líquido, ao passo que a principal empresa do setor a Vale, possui 

43% do mesmo indicador.  

A entrada em operação de algumas de suas principais plantas em 2018, contribuiu para que sua Receita 

Operacional praticamente dobrasse em 2020, alcançando R$ 1,57 Bi no período. Consequentemente, todos seus 

indicadores correlatos foram puxados para a mesma direção, como VPA, LPA, Lucro Líquido e Margens. 



 
 O papel encontra-se descontado em relação a principal empresa do setor (Vale), bem como ao mercado em geral 

(Ibovespa), com um indicador de P/L (Preço sobre Lucro) de apenas 10 anos. Configurando-se assim boa opção 

para compra no momento.         
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Instrução CVM Nº 598/18  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 

declara(m) que: 

 

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à 
Amaril Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 

 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 

da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 

utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 

distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio.  

 


