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RESUMO 

O Quadrilátero Ferrífero (Q.F.) sempre foi a principal província mineral 

produtora de minério de ferro no Brasil. Em função da necessidade de matéria prima 

mineral para a indústria siderúrgica nacional e internacional, principalmente os 

mercados asiático e europeu, a exploração de minérios hematíticos (material de baixo 

custo de lavra, alto teor de ferro e baixo teor de contaminantes) foi o grande 

diferencial para atender a crescente demanda. Porém, com o processo de exaustão do 

minério de alto teor de ferro e a necessidade em atender o mercado transoceânico do 

minério de ferro, tornou-se imprescindível a lavra de materiais itabiríticos (baixo teor 

de ferro) para a continuidade das minas em operação.  

Este trabalho foi proposto visando analisar as possibilidades de aumento da 

vida útil das minas de minério de ferro do Q.F. em Minas Gerais. Estado este em que 

a mineração contribuiu e continua contribuindo significativamente para o 

desenvolvimento das regiões impactadas direta (áreas de cava e beneficiamento) e 

indiretamente (municípios em torno, áreas de ferrovias e portos).  

Para ilustrar a argumentação proposta foi realizado um estudo comparativo real 

entre um Plano Diretor de Lavra (PDL) de material hematítico e o PDL de material 

itabirítico para uma mesma mina em diferentes épocas, com base em seus respectivos 

Planos de Aproveitamento Econômico (PAE´s). Ainda, foi realizado o levantamento 

do IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal), dos principais 

municípios produtores de minério de ferro e o impacto da CFEM (Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) nos atuais orçamentos municipais 

para comprovar a importância desse empreendimento econômico nos municípios 

produtores.  

A partir desse estudo procura-se demonstrar a viabilidade do aumento da vida 

útil das minas de minério de ferro, estendendo os benefícios da continuação da 

atividade mineradora para toda a sociedade de uma forma sustentável. É o que se 

pretende demonstrar nessa dissertação. 

Palavras chaves: minério de ferro, vida útil da mina, sustentabilidade na mineração, 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 
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ABSTRACT 

 

The Quadrilátero Ferrífero (Q.F.) has always been the principal iron ore 
producer for Brazil. In function of the need for this raw material for the national and 
international metallurgies, mainly in the European and Asiatic markets, the 
exploitation of hematitic ore (low-cost mining material with high iron/low 
contaminant ratio) has been a great differential for attending this growing demand. 
However, with the increasing exhaustion of high-content iron ore, in order to attend 
the needs of the transoceanic market for iron ore, the mining of itabiritic ore (low 
iron content ore) has become inevitable for mining operations to continue.  

The objective of this study was to analyze the possibility of increasing the 
useful life of the iron ore mines in the Quadrilátero Ferrífero in Minas Gerais, state, 
Brazil, where mining operations significantly contribute to the development of 
regions that are directly impacted (pit and processing areas) and indirectly impacted 
(surrounding municipalities, railroads and ports).  

To achieve this objective, a comparative study between actual Directional 
Mining Plans for hematite and itabirite material was performed for the same mine at 
different periods, based on its respective Economic Exploitation Plans (EEP). 
Furthermore, a Municipal Human Development Index (MHDI) survey was done in 
the main iron ore producing municipalities and another survey was done for the 
impact of Financial Compensation for Mineral Reserve Exploration (FCMRE) on the 
current municipal budgets in order to demonstrate the importance of the economic 
endeaver to the producing municipalities.  

With the results of this study, the goal is to demonstrate the feasibility of 
increasing the useful life of the iron ore mines, extending the benefits for all of 
society with the continuation of the mining activities in a sustainable manner. It is 
this that I pretend to demonstrate in this dissertation.  

 
Keywords: iron ore, useful life of a mine, sustainable mining, Municipal 

Human Development Index.  
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1. INTRODUÇÃO 

A contínua demanda do minério de ferro no cenário mundial vem fazendo com 

que a lavra de materiais com baixo teor de ferro seja imprescindível para a 

continuidade de um empreendimento mineral, em virtude da exaustão das jazidas 

com alto teor de ferro (reservas de granulados e/ou das jazidas de hematitas), somada 

à necessidade da retomada econômica dos países europeus e a contínua demanda da 

China, que outrora alavancou o preço do minério do ferro tanto no mercado “spot”, 

quanto nos contratos de longo prazo, continuam a viabilizar a explotação de material 

itabirítico, anteriormente considerado estéril. Apesar da queda do preço do minério 

de ferro, a necessidade em manter o Market Share para a permanência no mercado 

transoceânico do minério de ferro alavanca e norteia cada vez mais a produção em 

volume, baseando-se nas premissas das negociações de atendimento da qualidade do 

produto.  

Dos anos 1940 ao fim da década de 1960, a primeira fase da mineração de ferro 

em Minas Gerais se baseou na exploração da hematita, com teores de ferro 

superiores a 60%. A escassez desse tipo de jazimento nos anos 1970 impulsionou o 

aproveitamento dos chamados itabiritos friáveis (que se fragmentam com facilidade) 

e de razoáveis teores de ferro com alto teor de contaminantes.  

No Brasil, a evolução dos recursos econômicos mostrou um crescimento 

substancial dos recursos a partir de 1960 até o início dos anos 1980, com a 

incorporação dos itabiritos às reservas no Estado de Minas Gerais (mudança do perfil 

de aproveitamento – aglomeração dos minérios finos) e a descoberta da província 

mineral de Carajás no Pará (investimento em pesquisas geológicas), deixando desta 

forma um grande potencial para atender as necessidades brasileiras de minério de 

ferro. (Quaresma, 2009).  

Vencido o desafio tecnológico, hoje se cria fonte de receita a partir dos 

itabiritos compactos, material duro que precisa ser moído para retirada da sílica que 

se acumula junto ao ferro (Ibram, 2008). 
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Entretanto, a elevada explotação das reservas levou ao esgotamento dos 

minérios de alto teor de ferro em Minas Gerais, culminando com a necessidade de 

lavra dos itabiritos pobres. Alguns projetos têm sido desenvolvidos para o 

aproveitamento destes itabiritos, enquanto outros projetos são desenvolvidos para 

adequação de usinas existentes para tratamento dos itabiritos pobres do Quadrilátero 

Ferrífero. (Carlos et al, 2013). 

O aproveitamento das formações ferríferas de baixo teor reduz o índice da 

relação Estéril/Minério (REM), mas também aumenta a escala da alimentação nas 

usinas de beneficiamento devido à redução do índice de recuperação em massa. 

Além disso, modifica a geometria da cava final, o sequenciamento de lavra, o porte 

ou tipo dos equipamentos, as etapas de processamento, as estruturas de estéril e 

aumenta o volume de rejeito. 

A geração das divisas é um dos principais fatores para a implementação de um 

empreendimento mineral. E a geração econômica (vida útil da mina) pode ser 

estendida como resultado dos investimentos em pesquisa mineral (aumento do 

recurso/reserva mineral), desenvolvimento de novas rotas de processamento mineral, 

mudança do mercado, condições ambientais e outras causas. 

Todo projeto mineral necessita de um Plano Diretor de Lavra (PDL), que leve 

em consideração os parâmetros técnicos, econômicos, sociais e ambientais. E estes 

PDL´s são apresentados ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O 

DNPM é uma autarquia federal brasileira encarregada em gerir e fiscalizar o 

exercício da mineração em todo o território nacional. Geralmente, o PDL é 

apresentado na forma de um Plano de Aproveitamento Econômico (PAE).  

Neste estudo, deseja-se apontar as principais diferenças entre dois PAE´s de 

uma mesma mina em diferentes períodos. Deste modo, pretende-se demonstrar as 

mudanças necessárias e os possíveis impactos provenientes da continuidade do 

empreendimento. 
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1.1. Objetivos do trabalho 

Estudar as possibilidades de aumento de vida útil das minas de minério de ferro 

do Quadrilátero Ferrífero (Q.F.). 

Para ilustrar tal hipótese, foi utilizado o PAE de uma mina de minério de ferro 

protocolizado em 1995 e comparado com o PAE desta mesma mina 

protocolizado em 2014 no DNPM, sendo estes, os dois únicos PAE´s 

protocolizados neste período. 

Definiu-se como objetivo principal: 

 Analisar as principais mudanças necessárias para o aumento de vida útil 

das minas de minério de ferro do Q.F. 

Os objetivos específicos do trabalho são:  

 Analisar a importância da mineração e do minério de ferro; 

 Analisar o mercado do minério de ferro; 

 As litologias aproveitadas no minério de ferro; 

 Realizar um estudo comparativo de dois PAE´s de uma mesma mina 

protocolizados em diferentes cenários econômicos; 

 Evidenciar a diferença da qualidade de alimentação da usina de 

beneficiamento e as mudanças necessárias nas infraestruturas para o 

aproveitamento de itabiritos; 

 Realizar o levantamento de IDH dos municípios do Q.F., para 

evidenciar a importância da mineração. 

Optou-se pelos Planos de Aproveitamento Econômico, por este documento ser 

a principal ferramenta para requerimentos de lavra ou para informar a continuidade 

de uma lavra após anos de estudos e análises. Estes estudos incluem a situação 

econômica do presente e futuro, tendências do mercado consumidor de produtos 

(commodities) minerais, tecnologias de: processos minerais ou metalúrgicos, 

desenvolvimento de equipamentos, disponibilidade de recursos naturais, energia, 

opções de escoamento e a análise da viabilidade econômica - financeira- do projeto. 



4 
 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) localiza-se na porção centro-sudeste do Estado 

de Minas Gerais, ocupando uma área aproximada de 7.000 km2. A designação 

“Quadrilátero” é em função do arranjo geométrico de sua morfoestrutura e foi 

utilizada em 1933 pelo geólogo Luiz Flores de Moraes Rego, para definir a área onde 

estão concentradas “As jazidas de ferro do centro de Minas Gerais”, em artigo assim 

intitulado (Machado, 2009). Desde as publicações produzidas pelo grupo de 

geólogos do DNPM e do USGS (United States Geological Survey) formado, em 

1945, para mapeamento geológico da área e avaliação de suas reservas minerais, a 

região passou a ser conhecida como Quadrilátero Ferrífero. John Van N. Dorr II, 

chefe da equipe, credita a terminologia a Gonzaga de Campos e a introduz na 

literatura para designar a área de “vastos depósitos de minérios de ferro” que 

“constitui uma das áreas clássicas da geologia Pré-Cambriana do mundo” delimitada 

aproximadamente por linhas que ligam, como vértices, as cidades de Itabira, a 

nordeste, Mariana, a sudeste, Congonhas, a sudoeste e Itaúna (Dorr, 1959).  

Esta região se destaca nos cenários nacional e mundial como produtora de 

ouro, ferro e manganês, sendo o maior produtor nacional de minério de ferro 

(aproximadamente 60% da produção nacional). Possui uma infraestrutura de 

logística consolidada com destino a dois portos exportadores localizados em Itaguaí 

(RJ) e Vitória (ES). 

Na figura 1-1, podemos localizar o Q.F. e as principais minas de minério de 

ferro no estado de Minas Gerais. 



5 
 

 
Figura 1-1 Quadrilátero Ferrífero e as minas de minério de ferro 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origens da mineração  

Segundo Houaiss (2001), “Mineração” é uma palavra que deriva do latim 

medieval - minerãlis - relativo à mina e a minerais. O radical miner origina o verbo 

minerar e com o sufixo – ção, que indica ação ou resultado, que significa extrair 

(minério, pedra ou metal de valor) de uma mina. 

De um modo genérico, pode-se definir mineração como a extração de minerais 

existentes nas rochas e/ou no solo. Trata-se de uma atividade de natureza 

fundamentalmente econômica que também é referida, num sentido lato, como 

indústria extrativa mineral ou indústria de produtos minerais. 

O ser humano sempre utilizou os recursos naturais para a sua sobrevivência. 

Isso pode ser percebido por meio dos marcos ou eras do desenvolvimento, que são 

representados pelo domínio das técnicas de aproveitamento e diferentes usos das 

matérias primas minerais ao longo da história da humanidade, desde questões ligadas 

à alimentação e proteção até melhorias na qualidade de vida. 

 
Figura 2-1 Era das civilizações 

Fonte: Adaptado do Hartman (2002) 
 

A extração (lavra) dos bens minerais depende da técnica de transformação ou 

da adequação conforme as necessidades da sociedade do momento. Esses bens 

minerais podem ser encontrados em estados sólidos (como carvão, minerais 

metálicos e não metálicos), líquido (como o petróleo bruto) e gasoso (como o gás 

natural), e por isso podem ser extraídos por diferentes métodos (como a lavra 

subterrânea ou de superfície, também chamada a céu aberto).  

Idade da 
Pedra 

(Lascada)

• 450.000 a.C.
• Período Paliolítico
• Uso de 

ferramentas 
(pedras)

• 30.000 a.C.
• Cerâmicas uso do 
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Idade da 
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(Polida)

• 18.000-14.600 
a.C.

• Período Neolítico
• Possível uso do 

ouro e cobre em 
forma nativa

Idade do 
Cobre

• 6.000 a.C.

Idade do 
Bronze

• 5.000-4.000 a.C.

Idade do 
Ferro

• 1.500 a.C.

Idade/Era do 
Aço

• 1.780 d.C.

Era Moderna

• Século XX
• Silício, cerâmicas
• Energia nuclear
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A etapa de lavra é caracterizada como uma atividade para preparar e beneficiar 

minérios em geral, na condição de torná-los comercializáveis. 

Desde o seu surgimento, o homem vem exercendo a mineração, selecionando 

(catação) minerais duros ou compactos para a preparação de armas e objetos de 

corte, retirando de locais apropriados a argila para os artefatos de cerâmica, bem 

como minerais ocres para a confecção de pigmentos na utilização, sobretudo em 

pinturas e inscrições rupestres. 

Com a utilização do fogo, domesticação de animais e agricultura no Período 

Neolítico, foi possível o desenvolvimento nas técnicas iniciais da metalurgia, onde 

eram realizadas a pesquisa, a lavra e o beneficiamento de minerais metálicos. 

Mencionando fatos históricos associados ao desenvolvimento da utilização de 

matérias primas minerais, podemos citar, por exemplo, o Egito, que em 3000 a.C., 

passou a dominar a mineração de cobre em Meghara, na península do Sinai, 

coincidindo com a sua era áurea. Ou os Fenícios que durante dois séculos e meio, 

mantiveram segredo sobre as minas de estanho em seu território, mantendo um 

monopólio comercial, mesmo sendo considerado pequeno, do mundo explorado na 

época. Finalmente, o Império Romano dominou vastas extensões territoriais valendo-

se dos amplos recursos minerais da península Ibérica. 

Cada vez mais a utilização das informações a cerca do uso das matérias primas 

diferenciam um país de outro com os avanços tecnológicos utilizados no tratamento 

dos minerais e nas aplicações, determinando os poderes econômicos, políticos e 

militares. 

Esses poderes possibilitam os investimentos para aumentar cada vez mais a 

diferença de surgimento de oportunidades para se ter “mais”. Podemos citar a Era 

das Grandes Navegações, estas expedições ultramarinas tinham como principais 

motivações a “descoberta” de terras e a consolidação das rotas de comércio para as 

“Índias” e a comercialização de ouro, prata, porcelanas e especiarias. Evitando que 

povos europeus estivessem subjugados pelos povos árabes na rota por terra com o 

Oriente. 
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A partir do século XVI surgiu, na literatura europeia, uma série de importantes 

trabalhos sobre mineração. O italiano Biringuccio (1480 - 1538) e principalmente 

Georgius Agricola, (1490 - 1555), médico da Boêmia, são as melhores fontes de 

informação sobre antigas técnicas de mineração, algumas das quais ainda são 

utilizadas até hoje. Essas técnicas incluem instrumentos como picaretas e marretas, 

sistemas de bombeamento, içamento e ventilação, além de carros de mão. Vale 

destacar que foi Agricola que descreveu detalhadamente algumas das características 

dos minerais (cor, transparência, brilho, gosto, odor, peso, dureza, etc.) na De Re 

Metallica (“Da natureza dos metais”), considerado um clássico da mineralogia. 

(Amaral et al, 2006). 

O uso da pólvora fez progredir a técnica da mineração, e mais ainda a dinamite, 

em meados do século XIX, aperfeiçoada com suplementos produzidos no século XX. 

A evolução das técnicas de perfuração também ampliou a capacidade da atividade de 

mineração. Acredita-se que a primeira sonda rotativa tenha sido utilizada na 

Inglaterra, em 1813, e versões aprimoradas apareceram ao longo do século XIX. 

(Amaral et al, 2006). 

A mineração, especialmente do carvão, foi o eixo central para o progresso da 

tecnologia industrial. A aplicação das bombas e máquinas a vapor, num ramo de vital 

importância, crescente até meados do século XVIII, foi o primeiro passo para a 

siderurgia, com a substituição da lenha pelo carvão mineral. No caso da máquina a 

vapor, a mineração lhe forneceu os elementos essenciais - ferro e carvão - e dela 

recebeu mais tarde, contribuições indiretas sob a forma de mecanismos de extração, 

equipamentos, transportes, sistemas de ventilação, etc. (Amaral et al,2006). 

2.2 O Ferro  

Cerca de 4% da litosfera são constituídos de ferro. As formações ferríferas 

bandadas, denominadas itabirito, compostas de hematita (Fe2O3) e sílica (SiO2), se 

constituem nos maiores depósitos de minério de ferro. Essas formações enriquecidas 

pelos processos geológicos possibilitaram a existência de itabiritos intercalados com 

hematita compacta com teores de ferro bastante altos.  
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A economicidade do aproveitamento dos minérios está também 

intrinsecamente ligada às condições geológicas e metalogenéticas das jazidas. A 

mineralogia do minério, os teores de ferro, a estrutura e a textura das rochas que 

contêm o mineral-minério, a paragênese e toda uma série de parâmetros geológicos 

influem para que os empreendimentos minerários possam se tornar uma realidade 

econômica. 

Segundo Pércio de Moraes Branco (2008), mineral-minério é um mineral ou 

uma associação de minerais (rocha) que pode ser explorado economicamente. Assim, 

um mineral pode durante certa época e em função de circunstâncias culturais e 

econômicas tornar-se um minério. Ainda, podendo em seguida, desde que substituído 

por outros produtos naturais ou sintéticos, perder a sua importância econômica e 

voltar a ser um simples mineral. 

No caso do minério de ferro, os principais tipos de mineral-minério conhecidos 

são: magnetita; hematita, limonita e siderita. (Tabela 2-1) 

Tabela 2-1 Tipos de mineral-minério de ferro 

Nome Magnetita Hematita Limonita Siderita 

Cor Cinza escuro 

Cinza a 
vermelho 

fosco 

Amarelo a 
marrom 
escuro 

Cinza 
esverdeado 

Composição Fe3O4 Fe2O3 2Fe2O3 3H2O FeCO3 

% Fe 72,36 69,96 62,85 48,20 

Ocorrência 

Rochas ígneas, 
sedimentares e 
metamórficas 

Rochas 
sedimentares e 
metamórficas 

Rochas 
sedimentares 

Rochas 
sedimentares 

Fonte: Branco (2008) 

Entre todos estes tipos de mineral-minério, a hematita, que constitui a maioria 

dos minerais brasileiros, é o mais importante em função da sua relativa abundância e 
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alto teor de ferro. No Brasil a hematita ocorre em grandes massas compactas ou 

friáveis de elevado teor de ferro ou como rocha metamórfica laminada em camadas 

alternadas com quartzo denominada itabirito. 

Segundo Chemale et al (2008), o quadrilátero ferrífero (Q.F.), região de estudo 

de caso, é uma das principais regiões produtoras de minério de ferro do mundo. 

Itabiritos, dolomitos ferruginosos e filitos hematíticos compõem um conjunto de 

formações ferríferas metamórficas do Grupo Itabira. 

Nesta região, os principais minérios estão inseridos na Formação Cauê e são 

representados por minérios de ferro de caráter estrutural e supergênico, com itabiritos 

e corpos de hematititos de variadas dimensões e geometrias. Esta área apresenta uma 

complexa estruturação geológica em função da superposição de vários eventos 

tectônicos. Subsidiariamente, em pequena escala, ocorrem formações ferríferas 

atribuídas ao Grupo Sabará. A formação ferrífera tem boa expressão, variando de 

300 m de espessura estimada de afloramento na porção sul, chegando a atingir 

cerca de 1000 m na porção central, em torno de 600 m na porção norte e cerca de 

250 m no prolongamento leste. A mina é formada por duas cavas divididas 

geograficamente em Cava norte e Cava Sul (Rossi, 2014). 

Ainda, segundo Rossi, a Formação Cauê compreende itabiritos diferenciados 

composicionalmente em itabiritos goethíticos, manganesíferos e, mais raramente, em 

itabiritos anfibolíticos, além de corpos de hematititos. Os itabiritos compactos da 

Formação Cauê apresentam, em lâmina, cristais de goethita (10 a 30% em vol.) 

substituindo a hematita (30 a 60% em vol.), nas quais prevalece a forma original das 

hematitas. Contém, também, magnetita (10 a 20% em vol.) e cristais de quartzo (20 a 

50% em vol.). 

Os minérios, denominados itabiritos, podem ser ainda classificados em friáveis, 

compactos e semi-compactos: 
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 Itabiritos friáveis – itabiritos intemperizados, consistindo de massas 

friáveis de óxidos de ferro finamente granulados, predominantemente 

hematita e martita e em menor quantidade, limonita/goethita; 

 Itabiritos compactos – itabiritos consistindo de bandas alternadas de 

magnetita/hematita e quartzo, localmente com bandas de especularita; 

 Itabiritos semi-compactos – itabiritos intemperizados, consistindo de 

magnetita, martita, e hematita, bandado com sílica e minerais 

silicáticos. 

A caracterização do minério é de suma importância para determinação de seu 

aproveitamento, uma vez que se trata de um bem que necessita de etapas de 

concentração ou de transformação para o aproveitamento.  

O minério de ferro, em virtude de suas propriedades químicas e físicas, é, na sua 

quase totalidade, utilizado na indústria siderúrgica (99%). O restante é utilizado como 

carga na indústria de ferro-liga, cimento e eventualmente na construção de estradas. 

O alto teor de ferro dispensa em alguns casos, os processos de concentração, 

podendo o minério ser utilizado diretamente na indústria subsequente, apenas com a 

adequação granulométrica. Os procedimentos físicos para preparação mecânica têm 

por finalidade a obtenção de minérios de composição e dimensões uniformes e 

adequadas à boa operação nos equipamentos siderúrgicos.  

Quaresma (2001) afirma que a utilização do minério de ferro é feita 

normalmente de duas formas: minérios granulados e minérios aglomerados. Os 

granulados (entre 25 mm e 6 mm) são adicionados diretamente nos fornos de 

redução, enquanto os aglomerados são os minérios finos que devido à sua 

granulometria necessitam de uniformização. Os principais processos de aglomeração 

são a sinterização e a pelotização, indicados, respectivamente, para minérios de 

granulometria entre 6,35mm a 0,15mm (sinter-feed) e menor que 0,15mm (pellet-

feed).  
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O minério na forma bruta ROM – Run of Mine (hematita com teor médio de 60 

% de ferro e itabirito com teor médio de 50 % de ferro) gera após o beneficiamento 

nas usinas, produtos classificados como granulados (lump) e finos (sinter-feed e 

pellet feed) que são destinados ao mercado interno e à exportação. (Souza, 2010). 

No aproveitamento comercial, em geral, o granulado é de utilização direta nos 

fornos de redução (gusa) e os minérios finos são utilizados nos processos de 

aglomeração em sinterização e pelotização, para produção do sinter (em usinas 

siderúrgicas integradas) e pelotas (em usinas de pelotização) para posterior adição 

nos fornos de redução e obtenção do ferro gusa e do ferro esponja (Quaresma, 2001). 

Produtos minério ferro: 

 Lump Ore (LO) ou Granulado: material de alta granulometria (32 mm - 

6 mm) possui alto teor de ferro e baixo teor de contaminantes 

acarretando em alta produtividade na siderurgia. Este produto pode ser 

utilizado diretamente no processo produtivo do aço sem necessitar de 

qualquer outro método de concentração, consequentemente possui 

maior valor de mercado; 

 Sinter feed (SF): produto com granulometria intermediária (6 mm – 

0,15 mm), sendo utilizado no processo siderúrgico após ser submetido 

ao processo de sinterização para o aumento de produtividade. 

Atualmente é o material mais consumido nos processos siderúrgicos, 

serve de referência para os preços comercializados no mercado 

transoceânico; 

 Sinter: produto da sinterização, A faixa granulométrica do sinter 

considerada ótima, para os altos- fornos, é entre 5 mm - 50 mm. Para 

atingir esta faixa o bolo de sínter é submetido a tratamento mecânico, 

com o peneiramento em série. As frações abaixo de 5 mm são 

consideradas finos de retorno e voltam ao processo de sinterização. As 
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frações acima de 50 mm são britadas, até atingir a faixa de 19 mm - 20 

mm e estes vão para o alto-forno. Apesar dessa separação, 

aproximadamente 4 % da fração, abaixo de 5 mm, também vai para o 

alto-forno, parte devido à ineficiência das peneiras e parte gerada pela 

degradação por manuseio ou estocagem (Takehara, 2004). 

 Pellet feed (PFF): no passado, essa fração (-0,15mm) mais fina do 

minério de ferro era descartado para as barragens de rejeitos. Devido ao 

seu alto teor (Fe>60%) e a expansão do mercado de pelotas, o seu 

consumo está em ascensão. Matéria prima básica para o processo de 

pelotização; 

 Pellet ou pelota: produto da pelotização, material obtido pela 

aglomeração dos finos, com granulometria homogênea (16 mm – 6 

mm), submetido a tratamento térmico para utilização nos processos de 

redução direta ou nos alto fornos com baixo nível de impurezas e 

excelentes propriedades metalúrgicas obtendo alta produtividade na 

siderurgia.  

 

A Figura 2-2 ilustra os produtos do minério de forma simplificada, uma vez 

que este material é valorizado de acordo com a granulometria e teores, podendo ser 

classificado em até 40 ou mais nomes comerciais. 
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Figura 2-2 Classificação do minério de ferro por produto (Samarco, 2008). 

 

2.3 O Cenário do Minério de Ferro  

Segundo levantamento do United States Geological Survey - USGS (2015) -

Tabela 2-2, as reservas mundiais de minério de ferro são da ordem de 190 bilhões de 

toneladas (Bt). As reservas brasileiras totalizam aproximadamente 31Bt e estão 

localizadas, em sua quase totalidade, nos estados de Minas Gerais (teor médio de 

43.6% de Fe), Pará (teor médio de 67.6% de Fe) e Mato Grosso do Sul (teor médio 

de 55.6% de Fe). A produção mundial de minério de ferro em 2014 foi de cerca de 

3,2 Bt. A produção brasileira representou 10 % da produção mundial. Minas Gerais 

(70%) e Pará (27%) foram os principais estados produtores. 

Fator importante na determinação das reservas é a sua porção economicamente 

lavrável, num horizonte de tempo em que se leva em conta a dimensão econômica, 

considerando os efeitos dos preços, custos, tecnologia, fatores ambientais e sociais. 
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Esta porção pode ser classificada como reserva provada, quantificada como a reserva 

medida (aquela atualmente em processo de extração). No “Quadrilátero Ferrífero”, 

em Minas Gerais, o teor médio do ferro contido alcança 55% de Fe; na Serra dos 

Carajás, no Pará, predominam as hematitas com teores médios de 65% de Fe contido; 

e no Mato Grosso do Sul na região de Corumbá o teor médio é de 60% de Fe 

contido. 

Tabela 2-2 Reserva e Produção Mundial 
País Reservas (Mt) Teor de Fe (%) Produção 2013 (Mt) Produção 2014(e) (Mt) 

Austrália 53.000 43,40% 609 660 

Brasil  31.126 51,40% 317 320 

Rússia  25.000 56,00% 105 105 

China 23.000 31,30% 1.450 1.500 

Índia  8.100 64,20% 150 150 

Irã 2.500 56,00% 50 45 

Canadá  6.300 36,51% 43 41 

Ucrânia 6.500 35,38% 82 82 

Suécia 3.500 62,86% 26 26 

E. U. A.  6.900 30,43% 53 58 

Cazaquistão  2.500 36,00% 26 26 

África do Sul  1.000 65,00% 72 78 

Outros 18.000 52,78% 127 131 

Total mundo  187.426 46,28% 3.110 3.220 
Fonte: DNPM / DIPLAM;USGS – Mineral Commodity Summaries – 2015. 

(1)  Estimativa da produção da China baseada em minério bruto; (e) dados estimados 

Dentro destes recursos pode-se identificar como reservas provadas e prováveis 

(medida mais indicada) um total de 18,5 bilhões, que comparado com o restante do 

mundo, coloca o Brasil como o sexto colocado entre os países detentores de maiores 

quantidades deste minério, com quase 7% destas reservas mundiais. Porém, o alto 

teor de ferro contido nos minérios brasileiros (60% - 67% nas hematitas e 50% - 60% 

nos itabiritos) leva o Brasil a ocupar um lugar de destaque no cenário mundial, em 

termos de ferro contido no minério. O estado de Minas Gerais detém pouco mais de 

86% destas reservas, enquanto Pará e Mato Grosso do Sul detêm 9% e 5% 

respectivamente.  
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Estas reservas atendem tanto às necessidades do mercado interno quanto às 

demandas do mercado externo. Até 1985, o mercado interno, assim como o externo, 

eram abastecidos praticamente pelas minas situadas em Minas Gerais. A partir de 

então as reservas de Carajás (PA) passaram a atender parte das exportações; o 

minério de Corumbá também contribui com uma pequena parte do comércio exterior. 

Em 2010 a indústria extrativa de minério de ferro mostrou uma forte 

recuperação na queda provocada pela recessão mundial de 2008/2009. A produção 

atingiu 372,1 Mt (milhões de toneladas), o que representa um aumento de 24,5% em 

relação ao ano anterior. A Vale S/A - que lavra minério de ferro nos estados de 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará - e as empresas nas quais a VALE tem 

participação (Minerações Brasileiras Reunidas S/A-MBR e Samarco Mineração S/A, 

ambas em Minas Gerais) foram responsáveis por 83,4% da produção brasileira. 

Destacaram-se também as empresas: Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 

Mineração USIMINAS S/A - MUSA, Nacional de Minérios S/A – NAMISA e 

Vallourec Mannesmann - V&M do Brasil no estado de Minas Gerais e Anglo 

Ferrous Amapá Mineração no estado do Amapá. 

Destas empresas, apenas a Vale, a CSN e a V&M lavram hematitas. A partir de 

2013, a Gerdau também integra esse seleto grupo. Nas empresas de mineração do 

Quadrilátero Ferrífero podemos classificar o minério de ferro com relação às 

litologias conforme a Tabela 2-3. Há, ainda, a subdivisão das hematitas e itabiritos de 

acordo com o teor, nível dos contaminantes (P, Al, Mn e PPC) e por granulometria. 

Tabela 2-3 Classificação litológica de minério de ferro 
Hematita   >=60 % FeGL 
Itabirito Rico 50< % FeGL<60 
Itabirito Pobre 33< % FeGL<50 
Quartzito Ferruginoso < 33% FeGL 

Fonte: Tabela adaptada da Classificação para minério de ferro Vale S.A. 

Por ser a maior produtora nacional e um dos principais fornecedores mundial 

de minério de ferro, apresentaremos a seguir os dados de recursos e reservas da Vale 

S.A.. Os números referentes aos dados de recursos da Vale são divulgados no 

relatório 20F (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DOS ESTADOS 
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UNIDOS, Washington, D.C.20549, Formulário 20-F, RELATÓRIO ANUAL, DE 

ACORDO COM A SEÇÃO 13 OU 15 (d), DA LEI DE MERCADO DE CAPITAIS 

DE 1934). Os dados exibidos na Tabela 2-4 são referentes ao ano fiscal encerrado em 

31 de dezembro de 2013. 

Tabela 2-4 Resumo das Reservas de minério de Ferro da Vale 

 
Fonte: Relatório 20F Vale S.A. (2014) 
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Na Tabela 2-5 têm-se os dados disponíveis de algumas empresas brasileiras 

com relação a recursos e teores de Ferro. 

Tabela 2-5 Recurso e teor de algumas empresas brasileiras 

Empresa Recurso  Teor Fe 

A. Ferrous – Minas Rio  3.902 Mt  34% 
A. Mittal – Andrade   385 Mt  50% 

A. Mittal – Serra Azul  1.058 Mt  38% 
Centaurus – Jambreiro  117 Mt  27% 

Comisa  39 Mt  42% 
CSN  8.400 Mt  41% 

Ferro +  39 Mt  49% 
Ferrous (Esperança)  698 Mt  30% 
Ferrous (Santanense)  198 Mt  35% 

Ferrous (Serrinha)  1.142 Mt 36% 
Ferrous (Viga Norte)  425 Mt  35% 

Ferrous (Viga)  1.545 Mt  35% 
Gerdau 2.071 Mt 41% 
Manabi  833 Mt  32% 
Minerita  900 Mt  40% 
MMX  2.540 Mt  35% 

Namisa  1.452 Mt  44% 
Samarco 2.029 Mt 41% 
Usiminas  2.600 Mt  46% 

V&M (Pau Branco)  134 Mt  54% 
Fonte: NMB – Notícias da Mineração Brasileira, coletânea de dados. 
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Segundo o MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, nos últimos sete anos (2008-2014), as exportações brasileiras de minério de 

ferro alcançaram os níveis apresentados na Tabela 2-6.  

Tabela 2-6 Exportação brasileira de minério de ferro 

 

De acordo com a Secretaria do Comércio Exterior – SECEX, do MDIC, até 

2013, o minério de ferro permaneceu liderando a pauta de exportações na conta de 

Produtos Básicos, sendo superado em 2014 pela soja, porém mantendo a 

proporcionalidade na participação da pasta. (Tabela 2-7). 

Tabela 2-7 Produto por fator agregado Exportação Brasileira 

 
Fonte: MDIC (2015) 

 

ANO t (x1.000) US$ (x1.000) PREÇO MÉDIO FOB** 
2014*** 156.740 14.035.657 89,55

2013* 329.638 32.491.531 98,57
2012 326.528 30.989.292 94,91
2011 330.829 41.817.251 126,40
2010 310.931 28.911.882 92,98
2009 266.040 13.246.904 49,79
2008 281.682 16.538.421 58,71

Fonte: MDIC

(**) Preço FOB - (Free on Board) Livre a bordo
(***) No MDIC constam apenas dados de Janeiro a Junho de 2014. 

(*) Total exportado das empresas associadas do SINFERBASE em 2013 foi de
295,522 milhões de toneladas. Este número já está contemplado no MDIC.

2014 Part. %
S/TOTAL

2013 Part. %
S/TOTAL

2012 Part. %
S/TOTAL

110.530.883.194 100 242.178.649.273 100 242.578.013.546 100

56.161.848.795 50,81 113.023.336.257 46,67% 113.454.235.845 46,77%
16.124.172.059 14,59 22.812.229.141 9,42% 17.455.200.216 7,20%

14.035.657.404 12,7 32.491.530.731 13,42% 30.989.292.517 12,77%
6.814.485.163 6,17 12.956.607.442 5,35% 20.305.876.591 8,37%
3.498.849.455 3,17 6.787.272.371 2,80% 6.595.457.488 2,72%
3.234.660.718 2,93 7.003.829.752 2,89% 6.732.381.151 2,78%
2.613.854.252 2,36 4.582.226.590 1,89% 5.721.720.964 2,36%
2.728.481.012 2,47 5.358.664.288 2,21% 4.494.880.017 1,85%

827.087.217 0,75 1.825.968.033 0,75% 1.510.544.240 0,62%

1.080.049.091 0,98 6.250.564.817 2,58% 5.287.267.448 2,18%
807.831.132 0,73 3.192.511.520 1,32% 3.197.303.248 1,32%

635.943.423 0,58 1.277.093.330 0,53% 1.347.515.759 0,56%

CAFE CRU EM GRAO
CARNE DE BOVINO CONGELADA, FRESCA OU REFRIGERADA
MINERIOS DE COBRE E SEUS CONCENTRADOS
MILHO EM GRAOS
FUMO EM FOLHAS E DESPERDICIOS
CARNE DE SUINO CONGELADA,FRESCA OU REFRIGERADA

A - PRODUTOS BASICOS
SOJA MESMO TRITURADA
MINERIOS DE FERRO E SEUS CONCENTRADOS
OLEOS BRUTOS DE PETROLEO
FARELO E RESIDUOS DA EXTRACAO DE OLEO DE SOJA
CARNE DE FRANGO CONGELADA, FRESCA OU REFRIG.INCL.MIUDOS

Discriminação

T O T A L  G E R A L

US$ FOB

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
Secretaria de Comércio Exterior

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA
PRODUTO POR FATOR AGREGADO

JANEIRO  /  DEZEMBRO
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A  Figura 2-3, mostra a curva oferta/demanda até 2034 para o minério de ferro. De 

acordo com essa projeção as operações correntes e projetos em implantação 

atenderão a demanda até 2019. A partir de 2020, será necessário implantação de 

projetos classificados como prováveis para atendimento da demanda mundial. 

(Bellieny, 2014). 

 
 Figura 2-3 Demanda por minério de ferro. 

Fonte: adaptado da CRU (2012) 

Legenda 
Firme Operações correntes e projetos em implantação
Provável
Possível Projetos com estudos de viabilidade em andamento
Demanda

Projetos com estudos de viabilidade concluído

Estimativa da demanda mercado de minério de ferro  

Dados do Banco Mundial, mostram que o mercado transoceânico de minério de 

Ferro é controlado principalmente por 3 players – Vale, Rio Tinto e BHPB. 

Historicamente o balanço oferta /demanda tem sido o principal fator para a formação 

de preço. Durante muitos anos a precificação teve como base a negociação anual de 

preços, contudo atualmente os preços spots têm sido à base da maioria das transações 

comerciais para minério de Ferro. O Minério de Ferro representa aproximadamente 

25% da carga global transoceânica e aproximadamente 50% da carga de petróleo 

transportada por via marítima. (Bellieny, 2014). 

Análise Minério de Ferro – todos os produtos 
Potencial de Produção e demanda mercado mundial do minério de ferro, em Mt 

  Possível   Provável   Firme   Demanda 
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A Tabela 2-8 mostra a participação por empresa no mercado transoceânico 

(com destaque para as 9 maiores) no período compreendido entre 2011 e 2013. 

Observa-se um avanço significativo das empresas Australianas com destaque para a 

FMG (Fortescue) que em 2011 participava com 2,8% do mercado transoceânico e em 

2013 passou a deter 4,7% desse mercado, um aumento relativo de 33,9%. (Bellieny, 

2014). 

Tabela 2-8 Produção por empresa, 2011-2013 

Produção (Mt) % Produção (Mt) % Produção (Mt) %
Vale Brasil 322,6 18,6% 320,0 17,6% 308,0 15,3%
Rio Tinto Australia 245,2 14,2% 254,6 14,0% 249,6 12,4%
BHP Australia 134,4 7,8% 159,5 8,8% 205,0 10,2%
Anglo American UK 41,5 2,4% 43,2 2,4% 51,7 2,6%
FMG Australia 47,8 2,8% 61,1 3,4% 94,4 4,7%
CSN Brasil 20,1 1,2% 19,8 1,1% 22,0 1,1%
LKAB Sweden 28,5 1,6% 28,7 1,6% 31,5 1,6%
SNIM Mauritania 11,2 0,6% 12,0 0,7% 12,0 0,6%
Cliffs USA 16,1 0,9% 22,0 1,2% 22,2 1,1%
Outros 863,7 49,9% 894,5 49,3% 1016,1 50,5%
Total 1731 100% 1815 100% 2013 100%

2011 2012 2013Companhia País

 Fonte: Adaptado da USGS (2014) 
Segundo coletânea de dados secundários, em 2014, a Vale produziu 332,4 Mt, 

a Rio Tinto 280,6 Mt, a BHP 253,5 Mt e a FMG 147,9 Mt. 

A Figura 2-4 ilustra o suprimento de minério de ferro no mercado 

transoceânico por país. 

 
 Figura 2-4 Países fornecedores de minério de ferro 

Fonte: adaptado da USGS (2015) 
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Atualmente a China é o mais importante mercado para minério de Ferro, sendo 

responsável pela demanda de 65% do mercado transoceânico. 

Outros países/regiões tais como Japão, Coréia, Oriente Médio e Europa 

Ocidental, são também importantes mercados consumidores. Junto com a China 

esses consumidores demandam aproximadamente 80% do mercado transoceânico de 

minério de ferro. 

É importante lembrar que alguns países fornecedores de aço, tais como Brasil, 

Índia, Rússia e EUA, são supridos por produtores locais, não fazendo parte da 

demanda transoceânica (no caso específico dos EUA, o suprimento mais importante 

é a sucata). 

Podemos verificar na Tabela 2-9, a evolução desse mercado desde 1995. 

Tabela 2-9 Produção mundial do minério de ferro, 1994-2014. 

 

De acordo com Ferreira (2001), “a produção mundial de minério de ferro, que 

atingiu 1 Bt desde 1995, foi concentrada principalmente na China, Brasil, Austrália, 

Rússia e Índia. A China, que era autossuficiente, vem recorrendo a importações para 

atender à significativa evolução de sua indústria siderúrgica. A Austrália, grande 

produtora mundial, destina quase toda a sua produção para o mercado externo 

enquanto o Brasil comercializa internacionalmente quase 70% do minério 

produzido”. 

País 1994 1995 1996 ... 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ͤ
Austrália        129        143        147 ...        262        275        394        433        488        521        609        660 
Brasil        166        186        180 ...        280        318        300        370        373        398        317        320 
Rússia        135          78          70 ...          97        102          92        101        100        105        105        105 
China        240        249        250 ...        420        588        880     1.070     1.330     1.310     1.450     1.500 
Índia          57          59          67 ...        140        140        245        230        240        144        150        150 
Venezuela ...          20          23          15          14          17          27 
Canadá          37          39          36 ...          30          34          32          37          34          39          43          41 
Ucrânia          45          48 ...          69          74          66          78          81          82          82          82 
Suécia          20          22          20 ...          23          23          18          25          25          23          26          26 
E. U. A.          58          62          62 ...          54          53          27          50          55          54          53          58 
Irã ...          19          20          33          28          28          37          50          45 
Cazaquistão          13 ...          16          19          22          24          25          26          26          26 
África do Sul          32          32          31 ...          40          41          55          59          60          63          72          78 
Mauritânia            9          11 ...          11          11          10          11          12 
Mexico ...          12          11          12          14          15 
Outros        115        108          86 ...          42          67          43          48          59          96        127        131 

Total 1.000   1.000   1.020   ... 1.540   1.800   2.240   2.590   2.940   2.930   3.110   3.220   

Produção Mundial do minério de ferro  (milhões de toneladas)
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Constatou-se que, durante o período entre 2000 a 2009, a produção de aço na 

China foi multiplicada por 9. Isso causou severo e permanente impacto no preço do 

minério de ferro. O mercado que durante décadas operou “super-ofertado” tornou-se 

apertado com uma forte demanda pressionando os preços. 

A volatilidade do mercado spot ganhou força sendo que em 2009 as grandes 

exportadoras aderiram ao mercado spot como forma de precificação do minério de 

ferro abandonando os contratos anuais que até então determinavam o preço. 

A Figura 2-5 mostra a variação do preço do minério de ferro no período entre 

outubro de 1984 a maio de 2015. 

Assim como o preço “subiu” vertiginosamente, o ano de 2014 teve uma queda 

abrupta no preço, deixando o mercado sobressaltado, impedindo que as empresas de 

menor porte continuassem a operar suportados pela alta do preço. O mercado 

aguarda o desenrolar dessa situação, para que o preço da commodity retorne aos 

patamares de US$ 140/t (outubro de 2009 a outubro de 2011), quando alcançou o 

maior preço de US$ 187/t para o minério de ferro com teor de 62% entregue no porto 

ao norte da China (Porto de Tianjin). 

A Figura 2-6 mostra a variação da produção do minério de ferro no período 

entre 1960 e 2014(estimativa), podemos notar o aumento significativo da produção à 

partir de 2005, alcançando um aumento de produção de mais de 300% em 2014 

comparado ao ano de 1995. 
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Figura 2-5 Variação do preço do minério de ferro 

Fonte: Index Mundi (2015) 
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Figura 2-6 Variação da produção do minério de ferro 

Fonte: IBRAM, USGS, Banco Mundial 
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O preço do minério de ferro (62%@Fe – teor de ferro de 62%) em junho de 

2015 foi de US$ 62,29/t no porto de Tianjin/China (Portal da Indústria, Index Mundi) 

indicando que a tendência de queda do preço é acertada, principalmente tendo em 

consideração que os grandes fornecedores de minério de ferro (Vale, Rio Tinto e 

BHP), estão disputando a participação do mercado (market share) que poderão ser 

disponibilizados com a saída de mineradores de alto custo de produção. 

A disputa por essa fatia do mercado ocorrerá principalmente em função da 

qualidade do produto a ser fornecido e no volume de minério entregue no porto dos 

compradores. Os produtores australianos têm uma ligeira vantagem pela curta 

distância a ser percorrida em relação ao mercado asiático, reduzindo 

substancialmente os custos com o frete dos navios. 

As projeções superestimadas pelas instituições financeiras (Tabela 2-10) 

demonstram o grau de dificuldade em se “estimar” o valor dessa commodity, que 

sofre influencia do seu principal consumidor, China. As projeções das instituições 

financeiras projetam o preço para os dois próximos anos (2016-2017) na faixa de 

US$ 40 a 50 por tonelada. 
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Tabela 2-10 Projeção do preço do minério de ferro 

Fonte Indicador utilizado Data 
Revisão 2012 2013 2014 2015 Preço longo 

prazo(US$/t) 
Goldman 
Sachs 

Minério de ferro 62% Fe, 
CFR China Jan.13 130 144 126 90 80 

Standard Bank 
Minério de ferro – 
Mercado spot para China, 
SF produzidos na Índia 

Jan.13 127 135 125 115 n/a 

Deutsche 
Bank 

SF importado na China 
(62% CFR) Jan.13 124 125 115 110 80 

ABARE Minério de Ferro (SF) da 
Austrália  Dez.12 128 106 n/a n/a n/a 

Morgan 
Stanley 

Minério de Ferro, FOB 
Austrália Set.12 139 153 140 130 110 

World Bank 
Minério de Ferro (SF 
@62%), Mercado spot, 
CFR China 

Jan.13 128 130 132 135 150 

Westpac Preço exportação 
Australiano FOB Jan.13 120 149 150 n/a n/a 

Citigroup Inc. Minério de Ferro (SF), 
Austrália  Jan.13 125 120 122 122 n/a 

Macquarie 
Bank 

Mercado Spot 62% Fe 
minério de Ferro, China Jan.13 130 130 125 115 80 

Credit Suisse Minério de Ferro (SF) – 
62% (China CFR, b.s.). Jan.13 128 120 100 90 90 

CBA Mercado spot minério de 
ferro (62% cfr China) Jan.13 149 117 119 115 86 

Merill Lynch Minério de Ferro (Fe 
63.5%, SF) Jan.13 125 124 111 n/a n/a 

ANZ Minério de Ferro Mercado 
Spot (CIF China, SF) Jan.13 125 122 129 125 n/a 

Previsão 
Consensual 

Minério de ferro, SF 
(62% Fe, CFR China)  130 129 125 115 97 

Previsão 
Máxima 

Minério de Ferro, SF 
(62% Fe, CFR China)  130 157 158 135 150 

Previsão 
Mínima 

Minério de Ferro, SF 
(62% Fe, CFR China)  130 106 100 90 80 

Fonte: Metal Expert Consulting (2013) 
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3. DEFINIÇÕES GERAIS: 

 

Minério (ROM): material com aproveitamento econômico atual. 

Estéril: material não aproveitável de maneira econômica, no momento. 

Estéril Franco: material que não contém o mineral-minério em sua composição. 

JORC (Joint Ore Reserves Comitee): Comitê de Análise de Recursos Minerais da 

Austrália. 

Recurso Mineral: segundo JORC, é uma concentração ou ocorrência de material de 

interesse econômico intrínseco ou em crosta terrestre na forma, qualidade e 

quantidade nas quais existem perspectivas razoáveis para a extração econômica. A 

localização, quantidade, qualidade, características geológicas e continuidade de um 

Recurso Mineral são conhecidos, estimados ou interpretados de evidências 

geológicas e conhecimentos específicos. Com base em informações recolhidas 

através de técnicas apropriadas a partir de afloramentos, trincheiras, poços, furos de 

sondagem e trabalhos de campo, os recursos minerais, nesse caso, podem ser 

subdivididos em: 

1. Recurso Mineral Inferido: parte de um Recurso Mineral para o 

qual a massa, o teor e o conteúdo mineralógico podem ser estimados com 

um baixo nível de confiança. A inferência é feita a partir de evidências ou 

preceitos geológicos não verificados o grau de continuidade geológica. Os 

corpos mineralizados são limitados com confiabilidade incerta. 

2. Recurso Mineral Indicado: porção de um Recurso Mineral para 

o qual a massa, a densidade, a forma, as características físicas, o teor e o 

conteúdo mineralógico podem ser estimados com um nível razoável de 

confiança. Os locais de verificação de dados são ampla ou 

inadequadamente espaçados para confirmar a continuidade geológica, 

porém são suficientemente espaçados de forma a assumir-se a 

continuidade. 

3. Recurso Mineral Medido: componente de um Recurso Mineral 

para o qual a massa, a densidade, a forma, as características físicas, o teor 

e o conteúdo mineralógico podem ser estimados com um nível elevado de 
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confiança. Os locais de amostragem são espaçados de maneira suficiente 

para confirmar a continuidade geológica e teor da ocorrência mineral. 

Reserva Mineral: segundo JORC, é a parte economicamente lavrável de um 

Recurso Mineral Medido e/ou Indicado. Esse conceito inclui informações sobre 

porcentagem recuperação de materiais e provisões para perdas na extração. Por meio 

de estudos específicos são considerados os fatores relativos à mineração, metalurgia, 

marketing, economia, legislação, meio ambiente, sociedade e política.  

Vale comentar que o Regulamento do Código de Mineração estabelecido pelo 

Decreto nº 62.934/1968 determina as definições de Reserva Mineral, as quais estão 

inseridas em sistema de classificação diferente daquele estabelecido nos demais 

códigos internacionais, especialmente por não apresentar o conceito de Recurso 

Mineral. Portanto, não são aceitas internacionalmente. Porém, é necessário que se 

tenha conhecimento das determinações do artigo 26 desse Regulamento: 

I. Reserva Medida: a tonelagem de minério computado pelas dimensões 

reveladas em afloramentos, trincheiras, galerias, trabalhos subterrâneos e 

sondagens, e na qual o teor é determinado pelos resultados de amostragem 

pormenorizada, devendo os pontos de inspeção, amostragem e medida 

estar tão proximamente espaçados e o caráter geológico tão bem definido 

que as dimensões, a forma e o teor da substância mineral possam ser 

perfeitamente estabelecidos, a tonelagem e o teor computados devem ser 

rigorosamente determinados dentro dos limites estabelecidos, os quais não 

devem apresentar variação superior, ou inferior a 20% (vinte por cento) da 

quantidade verdadeira; 

II. Reserva Indicada: a tonelagem e o teor do minério computados, 

parcialmente, através de medidas e amostras específicas, ou de dados da 

produção, e/ou por extrapolação até distância razoável com base em 

evidências geológicas; 

III. Reserva Inferida: estimativa feita com base no conhecimento dos 

caracteres geológicos do depósito mineral, havendo pouco ou nenhum 

trabalho de pesquisa. 
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No Brasil ainda não existe um código adequado para o reporte de recursos e reservas 

minerais, o que gera a adoção dos códigos internacionais para essa valoração. 

Portanto, neste estudo serão adotadas as definições determinadas no Código JORC 

(2004). 

Figura 3-1 representa as Relações entre Informação de Exploração, Recurso e 

Reserva Mineral. Essas avaliações demonstram que a exploração é justificável para 

determinado momento da economia, de maneira que a reserva mineral pode ser 

dividida em: 

1. Reserva Mineral Provável: é a parte economicamente lavrável de um 

Recurso Mineral Indicado, e em algumas circunstâncias, de um Recurso 

Mineral Medido. 

2. Reserva Mineral Provada: é a parte economicamente lavrável de um 

Recurso Mineral Medido. 

 

 
Figura 3-1 Adaptado do JORC, 2006 in Murata, 2012 
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3.1 Projetos de Mineração 

Com a história da mineração, pode-se identificar que esta sempre esteve 

relacionada às necessidades humanas e ao seu desenvolvimento. Nos tempos atuais 

isso também é recorrente. A atividade de mineração necessita de altos investimentos, 

utilização de uma logística confiável e a demanda do mercado consumidor coerente 

com a produção. Esses aspectos tornam a avaliação de um projeto de mineração 

complexa, atrelada à localização das jazidas minerais, à gênese desses jazimentos e 

ao seu fornecimento aos centros consumidores. 

De acordo com Curi (2014), um projeto de mina é o conjunto de estudos 

necessários à implantação de uma mina, onde tais estudos requerem uma ampla 

variedade de conhecimentos técnicos e abrangem diversas especialidades da 

Engenharia, que são complementares.  

Por essas razões, informações concisas relacionadas à pesquisa mineral, à 

lavra, ao beneficiamento, à logística e aos impactos sócio ambientais são relevantes à 

avaliação de viabilidade de qualquer jazimento. 

A “descoberta” de jazidas pode ser ao acaso ou utilizando-se métodos 

científicos (como estudos geológicos regionais, mapeamento geológico de detalhe, 

etc.). No Brasil (conforme o artigo 4º do Código de Mineração do Brasil 1967) o 

termo jazida é definido como “toda massa individualizada de substância mineral ou 

fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor 

econômico”. Com a confirmação da existência de jazimento mineral, passa-se a 

realizar a etapa de Pesquisa Mineral que corresponde às atividades de sondagens, 

poços de pesquisa, trincheiras, prospecções geofísicas e/ou geoquímicas. Essa etapa 

visa minimizar os riscos quanto à definição do real potencial de exploração, 

determinando a extensão do corpo geológico, mergulho e teor para mensuração do 

recurso mineral, da reserva mineral e sua economicidade.  

Após analisada a viabilidade econômica do empreendimento com risco 

aceitável, determinada pela quantidade e qualidade do material e pelo tempo de 

maturação do negócio – definido principalmente pelo valor do minério no mercado, 

iniciam-se as atividades de mineração propriamente ditas, dada pelas atividades de 
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lavra, beneficiamento do bem mineral e transporte até o mercado consumidor. Não 

podemos deixar de mencionar que concomitante à viabilidade econômica é 

necessário ainda a viabilidade ambiental e social. 

Outro item relevante a indústria extrativa mineral é a explotação de um recurso 

natural não renovável. Desta forma, o período de explotação deste recurso será 

determinado pela escala de produção e do tamanho deste recurso, determinando a 

vida útil do empreendimento ou a vida útil da mina.  

3.2 Vida útil da mina 

Podemos identificar alguns “marcos” ou eventos marcantes dentro de um 

projeto mineral.  

Na etapa de estudo de viabilidade, podemos enumerar alguns processos como 

os estudos de pesquisa mineral, estudos de pré-viabilidade, desenvolvimento de rotas 

de processos, estudos de impactos socioambientais, definir a escala de produção 

(planejando o sequenciamento da lavra), escoamento e infraestruturas. 

Na etapa de implantação, a obtenção das licenças, às atividades de construção e 

preparação, incluindo aquisição de terras, negociação com terceiros são alguns dos 

processos necessários. 

Após a etapa de implantação tem-se a fase da produção propriamente dita, 

sendo necessária a gestão dos ativos, contemplar as expansões e/ou mudanças de 

processos embasadas em novas pesquisas minerais. 

Com a exaustão da jazida passa-se para a fase de desativação do 

empreendimento contemplado pelos descomissionamentos e desativação das 

estruturas, implementação de medidas que garantam a segurança, estabilidade dessas 

estruturas e porventura a continuação de programas sociais autossustentáveis. 

Na Figura 3-2 podemos visualizar essas etapas de forma ilustrativa. 
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Figura 3-2 Adaptado de IBRAM, Fechamento de mina, 2012 

 

Desta forma, podemos definir como a vida útil da mina iniciando no estudo de 

viabilidade e encerrando na etapa de desativação. Destacando, porém que o 

empreendimento mineral alcança o seu intuito econômico na etapa de “Operação”, 

quando gera os produtos para obter o retorno econômico. 

Para que o resultado da “Operação” seja efetivo, é necessário no Projeto de 

Mina, o planejamento de lavra embasado nos estudos da geociências, economia 

mineral, engenharia de materiais, computação, informática, ciências ambientais 

dentre outros. 

Início da implantação

Início da produção

------------------
Encerramento da 

produção

Desativação

Inclui a exploração, estudos de pré-viabilidade, desenvolvimento de rotas de processos e 
estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental. A exploração tem com objetivo 
descrever qualitativa e quantitativamente o depósito mineral. O estudo de viabilidade é 
conduzido para determinar o potencial do desenvolvimento do depósito mineral e a escala de 
produção

Esta etapa se refere às atividades de construção e de preparação da mina e da infraestrutura 
necessária, inclui a aquisição de terras e a execução de programas compensatórios.

Designa a etapa da produção, podendo contemplar expansões, mudanças de processos, 
novas atividades de pesquisa mineral e a gestão do empreendimento.

Período que tem início pouco antes do término da produção mineral (encerramento) e se 
conclui com a remoção de todas as instalações desnecessárias e a implantação de medidas 
que garantam a segurança e a estabilidade da área, incluindo a recuperação ambiental e 
programas sociais.

Marcos Descrição das etapasEtapas de vida da Mina

Estudo de viabilidade

Implantação

Operação
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3.3 Planejamento de Lavra  

Alguns aspectos precisam ser considerados na seleção do método de lavra, já 

que a escolha do método de lavra é uma das decisões mais importantes a ser tomada 

dentro dos estudos de viabilidade econômica. 

Segundo Macedo et al (2001), na fase de planejamento, a escolha é baseada em 

critérios geológicos, tecnológicos, sociais e ambientais levando-se sempre em 

consideração, mercado, segurança, meio ambiente e saúde. Aspectos relativos à 

produção, estabilidade, recuperação de minério, produtividade e diluição nos 

métodos também devem ser considerados ao se fazer a escolha. 

A mineração é uma atividade que é praticada em todo mundo e as técnicas de 

extração empregadas estão em constante evolução. Embora seja possível destacar 

cerca de dez métodos de lavra principais, provavelmente existem mais de trezentas 

variações. 

Os métodos são limitados pela disponibilidade e desenvolvimento dos 

equipamentos e devem ser avaliados levando-se em conta os aspectos: econômico, 

tecnológico, político e social; a escolha do método de lavra pode ser considerada 

tanto uma arte como uma ciência. 

A seleção do método de lavra pode ser dividida em duas fases: 

 Avaliação das condições geológicas, sociais e ambientais para permitir a 

eliminação de alguns métodos que não estejam de acordo com os critérios 

desejados; 

 Escolha do método que apresente o menor custo, sujeito às condições 

técnicas que garantam uma maior segurança. 

Todo o planejamento da mina é baseado em determinadas premissas que 

fundamentam o projeto e definem a vida útil esperada. É sabido que a duração de 

uma mina frequentemente é estendida, como resultado de investimentos em pesquisa 
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mineral, desenvolvimento de novas rotas de processamento mineral, mudança do 

mercado, condições ambientais e outras causas. 

Através da análise do planejamento de lavra, vinculado principalmente ao 

comportamento mercadológico do bem mineral, tamanho do recurso mineral e da 

conjuntura econômica e tecnológica, chega-se a escala de produção, equipamentos a 

serem utilizados, custos, dimensionamentos e localização das infraestruturas 

(barragens de rejeito, pilhas de disposição de estéril, plantas de beneficiamento, área 

de estoques, pátio de carregamento, oficinas, escritórios, paióis, etc.).  

Steffen (2005), sugeriu que o processo de planejamento de lavra deva ser 

desenvolvido segundo o enfoque de 3 horizontes distintos: 

 Planejamento Estratégico: deve representar o primeiro passo do 

processo de planejamento de lavra e visa os seguintes objetivos: definir 

o inventário das reservas lavráveis de minério, segundo os parâmetros 

econômicos assumidos; definir a capacidade de produção para vida da 

mina remanescente; definir os requisitos de infraestrutura; determinar 

os custos de capital fixos e; fornecer informações para tomadas de 

decisão estratégicas. 

 Planejamento de longo prazo: deve elaborar a estratégia de lavra e 

operação, visando os seguintes objetivos: maximizar o retorno 

financeiro para os investidores; minimizar o risco para os investidores 

e; maximizar a vida útil da mina. 

 Planejamento de curto prazo: deve estar restringido pelos objetivos do 

planejamento de longo prazo, onde se busca oque os objetivos traçados 

no longo prazo possam ser traduzidos para as bases mensais, semanais e 

diárias. Possui entre os principais objetivos: o controle de qualidade do 

material lavrado, controle de custos; utilização de equipamentos e; 

produtividade operacional. 
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4. ESTUDO DE CASO 

No estudo de caso foi feito uma comparação entre os Planos de 

Aproveitamento Econômico de uma mesma mina no Quadrilátero Ferrífero com 

respectivo aproveitamento de hematita e itabiritos, evidenciando-se as principais 

diferenças, apontando os pontos positivos e negativos para a continuidade de um 

empreendimento mineral. 

4.1 METODOLOGIA 

 Revisão nos Planos de Aproveitamento Econômico; 

 Através da revisão: 

o Elaborar o resumo dos PAE´s; 

o Levantar os recursos minerais e reserva lavrável (quantidade e 

qualidade) dos respectivos PAE´s; 

o Levantar a escala de produção, dimensionamento de frota, 

arranjo geral dos projetos, investimento de capital, preço dos 

produtos e índices econômicos dos projetos; 

 Construção de banco de dados dos projetos relacionados ao estudo; 

 Análise do empreendimento com o banco de dados disponível; 

4.2 Revisão dos PAE´s 

A área em questão é oriunda de uma antiga lavra de ouro e bauxita, já exaurida, 

o que foi necessário aditar a substância ferro. Para que se processe o aditamento é 

necessária a apresentação de um Plano de Aproveitamento Econômico das reservas a 

serem aditadas. O conhecimento da jazida à época da elaboração do referido plano, já 

permitia afirmar que o corpo mineralizado de minério de ferro se estendia para além 

dos limites da área licitada (Direito Minerário). 

Assim, a limitação da lavra às reservas da jazida mantendo a borda da cava 

restrita aos limites do decreto, não permitiria maximizar o aproveitamento das 

reservas da região, o que motivou a aquisição das áreas subjacentes, iniciando uma 

pesquisa geológica e tecnológica complementar, com o objetivo de quantificar e 

qualificar as reservas da área. 
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4.3 Resumo dos PAE´s 

4.3.1 PAE 1995 

Esta mina foi obtida através de um processo de licitação em 1991, que 

contemplava uma reserva de aproximadamente de 32,1 Mt de hematita, canga rica e 

itabirito rico com o beneficiamento sendo processado em instalações a serem 

construídas na área de decreto. 

Após a aquisição, foram realizadas pesquisas complementares que permitiu a 

elaboração de um relatório de reavaliação de reservas (RRR) que foi aprovado em 

1994.( Tabela 4-1). 
Tabela 4-1 Recursos aprovados no RRR de 1994 

  Tipo de Minério Medida Indicada Inferida Total 

Total 
por 
tipo 

Canga/rolado ricos         85.758.000            5.958.000         3.702.000        95.418.000  
Hematita friável       110.709.600  10.362.000        3.684.000      124.755.600  
Itabirito friável      353.423.200         75.441.600     517.472.800      946.337.600  

Total Geral       549.890.800      91.761.600    524.858.800   1.166.511.200  

Por se tratar de áreas contíguas, foi elaborado um PIAE (Plano Integrado de 

Aproveitamento Econômico). No PIAE 1995, “foi projetado a lavra de canga, 

rolados ricos e hematita friável; do itabirito friável será lavrado apenas a parte cuja 

remoção se faz necessária para liberar os outros tipos de minério acima citados. Esta 

pequena parcela de reserva de itabirito friável será estocado na área da mina para 

posterior concentração, constituindo pois, no plano de lavra, um material 

temporariamente considerada como estéril”. Desta maneira o recurso disponível seria 

da ordem de 220 Mt. 

O programa de produção conforme a Tabela 4-2, prevê o escalonamento da 

produção partindo de 460 mil t anuais até atingir 2,3 Mtpa. Este plano considera um 

período de 20 anos de produção em que serão lavradas 22,9 Mt. 

Tabela 4-2 Programa de Produção prevista no PIAE 1995 

Períodos Anos Produção (t/ano, base natural) REM 
(t/t) Minério Estéril 

1º 1 ao 5          460.000              506.000  1,1/1,1 
2º 6 ao 10           690.000              690.000  1,0/1,0 
3º 11 ao 15       1.145.000         1.030.050  0,9/1,0 
4º 16 ao 20       2.290.000          1.832.000  0,8/1,0 
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A razão de se considerar 20 anos de operações se deve ao fato de ser este 

período o suficiente para analisar a conveniência econômica de implantação de um 

empreendimento mineral e ainda por ser difícil prever o comportamento do mercado 

para um período superior a este. 

De acordo com o plano de lavra, a reserva lavrável será na ordem de 80 Mt, 

sendo necessária a remoção de aproximadamente 21Mm³. Com relação a estéril, o 

estéril franco soma 14,3 Mm³ e os estéreis temporários 6,4 Mm³, que serão dispostos 

em separado de modo a não inviabilizar o seu aproveitamento futuro. 

As tabelas 4-3 e 4-4 apresentam as qualidades das reservas geológicas e da 

reserva lavrável e a Figura 4-1 ilustra o arranjo geral do PIAE 1995. 

Tabela 4-3 Qualidade da Reserva Geológica do PIAE 1995 
Qualidade Reserva Geológica 

  Tipo de Minério Massa (t) Teor (%) 
Fe SiO2 Al2O3 P PF 

Total por 
tipo 

Canga/rolados ricos 
Hematita friável           196.467.600  62,14 4,50 2,10 0,076 4,00 

Itabirito friável           353.423.200  46,88 28,27 1,16 0,063 2,74 
Total Geral           549.890.800  52,33 19,78 1,49 0,067 3,19 

 
Tabela 4-4 Reserva Lavrável do PIAE 1995 

Reserva Lavrável 

  Tipo de Minério Massa (t) Teor (%) 
Fe SiO2 Al2O3 P PF 

Total 
Canga/rolados ricos             20.212.500  61,98 2,69 3,01 0,110 4,97 

Hematita friável             59.016.250  62,99 4,89 1,59 0,063 3,02 
Total Geral             79.228.750  62,73 4,33 1,95 0,075 3,52 
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Figura 4-1 Arranjo geral do PIAE 1995 
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No PIAE1995 o processo de beneficiamento consta essencialmente de 

cominuição por etapas sucessivas de britagem em britador de mandíbulas, britador de 

cone e britador de rolos, classificação em peneiramentos vibratórios inclinados e 

classificador espiral e concentração em colunas de flotação. 

Serão obtidos anualmente para a totalidade do ROM disponibilizado 

aproximadamente 512 mil t anuais de “natural pellet ore” (NPO), 821 mil t de “sinter 

feed” (SF) e 600 mil t de concentrado, totalizando aproximadamente 1,9 Mtpa de 

produtos em base seca, representadas nas tabelas 4-5, 4-6 e a qualidade do produto 

na Tabela 4-7. 
Tabela 4-5 Produção anual PIAE 1995 

Períodos Anos Produtos (tx10³/ano, base seca) Recuperação 
em massa (%) NPO SF Concentrado TOTAL 

1º 1 ao 5 399 987 399          1.785  85 
2º 6 ao 10 420 966 420          1.827  86 
3º 11 ao 15 440 924 483          1.847  88 
4º 16 ao 20 512 821 600          1.933  92 

 
Tabela 4-6 Partição dos produtos, PIAE 1995 

Períodos Anos Participação (% do ROM) Recuperação 
em massa (%) NPO SF Concentrado 

1º 1 ao 5 19 47 19 85 
2º 6 ao 10 20 46 20 86 
3º 11 ao 15 21 44 23 88 
4º 16 ao 20 24 39 29 92 

 

 
Tabela 4-7 Qualidade dos produtos PIAE 1995 

Produto Granulometria (mm) Fe (%) SiO2 (%) P (%) 
NPO -31 +10 64,00 1,20 0,085 
SF -10 +0,15 65,00 3,50 0,050 
Concentrado -0,15 (máximo de 5%) +0,15  68,00 0,80 0,038 

 

 

 



41 
 

A frota requerida para suportar a produção é composta pelos equipamentos 

listados na Tabela 4-8. 

 
Tabela 4-8 Dimensionamento de frota, PIAE 1995 

Equipamentos 
Períodos (Anos) 

1º 2º 3º 4º 
Perfuratriz percussiva de 2 1/2" 1 2 3 3 
Martelete pneumático de 18kg 4 4 4 8 
Compressor de 700 pcm 1 2 3 3 
Compressor de 250 pcm 2 2 4 4 
Trator de esteiras de 215 HP - - - 3 
Trator de esteiras de 140 HP 3 4 4 2 
Pá carregadeira de rodas de 31/2 jc 3 3 3 2 
Pá carregadeira de rodas de 5 jc - - - 3 
Caminhão basculante de 32 t - - - 17 
Caminhão basculante de 22 t 9 13 14 - 
Caminhão de 12 t 2 2 2 4 
Motoniveladora de 150 HP 2 2 2 2 
Retroescavadeira de rodas de 3/4 jc 1 1 1 2 
Tanque irrigador de 12.000 litros 2 2 2 3 
Comboio de lubrificação 1 1 1 2 
Guindaste de 10 t 1 1 1 1 
Automóvel tipo sedan 8 8 8 8 
Caminhonete 6 6 6 6 

 

A mão de obra dimensionada é de 208 empregos (Tabela 4-9), distribuídos 

entre cargos gerenciais, administrativos e diretamente ligados à produção. 

 
Tabela 4-9 Dimensionamento de mão de obra, PIAE 1995 

PIAE 1995 
Gerenciais/administrativos 26 
Operacional 182 
TOTAL 208 

 

O rejeito será encaminhado para decantação na barragem de rejeito já existente. 

O NPO e o SF serão estocados em pilhas cônicas e o concentrado em baias 

especialmente projetadas para esta finalidade. 
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A partir desses pontos, o NPO e o SF serão transportados por caminhão para 

um terminal ferroviário existente nas proximidades e daí carregado em vagões, sendo 

o NPO destinado ao mercado doméstico e o SF à exportação. 

Quanto ao concentrado, a sua totalidade alimentará os tanques de estocagem e 

serão encaminhados para a planta de beneficiamento da empresa vizinha que 

processa finos de minério de ferro. 

Com relação à servidão, devido a impossibilidade em se atender a implantação 

das linhas de transmissão de energia elétrica, estradas de acesso, diques de contenção 

de resíduo sólido e das pilhas de disposição de estéril, apenas com as áreas já 

instituídas, torna-se necessário requerer mais áreas de servidão, totalizando 887,9 ha. 

Considerando que na área do jazimento serão conduzidas apenas operações de 

lavra, as unidades de apoio serão: escritório de campo, oficina de reparos de 

equipamentos móveis, almoxarifado, vestiário, postos de serviços e captação de 

água. 

As operações de beneficiamento, estocagem e embarque de produtos serão 

suportadas pelas instalações de apoio existentes na mina em operação nas 

proximidades, não sendo necessários vultosos investimentos como uma nova 

instalação de beneficiamento, áreas de carregamento e barragem de rejeito, mostrado 

na Tabela 4-10. 

Tabela 4-10 Investimentos de capital, PIAE 1995 
Item Valor (R$) Valor (US$) Valor atualizado (US$) 
Estrada de acesso      801.705,00        956.688,54  1.482.434,10 
Deslocamento do mineroduto      556.870,00        664.522,67  1.029.709,28 
Adaptação da IB-II   3.003.280,00     3.583.866,35  5.553.370,22 
Pesquisa complementar   1.706.168,00     2.036.000,00  3.154.878,19 
Linha de transmissão       90.765,00        108.311,46  167.833,72 
Aquisição de terrenos (550 ha)      184.362,00       220.002,39  340.904,09 
Total   6.343.150,00     7.569.391,41  11.729.129,59 

Taxa de câmbio em 1995. R$ 0,838/US$ 

O valor em dólares americanos foi atualizado levando-se em consideração os 

índices da inflação americana, obtida no site do ministério do trabalho americano 

(Bureau of Labor Statistics). 
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Devido à discrepância com relação aos preços dos insumos, materiais, 

equipamentos e outras necessidades para implantação do projeto, seria necessário 

estender em demasiado o assunto financeiro, não sendo o foco do presente trabalho. 

Serão mencionados apenas os índices financeiros obtidos no PIAE 1995. 

Como exemplo poderemos utilizar o preço dos produtos em 1995, que mesmo 

atualizados com a inflação americana alcança valores pouco expressivos, por não 

considerar os aumentos significativos dos preços obtidos na evolução do mercado 

global do minério de ferro. (Tabela 4-11). 
Tabela 4-11 Preço dos produtos por tonelada, PIAE 1995 

Produto Preço do produto (US $) Preço do produto atualizado em 2014 (US$)  
NPO 9,00 13,95 
SF 14,26 22,10 

Concentrado 4,00 6,20 
 

 

Através do método de Fluxo de Caixa descontado, taxa mínima de atratividade 

(TMA) de 10%, foram obtidos os seguintes índices econômicos: Valor Presente 

Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR), apresentados na Tabela 4-12. 
Tabela 4-12 Índices econômicos do PIAE 1995 

VPL R$ 9.481.347,88  US$ 7.945.369,52  
TIR 37,171% 
TMA 10% 

 

4.3.2 PAE 2014 

Em decorrência do aproveitamento dos minérios de melhor qualidade descritos 

no PIAE 1995, foi protocolizado um novo PIAE em 2014, que visa o aproveitamento 

da jazida remanescente de itabiritos friáveis/pobres. Em decorrência das pesquisas 

complementares e atualização das reavaliações de recursos, estas foram estimadas 

em aproximadamente 48 Mt de hematita e 1,04 Bt (bilhões de toneladas) de 

itabiritos, totalizando aproximadamente 1,1 Bt de minério de ferro. 

Diante do exposto, podemos afirmar que é possível que com um bom 

conhecimento da jazida, melhorias nas rotas de processo e contínua demanda de um 

bem mineral, um material outrora considerado estéril passe a ser minério. 
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No PIAE 2014, é considerada a lavra de hematitas e itabiritos, com disposição 

de parte do estéril dentro da área exaurida da cava e uma nova planta de 

beneficiamento. 

Nesse novo cenário, serão reavaliados os recursos remanescentes dessa jazida, 

bem como redimensionar os equipamentos de lavra e beneficiamento, desenvolver 

uma rota de processo e toda a infraestrutura necessária para a execução de um novo 

projeto mineral para atender ao cenário econômico. 

As tabelas 4-13 e 4-14 mostram os recursos medido, indicado, inferido e as 

reservas provada e provável, apresentados no PIAE 2014. 
Tabela 4-13 Recursos, PIAE 2014. 

Tipo 
Medido Indicado  Inferido Total 

(Mt) % Fe 
Mt %Fe Mt %Fe Mt % Fe 

Hematita       33,94  64.00     14,48  64.15       1,10  63.67         49,52   64.04  
Itabirito     517,88  44.95    518,68  42.30    511,07  40.42    1.547,63   42.57  

Total      551,82  46.12    533,16  42.90    512,17  40.47    1.597,15   43.23  
Estéril   6.943,90  

        

 
Tabela 4-14 Reservas, PIAE 2014. 

TIPO PROVADO PROVÁVEL TOTAL 
Mt Fe (%) Mt Fe (%) Mt Fe (%) 

Hematitas 26,50 64,80 13,09 64,50 39,59 64,70 
Itabiritos 452,20 44,80 339,20 43,40 791,40 44,20 
TOTAL 478,70 45,91 352,29 44,18 830,99 45,18 

Estéril 503,50 REM = 0,61 
 

 

É importante ressaltar que do recurso total disponível, aproximadamente 460 

Mt de reserva provada foram reclassificadas como reserva provável devido a 

presença de cavidades, aguardando o parecer dos estudos espeleológicos do grau de 

relevância para a atualização da reserva lavrável. 

Na tabela litológica do PIAE 2014 (tabela 4-15), nota-se uma maior 

diversidade de classificação. Essa distinção se faz necessária devido aos diversos 

processos de beneficiamento desenvolvidos para os respectivos minérios, de acordo 

com as suas composições e classificações mineralógicas. 
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Tabela 4-15 Classificação litológica, PIAE 2014. 

Tipo de Minério 
Medida Indicada Inferida 

%Fe %Fe %Fe 
Hematita          65,44       65,89         65,71  

Hematita Goethitica         61,74       61,88         62,31  
Hematita aluminosa         62,40       62,56              -   

Hematita         63,61       64,24         64,94  
Canga/rolado ricos         57,12       56,58         52,80  
Itabirito Aluminoso         41,80       39,82         30,10  
Itabirito Compacto         39,88       38,48         35,10  

Itabirito Friável         40,80       39,01         37,30  
Itab Friav Rico         57,07       58,31         59,60  

Itabirito Goethitico         48,69       47,83         47,70  
Itab Manganesifero         41,89       29,78         28,00  

Laterita         49,93       50,10         45,60  
Rolado Argiloso         54,53       53,97         50,70  

Rolado Rico         62,34       61,65         61,90  
Itabirito         42,21       39,69         37,79  

Total Geral         42,75       39,77         37,81  
 

A qualidade da litologia considerada minério para o novo empreendimento 

segue na Tabela 4-16. 
Tabela 4-16 Qualidade litológica, PIAE 2014. 

Litologia 
Química (teor - %) 

Fe SIO2 P Al2O3 Mn PF 

Hematita  64,5 3,27 0,062 1,154 0,082 3,041 
Itab. Friável 42,91 35,07 0,052 0,879 0,141 2,231 

 

 
Com a evolução do mercado e a necessidade de produção em grande escala do 

minério de ferro, a mina que outrora era requerida apenas com extração de 2,3 Mtpa 

passou a ser considerada nos planos de lavra da região para alimentar qualquer planta 

de beneficiamento que aceitasse o minério que poderia ser extraído, conforme a 

Tabela 4-17, que apresenta a granulometria e o teor do minério. 
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Tabela 4-17 ROM anual e qualidade, PIAE 2014 

Ano Faixa 

Granul. 

Massa 

(Mt) 

G 
( % ) 

Fe 
( % ) 

SIO2 
( % ) 

Al 
( % ) 

P 
( % ) 

Mn 
( % ) 

PPC 
( % ) 

 

 

02 a 18 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

11.77 

10.31 

1.28 

7.97 

24.10 

21.2 

18.6 

2.3 

14.4 

43.5 

47.24 

54.31 

55.73 

32.32 

33.50 

29.42 

19.06 

16.39 

51.84 

49.22 

0.36 

0.49 

0.77 

0.44 

0.95 

0.045 

0.049 

0.055 

0.028 

0.034 

0.105 

0.207 

0.283 

0.124 

0.141 

2.40 

2.39 

2.57 

1.22 

1.51 

Global 55.42 100.0 40.63 39.02 0.66 0.039 0.147 1.84 
 

A cava final operacionalizada contém uma massa 635 Mt de estéril a ser 

removido ao longo da vida, o que gera um volume em pilha 388 Mm³. Este 

quantitativo foi sequenciado e direcionado para as pilhas já existentes e o restante 

para a Pilha PDE T. Será necessário verificar a possibilidade  de aumentar a PDE T 

ou de dispor parte deste material dentro da cava, sendo importante mencionarmos 

que parte desse material será aproveitado como minério contaminado, sem deixar de 

mencionar que parte do material classificado como inferido também será aproveitado 

durante a operação. 

Desta forma, o plano de lavra elaborado em 2014 contempla a alimentação e 

disposição controlada em 4 destinos. Na Tabela 4-18 estão separados os destinos, a 

massa a ser alimentada e as respectivas qualidades. 

PLI – Planta adaptada do PIAE 1995 

PLT – Planta de beneficiamento de outra mina em processo exaustão 

PL ITA – Planta de beneficiamento do PIAE 2014 

ESTOQUE IC – Material a ser estocado da litologia IC (Itabirito Compacto)  
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Tabela 4-18 Massa e qualidade PIAE 2014  
Reserva Mina 2014  

FAIXA DESTINO  Mt G(%)  FE (%)  SI (%)  P(%)  AL (%)  MN (%)  PF 

(%) 

G1 4.9 22.50 62.55 2.28 0.131 1.73 0.087 5.81 

G2 6.8 31.24 62.83 2.35 0.116 1.39 0.131 5.79 

G3 PLI  1.0 4.70 61.75 3.41 0.115 1.45 0.140 6.19 

G4 2.6 12.08 60.62 6.11 0.099 1.30 0.128 5.36 

G5 6.4 29.46 57.66 8.09 0.111 2.77 0.134 5.92 

Global 21.7 100.0 60.92 4.53 0.116 1.86 0.122 5.80 

G1 14.0 10.33 61.96 8.14 0.046 0.73 0.119 2.38 

G2 25.9 19.17 64.12 5.31 0.048 0.62 0.160 2.16 

G3 PLT  3.8 2.78 62.12 7.54 0.055 0.80 0.253 2.36 

G4 20.7 15.31 39.39 41.63 0.031 0.51 0.125 1.28 

G5 70.8 52.39 44.50 33.01 0.042 1.14 0.162 1.75 

Global 135.2 100.0 49.76 25.74 0.042 0.89 0.154 1.84 

G1 194.4 20.84 48.26 28.18 0.044 0.37 0.087 2.30 

G2 174.5 18.71 54.36 19.05 0.052 0.47 0.147 2.44 

G3          PL ITA  21.2 2.28 54.89 17.64 0.060 0.73 0.211 2.65 

G4 128.0 13.72 31.96 52.36 0.030 0.43 0.096 1.27 

G5 414.5 44.44 33.47 49.42 0.035 0.87 0.107 1.48 

Global 932.8 100.0 40.73 38.98 0.040 0.63 0.111 1.83 

G1 66.9 68.29 41.41 37.56 0.053 0.23 0.075 2.86 

G2 14.5 14.83 43.53 34.32 0.062 0.31 0.162 2.97 

G3      ESTOQUE IC                   0.9 0.96 45.71 30.10 0.079 0.57 0.242           3.54 

G4 4.2 4.30 29.71 54.68 0.048 0.39 0.130 2.07 

G5 11.4 11.60 26.50 59.48 0.042 0.55 0.091 1.69 

Global 97.9 100.0 39.53 40.29 0.053 0.29 0.093 2.71 

G1 280.1 23.58 47.56 28.97 0.048 0.38 0.086 2.50 

G2 221.7 18.67 55.05 17.93 0.054 0.50 0.149 2.55 

G3     Min. Total  26.9 2.27 55.84 16.13 0.062 0.76 0.215 2.77 

G4 155.5 13.10 33.37 50.21 0.032 0.46 0.101 1.36 

G5 503.1 42.36 35.17 46.81 0.037 0.93 0.114 1.58 

Global 1 187.6 100.0 42.03 36.95 0.043 0.65 0.115 1.98 

Estéril Total 635.4 

REM  (t/t)  0.54 
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Os estéreis, divididos em estéril franco (EF), que são litologias sem valor 

econômico e estéril formação ferrífera (FF), que são minérios com alto teor de 

contaminantes ou falta de conhecimento geológico (inferidos ou sem classificação), 

serão depositados separadamente na PDE U nos primeiros anos e após sua exaustão o 

estéril será destinado para a PDE T. Parte do estéril FF pode ser revertida em 

minério após desenvolvimento da pesquisa geológica e neste caso poderá reduzir a 

necessidade de pilha de estéril. 

A pilha U possui uma capacidade de 186 Mm³, sendo que atende às operações 

atuais e ao projeto ITA. A operação atual utilizará um volume de 101 Mm³, ficando 

disponível para o Projeto ITA, 85 Mm³. Desta forma, a disposição do restante de 212 

Mm³ será na PDE T, CS e nas áreas exauridas da cava. 

A Figura 4-2 apresenta a cava final do PIAE 2014, as PDE´, o traçado da linha 

de transmissão (LT) para o fornecimento da energia, a nova planta de 

beneficiamento, o traçado do mineroduto até o pátio de estoque de carregamento, a 

nova pera ferroviária, a barragem de rejeito que suportará o empreendimento e os 

DM´s integrados para este novo arranjo. 
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Figura 4-2 Arranjo geral do PIAE 2014. 
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Quanto ao dimensionamento da mão de obra, serão necessários equipes para 

mina, beneficiamento e expedição, descritos na Tabela 4-19. 

Com relação ao dimensionamento de frota para esse empreendimento, devido 

ao volume de movimentação, serão necessários equipamentos considerados de médio 

a grande porte nos dias atuais. Caminhões de 240 t com escavadeiras hidráulicas de 

37 yd³ (peso operacional de 540 t). A Tabela 4-20 mostra o dimensionamento de 

frota planejado e a Tabela 4-21 apresenta a massa de e s t é r i l  depositado nas 

pilhas ao longo da vida da mina. 

 

Tabela 4-19 Mão de obra PIAE 2014 

Operação da Usina 
Administrativa 57 
Operação 150 
Manutenção 217 
Plano de Controle Manutenção 35 
Sala de controle 36 
Total 495 

Operação da Mina 
Operação da Mina Fábrica Nova 290 
Total Mina e Usina 785 

Operação da Pera ferroviária 
Operação da Pera ferroviária 128 
Total 913 
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Tabela 4-20 Dimensionamento de frota, PIAE 2014 

 

Tabela 4-21 Sequenciamento de Estéril 

  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Pilha Material \ TOTAL 24,7 28,5 25,0 22,0 23,7 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 18,7 18,7 18,7 19,0 18,0 19,0 19,0 12,0

PDE P FF + EF 24,7 28,5 25,0 22,0 23,7 31,9
PDE TR FF + EF 31,9 31,9 31,9 31,9 18,7 18,7 18,7 19,0 18,0 19,0 19,0 12,0

MASSA (Mtpa) \ Ano

426,5
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O novo processo de beneficiamento consta essencialmente de cominuição por 

etapas sucessivas de britagem em britador de mandíbulas (britagem primária) e 

britador cônico nas etapas subsequentes (britagem secundária, britagem terciária e 

quaternária), a classificação será realizada em peneiramentos vibratórios inclinados, 

de alta frequência, hidrociclones, concentração em colunas de flotação e filtragem. 

Além dos testes em andamento com a inserção da etapa de separação magnética 

(CCM- Circuito Com separação Magnética). 

As etapas que envolvem a cominuição e classificação compreendem duplo 

estágio de moagem, dupla classificação, triplo estágio de deslamagem em 

hidrociclones, concentração por flotação em três estágios (Rougher, Cleaner e 

Recleaner), peneiramento de alta frequência para o concentrado, filtragem do 

concentrado, flotação do rejeito arenoso e espessamento de lamas.  

No circuito CCM os rejeitos das flotações Rougher, Cleaner e Recleaner serão 

processados por concentração magnética, que faz o papel de Scavenger do circuito, 

garantindo o teor de Fe no rejeito de no máximo 8%. Esse processo adiciona uma 

massa na recuperação (1,3 Mtpa- recuperação em massa de 46,2%) para garantir a 

produção requerida. O ponto em estudo é o investimento necessário para essa 

garantia. 

É esperado uma produção de 27 Mtpa de minério de ferro de alta qualidade na 

fração PFF (pellet feed).Tabela 4-22. 

Tabela 4-22 Qualidade do Produto, Projeto ITA, PIAE 2014. 

 

Em função da necessidade da instalação da PDE U, barragem de rejeitos B, a 

nova planta de concentração, o mineroduto desde a planta de concentração até a 

planta de filtragem de produto, do pátio de produtos, da tubulação de retorno da água 

Período Fe SiO2 P Al2O3 Mn PPC
Ano 1 66,43 1,18 0,0581 0,39 0,115 2,97
Ano 2 66,46 1,18 0,0634 0,39 0,110 2,92
Ano 3 66,58 1,18 0,0606 0,39 0,153 2,70
Ano 4 66,78 1,18 0,0544 0,39 0,154 2,43
Ano 5 66,98 1,18 0,0511 0,39 0,132 2,18

Ano 6 em diante 67,00 1,18 0,0510 0,39 0,167 2,10
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extraída na filtragem e da nova pera ferroviária, requereu-se uma área de 1.702,98ha 

para a servidão deste empreendimento. 

Para essa atualização o investimento necessário será de grande monta, devido a 

instalação de uma nova planta de beneficiamento, barragem de rejeito, aquisição de 

equipamentos de médio e grande porte para a mina, área de estoque de produto e 

carregamento, conforme a Tabela 4-23. 

 Tabela 4-23 Investimentos PIAE 2014 
Investimento de capital em estruturas 

Mina  R$       475.200.000,00   US$      264.000.000,00  
Planta Beneficiamento  R$    5.087.016.000,00   US$   2.826.120.000,00  
Barragem de rejeitos e PDE´s  R$       304.128.000,00   US$      168.960.000,00  
Pera ferroviária, material rodante  R$       225.720.000,00   US$      125.400.000,00  
Total  R$    6.092.064.000,00   US$   3.384.480.000,00  

Taxa de câmbio do dólar R$ 1,8/1US$ 

Apesar da necessidade de um desembolso de grande monta, a evolução do 

preço do minério de ferro na época de estudo (2014), conforme a Figura 2-5, alicerça 

o investimento, além da necessidade em atender a demanda do mercado mundial. 
Tabela 4-24 Preço do produto PIAE 2014 

Produto 
Preço 

R$ / t US$ / t 
PFF 162,00 90,00 

 

Os índices econômicos para o projeto de 2014, Valor Presente Líquido (VPL), 

Taxa Interna de Retorno (TIR) e a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) utilizado 

seguem na Tabela 4-25. 

 
Tabela 4-25 Resultados da avaliação econômica do PIAE 2014 

VPL   (x 106) R$ 6.259,41  US$3.477,45  
TIR 26,95% 
TMA 8% 
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4.4 Resultados da análise e comparação dos PIAE´s 

Ao considerar-se uma atividade minerária o ideal seria sua continuidade ou 

mesmo a perpetuação. Porém para que haja essa perpetuação, seria necessário: 

 Que o mercado continue aceitando o produto; 

 Que os preços do produto continuem num patamar competitivo; 

 Que não surja um material que o substitua com eficiência; 

 Que os parâmetros ambientais estejam adequados; 

 Que a sociedade continue a aceitar o produto; 

 E o mais importante, teríamos que considerar que a fonte do minério 

seria inesgotável (o que não é a realidade); 

Portanto, algumas mudanças conceituais são imprescindíveis para 

aproximarmos dessa perpetuação.  

Exemplificando, para que haja o aumento da vida útil de uma mina deve-se 

desenvolver tecnologias que viabilizem o aproveitamento de minérios de baixo teor, 

realizar pesquisas minerais para aumentar as reservas, melhorar a infraestrutura 

disponível (desde a logística de transporte até a implementação de uma política 

mineral favorável), etc.. Neste trabalho, ilustrou-se o aumento da vida útil de uma 

dada mina através de um estudo de caso da mina situada em Mariana (MG). 

Para esta mina foram desenvolvidos duas análises, sendo que maior diferença 

entre os dois projetos é a situação econômica em que cada empreendimento foi 

concebido. Em 1995, a demanda pelo minério de ferro não era tão acentuado, 

conforme visto na Tabela 2-9. Devido ao aumento significativo do consumo ou 

necessidade, à partir do ano de 2005 (Figura 2-6), podemos classificar este período 

como a “era do de aço”, desta forma, o minério de ferro recebe um destaque como o 

principal insumo.  

Os preços da commodity não alcançavam altos valores e a demanda era 

perfeitamente atendida. Conforme a evolução dos preços (Figura 2-5) pode-se 

concluir que a demanda não conseguiu atender a necessidade do mercado e os preços 

atingiram patamares que viabilizavam qualquer projeto de mineração de ferro. 
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De acordo com os respectivos PIAE´s analisados, a vida útil ou o período 

analisado são similares, pois estudos econômicos além de 20 anos são complexos e 

há uma margem de erro considerável.  

A diferença das escalas de produção são bastante significativas, justificadas 

pela mudança no volume necessário para atendimento ao mercado mundial global. 

Porém devido à exaustão ou a proximidade da exaustão da jazida de alto teor de 

ferro, o teor de alimentação é reduzido, acarretando na diminuição da recuperação 

em massa e maior produção de rejeito, o que aumenta a área necessária para 

disposição desse rejeito. 

A redução no teor de alimentação gera outra consequência, desta vez positiva, 

reduz a REM, pois o material anteriormente considerado estéril devido ao baixo teor 

de ferro (< 58%@Fe) passa a ser considerado minério. Reduz o volume necessário 

para a disposição de estéril, diminuindo o tamanho da PDE. 

O aumento na escala de produção ainda impacta no aumento da movimentação 

de minério e do estéril, necessitando de equipamentos de maior porte tanto na lavra 

quanto no beneficiamento, aumenta o número de mão de obra necessária em números 

absolutos, mas considerando em relação ao volume produzido, aumenta a 

produtividade (t/homem) do trabalhador. No PAE de 1995, a mão de obra necessária 

era de 208 funcionários para se produzir 1,9 Mtpa (Relação Produção/funcionário 

seria de aproximadamente 9.135 t/funcionário). Para o PAE de 2014, a mão de obra 

necessária é de 913 funcionários para uma produção de 27 Mtpa (relação 

Produção/funcionário aproximado de 29.573 t/funcionário).  

O baixo teor de alimentação e o aumento na escala de produção se fazem 

necessário uma planta de beneficiamento com maiores equipamentos e aumento nas 

etapas de processamento, o que aumenta consideravelmente o capital necessário para 

o empreendimento. Considerando que, para qualquer empreendimento mineral o 

capital necessário é consumido majoritariamente na aquisição dos equipamentos de 

mina e instalações (planta de beneficiamento, sistema de carregamento e expedição 

de produtos, barragem, PDE´s, unidades de manutenção e administração), qualquer 
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empreendimento que tenha diferença no porte dos equipamentos e instalações fica 

óbvio a necessidade de maior montante de investimento.  

Dentre as infraestruturas citadas, merece destaque o sistema de carregamento e 

expedição de produtos. Devido a localização do QF, necessita-se que sejam 

utilizados sistemas de escoamentos como mineroduto, ferrovias (já implantados) ou 

correias transportadores de longa distância (ainda não executados até o momento) 

para os portos exportadores. Quanto maior o volume de produção, mais se faz 

necessário uma estrutura de logística que possibilite o escoamento com maior 

produtividade e confiabilidade, isso onera o capital de investimento necessário. 

O estudo comparativo baseado nos valores financeiros torna-se extremamente 

complexo, pois seria necessário levar em consideração a inflação brasileira, a 

inflação americana (para os custos do dólar americano), o valor dos insumos e seus 

respectivos valores nas respectivas situações econômicas dos respectivos períodos (o 

minério de ferro há vinte anos não seria tão impactante na inflação brasileira quanto 

podemos considerar nos dias atuais e além disso, para valorar o preço do minério em 

relação aos insumos, seriam necessários outras considerações), essa discussão 

delongaria por demais, sendo necessário inúmeras ponderações, desta forma, os 

números atualizados dos respectivos investimentos servem apenas de forma 

ilustrativa. O item financeiro que podemos comparar seria a Taxa Interna de Retorno 

(TIR), nos seus respectivos empreendimentos, pois este item considera cada 

empreendimento na situação econômica dos seus respectivos momentos. Com isso, 

de forma simplista, podemos considerar que o empreendimento em 1995 teve uma 

oportunidade de investimento de capital melhor que o de 2014. 

A Tabela 4-26 apresenta os principais itens apresentados nos levantamentos 

realizados nos dois PIAE´s. A Figura 4-3 evidencia a diferença dos arranjos entre os 

respectivos PIAE´s. 
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Tabela 4-26 Itens de comparação entre os PIAE´s 
Itens PAE 1995 PAE 2014 

Vida útil do empreendimento 20 anos ou mais 18 anos 
Teor de Fe da Reserva Lavrável 62,73% 40,73% 
Reserva para atendimento ao projeto (t) 22.950.000 1.187.600.000 
Escala de Alimentação Beneficiamento 2,3 Mtpa 55 Mtpa 
Escala de produção 1,9 Mtpa 27 Mtpa 
Teor de (Ferro /  SíO2 / P) do produto (%) 68,00 /  0,8 / 0,038 67,00 / 1,18 / 0,051 
Recuperação em massa ~ 84 % ~ 46 % 
Equipamentos de mina pequeno porte médio/grande porte 
REM 0,88 0,54 
Massa  de Estéril (t) 20.292.500 635.400.000 
Volume de estéril (m³) 33.231.584 388.000.000 
Rejeito gerado  (t) 2.657.500 552.200.000 
Área de servidão requerida (ha) 887,9 1.702,98 
Preço do produto (US$ / t) 14,26  90,00  
Investimento (R$) 6.343.150,00 6.092.064.000,00  
Investimento em dólar Americano (US$)        7.569.391,41        3.384.480.000,00  
Investimento em dólar Americano atualizado      11.729.129,59     3.384.480.000,00  
Valor Presente Líquido (VPL) (R$) 9.481.347,88  6.259.404.457,15  
VPL em dólar Americano (US$)        7.945.369,52     3.477.446.920,64  
Taxa Interna de Retorno (TIR) 37,17% 26,95% 
Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 10% 8% 
Período de retorno do Investimento 3 anos e 2 meses 5 anos e 11 meses 
Nº de empregos gerados                      208                              913  
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Figura 4-3 Arranjo comparativo entre os PIAE´s 1995 e 2014.  
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Comparando as duas situações, podemos afirmar que o aumento da escala de 

produção poderá acarretar em maior retorno para a sociedade, em função do número 

de empregos diretos, continuidade da geração para o investidor o montante de 

investimento é maior, tendo um retorno de investimento que acompanha o valor 

absoluto, não acarretando em maior rentabilidade do investimento. Porém além da 

rentabilidade, ao considerarmos que com o aumento de escala de produção é possível 

a utilização de maior quantidade de mão de obra, geração de maior recolhimento dos 

impostos (diretos e indiretos), fomento ao giro de capital na região do 

empreendimento, possibilitando desta maneira melhoria nos investimentos sociais e 

ambientais.  

Ao se iniciar um empreendimento mineral, surge uma nova oportunidade de 

fomento econômico na região. Para que um empreendimento mineral seja viável, há 

a necessidade de se criar toda uma cadeia que suportará direta e indiretamente a 

implantação, a operação e a manutenção do empreendimento, tais como: mão de obra 

qualificada, prestação de serviços, fornecimento de suprimentos, atendimentos 

legais, tributação, recursos naturais, energia e escoamento. 

Podemos ponderar que, para a continuidade do empreendimento com o 

aproveitamento de minérios mais pobres devemos atentar para os seguintes itens:  

* investimento de capital de maior aporte, devido: i) necessidade de 

equipamentos de maior porte; ii) instalação de tratamento de minério com mais 

etapas de processo; iii) instalação de sistemas de carregamento de produtos e iv) 

maior sistema de rejeitos; 

* maior área superficial impactada pelas instalações: i) sistemas de 

carregamento; ii) sistemas de rejeitos; iii) linhas de transmissão e iv) instalação de 

tratamento de minério; 
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5. FATORES IMPACTANTES DOS EMPREENDIMENTOS MINEIROS 

Desde o início das explorações do Brasil colônia, os arraiais e vilarejos foram 

instalados nas regiões minerárias (ouro e pedras preciosas). Regiões estas nem 

sempre propícias para a ocupação humana. Entretanto, a disposição de recursos 

naturais possibilita a exploração destes recursos e a consequente geração de renda, o 

que propicia o desenvolvimento econômico e social.  

Segundo o Ministério de Minas e Energia o efeito multiplicador de empregos 

dos empreendimentos mineiros é de 1:13 no setor mineral, ou seja, para cada posto 

de trabalho gerado na mineração, outros 13 são criados de forma direta ao longo da 

cadeia produtiva. 

Portanto, a vantagem na continuidade de um empreendimento mineral é a 

continuidade da arrecadação tributária, aumento ou manutenção:  

 Dos empregos;  

 Do poder aquisitivo da população;  

 Do fomento a economia local e ou regional;  

 Da qualidade e alcance de serviços públicos, melhorando dessa forma a 

qualidade de vida da região.  

Podemos mencionar ainda áreas com impacto direto longe da área de lavra 

como os portos e oficinas de fornecimentos de equipamentos.  

Faz-se necessário mencionar que, devido ao tempo de maturação ou de 

esgotamento relativamente longo de um empreendimento mineral, a diversificação 

do fomento econômico utilizando os recursos provenientes deste tipo de 

empreendimento (que possui prazo de validade - exaustão da mina) visando os 

retornos para se desenvolver novas/outras classes de fomento econômico não é 

prática no território nacional. 

A importância em se continuar o empreendimento mineral em determinada 

região é proporcionar oportunidades para o desenvolvimento desta região. Um dos 
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indicadores que podemos nos balizar é o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), uma medida composta de indicadores de três dimensões do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

Longevidade é medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada por 

método indireto a partir dos dados dos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Esse indicador mostra o número médio de anos 

que as pessoas viveriam a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de 

mortalidade observados no ano de referência. 

Educação é medida pela composição de indicadores de escolaridade da 

população adulta e do fluxo escolar da população jovem. A escolaridade da 

população adulta é medida pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade 

com fundamental completo; e tem peso 1. O fluxo escolar da população jovem é 

medido pela média aritmética do percentual de crianças entre 5 e 6 anos 

frequentando a escola, do percentual de jovens entre 11 e 13 anos frequentando os 

anos finais do ensino fundamental (6º a 9º ano), do percentual de jovens entre 15 e 

17 anos com ensino fundamental completo e do percentual de jovens entre 18 e 20 

anos com ensino médio completo; e tem peso 2. A medida acompanha a população 

em idade escolar em quatro momentos importantes da sua formação. A média 

geométrica desses dois componentes resulta no IDHM Educação. Os dados são do 

Censo Demográfico do IBGE. 

Renda é medida pela renda municipal per capita, ou seja, a renda média de 

cada residente de determinado município. É a soma da renda de todos os residentes, 

dividida pelo número de pessoas que moram no município - inclusive crianças e 

pessoas sem registro de renda. Os dados são do Censo Demográfico do IBGE. 

Os três componentes acima são agrupados por meio da média geométrica, 

resultando no IDHM. 

O IDH varia entre 0 (nenhum desenvolvimento humano) e 1 (desenvolvimento 

humano total), revelando que quanto maior a proximidade de 1, mais desenvolvido é. 
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A mineração continua proporcionando vários benefícios para a sociedade 

humana. Segundo Castro et all (2011), “a procura por bens minerais e a mineração 

também tem sido fator de interiorização da população. A origem dos núcleos urbanos 

em Minas Gerais é o seu exemplo clássico. Na região do Q.F., os núcleos urbanos 

alternam fases desenvolvimentistas e de estagnação, relacionadas diretamente às 

fases da mineração de ouro”.  

A Figura 5-1 representa os empreendimentos minerais de ouro e ferro no Q.F., 

para atender às necessidades sociais e econômicas e os desafios de cada período em 

bases sustentáveis.  

 
Figura 5-1 O ciclo dos empreendimentos minerais no Q.F. 

Fonte: Castro(2011) 
 

Em períodos históricos mais recentes da região central de Minas Gerais, alguns 

municípios do estado de Minas Gerais considerados mineradores se destacam 

contribuindo com o aumento do índice de IDH na média estadual e nacional. 
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5.1 IDH dos municípios do Quadrilátero Ferrífero 

A Tabela 5-1 apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos 

principais municípios do Q.F., além de algumas das cidades que compõe a 

associação dos municípios mineradores do estado de Minas Gerais e Parauapebas 

(PA), por se tratar do município de maior arrecadação de CFEM, excetuando-se o 

petróleo. 

Tabela 5-1 Índice IDHM dos municípios mineradores 

Unidade / Municípios  IDH 
Brasil 0,727 
Minas Gerais 0,731 
ANDRADAS 0,734 
ARAXÁ 0,772 
ARCOS  0,749 
BRUMADINHO 0,747 
CONGONHAS 0,753 
CONSELHEIRO LAFAIETE 0,761 
ITABIRA 0,813 
ITABIRITO  0,730 
ITAÚNA 0,758 
MARIANA 0,742 
NOVA LIMA 0,813 
OURO PRETO 0,741 
PARAUAPEBAS 0,715 

Fonte: PNUD 2013, Dados senso IBGE, 2010 

 

A Constituição brasileira e as Leis Ordinárias 7.990/1989 e 8.001/1990 institui 

a CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral) para os municípios 

onde é extraído o minério. A CFEM é calculada sobre o valor de venda do produto 

mineral, deduzindo-se os tributos, as despesas com transporte e seguro que incidem 

no ato da comercialização. 
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De acordo com o levantamento, do total de CFEM recolhido no país em 2013 

de R$ 2.376.160.519,57, os municípios mineradores selecionados na Tabela 5-2 

recolheram 66,60 %, sendo possível ainda, verificar a proporção deste recolhimento 

nos respectivos orçamentos municipais. 

Tabela 5-2 Comparativo do recolhimento CFEM e orçamento municipal 

 
Fonte:DNPM / http://www.meumunicipio.org.br 

*orçamento informado câmara municipal 
 

Os dados de orçamentos foram levantados através do site “meumunicipio”, um 

portal público e gratuito que disponibiliza os principais dados referentes ao 

desempenho financeiro dos municípios brasileiros. 

Desta forma, podemos concluir que o recolhimento do CFEM tem relevância 

na composição do orçamento municipal da maioria dos municípios mineradores 

citados. Consequentemente, a prestação de serviços, infraestrutura de apoio à 

população local/municipal que poderá ser oferecida pelos administradores locais na 

melhoria da qualidade de vida na região é diretamente impactada, podendo ser 

representado pelos IDH dos respectivos municípios. 

 

IDH Recolhimento CFEM 2013 Orçamento municipal 2013 % Rec CFEM / Orç. Munic

0,813 195.406.046,75 471.000.000,00 41,49%
0,813 234.071.916,95 580.580.000,00 40,32%
0,772 11.999.821,47 221.062.000,00 5,43%
0,761 582.921,92 150.565.000,00 0,39%
0,758 207.490,64 174.734.000,00 0,12%
0,753 67.979.957,64 296.705.000,00 22,91%
0,749 1.524.040,47 66.773.000,00 2,28%
0,747 77.779.293,98 186.846.000,00 41,63%
0,742 140.013.921,74 350.000.000,00 40,00%
0,741 41.277.732,61 276.582.345,61 14,92%
0,734 298.423,87 59.749.000,00 0,50%
0,730 110.811.829,71 208.395.000,00 53,17%
0,715 700.520.912,78 1.032.632.802,00 67,84%

ITABIRITO
ANDRADAS

BRUMADINHO
MARIANA

ITABIRA*

CONSELHEIRO LAFAIETE

OURO PRETO

NOVA LIMA
ARAXÁ

PARAUAPEBAS

Município

ITAÚNA
CONGONHAS
ARCOS
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A exploração mineral é tão significativo para a sociedade que as fases da 

evolução humana são dividas em função dos tipos de minerais utilizados: Idade da 

Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro, etc. 

Em qualquer parte do planeta, o nível de exploração dos recursos minerais, 

quer seja lavrando/explotando, quer seja adquirindo, é imprescindível para a 

manutenção e melhoria da qualidade de vida. 

O crescimento socioeconômico implica em maior consumo de bens minerais, 

tornando importante garantir a disponibilidade dos recursos demandados pela 

sociedade. Existe, portanto, uma relação direta entre desenvolvimento econômico, 

qualidade de vida e consumo de bens minerais.  

A mineração fomenta o desenvolvimento e gera oportunidades econômicas, 

incita a cadeia produtiva, proporciona o sustento da economia local e regional, 

criando demandas por infraestruturas e serviços, o que gera empregos e renda, 

reduzindo as disparidades regionais. 

E mesmo em diferentes conjunturas econômicas, algumas observações podem 

ser realizados à respeito de um empreendimento mineral, a saber:  

 Que o tempo de maturação do negócio é relativamente longo, 

acarretando em maiores riscos do investimento;  

 Que o tempo de maturação pode e deve ser aproveitado para o 

desenvolvimento econômico das áreas influenciadas pelo 

empreendimento; 

 Que o capital necessário para se iniciar os projetos é de montante 

significativo; 

 Que o preço do bem mineral é determinante para a viabilidade 

econômica do empreendimento;  

 Que a logística de escoamento, à medida que aumenta o volume de 

produção se torna mais significativo; 
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 Que o impacto econômico em torno das regiões de lavra, 

beneficiamento e expedição são positivos, possibilitando o 

desenvolvimento socioeconômico destas áreas. 

É necessária a mudança cultural, que por falta de fiscalização, de 

procedimentos ou de informações ambientais adequados, este tipo de 

empreendimento é mal visto por uma parcela da sociedade que não compreende a sua 

importância.  

Portanto, com estudos de engenharia, maior conhecimento da jazida, 

acompanhando a evolução das necessidades humanas, readequando os conceitos, 

utilizando tecnologias, é possível afirmarmos que o aproveitamento do material 

outrora considerado estéril pode tornar possível uma “segunda safra”, de um bem 

esgotável, limitado e com rigidez locacional, favorecendo uma cultura já instalada, 

com o conhecimento necessário para equilibrar o nível de explotação de um recurso 

natural. Ainda, por saber que é um empreendimento baseado na utilização de um 

bem finito, é necessário que a sociedade se prepare, desenvolvendo outros tipos de 

atividades econômicas para a continuidade do seu provento. 

Se por um lado a mineração é uma atividade ambientalmente impactante, por 

outro gera benefícios significativos com amplitude mundial. Cabe ressaltar que os 

impactos ambientais oriundos da mineração é pontual, podendo ser mitigados com 

medidas de controle cujas técnicas são amplamente dominados pelas empresas de 

mineração.  

O planejamento, a pesquisa e o desenvolvimento são ingredientes essenciais 

para o sucesso de um empreendimento mineral, o que ainda torna possível a 

adaptação para os diferentes ciclos econômicos, estendendo os benefícios 

socioeconômicos para toda a sociedade de forma sustentável. 
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