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Vale avança projeto de sulfato de níquel no Canadá

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2022 – A Vale S.A (“Vale”) informa que concluiu o estudo de pré-
viabilidade para um projeto proposto de sulfato de níquel em Quebec, Canadá, representando um
marco importante para o desenvolvimento do projeto.  Esta iniciativa estratégica ressalta o foco da
Vale em fornecer produtos de níquel de baixo carbono e alta pureza para a crescente indústria de
veículos elétricos.

O projeto proposto em Bécancour, Quebec, seria a primeira planta de produção de sulfato de níquel
totalmente doméstico para o mercado norte americano, alavancando a produção atual e futura de
níquel de alta qualidade e baixo carbono das operações de classe mundial da Vale no Canadá. Com
base nos estudos de pré-viabilidade até então, o projeto teria uma capacidade anual de
processamento de 25.000 toneladas de níquel contido em sulfato de níquel, o composto químico
utilizado na fabricação de precursores para baterias de íons de lítio à base de níquel. A decisão final
de investimento e o cronograma do projeto dependem de diversos fatores, incluindo a integração e
necessidades da cadeia de baterias, bem como de aprovações do Conselho e regulatórias.

“Essa é uma validação fundamental para um projeto que oferece tanto a diversificação das vendas
quanto uma entrada acelerada na crescente cadeia de suprimentos de baterias da América do Norte”,
disse Deshnee Naidoo, Vice-Presidente Executiva de Metais Básicos da Vale. “Esperamos continuar
as discussões com potenciais parceiros, bem como com o governo de Quebec e o governo do
Canadá, para concretizar este projeto estratégico”, disse Naidoo.

Gustavo Duarte Pimenta

Diretor Executivo de Relações com Investidores

Para mais informações, contatar:
Vale.RI@vale.com
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Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações
quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser
corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia
global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e
(e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar
resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na U.S.
Securities and Exchange Commission – SEC em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no
Relatório Anual - Form 20F da Vale.


