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RESUMO 

 
A indústria mineral é apenas uma das várias opções de investimento disponíveis no 

mercado financeiro. Para selecionar essa opção e aplicar o seu capital em mineração, 

investidores exigem cada vez mais projetos com comprovada segurança financeira 

desenvolvidos por empresas de reputação ilibada. O investidor avalia as diversas opções de 

investimento englobando a possibilidade de investimento do dinheiro no sistema bancário. O 

retorno financeiro ou potencial do projeto deve ser significativo para justificar os riscos 

inerentes às atividades de mineração. Para facilitar as análises financeiras dos projetos de 

mineração, este estudo propõe uma metodologia baseada em uma análise econômica de um 

depósito de ouro Brasileiro hipotético – Mina Berimbau - por meio de um Plano de 

Aproveitamento Econômico - PAE, onde foi realizada uma análise de sensibilidade do fluxo 

de caixa do projeto aplicando variações no preço de venda, nos investimentos (CAPEX - 

Capital expenditure) e nos custos operacionais (OPEX - Operating expense). Para tal, foi 

considerado um cenário conservador com o preço de venda do ouro de 900,00 USD/oz. Os 

resultados, aspectos específicos e benefícios socioeconômicos confirmaram a viabilidade do 

projeto. 

Palavra-chave: análise econômica, mineração, Plano de Aproveitamento Econômico, 

projeto mineiro, viabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The mineral resource industry is just one of the several options of investment available 

in the financial market. To select this option and apply their capital in mining investors 

require ever more projects with proven financial security and developed by renowned 

companies. The investors evaluate several investment alternatives including, obviously, the 

possibility of money investment in the banking system. The financial return or potential of the 

project must be significant to justify the risks inherent to the mining activities. To facilitate 

the financial analyses of mine projects, in this study is proposed a methodology based on an 

economic analysis of the hypothetical Brazilian gold Berimbau mine through an Economic 

Exploitation Plan - EEP- where a sensitivity analysis of the project cash flow was performed 

and variations in the ore price, investments (CAPEX - capital expenditure) and operating 

costs (OPEX - operating expense) were applied. An orthodox scenario with an ore price 

(gold) of USD 900.00/oz was considered. The results, specific aspects and socioeconomic 

benefits have confirmed the project’s feasibility. 

Keywords: economic analysis, mining, Economic Exploitation Plan, mining project, 
viability. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Os direitos sobre jazidas minerais e minas, o regime de seu aproveitamento e a 

intervenção do estado na indústria de mineração encontra-se no código de mineração 

brasileiro (PAIONE, 1999).  

O código de mineração brasileiro passou por várias revisões desde o primeiro, 

publicado em 1934, instituído pelo decreto lei número 24.642 de 1934 até o código de 

mineração de 1967, instituído pelo decreto lei número 227 de 1967 e regulamentado pelo 

decreto 62.934 de 1968. 

Para FLÔRES (2006), o código de minas de 1940, editado mediante o decreto lei 

número 1.985 de 1940, é um aprimoramento do código de 1934 e procurou preservar suas 

estruturas fundamentais.  

O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais depende de autorização ou 

concessão federal, na forma de lei, e esse foi o grande marco no direito minerário do Brasil. 

O requerimento de concessão de lavra é dirigido ao ministro de minas e energia e deve 

ser instruído com os seguintes elementos de informação e prova (código de mineração, 

capítulo III, art.38, 2010): 

 

1. Certidão de registro no departamento nacional de registro do comércio, da entidade 

constituída; 

2. Designação das substâncias minerais a lavrar; 

3. Descrição da localização da área pretendida para lavra; 

4. Definição gráfica da área pretendida; 

5. Planta de situação; 
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6. Servidões de que necessitar a mina; 

7. Plano de Aproveitamento Econômico da jazida - PAE;  

8. Prova de disponibilidade financeira. 

 Aborda-se neste trabalho, com ênfase, o item 7 (sete), Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), visando a “Commodity” ouro.  

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

Mostrar a importância de um Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) no processo 

de tomada de decisão na mineração enfatizando todas as suas exigências e requisitos bem 

como o quanto este relatório técnico é importante para a análise econômica de viabilidade do 

empreendimento. 

1.2.1 Objetivos Específicos  

Procurou-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 

 Mostrar a importância do Plano de Aproveitamento Econômico para o processo de 

tomada de decisão na Mineração; 

 Mostrar de forma detalhada um PAE e deixar explícita sua relevância em um processo 

de tomada de decisão; 

 Orientar profissionais da área de mineração a elaborarem um PAE dentro das normas 

exigidas na legislação brasileira. 

1.3. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

A indústria mineral requer níveis altos de investimento e apresenta também 

consideráveis riscos decorrentes das incertezas que este mercado possui, porém, as 

recompensas podem ser potencialmente importantes, tanto para os investidores quanto para a 

sociedade. Para maximizar tais recompensas, assim como o do aproveitamento dos recursos 

minerais de um determinado empreendimento, uma análise econômica deve ser 

cuidadosamente desenvolvida e implantada sistematicamente.  

Potivin (2006) fala que conceder de maneira antecipada e abrangente o potencial de um 

determinado empreendimento de mineração é um fator crítico para o sucesso desse 
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empreendimento e que para obter o maior rendimento e solidez de todo o investimento 

aplicado deve ser realizado uma análise econômica criteriosa onde é fundamental a avaliação 

e controle de alguns riscos, como:  

 Risco geológico: risco de interpretar mal o depósito mineral; 

 Risco metalúrgico: risco de interpretar mal a capacidade de recuperação dos minerais; 

 Risco geomecânico: risco de não controlar a resposta do maciço rochoso à lavra, criando 

condições potencialmente inseguras, problemas de diluição e atraso da produção, além de 

promover um aumento do custo para a reabilitação da área; 

 Risco de engenharia de lavra: risco de se estabelecer sistemas de lavra que não podem 

produzir a meta de produção estabelecida; 

 Risco econômico: risco de não se ter uma projeção econômica confiável, (mercado, 

preços e etc.); 

 Riscos administrativos e gerenciais: relacionados a perda de controle, monitoramento e 

referência, que conduzem ao não cumprimento de  objetivos e normas pré-estabelecidas; 

  Risco sócio-político: Relacionado a contextos locais específicos, onde podem ocorrer 

restrições á lavra, em diversos níveis e períodos, principalmente por motivos sociais 

culturais e políticos; 

 Risco ambiental: risco de provocar fenômenos que dificultem o trabalho e afetem o meio 

externo, causando danos à sociedade e ao meio ambiente. 

Assim, o planejamento econômico inicial é desenvolvido nesta etapa de viabilidade, 

definindo-se metas de curto, médio e longo prazo para uma operação futura. Essa etapa se 

baseará em um conhecimento limitado, associado à natureza das incertezas e os riscos 

inerentes ao mercado econômico poderão conduzir a situações indesejáveis. Para evitar essas 

situações é de fundamental importância que o PAE (Plano de Aproveitamento Econômico) 

seja elaborado seguindo toda a obrigatoriedade estabelecida no artigo 38 do código de 

mineração brasileiro. Isso permitirá que uma adequada análise de um cenário base do 

empreendimento, minimizando ou evitando tais situações indesejáveis e consequentemente, 

possibilitando uma embasada tomada de decisão.  
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O capítulo 1 aborda a visão geral, os 

objetivos e a justificativa.  

O capítulo 2 contém a revisão bibliográfica onde são abordados os principais conceitos 

que serão descritos durante a elaboração do trabalho. 

 O capítulo 3 refere-se à metodologia geral que foi utilizada no desenvolvimento deste 

trabalho, bem como aos dados e recursos empregues na elaboração dele. 

O capítulo 4 trata do PAE da Mina Berimbau, objeto de estudo de caso deste trabalho, 

onde são apresentados todos os itens obrigatórios para elaboração de um Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE), bem como os resultados do estudo sobre o “commoditie” 

Ouro, detalhando a base de dados como: Informações Gerais; Características da Área; 

Histórico; Fisiografia; Infraestrutura; Aspectos Geológicos; Aproveitamento Econômico do 

Ouro; Projeto de Mina; Lavra do Minério de Ouro; Beneficiamento do Ouro; Regime de 

Trabalho e Mão-de-obra; Plano de Controle médico e saúde ocupacional; Plano de Resgate e 

Salvamento; Plano de Emergência; Plano de Controle de Impacto Ambiental; Recuperação 

Ambiental; Plano de Fechamento de Mina; Fluxo de Caixa; Cronograma e Conclusão. 

O capítulo 5 refere-se às considerações finais do capítulo anterior e uma visão geral do 

trabalho no que diz respeito à elaboração de Planos de Aproveitamento Econômico (PAE) e 

seus impactos na tomada de decisão dos investidores. 
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CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentada uma síntese bibliográfica dos assuntos abordados na dissertação, 

sendo estes: (i) conceituação de PAE- Plano de Aproveitamento Econômico, (ii) commodity 

Ouro, (iii) conceituação do planejamento na mineração, (iv) os principais métodos de 

avaliação econômica de projetos em mineração, (v) os principais aspectos e métodos 

envolvidos definição da geometria final ótima da cava (vi) os principais aspectos e métodos 

envolvidos na programação da produção e sequenciamento de lavra, (vii) as ferramentas 

computacionais utilizadas no desenvolvimento da dissertação.  

2.2 PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO - PAE 

Conforme o portal de outorga do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM 

(2012), o PAE é um documento que compõem o requerimento de lavra que corresponde a um 

relatório técnico em que aborda os diversos aspectos envolvidos nos processos de extração, 

beneficiamento e comercialização da reserva mineral. Esse documento deve ser elaborado por 

um profissional legalmente habilitado, ser acompanhado pela respectiva anotação de 

responsabilidade técnica (ART) e sua obrigatoriedade é estabelecido no artigo 38 do Código 

de Mineração. O projeto constante no PAE deverá ser compatível com todos os dados da 

aprovação do Relatório Final de Pesquisa. 

No artigo 39 do Código de Mineração, são listadas as informações que devem constar 

no PAE: 

 Memorial explicativo; 

 Projetos ou anteprojetos referentes: 

 ao método de mineração a ser adotado, fazendo referência à escala de produção 

prevista inicialmente e à sua projeção;  

 à iluminação, ventilação, transporte, sinalização e segurança do trabalho, quando se 

tratar de lavra subterrânea;  

 ao transporte na superfície e ao beneficiamento e aglomeração do minério;  
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 às instalações de energia, de abastecimento de água e condicionamento de ar;  

 à higiene da mina e dos respectivos trabalhos;  

 às moradias e suas condições de habitabilidade para todos os que residem no local da 

mineração;  

 às instalações de captação e proteção das fontes, adução, distribuição e utilização de 

água, para as jazidas de água mineral. 

Além das informações supracitadas, também são exigidos os seguintes itens: 

 Estudo de Viabilidade Econômica; 

 Dados da mão de obra a ser empregada; 

 Plano de controle dos impactos ambientais na mineração; 

 Cronograma dos trabalhos; 

 Plano de resgate e salvamento; 

 Plano de Emergência; 

 Fechamento de Mina; e, 

 Plano de Controle médico e saúde ocupacional. 

2.3 COMMODITY OURO 

Segundo Luz e Lins (2004), o ouro é conhecido desde a antiguidade, e foi recuperado 

pelos egípcios em depósitos aluvionares há 400 anos antes da Era Cristã, por meio de 

processos gravíticos. 

O ouro é um elemento nativo, com dureza entre 2½ e 3 na escala de Mohs, peso 

específico de 19,3 g/cm3, brilho metálico e superfície de fratura rugosa (Pellant, 2000). O 

ouro encontra-se normalmente em estado puro e em forma de pepitas. É o mais maleável e o 

mais dúctil dos metais, permitindo obter até 2.000 metros de fio com apenas um grama de 

metal. Além de ser um ótimo condutor de calor e eletricidade. O ouro é solúvel em água régia 

e em solução contendo cianetos. A pureza do ouro pode ser medida em quilates. O ouro puro 

tem 24 quilates e é mole demais para ser usado em joalherias. Para tal fim, mistura-se ao ouro 

um ou mais metais como, por exemplo, a prata e o cobre, o que garante a durabilidade e o 

brilho da joia. 

A principal aplicação do ouro é como moeda, com uma importante atuação no setor de 

mercado de ativos financeiros. O mercado financeiro, juntamente com a indústria metalúrgica 
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e o setor joalheiro representam mais de 80% do uso do ouro. Devido às suas características, o 

ouro é um metal que pode ser aplicado em uma grande quantidade de produtos utilizados para 

os mais diferentes fins. Atualmente são reconhecidas as seguintes aplicações do ouro: 

 Fotografias: o metal aparece na forma de um ácido, o cloroaúrico (HAuCl4); 

 Gastronomia: o pó de ouro é usado na decoração de bolos e doces; 

 Microscopia: empregado no revestimento de materiais biológicos, além de permitir a 

visualização através do microscópio eletrônico de varredura (MEV); 

 Economia: o ouro é altamente empregado como reserva monetária, como garantia do 

papel-moeda em circulação, além de atuar na cobertura de pagamentos a outros países 

quando ocorrem diferenças nas balanças comerciais; 

 Tecnologia: sua elevada condutividade elétrica e resistência à oxidação têm permitido 

um amplo uso para cobrir com uma camada de ouro por meio eletrolítico as superfícies 

de conexões elétricas, para assegurar uma conexão de baixa resistência elétrica e livre 

do ataque químico do meio, aplicado em satélites artificiais, comunicações, naves 

espaciais, motores de reação na aviação, e em janelas de grandes edifícios comerciais, 

sob a forma de finas películas, pois este metal é responsável pela reflexão de mais de 

98% da radiação infravermelha incidente; 

 Joalheria: utilizado na forma de liga, associado a outros metais, como cobre e prata. 

Recebe a classificação de quilate, esta corresponde a cada parte do metal em peso, que é 

usada na formação da liga; 

 Decoração: o ouro na forma coloidal é aplicado na pintura de peças de cerâmica. 

 Próteses Dentárias: devido à resistência à corrosão e a maleabilidade do metal, este e 

alguns de seus derivados são utilizados na fabricação deste tipo de prótese. 

 Indústria: dentre as diversas aplicações, destaca-se o uso do ouro como catalisador 

(acelerador de reações químicas). 

 Medicina: as aplicações medicinais e terapêuticas são diversas e crescentes. Utiliza-se 

em cirurgias, uma vez que malhas de finíssimos fios de ouro são colocadas para reparar 

vaso. 

São desenvolvidas também pesquisas para utilizar o ouro nas áreas de nanotecnologia, 

na qual o ouro em sua forma coloidal seria útil para o desenvolvimento de pesquisas 

biológicas e medicinais; e na medicina, com a realização de pesquisas para utilizar sais de 

ouro em tratamentos de autismo e Anti HIV – um novo composto está em fase experimental 
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com expectativas de que seja um inibidor da transcriptase reversa do HIV. (fonte: 

https://henrieth.wordpress.com/pricipais-aplicacoes/) 

O setor de Joalheria é o maior consumidor global de ouro, respondendo por 

aproximadamente 50% do volume total consumido. Embora seja o setor mais importante, não 

é o único a afetar as cotações do ouro. Também são relevantes os mercados dos bancos 

centrais, (compra de ouro para composição de reservas), investimentos como, reserva de valor 

(barras e moedas de ouro) e finalmente o segmento de tecnologia (computadores, 

equipamentos de telecomunicação, equipamentos médicos dentre outros). Em 2013 a China 

passou a ser o maior consumidor de ouro mundial seguido pela Índia. 

No Brasil, o maior consumo de ouro é o mercado de ativos financeiros (79%), seguido 

da indústria Metalúrgica (9,5%), setor joalheiro (7,1%) e outros (4,4%). O ouro é o segundo 

mais importante mineral de exportação do Brasil, atrás apenas do minério de ferro. Os países 

que mais importam Ouro do Brasil são Reino Unido (38%), Suíça (33%). (Fonte: 

http://www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/sumario-mineral-2014) 

2.4 PLANEJAMENTO  

2.4.1 Conceituação de Planejamento  

Segundo Amaral (2008), a importância do planejamento de lavra está relacionada ao 

longo de todas as atividades de exploração da mina. Dependendo do horizonte abordado e seu 

objetivo, os planejamentos de lavra podem ser classificados como de longo, médio e curto 

prazo. 

Segundo Câmara et al.(2014), a função do planejamento de lavra é decidir e identificar 

quando e onde devem ser lavrados o minério e o estéril. 

Oliveira (2007) estabelece cinco dimensões para o planejamento em mineração, cujos 

aspectos básicos são apresentados a seguir: 

 1ª dimensão: corresponde ao assunto abordado, que pode ser produção, pesquisa, novos 

produtos, finanças, marketing, instalações, etc. 

 2ª dimensão: corresponde aos elementos do planejamento, entre os que podem ser 

citados: propósitos, objetivos, estratégias, políticas, programas, orçamentos, etc. 
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 3ª dimensão: corresponde à dimensão tempo do planejamento, que pode ser longo, 

médio e curto prazo. 

 4ª dimensão: corresponde a unidades organizacionais onde o planejamento é elaborado. 

Nesse caso pode-se ter planejamento corporativo, de unidades estratégicas de negócios, 

de subsidiárias, grupos funcionais, divisões, departamentos, etc. 

 5ª dimensão: corresponde às características do planejamento que podem ser 

representadas por complexidade ou simplicidade, qualidade ou quantidade, 

planejamento estratégico ou tático, confidencial ou público, econômico ou caro, etc. 

Oliveira (2007) salienta que esses aspectos das dimensões não são mutuamente 

exclusivos e nem apresentam linhas demarcatórias muito claras. Entretanto, as cinco 

dimensões apresentadas permitem visualizar com amplitude o assunto de planejamento. 

Como consequência, o planejamento pode ser conceituado como um processo que 

considera os aspectos abordados pelas cinco dimensões anteriormente apresentadas, 

desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada de um modo mais eficiente, 

eficaz e efetivo. Além disso, para alcançar a melhor concentração dos esforços e recursos pela 

empresa.  

2.4.2 Tipos de Planejamento  

Podem-se distinguir três tipos de planejamento na consideração dos grandes níveis 

hierárquicos: planejamento de Longo Prazo (estratégico), planejamento de Médio Prazo 

(tático) e planejamento de Curto Prazo (operacional). 

 Planejamento de Longo Prazo: refere-se à forma por meio da qual uma empresa 

pretende aplicar uma determinada estratégia para atingir os objetivos propostos. Para 

THORLEY (2012), as atividades de planejamento de longo prazo iniciam-se nos 

estudos de pré-viabilidade e continuam ao longo da vida da mina, objetivando sempre a 

maximização do VPL do projeto.  

É comum o planejamento de longo prazo dar ênfase a toda vida da mina, com planos 

quinquenais a anual o que ocorrerão até a exaustão dela, o que chamamos de LOM (Life 

of Mine). Essas ações são premissas básicas que a empresa, como um todo, deve 

respeitar para que o processo estratégico tenha coerência e sustentação decisória.  
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 Planejamento de Médio Prazo: tem como objetivo otimizar determinadas áreas da 

empresa e não a empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposições de 

objetivos, estratégias e políticas estabelecidas no planejamento estratégico. A principal 

finalidade do planejamento de médio prazo é a utilização eficaz e eficiente dos recursos 

disponíveis para a consecução de objetivos previamente fixados segundo uma estratégia 

determinada, bem como as políticas para o processo decisório da empresa. O 

planejamento de médio prazo compreende estágios progressivos que englobam planos 

anuais, semestrais e trimestrais. 

 Planejamento de Curto Prazo: THORLEY (2012), diz que o planejamento de curto 

prazo tem o objetivo de garantir a demanda da usina de beneficiamento em massa, 

qualidade ou teor de alimentação, obedecendo às premissas do plano de longo prazo. O 

planejamento de curto prazo compreende estágios progressivos que englobam planos 

anuais, trimestrais, mensais, semanais e diários. À medida que estes estágios evoluem, 

maiores níveis de certeza são exigidos com relação ao cronograma de manutenção e 

disponibilidade de equipamentos, demanda da usina, avanços de lavra nos bancos, 

avanço de depósito e garantia da disponibilidade e flexibilidade de acessos aos bancos 

de lavra. 

Portanto, Oliveira (2007) afirma que: 

“... o planejamento de longo prazo, de forma isolada, é insuficiente, uma vez que o 

estabelecimento de objetivos em longo prazo, bem como seu alcance, resulta numa situação 

nebulosa, pois não existem ações mais imediatas que operacionalizam o planejamento de 

longo prazo. A falta destes aspectos é suprida através de desenvolvimento e implantação dos 

planejamentos de médio prazo e curto prazo de forma integrada...”. 

Na tabela 1 são apresentadas as diferenças básicas entre os tipos de planejamento. 

Tabela 1 – Comparando os planejamentos de longo, médio e curto prazo 

Discriminação 
Planejamento          
Longo Prazo 

Planejamento       
Médio Prazo 

Planejamento 
Curto Prazo 

    
Comportamento Estratégico Tático Operacional 
Riscos Maiores Intermediários  Menores  

Flexibilidade Menor Intermediaria Maior 
        Fonte: Adaptado de Flores Ascarza, 2008. 
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O planejamento de lavra é iniciado a partir do recurso geológico representado por um 

modelo de blocos. É realizada uma preparação desse modelo, que consiste na atualização e 

remoção dos blocos já lavrados, caso a mina já tenha sido operada no passado. São 

incorporados a esse modelo os atributos referentes aos tipos de minério e materiais, visando o 

cálculo do valor econômico de cada bloco em função de parâmetros econômicos e equações 

de recuperação de mina e de processamento. São incorporados os parâmetros geotécnicos e os 

limites de propriedade para controlar as expansões das cavas. Essa preparação é realizada em 

Softwares específicos de mineração. Uma vez preparado o modelo de blocos, é desenvolvido 

o planejamento de lavra que consiste na estimativa de reserva e o sequenciamento de lavra de 

longo prazo para visar à definição da “geometria final ótima” da cava e dos períodos de lavra 

da mina, vida da mina - LOM (Life of Mine). 

Saydam & Yalcin (2002) comentam que a prática atual do planejamento de lavra 

começa com um modelo de blocos e envolve a tomada de decisão com relação a ideia sobre a 

qual um bloco do modelo deve ser lavrado ou não. Se for lavrado, quando será lavrado e uma 

vez lavrado então, quando deverá ser enviado ao processo. A resposta para cada um dos itens 

abordados, quando os combinamos dentro de um contexto global do modelo de blocos, define 

a progressão da cava e o fluxo de caixa advindo das operações mineiras (Dagdalen, 2001). 

Segundo Costa (1979), apud Curi (2006), projetar ou planificar significa antever o 

futuro e isto deve estar previsto nos diversos estudos que visem à implantação de um projeto 

de mineração com o grau de precisão necessário. Depois dos estudos de avaliação de reservas 

e com base neles, seguem-se os projetos de mineração a nível básico e detalhado. 

Lee (1984), apud Hustrulid & Kuchta (2006), comenta que a fase de planejamento de 

um empreendimento normalmente envolve três estágios básicos denominados: Estudo 

Conceitual, Estudos Preliminares e Estudos de Viabilidade.  A fase de planejamento do 

empreendimento culmina com a elaboração de um relatório de viabilidade, sendo as principais 

funções do relatório de viabilidade prover, através de uma estrutura compreensível, os fatos 

detalhados e comprovados concernentes ao projeto mineral, apresentar um esquema 

apropriado de como se desenvolverá a lavra, contendo projetos, desenhos, figuras e listagem 

dos recursos, com detalhamento de previsão de custos e resultados, e, consequentemente 

indicar a lucratividade do empreendimento. Os custos destes estudos variam substancialmente 

de acordo com o porte, natureza do empreendimento, tipos de estudos, pesquisas e número de 
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alternativas a serem investigadas. Tudo isso será fundamental para a tomada de decisão de 

investir ou não no empreendimento. 

De acordo com Gutierrez, (1999), no processo de tomada de decisão, é importante ter 

disponíveis dados, informações e conhecimentos, mas esses normalmente estão dispersos, 

fragmentados e armazenados na cabeça dos indivíduos e sofrem interferência de seus modelos 

mentais. Nesse momento, o processo de comunicação e o trabalho em equipe desempenham 

papéis relevantes para resolver algumas das dificuldades essenciais no processo de tomada de 

decisão. Pelo processo de comunicação, pode-se buscar o consenso que permitirá prever a 

adequação dos planos individuais de ação em função do convencimento, e não da imposição 

ou manipulação. Pelo trabalho em equipe, pode-se conseguir obter o maior número de 

informações e perspectivas de análise distintas, sendo validada a proposta mais convincente 

no confronto argumentativo dos demais. 

A figura 1 apresenta as fases e estágios de um empreendimento de mineração, e é 

exatamente no fim da primeira fase, após o estudo de viabilidade quando todos os dados, 

informações, conhecimentos, comunicação e tecnologias devem estar expostos de forma clara 

e concisa, poderá ocorrer a tomada de decisão de investir ou não no empreendimento de 

mineração. Vale destacar que até o fim da fase de implantação, o empreendimento de 

mineração gera somente despesas, pois o projeto ainda não está gerando receita.  

A figura 1 apresenta as fases e estágios de um empreendimento de mineração. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fases de um empreendimento de mineração 

Fonte: Modificado de Hustrulid & Kuchta, 2006. 
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Como se observa na figura 1, Lee, apud Hustrulid & Kuchta (2006), afirma que: 

“... a fase de planejamento oferece as melhores oportunidades de minimizar o capital de 

investimento e os custos operacionais do projeto final e também de maximizar a 

operacionalidade e lucratividade do empreendimento. No entanto, o contrário também é uma 

verdade, nenhuma outra fase do projeto é tão propícia a um desastre técnico ou financeiro 

como a fase do planejamento...”. 

 

2.5 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS  

A avaliação econômica de projetos de investimento tem por objetivo fundamental 

prever um elemento quantitativo muito importante para a tomada de decisões. A decisão de se 

investir deve ser tomada baseada em uma análise ampla, levando em consideração os aspectos 

técnico, econômico, financeiro, de risco e intangíveis fatores não quantificáveis, tais como: 

instabilidade política, regras econômicas claras, opinião pública, meio ambiente, etc. Esses 

projetos envolvem entradas e saídas futuras de dinheiro do caixa da empresa e por esta razão, 

a aplicação do método de avaliação econômica é feita com base nas projeções de um fluxo de 

caixa, considerando o valor do dinheiro no tempo. 

Um modelo de investimento próximo da realidade serve como base para a análise do 

fluxo de caixa, comparando as alternativas econômicas para selecionar aquela mais rentável. 

Essa seleção deverá ser realizada após o estudo de sensibilidade e análise de riscos para 

tomada de decisões diversas. 

2.5.1 Principais Variáveis Utilizadas na Avaliação Econômica 

A avaliação das jazidas minerais envolve um grande número de variáveis, sendo que os 

fatores mais importantes são os seguintes:  

 Vida útil da mina, que depende das reservas dimensionadas e do nível de produção; 

 Custos iniciais, incluindo as despesas de equipamentos para os setores de lavra e 

beneficiamento, as substituições etc; 

 Receitas anuais, resultantes das vendas do material produzido; 

 Custos anuais de produção, transporte, administração, comercialização e reabilitação 

ambiental; 
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 Imposto de renda a ser pago ao longo da explotação da mina; 

 Capital de giro; 

 Condições de financiamento conseguidas. 

2.5.2 Fluxo de Caixa de um Projeto 

O fluxo de caixa (FC) é a ferramenta que permite identificar a capacidade de um 

empreendimento produzir rendimentos suficientes para suportar as suas responsabilidades e 

obrigações financeiras além de gerar lucro. Isso permite um melhor planejamento dos 

recursos financeiros disponíveis e representa a diferença entre as entradas e saídas de caixa 

associadas a um projeto de investimento durante um determinado período de tempo. 

Para Barbosa (2005), os conceitos de valor de dinheiro no tempo e fluxo de caixa, são 

essenciais nas técnicas de avaliação econômica de projetos. Segundo esse mesmo autor, a 

projeção do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) mostra todas as entradas e saídas de caixa em 

determinado período de tempo, geralmente anual. 

O Método de FCD é uma excelente ferramenta de avaliação de projetos de 

investimento, pois permite prever a agregação de valor de um projeto ao longo do tempo e os 

riscos a ele associados, o que garante a eficiência na tomada de decisão. Os resultados 

econômicos de um projeto de mineração são avaliados por meio das projeções de seu fluxo de 

caixa que abrange toda a vida útil do empreendimento. Esse fluxo de caixa é chamado de FC 

líquido anual. 

Segundo Souza (1995), a equação para encontrar o FC líquido anual é:  

FC líquido anual = Entradas anuais de caixa - Saídas anuais de caixa 

Onde: 

Entradas Anuais de Caixa = receitas operacionais, recuperação do capital de giro, 

entrada de recursos de terceiros, receita pela venda do bem mineral etc.  

Saídas Anuais de Caixa = investimento fixo, injeção do capital de giro, aquisição de 

direitos minerários, despesas de “Start up” (posta em marcha), despesas com reposição e 

reforma de equipamentos, pagamentos de impostos, juros e amortização de financiamentos 

etc. 
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A montagem do fluxo de caixa de um projeto de mineração requer o conhecimento de 

uma série de parâmetros econômicos inerentes ao projeto, que devem ser levantados no 

estudo de viabilidade dele e estão apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 - Fluxo de caixa de um projeto de mineração 
 

(1) Investimento fixo: (1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)
(1.1) Investimento fixo inicial (equipamentos e serviços)
(1.2) Reposição e reforma de equipamentos
(1.3) Direitos minerários e outros direitos
(1.4) Despesas de “posta em marcha” ou Start Up

(2) Capital de giro (injeção inicial e recuperação final)
(3) Investimento total: (1)+(2)
(4) Receita operacional líquida
(5) Receita não operacional (valor residual ou do salvado)
(6) Receita total: (4)+(5)
(7) Custos operacionais
(8) EBITDA- Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização: (6)-(7)
(I) FC do Projeto Antes do IR: (3)+(8)
(9) Encargos de capital: (9.1)+(9.2)+(9.3)

(9.1) Depreciação
(9.2) Amortização fiscal
(9.3) Exaustão

(10) Lucro tributável: (8)-(9)
(11) Imposto de renda IR: (alíquota)x(10)
(12) Lucro Após IR: (8)-(11) ou (10)-(11)+(9)
(II) FC do Projeto Após IR: (I)-(11) ou (3)+(12)

 Fluxo de caixa de um projeto de mineração

 
Fonte: Adaptado de SOUZA (1995) 

Segundo Póvoa (2004), são necessários, para definir o valor de uma empresa, três 

pontos básicos: 

 Projetar os fluxos de caixa da empresa para os próximos anos; 

 Fixar um taxa de desconto que reflita da forma mais fiel possível os riscos envolvidos 

no projeto; 

 Trazer a valor presente, utilizando a taxa de desconto encontrada, os fluxos de caixa 

projetados. 

A taxa de desconto a ser utilizada para trazer tais valores para o presente trata-se do 

Custo Médio Ponderado de Capital (WACC). De acordo com Ross, Westerfield e Jordan 

(2000), o custo médio ponderado de capital (Weighted Average Cost of Capital - WACC) 

representa o custo de capital da totalidade da empresa, ou seja, o retorno total exigido para a 
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empresa sobre seus ativos, com o intuito de manter o valor de suas ações. Esse cálculo 

envolve a média ponderada entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros, 

após o imposto de renda, como demonstrado na equação abaixo: 

 
WACC = [(E / V) x RE] + [(D / V) x RD x (1 – TC)] 

 
Onde: 

E: valor de mercado do capital próprio da empresa 

D: valor de mercado do capital de terceiros da empresa 

V: valor de mercado composto do capital próprio e de terceiros (V = D + E) 

RE: custo de capital próprio 

RD: custo do capital de terceiros 

TC: alíquota do imposto de renda 

 

Para Ross, Westerfield e Jordan (2000), o valor de mercado do capital próprio da 

empresa “E” é calculado pela multiplicação do número de ações existentes pelo preço 

corrente da ação. Já o valor de mercado do capital de terceiros “D” é encontrado, quando se 

tratando de dívida de longo prazo, pela multiplicação do preço de mercado de uma obrigação 

pelo número de obrigações existentes. Para as dívidas de curto prazo, utiliza-se o próprio 

valor contábil como estimativa do valor de mercado. Por fim, destaca-se que os juros pagos 

por uma empresa são dedutíveis para fins fiscais. É por isso que na equação apresentada 

multiplicou-se o custo de capital de terceiros por 1 menos a alíquota do imposto de renda, 

para se obter, então, a taxa de juros após o imposto. 

Outra ferramenta muito utilizada como indicador financeiro para avaliação de projetos 

de investimento é o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization), que traduzido literalmente para o português significa: "Lucros antes 

de juros, impostos, depreciação e amortização" (Lajida). Ele mede com mais precisão a 

produtividade e a eficiência do negócio e é muito utilizado para comparar empresas de setores 

ou portes distintos, ou ainda, que encontram-se em países diferentes, cuja carga tributária é 

diferenciada. Porém, a utilização desse indicador, pode dar uma falsa ideia sobre a efetiva 

liquidez da empresa por não considerar o montante de reinvestimento requerido pela 
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depreciação, fator especialmente crítico nas empresas que apresentam ativos operacionais de 

vida curta. Sendo assim, ele deve ser usado combinado com outros indicadores de 

desempenho para fornecer uma visão mais apropriada da performance da empresa. Mesmo 

assim, ele é certamente o indicador mais acompanhado pelos analistas e acaba ganhando 

bastante importância também na análise de crédito e avaliação de empresas e projetos. 

2.5.3 Principais Indicadores de Rentabilidade de um Projeto 

A respeito da avaliação econômica, existem diferentes métodos que podem ser 

classificados em dois grandes grupos, levando-se em conta o valor do dinheiro no tempo: 

métodos estáticos e métodos dinâmicos. 

Os métodos estáticos se caracterizam por não levar em consideração o fator tempo. Isso 

quer dizer que para esses métodos, o momento em que se produz o FC (positivo ou negativo) 

é irrelevante, pois somente levam em consideração a quantidade desses FC. Dentro desse 

grupo os mais importantes são: período de recuperação do investimento (payback time) e 

custo anual equivalente. 

Os métodos dinâmicos se caracterizam por levarem em consideração o momento 

quando se produz o FC. Ele mede a desvalorização do dinheiro; a consequência da espera; a 

característica geral que apresentam os critérios com atualização; e a introdução do conceito de 

juros. Atualmente os métodos dinâmicos são os mais utilizados sendo que os mais 

importantes estão listados a seguir:  

a) Valor Presente Líquido (VPL) ou Valor Atual Líquido (VAL) 

O Valor Atual Líquido (VAL) ou Valor Presente Líquido (VPL), como o próprio nome 

indica, é definido como a soma algébrica de todas as entradas e saídas de caixa (pagamentos e 

recebimentos), cujos valores são atualizados pela taxa de desconto ou TMA (Taxa Mínima de 

Atratividade) da empresa. 

De acordo com Ferreira e Andrade (2004), este método consiste na conversão dos 

fluxos de caixa de uma alternativa de investimento em um valor equivalente na data zero. 

Silva (2009) define o VAL de um fluxo de caixa como a diferença entre o valor presente 

das quantias futuras envolvidas e o investimento inicial. Segundo este autor, calcula-se o valor 



 

 

18
 

atual do fluxo de caixa usando a TMA e se o resultado for positivo significa que o 

investimento é atrativo, já que as quantias futuras, descontadas àquela taxa, superam o 

investimento necessário. No caso de um resultado negativo, significa que os investimentos 

são superiores aos ganhos que se obterá, logo, o investimento não é atrativo. 

TORRIES (1998) definiu o VPL ou VAL (Net Present Value – NPV) como a soma dos 

valores presentes de todos os fluxos de caixa anuais menos o investimento inicial. Então, a 

equação do valor presente pode ser expressa da seguinte forma: 

 

 

Sendo: 

FCt = Fluxo de caixa no ano t. 

I0 = Investimento Inicial. 

I = Taxa de desconto ou taxa mínima de atratividade. 

N = Número total de anos do projeto. 

 

b) Índice de Valor Atual (IVA) 

O IVA, também conhecido como índice de rentabilidade ou relação custo benefício, é 

um indicador de rentabilidade semelhante ao VPL ou VAL. Pode-se defini-lo como o 

quociente entre o valor presente das entradas e o valor absoluto presente das saídas, 

descontados ambos a dada taxa. Nesse caso, o critério de decisão é aceitar todos os projetos 

que, descontados a uma dada taxa, apresentam um índice superior ou igual a 1. É evidente que 

aqueles projetos que apresentam um índice menor que 1 devem ser rejeitados, pois não 

cobrem o custo de capital da empresa. 

O IVA é um indicador de rentabilidade adimensional que, segundo Souza e Clemente 

(2004), mede quanto se espera ganhar por unidade de capital investido, isto é, a eficiência ou 

lucratividade do projeto. Ainda de acordo com esses autores, o IVA pode ser calculado pela 

fórmula seguinte:  
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Silva (2009), afirma que o IVA pode ser obtido através do quociente entre o valor atual 

de uma oportunidade econômica e o valor absoluto dos fluxos de caixa descontados 

negativos, como apresentado na expressão seguinte: 

 

 

             

Onde: 

p = Período de investimento. 

Um projeto é ou não aceito pela avaliação deste indicador com base no seguinte critério: 

 IVA > 1: o projeto é atrativo porque indica um VAL > 0; 

 IVA < 1: o projeto não é atrativo porque o seu VAL é negativo; 

 IVA = 1: apresenta um VAL = 0; em princípio este valor considera o projeto 

atrativo, pois remunera o acionista em sua taxa de atratividade. 

c) Taxa Interna de Retorno (TIR) 

É o valor da taxa de desconto que anula o valor presente líquido de um projeto. A 

taxa interna de retorno (Internal Rate of Return – IRR) é também conhecida como taxa 

de retorno (Rate of Return – ROR). A TIR é a taxa que permite recuperar os recursos 

investidos no final da vida de uma alternativa de investimento. 

Souza (1995) define a TIR como a taxa de desconto que iguala a soma do valor 

atual das entradas líquidas de caixa ao valor atual das saídas líquidas de caixa, ou seja, 

representa a taxa que, aplicada ao fluxo de caixa de um projeto, anula o VPL. 

Ferreira e Andrade (2004) afirmam que a TIR pode ser usada tanto para 

determinar a taxa de retorno de uma alternativa de investimento, quanto para avaliar os 

projetos em termos de rentabilidade. A condição mínima aceitável nessa avaliação é que 

a TIR deve ser maior ou igual à taxa de atratividade. 
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Souza e Clemente (2004) definem a TIR como a taxa i que torna verdadeira a 

expressão seguinte: 

 

         

Alguns critérios devem ser adotados para classificar os projetos, com base na 

aplicação da TIR como:  

 TIR > i – o projeto é atrativo; 

 TIR < i – o projeto não é atrativo; 

 VAL > 0 1 i < TIR; 

 VAL = 0 1 i = TIR; 

 VAL < 0 1_i > TIR.  

d) Período de Retorno (PR) 

O Período de Retorno, também conhecido como Payback ou de Recuperação do 

Investimento, como o próprio nome indica, é o tempo que se demora a obter o retorno 

dos investimentos realizados. 

Ao analisar os resultados deste indicador, um projeto é considerado viável ou 

rentável, quando o tempo de retorno dos investimentos for menor. Mas essa análise deve 

ser muito criteriosa, pois, um projeto com menor PR não garante maior rentabilidade 

sobre outro com PR maior. 

Para Silva (2009), o PR é um bom indicador econômico, mas apresenta muitas 

limitações quando aplicado isoladamente nas análises econômicas de projetos, como por 

exemplo, não permite avaliar a rentabilidade de um investimento, e nem tem em 

consideração o valor do dinheiro no tempo nos fluxos de caixa. Souza (1995) afirmar 

que na prática o PR não é considerado um método de avaliação, e sim um parâmetro 

estratégico de investimento para as empresas. 

Alguns critérios de aceitação de projetos avaliados por este indicador são 

apresentados a seguir: 
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 PR > limite do investidor – o projeto não é aceito; 

 PR < limite do investidor – o projeto é aceito. 

2.5.4 Análise de Sensibilidade  

Em qualquer processo de tomada de decisão sempre existirá risco, pois esta envolve 

projeções de eventos econômicos futuros. Portanto, para se analisar os riscos envolvidos nos 

projetos de investimento são utilizados diferentes metodologias, sendo a Análise de 

Sensibilidade uma das mais importantes. 

Para GENTRY e O’NEIL (1992), o termo: “Análise de Sensibilidade”, simplesmente 

descreve o processo de determinar a sensibilidade dos resultados do projeto à mudança em 

qualquer variável de entrada. Por exemplo, quão sensível é o (VPL ou TIR do projeto e etc.) a 

alterações na reserva geológica. 

JIMENO e REVUELTA (1997) acrescentaram que a Análise de Sensibilidade é usada 

para investigar a influência de uma variação no valor de um ou mais parâmetros ou variáveis, 

investimentos, custos de operação, receitas e outros, sobre os distintos índices que medem a 

rentabilidade do projeto, VPL e TIR por exemplo. Essas análises permitem também 

identificar as variáveis que têm um maior impacto no resultado, frente a diferentes graus de 

erro em sua estimação, o que auxilia na decisão sobre a conveniência de realizar estudos mais 

profundos dessas variáveis críticas, com o intuito de melhorar as estimativas, reduzir o grau 

de risco por erro, ou buscar outra estratégia de atuação. 

Segundo Silva (2009) dependendo do número de variáveis que são modificadas 

simultaneamente, as Análises de Sensibilidade classificam-se em unidimensionais e 

multidimensionais. Nas análises unidimensionais modifica-se somente uma variável, 

mantendo-se as demais constantes. Nas análises multidimensionais examinam-se os efeitos 

sobre um critério econômico tendo a mudança simultânea de duas ou mais variáveis 

significativas.  

2.5.5 Análise de Risco 

Na prática habitual as análises econômicas são realizadas supondo-se que os valores de 

todas as variáveis são conhecidos e levam em consideração o risco e a incerteza de uma forma 
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intuitiva, não quantificada, confiando na experiência, na formação e no critério do avaliador, 

apesar de se saber que nos projetos de mineração nunca existe a certeza absoluta.  

Em projetos de mineração, como já mencionado, há variáveis que proporcionam riscos e 

incertezas. Por isso, torna-se importante entender o significado desses dois termos que são 

usados indistintamente. Para dirimir esta dúvida, GENTRY e O’NEIL (1984) ressaltaram que 

decisões sob incerteza indicam que as probabilidades de vários resultados são desconhecidas; 

por outro lado, decisões sob risco ocorrem quando tais probabilidades podem ser estimadas. 

As fontes de riscos podem ser, por exemplo: riscos políticos (desapropriação), risco geológico 

(continuidade do minério, mineralogia), riscos hidrológicos (inundação de mina) e riscos 

tecnológicos (falhas de equipamento e sistema). No que concerne às fontes de incertezas, 

essas podem estar ligadas, por exemplo, ao teor do minério, reservas minerais, preços das 

commodities, receitas, custos operacionais dentre outras. 

A aplicação de modelos probabilísticos na análise de projetos de investimento 

proporciona uma forma mais rigorosa de proceder e, em consequência, uma base mais 

confiável para a tomada de decisões. Entre os principais modelos probabilísticos, pode-se 

destacar: Análise de Cenários, Árvores de Decisão, e Simulação de Monte Carlo. 

Para CLEMONS (1995), na Análise de Cenários, estimam-se os fluxos de caixa 

esperados e os valores de ativos para diferentes situações com a intenção de visualizar o efeito 

do risco sobre o seu valor. Cada informação que entra no cálculo do valor do ativo é 

configurada em seu melhor e pior resultado e assim, os fluxos de caixa são estimados com 

esses valores. Dessa maneira, os tomadores de decisão podem se utilizar da diferença entre os 

valores do melhor e do pior caso, como a medida do risco do ativo. 

Também é possível realizar uma análise de cenários múltiplos que não fica restrita ao 

melhor ou pior caso. Nesse método o valor do ativo é calculado sob diferentes cenários, 

alterando-se as hipóteses para as variáveis macroeconômicas e especificas ao ativo. É possível 

apresentar o resultado de uma análise de cenários na forma de valores para cada cenário ou 

como um valor esperado desses diferentes cenários, se for possível, estimar uma 

probabilidade para cada caso (DAMODARAN, 2009). 

Segundo QUINLAN (1987), as Árvores de Decisão são eficientes em alguns tipos de 

projetos e ativos em que o risco, além de discreto, assume um caráter sequencial. Nesses 
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casos, a falha do projeto em qualquer ponto significa uma potencial perda total do seu valor. 

Em situações como essas, as Árvores de Decisão permitem considerar o risco em cada 

estágio, assim como conceber as respostas corretas para os resultados obtidos em cada um 

deles. Esse método representa uma tabela de decisão sob a forma de uma árvore, compostas 

por vários tipos de nós: (i) nó raiz, que representa seu inicio; (ii) nós de eventos, que 

simbolizam os possíveis desfechos de uma aposta; (iii) nós de decisão, que representam 

escolhas que o tomador de decisão pode tomar; e (iv) nós de fim, que em geral representam os 

desfechos de decisões tomadas em reação aos desfechos prévios.  

Segundo DAMODARAN (2009), existem dois dados-chave gerados pelo método em 

questão: O primeiro é o valor esperado para o momento presente obtido ao se percorrer toda a 

Árvore de Decisão. Esse valor esperado incorpora as potenciais perdas e oportunidades do 

risco e as ações que devem ser tomadas em reação a elas. O segundo é a faixa de variação dos 

valores nos, nós de fim, que contém o risco em potencial de um investimento. 

HERTZ (1964), afirma que a simulação de Monte Carlo oferece uma maneira de 

examinar os efeitos de riscos contínuos que proporciona um quadro mais completo do risco 

presente em um investimento ou ativo.  Na sua forma clássica, as distribuições de valores são 

estimadas para cada parâmetro de análise. Em cada rodada da simulação é obtido um 

resultado para cada uma das distribuições que gera um conjunto único de fluxos de caixa. Se o 

número de rodadas da simulação for grande, será obtida uma distribuição para esses valores 

que refletirá a incerteza subjacente enfrentada ao se estimar os dados de entrada necessários à 

avaliação (LAW; KELTON, 2000). 

A simulação de Monte Carlo é um exemplo de uma técnica de análise de risco, cujos 

resultados são apresentados em intervalos, por meio de distribuições de probabilidade. Isso 

fornece informações mais confiáveis acerca de uma alternativa de investimento. 

2.6 DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA FINAL ÓTIMA DA CAVA. 

A definição da geometria final ótima da cava de uma mina a céu aberto tem, na prática, 

o objetivo de estabelecer os limites finais da jazida e buscar o buscando seu melhor 

aproveitamento e lucratividade possíveis.  

Para Guimarães (2007), a Cava Ótima define o tamanho e a forma de uma mina a céu 

aberto no final das operações, e sua determinação tem como objetivo, em geral, a 
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maximização dos lucros. A definição da Cava Ótima delimita a extensão das reservas e a 

quantidade de minério e estéril a ser lavrada, obtendo a fronteira limite que maximiza o lucro. 

Também demarcam locais onde instalações permanentes não devem ser construídas, como a 

usina de beneficiamento.  

Nas últimas décadas diferentes algoritmos foram desenvolvidos com o objetivo de 

encontrar a geometria final ótima da cava de uma mina a céu aberto. Praticamente a totalidade 

dos algoritmos utilizados na otimização de uma explotação a céu aberto trabalha sobre um 

modelo de mineralização constituído, inicialmente, por um bloco tridimensional 

suficientemente grande para englobar toda a área da jazida (figura 2).  

 
Figura 2 – Modelo de blocos tridimensional englobando toda a área da jazida 

Esse bloco é subdividido em outros blocos menores aos quais são atribuídos valores 

estimados para cada um deles. Esses valores são, quase sempre, o benefício ou o lucro que se 

obtém com a extração e o tratamento do minério presente nos blocos (Bustillo et al, 1997). A 

otimização consiste em um conjunto de técnicas que introduzem modelos matemáticos 

analíticos em atividades de planejamento de mina (Carmo & Curi, 2001). 

Existem outros autores que consideram que o único desenho de interesse é aquele que 

maximiza a quantidade de metal, sendo o teor, o valor que se deve considerar em cada bloco, 

em lugar do lucro líquido. Qualquer que seja o tipo do valor que se atribua ao bloco, esse será 

proveniente dos valores dos teores médios dos blocos, por conseguinte, o fator base na 

definição será o teor do mineral contido no bloco. 
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A Geometria Final Ótima da Cava ou também denominada Cava Ótima, tem como 

principal objetivo a maximização da função benefício adotada como critério de avaliação 

econômica, isto é, o limite econômico final ótimo fica definido pelo contorno que é resultado 

da extração de um conjunto de blocos que maximiza o lucro da mina, satisfazendo os 

requerimentos operacionais, ambientais e de segurança das paredes da cava. 

2.6.1 Função Benefício  

O desenvolvimento geral do processo para a definição da função benefício é 

apresentada a seguir:  

a) Definição das Dimensões dos Blocos 

A influência do tamanho dos blocos no processo de otimização é, sem dúvida, o fator 

chave no processo. A definição de um tamanho grande para os blocos possui indubitável 

vantagem, no que se refere à diminuição do tempo requerido para gerar a otimização, mas 

também possui uma clara desvantagem, a perda de definição no teor e, portanto, no benefício 

dentro do corpo mineralizado. 

A maior restrição no tamanho dos blocos é determinada pela quantidade de dados 

existentes para estimar o teor do bloco. Em geral, pode-se afirmar que, para certo conjunto de 

dados, por exemplo: sondagem, quanto menor ou maior for o tamanho do bloco, maior será o 

erro na estimativa do teor e, consequentemente, menor será a validade do modelo de 

benefícios que se aplica na otimização. 

Como regra geral, as dimensões dos blocos devem limitar-se ao tamanho da malha de 

sondagem, pois, blocos de menor tamanho não proporcionam o cálculo adequado que permite 

gerar o correspondente modelo de teor/benefício na qual se baseia a estimativa. Assim, para 

um dado método de estimativa, seus erros podem resumir-se nos seguintes fatores: a 

quantidade dos dados, localização e o tamanho de blocos a estimar. Dowd (1994) define esses 

parâmetros como efeito da informação e efeito do suporte, respectivamente. Segundo este 

mesmo autor, há uma notável diferença no valor final da cava quando são utilizados tamanhos 

diferentes de malha de sondagem como base para estabelecer o desenho na otimização. Essa 

diferença pode chegar a alcançar 40% do valor total da explotação a céu aberto. 
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b) Definição dos Teores dos Blocos 

A estimativa dos teores que serão atribuídos para cada bloco pode ser realizada por 

meio de qualquer dos três métodos seguintes: Geoestatística (Krigagem, cokrigagem, etc), 

Inverso do Quadrado da Distância, e Métodos dos Polígonos ou Áreas de Influência. 

Para o estudo de caso apresentado neste trabalho o método geoestatístico usado foi a 

Krigagem, que é o método mais empregado para este tipo de depósito, pois, por meio deste se 

obtém melhores resultados.  

Depois de se estabelecer o método que melhor se adapta à jazida, é procedida a 

estimativa que será definida para todo o conjunto de blocos, cada um com seus teores médios. 

c) Definição do Valor Econômico dos Blocos 

Uma vez estimados todos os teores dos blocos, calcula-se o valor econômico para cada 

um deles, atribuindo-lhe um determinado valor. 

Toda otimização de uma cava pretende maximizar o valor total da cava pelo maior 

período possível, sendo esse o maior desafio do planejamento. Encontrar uma coleção de 

blocos que forneçam o valor máximo possível, observando-se as restrições impostas pelo 

projeto. Até a década de setenta, a otimização de cavas finais, na mineração, era realizada 

pelo método manual, de tentativas. Segundo tal método, procurava-se chegar a uma cava que 

fosse econômica e, caso houvesse estéril dentro dessa cava além do admissível, ela deveria ser 

redesenhada, para se obter, dentro do possível, mais minério e menos estéril. Segundo Valente 

(1982), nesse caso a cava deveria ser ampliada em nova(s) tentativa(s) e, assim, 

sucessivamente, até se alcançar uma cava final satisfatória. Mas esse método manual caiu em 

desuso a partir do momento em que Lerchs e Grossmann (1965) apresentaram um algoritmo 

matemático que permite “projetar o contorno de uma explotação a céu aberto de tal forma que 

se maximizasse a diferença entre o valor total do minério explotado e o custo total da extração 

do minério e do estéril”. A metodologia de cálculo desse algoritmo é explicada por meio da 

teoria matemática dos grafos. Esse método é bem mais rápido que o método manual por se 

tratar de um método computacional que permite simular vários cenários em um curto período 

de tempo e com maior precisão nos resultados. Desta maneira o valor econômico de cada 

bloco é de fundamental importância no planejamento da lavra. 
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)4.2(....................CDRVEB   

Cada bloco dentro do domínio pode ser caracterizado por: 

 Receita = R = Valor da porção recuperável e vendável do bloco. 

 Custos Diretos = CD = Custos que podem ser atribuídos diretamente ao bloco (ex. 

Custos de perfuração, desmonte, carregamento e transporte). 

 Custos indiretos = CI = Custos totais que não podem ser alocados individualmente 

a cada bloco, tais custos dependem do tempo (salários, custos de pesquisa 

manutenção). 

Considerando-se estes parâmetros de custos, o valor econômico do bloco (VEB) pode 

ser definido como: 

         

 Na fórmula (2.4) é possível notar que o lucro ou prejuízo não é contemplado no valor 

econômico do bloco. Para se determinar o lucro ou prejuízo total é necessário também 

considerar os custos indiretos (CI), associado a cada bloco j na fórmula (2.5): 

     

           

Onde: 

 j = 1, 2, 3,... n 

 n  = número de blocos. 

Blocos de estéril de uma mina sempre representam VEB negativos, pois, o resultado 

destes não apresenta nenhuma receita. Blocos de minério e blocos contendo minério e estéril 

podem apresentar VEB maior, igual ou menor que zero, dependendo da quantidade e 

qualidade do material neles contido. E blocos no ar sempre tem VEB igual à zero. Assim, 

qualquer critério que se escolha para otimização da cava deve sempre considerar: 
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Para se alcançar esse máximo há que se considerar as restrições existentes pela análise 

de estabilidade de taludes por meio da geotécnica, do método de lavra indicado, das restrições 

físicas de áreas de preservação permanente, das ações de recuperação ambiental e do interesse 

da comunidade. 

2.6.2 Critérios de Avaliação para a Definição da Geometria Final Ótima da Cava 

Existem alguns critérios de avaliação que podem ser considerados para definir o limite 

econômico final da cava. Esses dependem geralmente dos objetivos de cada empresa, dentre 

os quais, os mais utilizados são: maximizar o lucro da mina; maximizar a vida da mina; 

maximizar o conteúdo de metal da mina; minimizar os custos de produção; definir escalas de 

produção; políticas de risco. 

2.6.3 Métodos para Definição da Geometria Final da Cava  

Existem diversos algoritmos que foram desenvolvidos com o objetivo de alcançar a 

configuração final da cava ótima. Os métodos mais conhecidos e universalmente empregados 

pela indústria mineral são: Cones flutuantes (Pana & Carlson 1966, Lemieux 1979); 

Algoritmo de Lerchs-Grossmann (ALG) (Lerchs & Grossmann, 1965); e Parametrização 

Técnica de Reservas (Matheron, 1975; François-Borgarçon & Guibal 1984). 

Desde sua introdução em 1965, o ALG tem sido reconhecido como o único algoritmo 

que nos permite alcançar uma geometria ótima da cava final. O algoritmo bidimensional de 

Lerchs-Grossmann determina a configuração ótima dos blocos a extrair em seções, mas com a 

grande maioria das técnicas bidimensionais. O maior problema desse algoritmo está na 

complexidade e notável esforço para realizar a suavização do fundo da cava. Não se pode 

assegurar que as seções, nas diferentes direções, possam unir-se umas às outras, pois, como o 

método trabalha em duas dimensões de forma independente, não se tem nenhuma segurança 

de que uma seção apresente um desenho compatível, geometricamente, com a seguinte. Além 

disso, a suavização que se pode realizar para conseguir a desejada tridimensionalidade jamais 

gerará uma solução ótima (Johnson & Sharp, 1971). 

Existem diferentes opções para se tentar solucionar esse problema. Uma delas é optar 

por algoritmos que, sem possuírem caráter tridimensional, proporcionam uma solução que ao 

menos acrescenta parcialmente uma tridimensionalidade ao problema. Um exemplo é o 

algoritmo denominado por Barnes (1982) como 2½ - D, que considera um modelo 
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tridimensional de blocos e analisa a seção em 2-D até encontrar o contorno da cava final. 

Koesnigsberg (1982) desenvolveu um algoritmo que é considerado uma programação 

dinâmica tridimensional, para o cálculo do contorno da cava final (Wright, 1990). O problema 

desse algoritmo é que ele é degenerado devido ao uso de incrementos 2-D, para o desenho do 

contorno da cava final. Esse problema da degeneração encontrada no algoritmo de 

Koesnigsberg foi superado por Wilke et al. (1984) usando-se incrementos 3-D na forma de se 

remover um mínimo de cones sobre cada bloco.  

A outra opção e a mais utilizada é se recorrer ao algoritmo tridimensional de Lerchs-

Grossmann (1965) que é baseado no método da teoria de grafos e garante encontrar o desenho 

ótimo da cava de explotação tridimensional, à margem da morfologia dos blocos utilizados na 

otimização econômica. Esse método está incluído nos programas Whittle Four-X, e é o mais 

empregado mundialmente, para fazer a otimização econômica de uma cava. 

Dowd & Onur (1993) desenvolveram uma versão modificada do algoritmo de Koborov 

que encontra diretamente a cava ótima. A experiência computacional mostra que este 

algoritmo é mais rápido que a implantação do ALG (Hochbaum & Chen, 2000). 

Existem autores (Matheron, 1975; François-Borgarçon & Guibal, 1984) que consideram 

necessário dividir o problema de otimização em duas partes claramente separadas: parte 

técnica e parte econômica, vale considerar que o único desenho de interesse é o que se 

concentra em maximizar a quantidade de metal ou mineral para o qual o teor deve ser o valor 

a considerar para cada bloco, em lugar do benefício líquido. Esse método, ainda que 

inteiramente consistente, não é rigorosamente ótimo, havendo restrições por parte da indústria 

mineira em sua utilização (Down & Onur, 1993). 

Vários pesquisadores têm desenvolvido algoritmos e métodos alternativos para 

solucionar, principalmente, o problema do desempenho computacional do algoritmo original 

de Lerchs-Grossmann e especificamente problemas com grande número de blocos. Zhao & 

Kim (1992) introduziram um novo algoritmo baseado também na teoria de grafos, reduzindo 

significativamente o número de arcos comparando-se com ALG original. Huttagosol & 

Cameron (1992) apresentaram uma formulação para o problema de modelo de transporte, 

comparando os resultados obtidos com as abordagens de máximo fluxo e os métodos gráficos 

de Lerchs-Grossmann e Cones Flutuantes. 
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No entanto, existe uma dificuldade, comum a todos os algoritmos de otimização 

econômica que é o fato de que os limites finais da cava não podem ser determinados até que 

os valores econômicos dos blocos sejam conhecidos com maior precisão. Entretanto, os 

valores econômicos dos blocos não podem ser conhecidos com precisão até que a sequência 

de lavra (programa de produção) seja especificada e a sequência de lavra não poderá ser 

especificada até que os limites da cava sejam definidos. Diversos autores desenvolveram 

algoritmos para determinar o limite final da cava e o programa de extração dos blocos de 

maneira conjunta. Tolwinski & Undenvood (1992) desenvolveram um algoritmo que estima a 

evolução ótima da cava para a determinação de um programa de extração e limite final da 

cava; Wang & Sevim (1992) formularam um algoritmo de busca dinâmica inteligente para 

otimizar simultaneamente todos os elementos principais do problema de projeto e 

programação da produção da cava; Denby & Schofield (1994) apresentaram uma técnica 

baseada num algoritmo genético auto didático que proporciona, simultaneamente, uma 

combinação do limite final da cava com o programa de produção. Mas todas essas técnicas 

têm limitações devido à complexidade e o tamanho do problema e requerem investigação 

adicional. 

Para este estudo foi utilizado o algoritmo Lerchs-Grossmann que é o método de 

otimização disponível no Whittle e que atinge a chamada “cava ótima”, por meio da 

manipulação do valor do benefício dos blocos e da estrutura de arcos construída de forma a 

interligar os blocos do modelo e informar as possíveis combinações de blocos no processo de 

delineação da cava ótima.  Para Muir (2007), o algoritmo Lerchs-Grossmann é o mais 

eficiente na solução de problemas de programação linear inteira (PLI) ou de fluxo de rede, 

transformando-o em um padrão na indústria.  

2.8 PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Na indústria, o propósito da programação da produção é minimizar o tempo e/ou seus 

custos. Portanto, a production scheduling, ou programação da produção, tem como objetivo 

maximizar a eficiência das operações envolvidas na produção, assim como reduzir seus 

custos. 

As atuais ferramentas de programação da produção têm em muito superado os antigos 

métodos manuais. Elas utilizam poderosas interfaces gráficas as quais podem ser usadas para 

otimizar visualmente, em tempo real, os vários estágios da produção e através de 
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reconhecimento de padrões, permitem ao software criar automaticamente opções de 

programação que não seriam evidentes sem o uso dessas ferramentas.  

Allem (2006) propôs cinco recomendações práticas para o planejamento e programação 

no intuito de orientar o responsável pelas tarefas de elaboração e implantação na prática de 

uma programação de produção de uma mina, que são: 

1) O que fazer? 

Ter definição clara dos objetivos de uma determinada programação para que esta 

programação seja flexível, ao lidar com as adversidades como, mudanças nas estimativas de 

teor, projeções geológicas e suposições econômicas, além de estar preparada para mudanças 

em todas as partes envolvidas no processo de programação. 

2) Quando? 

O prazo para a execução da programação deve ser claramente especificado e definido, já 

que, os volumes devem ser movimentados em tempos adequados para se alcançar as metas de 

produção. O uso produtivo do tempo vai determinar a eficiência e relação custo/desempenho 

da programação. 

3) De quem? 

As responsabilidades devem ser claramente definidas. Para isso, é necessária uma 

comunicação eficaz entre todos. Se o plano ou programação não é claro para aqueles que têm 

que tomar decisões e para aqueles que têm que executa-las existem grandes chances de que as 

programações sejam mal entendidas ou ignoradas. 

4) Que recursos são requeridos? 

Os planos continuam sendo somente documentos de trabalho a não ser que sejam 

atribuídos recursos para a sua execução. Isso requer a alocação de tipos e quantidades de 

equipamentos, além da utilização e quantidade de recursos humanos necessários. 
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5) Decisões de gerência e fluxos de caixa 

Todos os planos devem ter a aprovação da gerência antes da sua execução. Para que tal 

decisão possa ser realizada, o conhecimento dos fluxos de caixa é necessário. Não há dúvida 

de que a programação de uma mina tem que ser cuidadosamente elaborado e deve destacar ou 

ressaltar seus pontos fortes e fracos além dos riscos envolvidos na sua execução. Dessa forma, 

ele pode oferecer um espaço para medidas corretivas antes de ser adotado como um plano de 

trabalho. 

 A programação da produção é requerida, tanto no planejamento tático quanto no 

planejamento estratégico, embora eles difiram em sua sofisticação. Enquanto o primeiro é 

necessário para o funcionamento da mina, o último é, geralmente, elaborado para estudos de 

viabilidade econômica e de orçamento. 

2.8.1 Sequenciamento de Lavra  

O sequenciamento de lavra é o processo de definir a sequência de extração dos blocos e 

simular sua remoção analisando os resultados acumulados em cada período de tempo. Esse 

processo permite alcançar metas estratégicas predeterminadas, que tem efeito significativo no 

fluxo de caixa de operações mineiras. O objetivo do planejamento é, normalmente, otimizar o 

sequenciamento da produção no que diz respeito a maximização do valor presente (VPL) dos 

fluxos de caixa, obedecendo a um conjunto de limitantes que incluem: 

  Ângulos geotécnicos, os quais são modelados por um conjunto de arcos que definem a 

precedência entre os blocos; 

  Limitantes de lavra, a quantidade máxima de rocha que pode ser lavrada em um 

determinado período (normalmente um ano); 

  Limitantes de processo, a quantidade máxima de minério que pode ser processado pela 

planta de beneficiamento em um determinado período de tempo e; 

  Limitantes de mercado, quantidade máxima de concentrado que pode ser 

comercializada em um determinado período de tempo. 

Segundo Ricciardone & Chanda (2001), a complexidade inerente ao sequenciamento da 

produção, na prática, requer uma solução computacional que use programação matemática 

como técnica de otimização. A programação linear (PL) é a técnica mais usada na otimização 
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do sequenciamento de produção em projetos de mineração e exatamente a que será empregada 

neste trabalho. 

2.8.2 Técnicas para a Programação da Produção  

O problema da programação de produção de uma mina a céu aberto pode ser definido 

mais especificamente como a sequência na qual os blocos deveriam ser removidos da cava de 

forma a maximizar o lucro descontado total da mina. Isso respeitando suas restrições físicas e 

econômicas. Tipicamente as restrições estão relacionadas à sequência de lavra da mina 

(precedências de blocos), capacidades de lavra e processamento, teores conforme o 

especificado pelo processo de beneficiamento e requerimentos operacionais tais como, praça 

mínima de trabalho no fundo da cava, em bancadas, entre outras.   

Existem várias técnicas na literatura para se tratar o problema de programação: Métodos 

Paramétricos (Dagdelen & Johnson (1986), François-Bongarçon & Guibal (1984), Matheron 

(1975) e Whittle (1998)); Programação Linear (Caccetta & Hill (2003), Dagdelen & Johnson 

(1986) e Gershon (1983)); Técnicas de Programação Dinâmica (Tolwinski & Underwood 

(1996), Onur & Dowd (1993)); Heurística (Caccetta, et al., 1998) e Gershon (1987)); e o uso 

dos algoritmos de inteligência artificial (Denby & Schofield (1994)) e redes neurais (Denby et 

al., 1991). Todas essas técnicas têm uma ou mais limitações não satisfazendo a maior parte 

das restrições que se apresentam, fornecendo soluções, na maioria dos casos, sem qualidade, 

devido à complexidade e o tamanho do problema. Para o estudo de caso apresentado neste 

trabalho será usada a técnica de programação linear que é a técnica mais eficiente para 

solução de problemas dessa complexidade. 

2.9 APLICATIVOS USADOS 

O presente trabalho foi desenvolvido no laboratório de planejamento de lavra da UFOP, 

que conta com diversas ferramentas computacionais para aplicação na indústria mineral. 

Portanto, as ferramentas computacionais usadas no desenvolvimento deste trabalho foram: 

Whitlle Four-X, (planejamento estratégico), MineSched (planejamento tático) e Surpac 

(modelagem geológico, planejamento e produção de mina), produtos de propriedade da 

Dassault Systemes GEOVIA, um dos maiores fornecedores globais de softwares para a 

indústria mineral. Esses softwares são os mais usados em todo o mundo por utilizarem as 
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técnicas mais eficientes para a solução de problemas da mesma magnitude e complexidade 

encontrados neste trabalho. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DO TRABALHO  
 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

O capítulo: Metodologia do Trabalho apresenta os dados e recursos que foram 

utilizados na elaboração deste trabalho e a metodologia geral que foi desenvolvida. 

Pela leitura deste capítulo, pode-se ter uma visão geral dos vários aspectos abordados na 

elaboração do PAE da Mina Berimbau, bem como das ferramentas computacionais utilizadas 

no seu desenvolvimento. 

3.2 DADOS E RECURSOS UTILIZADOS 

Para a elaboração da dissertação de mestrado a mina de Berimbau disponibilizou os 

seguintes dados: 

 Modelo de blocos da Mina Berimbau; 

 Topografia atual da mina, contendo informação sobre a cava atual, limite de 

propriedade, manifesto de lavra, dentre outras; 

 Mapa com imagem de satélite contendo limites de propriedades, da cava final, 

identificação dos principais locais e infraestrutura da mina; 

 Relatório Final de Pesquisa, Modelamento Geológico, recurso e Reserva. 

3.3 METODOLOGIA GERAL  

A metodologia geral seguida no desenvolvimento do PAE da mina Berimbau é 

detalhada a seguir. Para elaboração do PAE determinadas etapas devem ser seguidas. Estas 

serão descritas neste tópico:  

 O PAE do depósito inicia-se com a revisão do banco de dados verificando-se a 

disponibilidade de todas as informações necessárias para o desenvolvimento do 

trabalho; 

 O planejamento de lavra é iniciado a partir do recurso geológico representado por um 

modelo de blocos. É realizada uma preparação desse modelo que consiste na atualização 
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e remoção dos blocos já lavrados, caso a mina já tenha sido operada no passado. São 

incorporados a esse modelo os atributos referentes aos tipos de minério e materiais, 

visando o cálculo do valor econômico de cada bloco em função de parâmetros 

econômicos e equações de recuperação de mina e de processamento. São incorporados 

os parâmetros geotécnicos e os limites de propriedade para controlar as expansões das 

cavas. Essa preparação é realizada em Softwares específicos de mineração. Uma vez 

preparado o modelo de blocos é desenvolvido o planejamento de lavra que consiste na 

estimativa de reserva e no sequenciamento de lavra de longo prazo para visar à 

definição da “geometria final ótima” (otimização) da cava e dos períodos de lavra da 

mina, vida da mina - LOM (Life of Mine). Otimização é um conjunto de técnicas que 

introduzem modelos matemáticos analíticos, nas atividades de planejamento de mina 

(Carmo & Curi, 2001); 

 Em seguida é realizada a operacionalização das cavas geradas na otimização e 

finalmente é realizado o planejamento para os períodos de lavra, definindo-se a 

sequência de lavra do minério e do estéril dentro da cava. Também é definido a 

sequência de deposição de estéril em suas respectivas pilhas. E  o programa de produção 

é elaborado utilizando a sequência de lavra estabelecida; 

 Com a sequência de lavra e o programa de produção são calculadas as distâncias médias 

de transporte (DMT), realizados os dimensionamentos dos equipamentos de mina, 

beneficiamento e da infraestrutura necessária à mina; 

 Com a lista de equipamentos é efetuado o cálculo da mão-de-obra da mina, do 

beneficiamento e do administrativo; 

 Com todos os dados de equipamentos, pessoal e infraestrutura, são calculados os 

investimentos necessários à implantação do empreendimento; 

 Com base nos impostos e taxações relacionados com a região do país, o fluxo de caixa é 

construído para obter o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) 

e o Tempo de Retorno do Investimento (Pay Back) para demonstrar a atratividade do 

negócio; 

 De posse dos dados e das análises é realizada a montagem do PAE elaborando-se as 

considerações finais. 
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A figura 3 mostra um fluxograma da metodologia seguida na elaboração do trabalho.  

Validação dos dados

Validação do Modelo de Blocos

Estimativa de reserva

Elaboração do programa de produção

Elaboração do Projeto de Mina

Dimensionamento de Equipamentos

Cálculo de Mão de Obra

Levantamento de CAPEX e OPEX

Elaboração do Fluxo de Caixa

Montagem do PAE  
Figura 3 – Fluxograma da metodologia do trabalho 
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CAPÍTULO 4: ESTUDO DE CASO: PAE BERIMBAU 

 

___________________________________________________________________________ 

Neste capítulo são apresentados todos os itens obrigatórios para elaboração de um Plano 

de Aproveitamento Econômico (PAE), bem como os resultados do estudo sobre a 

“commodity” Ouro e as análises empregadas neste estudo de caso. 

4.1. INFORMAÇÕES GERAIS  

A Mina Berimbau é uma mina de ouro hipotética, a céu aberto, localizada a 30 km da 

cidade de Currais Novos. Está no Centro-sul do estado de Rio Grande do Norte, na região 

Nordeste do Brasil.  

 
Figura 4 – Mapa de localização do empreendimento  

Fonte: http://maps.google.com/ 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

 

4.2.1 Vias de Acesso 

O acesso é feito a partir da cidade de Natal, capital do estado, em direção à cidade de 

Currais Novos, através da rodovia asfaltada BR-226 e que após 150 km, alcança a área. A 

distância da sede do município a Natal é de 180 km. 

4.2.2 Aspectos Climáticos 

A Mina Berimbau situa-se numa região de clima semiárido quente. Caracteriza-se pela 

presença de duas estações bem definidas: a de inverno, muito irregular que vai de fevereiro a 

maio, e a de verão no restante dos meses. A pluviometria média anual e da ordem de 600 mm. 

A temperatura média anual é de 20ºC, registrando-se a média das máximas (janeiro) de 

25ºC e a média das mínimas de 21ºC (julho), implicando um baixo grau de umidade.  

4.2.3 Vegetação 

A vegetação é do tipo caatinga xerófita caracterizada por formação arbórea aberta e 

cobertura vegetal muito heterogênea. Entre as espécies existentes destacam-se as cactáceas 

(facheiro, mandacaru, xique-xique e coroa de frade) e arbustivas (jurema, pereiro e 

marmeleiro). 

4.3. HISTÓRICO 

Desde ano de 1942 quando o ouro foi descoberto pelos garimpeiros na região, uma 

extração rudimentar e intermitente persistiu no local até o ano de 1977 quando o dono da 

fazenda legalizou o pedido de pesquisa da área denominada Bosque do Berimbau. A partir 

desta data a fazenda, juntamente com os direitos minerários, passou pelas seguintes empresas: 

a) IMG Ltda. Executou pesquisa na área e requereu para pesquisa as áreas 

contiguas denominadas Garça e Risadinha.  

b) Mineração Terrana Ltda. Sucedeu a IMG em 1984, completou e detalhou a 

pesquisa na concessão Bosque Berimbau junto com as áreas Garça e Risadinha. Durante 
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sua atuação foram aprovados os relatórios de pesquisa destas três áreas em 1985 

(Bosque e Berimbau) e em 1987 os dois restantes (Risadinha e Garça). 

A pesquisa destas três áreas resultou na comprovação de uma reserva de 2.343 kg de Au 

nas áreas Bosque e Berimbau e 181 a 223 kg de reservas medidas mais indicadas nas áreas 

Risadinha e Garça. Com base nesses resultados foi implantada no local a lavra a céu aberto 

com capacidade de lavrar 150.000 t/ano de minério com extração do ouro pelo processo de 

lixiviação em pilhas. 

Esta produção foi planejada para funcionar seis anos produzindo de 250 a 400 kg de 

ouro/ano. A atividade de lavra funcionou temporariamente até 1991 quando a mineração 

Terrana pediu junto ao DNPM a suspensão da lavra, justificando esse pedido por 

inviabilidade econômica devido aos combinados efeitos negativos do plano Collor e em 

consequência da queda brusca do preço do ouro. Toda a produção da mina procedeu da área 

Bosque e Berimbau e nenhum ouro foi extraído naquela época das áreas Garça e Risadinha. 

4.4. FISIOGRAFIA 

A área situa-se na chamada “Encosta Ocidental do Planalto da Borborema”, com o 

relevo predominantemente ondulado, com colinas alinhadas na direção nordeste, com altitude 

media de 450 m acima do nível do mar e máximo de 500 m. 

A erosão atuante é de baixa energia e a intensidade do aprofundamento da drenagem é 

muito fraca, com os vales em “V” nas drenagens menores e de fundo plano nas maiores. 

4.5. INFRAESTRUTURA 

A cidade de Currais Novos, distante 30 km por rodovia do Depósito de Berimbau, tem 

uma população de 44.710 habitantes (IBGE, 2014) e é a nona maior cidade do Rio Grande do 

Norte. Situada na região denominada de Seridó, dispõe de uma boa infraestrutura, possuindo 

hotéis, hospitais, bancos, escolas, constituindo-se no principal centro comercial da região. 

Tem uma força de trabalho potencial, caracterizada pela disponibilidade de mão de 

obra, advinda de atividades mineiras em scheelita e cuja maior intensidade se deu nas décadas 

de 80 e 90. Localmente existe infraestrutura razoavelmente adequada para os trabalhos de 

mineração, como estradas de acesso em boas condições e prédios em bom estado de 

conservação, constituindo-se em escritório, alojamento/refeitório e oficina de manutenção.  
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Rede elétrica existente de alta tensão (13,8 KVA), cortando toda a área, tem capacidade 

de suportar maiores demandas por ocasião da intensificação das atividades da lavra. A 

disponibilidade atual de água provavelmente não atenderá as necessidades a serem 

requisitadas pelo futuro projeto de exploração econômica. A área conta atualmente com duas 

fontes de abastecimento (cava de Morro Alto e barragem de Berimbau), tendo as duas uma 

capacidade total de 700.000 m³. A capacidade da barragem de Berimbau poderá vir a ser 

ampliada substancialmente com o aumento da altura do dique de contenção. Qualquer 

insuficiência no fornecimento de água poderá vir a ser suprido com a abertura de poços 

artesianos. 

4.6. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

4.6.1 Geologia Regional 

A área de estudo contém o Depósito Aurífero Berimbau (DAB) e está localizada na 

Província Borborema (Almeida et al. 1977), no domínio da Faixa Seridó na região Nordeste 

do Brasil. A geologia regional tem sido documentada em vários trabalhos (Jardim de Sá 1984,  

Brito Neves 1975), sendo apresentado a seguir um resumo da mesma. 

O embasamento da região é constituído por gnaisses e migmatitos, com idades 

arqueanas e paleoproterozóica (Dantas et al. 1995). Sobre este contexto repousa 

discordantemente uma sequência de rochas supracrustais de idade neoproterozóica (Van 

Schmus et al. 1996), pertencentes ao Grupo Seridó. De acordo com Jardim de Sá & Salim 

(1980), a unidade basal deste grupo é a Formação Jucurutu, constituída por gnaisses, 

anfibolitos, mármores e rochas cálcio-silicáticas. A unidade intermediaria e a Formação 

Equador, representada por quartzitos e metaconglomerados, e a superior, Formação Seridó, 

constituída por micaxistos e filitos. Durante a Orogênese Brasiliana, o embasamento e a 

sequência de rochas supracrustais foram intrudidos por batólitos (stocks, soleiras, diques) 

graníticos a granodioríticos, subordinadamente gabróicos a tonalíticos. A região sofreu uma 

complexa evolução tectônica durante o Neoproterozóico, marcada por estruturas de baixo e 

alto ângulo (foliações S2 e S3, respectivamente), sobre as quais ocorreram cavalgamentos 

(S2) e cisalhamentos transcorrentes (S3). Neste contexto, as condições metamórficas foram da 

fácies xisto-verde ate anfibolito superior, salientando-se que alguns setores sofreram 

metamorfismo de contato (localmente fácies granulito) ou anatexia.  
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A área do DAB situa-se no topo estratigráfico do Grupo Seridó (Formação Seridó) e é 

composta por uma sequência de micaxistos feldspáticos, com abundância de minerais índices 

aluminosos, e com os quais se associam níveis ou lentes centimétricas a dessimétricas, de 

rocha cálcio-silicáticas e corpos métricos de pegmatito. 

A estruturação do DAB tem sido interpretada como resultante de deformação 

progressiva, marcada especialmente pela inflexão gradual do mergulho da foliação, de 15° 

para 80° SE (Luiz Silva et al. 1995). Esta inflexão ocorreu segundo um eixo NNE e 

caracteriza a evolução de S2 (baixo ângulo) para S3 (alto ângulo). Não há um limite claro 

quanto ao final de S2 e inicio se S3, entretanto, Luiz Silva et al. (1995) propuseram um limite 

teórico que seria no mergulho ao redor de 35°, em virtude das características do rake 

(obliquidade) da lineação de estiramento mineral.   

Na foliação com mergulho inferior a 35° (S2), esta lineação normalmente ostenta rake 

maior que 45°, ao passo que na foliação com mergulho superior a 35° (S3) a lineação 

apresenta rake menor que 30° (geralmente sub-horizontal). As estruturas de alto ângulo 

apresentam mergulhos predominantemente entre 45° e 80° SE, e aqueles superiores a 55° SE 

caracterizam os setores mais deformados, que definem as zonas de cisalhamento 

transcorrente. O metamorfismo na área do DAB tem sido interpretado como regional e 

hidrotermal. O regional está relacionado às transformações minerais, durante as quais a 

circulação de fluidos não foi significativa. A cristalização mineral esteve condicionada a 

deformação (Luiz Silva 1995). Os micaxistos representativos são constituídos especialmente 

por biotita + quartzo + plagioclásio + granada e caracterizam a zona da granada. A infiltração 

de fluidos nos micaxistos da zona da granada resultou na cristalização significativa de 

minerais índices aluminosos, especialmente cordierita, estaurolita, andaluzita, muscovita e 

silimanita, caracterizando o metamorfismo hidrotermal, documentado ao longo de toda 

Formação Seridó (Cunha de Souza et al. 1991, Legrand et al. 1992, 1995, Luiz-Silva 1995, 

Luiz-Silva et al 1993, 1994, Cunha de Souza 1996). Cálculos de balanço de massa indicam 

que a geração destes minerais ocorreu em meio a mobilidade expressiva de alguns 

componentes químicos (Si, Ca, Na, K, H O) e imobilidade ou baixa mobilidade de outros (Al, 

Ti, Fe, Mn, Mg); (Legrand et al. 1992, Cunha de Souza 1996, Luiz Silva et al. 2000). 

Participação do magmatismo brasiliano neste episodio, como fonte termal e de fluidos, tem 

sido admitida como de grande importância. 
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O desenvolvimento de zonas de cisalhamento, aliado a característica fóssil dos 

micaxistos, teve um papel fundamental para a mobilização de fluidos em escala regional. O 

metamorfismo hidrotermal foi responsável, na área do DAB, pela geração das zonas da 

cordierita-andaluzita (localmente ocorre estaurolita) e silimanita-muscovita. A primeira zona 

representa o inicio do hidrotermalismo, enquanto a zona da silimanita-muscovita, o ápice. 

Dados geotermobarométricos, com base na química mineral, revelam que as zonas 

metamórficas da área investigada foram submetidas a semelhantes condições de pressão entre 

(3,5 - 0,7 kbar) e temperaturas (574°- 30°C), e a cristalização de diferentes minerais índices 

aluminosos foi controlada particularmente pela atividade de elementos químicos na fase fluida 

(Luiz Silva & Legrand 1996). 

4.6.2 Geologia Local 

Na área ocorrem rochas pertencentes ao Grupo Seridó e os representantes do topo desta 

sequência são as biotitas-xisto que pertencem à Formação Seridó. 

Regionalmente o Grupo Seridó, de idade proterozóica (1,8 a 2,4 b de anos), e 

constituído da base para o topo por: 

 Formação Jucurutu: gnaisses, gnaisses migmatíticos com calcossilicáticas associadas; 

 Formação Equador: meta-quartzitos com níveis de conglomerado; 

 Formação Seridó: biotita-granada xistos localmente feldspatizados com rochas 

calcossilicáticas associadas. 

Localmente dois tipos litológicos ocorrem mais abundantemente na área de Berimbau: 

a) Biotita - granada-silimanita xisto, apresentando foliação N40E e mergulho em 

media de 45o para SE. E neste tipo litológico onde estão localizadas as mineralizações 

de ouro, condicionadas principalmente a veios centimétricos a milimétricos, de quartzo 

de cor cinza a branca. Na parte central da área e concordante com a foliação das 

camadas existe zona com intenso cisalhamento transcorrente, chegando a alcançar em 

alguns locais e em superfície espessura de 200 metros e comprimento total de 4,5 km. 

No interior desta zona ocorrem faixas estreitas, comumente com presença de sulfetos 

(pirita/pirrotita, e secundariamente calcopirita e esfalerita) e é onde está concentrada a 
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mineralização de ouro. A rocha encaixante também pode apresentar mineralização, porem 

com teores muito baixos. 

Dentre estas se destacam pela sua intensidade de mineralização as seguintes: 

 Faixa de Morro alto com espessura informada de até 30 metros e teor médio de 2,5 g/t; 

 Faixa de Berimbau com espessura informada de ate 20 metros e teor médio de 4,5 g/t. 

São nestas duas faixas que se concentraram os trabalhos de exploração do minério. 

b) Biotita-granada-cordierita xisto com foliação concordante com a anterior e não 

apresentando evidências de mineralização. 

O ouro ocorre disseminado ao longo das zonas de cisalhamento que afetou a mica-xisto 

granatífero contendo grande numero de filetes de quartzo com espessura centimétricas a 

milimétricas. A rocha encaixante é uma granada-biotita xisto pertencente à Formação Seridó 

com foliação N300E e inclinação de 40o/SE. A faixa mineralizada ocorre concordante com as 

rochas encaixantes. Ocorrem ainda na área corpos pegmatíticos sub-concordantes com a 

foliação e que foram explorados no passado para Tantalita e Columbita. 

 

4.7. PRINCIPAIS ASPECTOS DA MINERALIZAÇÃO AURÍFERA 

Os aspectos da mineralização do DAB estão detalhados em Luiz Silva (1995), sendo 

resumidas a seguir. O minério esta encaixado em granada-silimanita-muscovita-biotita xistos 

feldspáticos (zona da silimanita-muscovita), normalmente bastante deformados. A faixa 

mineralizada está inserida na zona de cisalhamento Berimbau, denominação local de um dos 

segmentos do cisalhamento regional Santa Mônica. As reservas totais estimadas do minério 

alcançaram no ano de 1987, 4 (quatro) toneladas de ouro contido, com um teor médio de 2,5 a 

6,6 ppm, localmente 100 ppm. 

A mineralização pode ser dividida em primaria (estágios l e 2) e secundaria. Ocorre 

também uma faixa supergênica, normalmente intemperizada que caracteriza por um 

capeamento superficial irregular do trend mineralizado (trend é a direção de ocorrência de 

uma feição geológica de qualquer dimensão ou natureza), com l a 5 m de espessura, marcada 
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pela alteração de sulfetos (goetitização e limonitização de pirita é comum) e não é 

considerada nesta síntese. 

4.7.1 Mineralização Aurífera Primária 

O estágio l da mineralização primaria e caracterizado pela presença de ouro livre ou 

associado com pequena quantidade de pirita, pirrotita e ocasionalmente calcopirita. Esta 

forma de ocorrência está associada com setores dos micaxistos encaixantes normalmente 

bastante deformados. O ouro pode ser visível a olho nu e geralmente constitui grãos finos, 

mas foram observados exemplares ligeiramente esféricos ou irregulares com l a 4 mm 

(dimensão mais longa). O ouro livre ou associado com sulfetos ocorre de forma intersticial no 

interior de veios de quartzo, na interface destes com os micaxistos encaixantes, ou em meio à 

foliação destas rochas. Quando relacionado com os veios de quartzo, o ouro constitui grãos 

geralmente sub-esféricos, ao passo que nos micaxistos constitui escamas acomodadas no 

plano de foliação S3 (delgadas placas, com < l a 3 mm de dimensão mais longa, paralelas a 

S3). As escamas podem ser constituídas essencialmente de ouro ou conter pequena quantidade 

de pirita (pirrotita, calcopirita). 

Os veios relacionados com o estagio l geralmente são pouco espessos (<10 cm), sendo 

aqueles com espessura inferior a 2 cm bastante frequentes. Muitas vezes o ouro disseminado 

na foliação dos micaxistos encaixantes esta associado com vênulas quartzosas, mas em varias 

situações este metal ocorre livre na foliação, sem conotação com mobilizados silicosos. 

O estágio 2 da mineralização primaria e representado por veios de quartzo com 

agregados intersticiais de sulfetos. Ao contrario do estágio anterior, o estágio 2 é 

caracterizado pelo conteúdo significativo de sulfetos, dominados por pirita, seguindo-se 

galena (localmente abundante), calcopirita e pirrotita. A molibdenita ocorre raramente 

associada com galena. Os sulfetos também ocorrem em níveis milimétricos a sub-

milimétricos confinados na foliação S3 dos micaxistos encaixantes. O ouro é difícil de ser 

observado em amostras do estágio 2, mas as análises geoquímicas de rocha total revelam sua 

presença. Pelo menos um grão de ouro muito fino foi observado ao microscópio, na forma de 

inclusão em pirita intemperizada. Os veios sulfetados apresentam normalmente espessura 

entre 10 e 15 cm, mas podem formar bolsões com até 25 cm de espessura. 
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O estágio l está ligado aos setores estruturais geralmente bastante deformados, os quais 

apresentam a foliação S3 proeminente, e é o mais rico em ouro. O estágio 2 ocorre de forma 

intermitente em meio ao estágio l e está associado com setores normalmente menos 

deformados, sendo possível identificar foliações pré-S3. A presença marcante de pirita, 

galena, calcopirita e pirrotita no estágio 2, aliada a diminuição da concentração do ouro, 

revela uma característica importante do minério do DAB: quanto maior a concentração de 

sulfetos, maior o conteúdo aurífero. 

4.7.2 Mineralização Aurífera Secundária 

A mineralização secundaria é caracterizada pela concentração do ouro, sulfetos 

(especialmente pirita) em fraturas, com tamanho milimétrico (ocasionalmente centimétricos), 

geralmente oblíquo a direção de S3. As fraturas ocorrem tanto nos veios da mineralização 

primaria, quanto nos micaxistos encaixantes e o ouro foi observado como grãos segmentados, 

livres ou associados com pirita. Esta forma de mineralização é interpretada como 

consequência de remobilização do ouro e sulfetos primários. Ocorrem na área investigada 

diferentes tipos geométricos de veios como: veios de cisalhamento central, oblíquo, veios 

encaixados em dobras e veios extensionais. 

4.7.3 Regime dos Fluidos – Transporte e Deposição do Ouro 

Com base nas evidências apresentadas neste estudo, integradas aos elementos 

estruturais, petrográficos e metamórficos da área do DAB, é possível propor a evolução dos 

fluidos que circularam durante o metamorfismo. 

Assim, sugere-se que inicialmente o regime de fluidos foi aquo-carbônico e 

posteriormente aquoso. As inclusões aprisionadas dos fluidos aquo-carbônicas (raramente 

observadas) devem ter sofrido, em sua maioria, desidratação, transformando-se nas atuais 

inclusões carbônicas.  

E provável que o ouro do DAB, especialmente aquele relacionado à mineralização 

primaria, tenha sido transportado especialmente pelos fluidos mais antigos, ou seja, aquo-

carbônicas com baixa salinidade (~ 3 a 5% em peso de NaCl), o que tem sido confirmado por 

estudos adicionais de inclusões fluidas (Luiz-Silva 2000) com relação ao transporte do ouro, 

ha um consenso na literatura de que o Au(HS)-, Au(HS)2- e AuCl2 - são os mais importantes 

complexos mobilizadores do ouro sob condições hidrotermais ( Mikucki 1998). O Au (HS)- 
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deve ser dominante em condições abaixo de 300°C, enquanto o Au(HS),- e AuCl2 -, acima 

deste patamar de temperatura.  

De acordo com Mikucki (1998), nos fluidos com temperatura inferior a 550°C o AuCl2 

deve substituir eventualmente o Au(HS)2-, mas acima de 550°C o AuCl2- deve ser o 

complexo dominante no transporte do ouro, até mesmo em um fluido mineralizante com baixa 

salinidade. Desta forma, os complexos clorados e de enxofre podem ter tido um importante 

papel no transporte do ouro do DAB, com destaque para o primeiro, devido à elevada 

temperatura de formação deste deposito. 

A remobilização do ouro (sulfetos) da mineralização primaria e sua deposição em 

fraturas (mineralização secundaria) constitui um episodio evidente no DAB. Apesar de não ter 

sido identificada uma relação direta entre a formação da mineralização tardia (secundaria) e o 

tipo de fluidos envolvidos (uma micro fratura alojando ouro e inclusões fluidas), admite-se 

que os fluidos aquosos mais salinos (composição química complexa) podem ter sido 

importantes na remobilização do ouro primário, considerando que os estudos de Luiz Silva 

confirma que estas soluções circularam durante e após o regime de fluidos aquo-carbônicos. 

A remobilização secundaria de ouro primário por soluções hipersalinas tem sido documentada 

por Guha & Kanwar (1987). O transporte do ouro secundário por soluções aquosas salinas, 

em oposição ao transporte por soluções aquo-carbônicas com baixa salinidade (ouro 

primário), é admitido por McCuaig & Kerrich (1998), os quais sugerem que episódios finais 

de mineralizações podem apresentar características bem diferentes dos iniciais. 

Para a concentração do ouro nos veios a partir de fluidos hidrotermais é necessário 

induzir mudanças na química dos fluidos, capazes de desestabilizar os complexos de Au e 

remover o ouro da solução. Estas mudanças ocorrem, sobretudo com relação ao estado de 

oxidação ou redução do fluido, incremento no pH do fluido (especialmente para complexos 

Au-Cl) ou diminuição da concentração de S no fluido (especialmente para complexos Au-S). 

São vários os fatores que provocam a desestabilização dos complexos (Romberger 1990, 

McCuaig & Kerrich 1998) e no caso da mineralização primaria do DAB devem ter sido 

importantes: 1º mistura de fluidos; 2º interação fluido rocha; e 3º imiscibilidade de fases. 

Embora estes fatores estejam sendo investigados com mais detalhe, a mistura dos fluidos 

aquo-carbônicos de baixa salinidade com aquosos de salinidade complexa (geralmente com 

elevada concentração de solutos) e a sulfetação (e.g. consumo do Fe dos micaxistos 

encaixantes) apontam como mecanismos potenciais para a desestabilização dos complexos de 
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Au. Evidências da mistura de fluidos estão sendo documentadas por Luiz Silva (2000). No 

tocante ao fator 3, a imiscibilidade de fases deve ocorrer dentro dos condutos de fluidos 

formadores dos veios de quartzo, em resposta a queda súbita da pressão de fluidos (Sibson 

1988), no caso do DAB, a abertura das fraturas de cisalhamento que alojam os veios. Esta 

queda da pressão provoca a desestabilização/precipitação da sílica solubilizada (H4SiO4 – 

ácido tetraoxosilícico) e, consequentemente, dos complexos de ouro transportados pelos 

fluidos. Este mecanismo tem sido admitido como de grande importância na formação de 

corpos de minério (McCuaig & Kerrich 1998) e, no DAB em particular, pode explicar a 

ocorrência de ouro livre dentro dos veios de quartzo. 

4.8. CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO 

4.8.1 Aspectos Gerais 

O depósito aurífero Berimbau é caracterizado por uma série de veios de quartzo 

mineralizados encaixados em xistos granatíferos e silimanita granada-xisto, exibindo maior ou 

menor grau de alteração hidrotermal. Tanto os veios de quartzo como o próprio xisto 

encaixante pode apresentar-se mineralizado. Os veios em geral concordantes com a foliação 

principal e mostra-se em geral “boudinados”, estirados em forma lenticular e muitas vezes 

interrompidos. São identificados vários desses níveis mineralizados recebendo estes 

denominações tais como veio Morro Alto 1, Morro Alto 2, veio Berimbau, Americano, 

Goiano, etc. Esses corpos apresentam espessuras que variam desde 1 a 2 m até 15 a 20 m. 

Conforme já mencionado o principal sulfeto e a pirita e secundariamente, pirrotita, galena e 

calco-pirita. Os teores médios variam desde 0,4 ou 0,5 g até 1,7 a 2,0 g/t. É comum a 

ocorrência de níveis mineralizados muito delgados (1,0 m) isolados em meio à massa de 

estéril, porém os corpos principais mencionados ocorrem formando massas com espessuras de 

10 a 20 m. Dentro desses corpos, amostras com teores muito elevados (acima de 20 g/t) são 

raros, indicando que se trata de massas de baixo teor, porém com boa continuidade, sobretudo 

ao longo do strike (direção) das camadas. 

 

4.8.2 Tipologias 

Os minérios existentes em Berimbau podem ser designados como ocorrendo “in situ” e 

“movimentado”. 
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O minério “in situ” se apresenta como:  

a) Minério da zona de alteração, ocorrendo até a profundidade máxima de 30 
metros; 

b) Minério sulfetado, ocorrendo abaixo desta profundidade. 

Os “movimentados” são os seguintes: 

a) Minério aluvionar existente no leito dos riachos Santo Antônio e Pedra Branca; 

b) Minério coluvionar, limitado por uma aureola sem largura definida a partir dos 
veios mineralizados. Tem no local uma espessura media de 0,40 metros; 

c) Rejeito de concentração, constitui-se pó muito fino e que se encontra estocado 
junto a atual usina de beneficiamento;  

d) Rejeito derivado da lixiviação ácida realizada pela Mineração, com 
granulometria abaixo de uma polegada; 

e) Rejeito oriundo dos trabalhos de garimpagem executados na área. 

 

4.9 APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO OURO 

O preço das commodities minerais vem sofrendo retração em grande parte, devido a um 

cenário de moderação do dinamismo da economia mundial desde a crise financeira de 2008 e 

pelo baixo crescimento das economias dos Estados Unidos e da China que são duas das 

principais economias do mundo.  

De 2011 a 2013 as commodities minerais mostraram uma queda de cerca de 30%. Essa 

queda é atribuída às moderadas taxas de crescimento da demanda global de metais, à entrada 

em operação de novas minas (com o aumento da oferta de metais), aos estoques de metais que 

ainda permaneceram com níveis históricos elevados e, sobretudo, a uma menor taxa de 

crescimento da China que é o responsável por cerca de 45% do consumo global de metais. 

O ouro ocupa uma posição única entre as “commodities” por ser tradicional e 

universalmente considerado como tendo valor de troca (monetário). O seu preço é por 

consequência determinado conjuntamente pelo mercado de matérias-primas e pelas transações 

econômicas e financeiras internacionais.  
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O Brasil é o décimo primeiro maior produtor de ouro com uma produção em 2013, de 

79,6 toneladas aproximadamente. A China é o maior produtor mundial com 420 toneladas, 

15,2% da produção mundial, seguido pela Austrália com 9,2%. EUA e África do Sul com 

produção de 8,2% e 5,2% respectivamente. (fonte: http://www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/ouro-sumario-

mineral-2014/view) 

4.9.1 Mercado do Ouro 

A figura 5 mostra que o mercado do ouro está acelerado nos últimos dez anos e que o 

preço do ouro mais que dobrou.  
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Figura 5 – Preço do ouro nos últimos 10 anos.  
Fonte: http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00000968.pdf  

O preço do ouro é volátil e, no mercado doméstico, é estabelecido pela cotação 

internacional do ouro e pelo câmbio. Alguns dos fatores que influenciam a cotação do ouro 

são as políticas monetárias dos países, a oferta e a demanda de investidores individuais nas 

bolsas do mundo, o fluxo de importação e exportação do metal, além dos períodos de 

sazonalidade durante o ano. Muitas empresas investem em minas de ouro no Brasil. 

As principais empresas produtoras de ouro no Brasil são: (dados de 2013) Anglo Gold, 

Kinross, Yamana, Beadell, Apoema/Aura, Jaguar, Luna/Aurizona, Troy e Caraíba. No Brasil, 

os principais Estados produtores são (dados de 2013): MG (45,6%), GO (12,3%), MT e PA 

(11%), AM (7,6%), BA (7,4%) e MA (3,6%).  
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 A produção oficial de garimpos, nesse ano de (2013) atingiu cerca de 11,6 toneladas, 

com destaque para MT (47,1%) e PA (40,19%). (fonte: http://www.dnpm.gov.br/dnpm/sumarios/ouro-

sumario-mineral-2014/view) 

 O principal mercado para o ouro em 2013 foi à joalheria, com 2.361 t e vendas de 

fundos de investimentos de 880 t. A China passou a ser o maior consumidor mundial de ouro, 

com 1.065,8 t em 2013, seguido pela Índia, com 974,8 t, que aumentou a taxa de importação 

de ouro nesse período. As principais reservas de Ouro estão localizadas na Austrália com 9.9 

mil toneladas, seguida pela África do Sul, com 6.0 mil toneladas. As reservas medidas e 

indicadas de Ouro no Brasil alcançam 2.4 mil toneladas. 

4.10 PROJETO DE MINA 

Foi desenvolvido um estudo de otimização de lavra a céu aberto. Para a seleção da cava 

ótima do Cenário foi utilizada a ferramenta Pit by Pit do software Whitlle Four-X, com o 

intuito de identificar a cava de máximo valor e a sequência de pushbacks críticos. Abaixo 

podemos observar os dados utilizados para a otimização. 

 Custo de mina para minério e estéril = USD 1,55/t; 

 Custo de processo = USD 7,65/t alimentada; 

 Recuperação = 86%; 

 Preço de venda = USD 35/g de Au. 

Além disso, foram avaliadas também as relações estéril/minério incrementais das cavas 

geradas, comparando-as com a de maior fluxo de caixa descontados (maior VPL) e a relação 

custo/benefício entre elas. A cava 36, correspondente a um fator de receita 1.0, foi 

selecionada como cava final ótima para a qual se realizou o sequenciamento de lavra. O 

cenário avaliado, apresentou uma relação estéril /minério (REM) de cerca de 8,91 toneladas 

para 1, conseguindo recuperar 8.842.568 toneladas de minério, cerca de 86% do recurso total 

que é de 10.179.776 toneladas. A tabela 3 mostra o resultado da otimização. 
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Tabela 3 - Resultado da otimização de cava 

Cavas
Fator de 
Receita 
mínimo

Fator de 
Receita 
máximo

Toneladas 
de Rocha

Toneladas 
de Minério

REM
Teor 

de Au

1 0,3 0,3 266.591        30.881         7,63 2,39
2 0,32 0,32 3.723.773     422.010       7,82 2,29
3 0,34 0,34 4.440.623     521.438       7,52 2,22
4 0,36 0,36 5.254.976     671.389       6,83 2,06
5 0,38 0,38 6.294.814     833.693       6,55 1,97
6 0,4 0,4 6.678.450     887.254       6,53 1,95
7 0,42 0,42 6.718.950     913.174       6,36 1,91
8 0,44 0,44 8.308.575     1.118.205   6,43 1,84
9 0,46 0,46 8.465.108     1.183.410   6,15 1,79
10 0,48 0,48 8.881.650     1.262.993   6,03 1,74
11 0,5 0,5 20.108.250  2.195.910   8,16 1,75
12 0,52 0,52 25.616.351  2.702.059   8,48 1,72
13 0,54 0,54 27.978.008  2.937.870   8,52 1,7
14 0,56 0,56 29.463.953  3.088.429   8,54 1,69
15 0,58 0,58 32.146.470  3.342.161   8,62 1,66
16 0,6 0,6 34.425.911  3.566.531   8,65 1,64
17 0,62 0,62 35.406.619  3.734.606   8,48 1,61
18 0,64 0,64 40.095.911  4.149.529   8,66 1,58
19 0,66 0,66 40.952.183  4.265.156   8,6 1,57
20 0,68 0,68 41.817.870  4.395.566   8,51 1,55
21 0,7 0,7 48.285.113  4.976.134   8,7 1,51
22 0,72 0,72 49.667.985  5.165.876   8,61 1,48
23 0,74 0,74 50.770.598  5.296.084   8,59 1,47
24 0,76 0,76 52.566.671  5.510.936   8,54 1,45
25 0,78 0,78 55.811.936  5.797.069   8,63 1,43
26 0,8 0,8 59.295.544  6.184.046   8,59 1,4
27 0,82 0,82 65.702.948  6.766.740   8,71 1,36
28 0,84 0,84 69.943.298  7.089.424   8,87 1,35
29 0,86 0,86 73.853.168  7.382.745   9 1,34
30 0,88 0,88 77.061.476  7.805.565   8,87 1,31
31 0,9 0,9 78.022.643  7.906.106   8,87 1,3
32 0,92 0,92 81.054.371  8.223.728   8,86 1,29
33 0,94 0,94 82.797.289  8.394.435   8,86 1,28
34 0,96 0,96 85.634.618  8.605.744   8,95 1,27
35 0,98 0,98 86.489.269  8.700.818   8,94 1,26
36 1 1 87.621.649  8.842.568   8,91 1,26  

 

4.10.1 Reservas Lavráveis 

O Projeto desenvolvido visando lavrar o depósito de Berimbau, pelo método de 

lavra a céu aberto, conduziu a uma reserva lavrável total que pode ser observada na 

tabela 4, de 8.842.568 toneladas com um teor médio de 1,26g Au/t. Essa reserva é 

proveniente da cava matemática selecionada (Cava 36) como cava final ótima para qual 

se realizou o sequenciamento de lavra. A cava não foi operacionalizada para se ganhar 

tempo. Por se tratar de um estudo preliminar de avaliação econômica, mas em um 

estágio mais avançado esta cava deverá ser operacionalizada e a aderência entre a cava 

matemática e a operacional não poderá ultrapassar a 1%.  
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Tabela 4 - Reservas lavráveis 

Au Contido Au Equivalente
Material Volume (m3) Massa (t) Au (g/t) Rec % oz oz

Baixo teor 752.250 2.031.075 0,48
Medio teor 1.585.800 4.281.660 0,98
Total alto teor 936.975 2.529.833 2,36
Total 3.275.025 8.842.568 1,26 92% 359.441               330.686              

Estéril 29.176.200 78.775.740
REM 8,91

Tabela de Reservas Minerais

 
 

A relação estéril/minério (REM) 8,91 t/t é alta para um projeto de mineração, 

mesmo assim, por causa das características do depósito, considerando-se todos os 

condicionantes operacionais, o método de lavra a céu aberto foi o que mostrou o menor 

custo unitário. Portanto, esse método apresenta-se como o mais apropriado para o DAB.  

4.10.2 Programação da Produção 

Para gerar programas de produção foi utilizado o  MineSched,  disponível como 

módulo do Surpac. O MineSched permitiu incorporar ao planejamento as  principais 

restrições de lavra. As principais restrições que foram incorporadas ao planejamento 

são: taxas de lavra (taxa máxima de lavra e taxa de alimentação da usina de 

processamento), disponibilidade e capacidade dos recursos (equipamentos), restrições 

físicas (número de frentes de lavra, número de bancos ativos, posição de início da lavra, 

direções de lavra, relações espaciais entre blocos, fatores de empolamento, dentre 

outros.)  

As metas de quantidade de minério e estéril que se buscou alcançar com o 

MineSched foram as estabelecidas no planejamento estratégico e quanto mais restrições 

são consideras nos programas de produção, menos provável é de se conseguir o 

resultado desejado. Por outro lado, o processo de lavra é modelado com mais precisão e 

nele se obtém um programa mais prático. O programa de produção apresentado na 

tabela 5, foi obtido no MineSched, com base numa escala de produção anual de 800 kt 
                                                 


 A REM é encontrada ao dividir o ritmo de lavra de estéril pelo ritmo de lavra de minério e tem sua importância ligada a 

impedir que somente minério seja lavrado, possibilitando a liberação de novas frentes de minério ou a implantação de obras 

necessárias para viabilizar as operações na mina. 
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de ROM, sendo que no primeiro ano a produção seria de 30% - 240 kt e 100% - 800 kt a 

partir do segundo ano o que implicaria numa vida útil de 12 anos tendo em vista a 

reserva lavrável de aproximadamente 8.842.568 t. 

Tabela 5 - Programa de produção 

Anos (t) Teor Estéril REM

1 240.000    1,35 1.969.395     8,2
2 800.000    1,34 6.982.395     8,7
3 800.000    1,28 6.982.395     8,7
4 800.000    1,27 6.982.395     8,7
5 800.000    1,26 6.982.395     8,7
6 800.000    1,31 6.982.395     8,7
7 800.000    1,29 6.982.395     8,7
8 800.000    1,30 6.982.395     8,7
9 800.000    1,23 6.982.395     8,7
10 800.000    1,22 6.982.395     8,7
11 800.000    1,18 6.982.395     8,7
12 602.568    1,18 6.982.395     11,6

Total 8.842.568 1,26 78.775.740   8,91

Programa de Produção

 

O plano de produção apresentado acima satisfaz os requisitos de alimentação das 

instalações de processamento e que proporciona um ritmo de produção constante e VPL 

alto, o que é válido para fins estratégicos e cálculos de fluxos de caixa. 

O Plano de Produção prevê o mapeamento e preparação das frentes de lavra 

liberadas, desmonte do minério por meio de explosivo (só quando necessário). Para o 

carregamento do ROM na frente de lavra, será utilizada a pá carregadeira tipo CAT 966 

ou similar e escavadeiras tipo CAT 330 CL ou similar e no transporte até as instalações 

de britagem será utilizado o caminhão tipo Axor 3340 de 26 toneladas ou similar e 

equipamentos de apoio que serão apresentados no item 4.10.3. 

O Planejamento de curto prazo atuará a partir da fase de pré-operação. Nessa fase 

e na produção plena será realizado o plano de amostragens e análises químicas (Grade 

Control) para apoio ao planejamento das operações de lavra e da programação de 

produção. 

4.10.3 Dimensionamento de Frota 

Os equipamentos foram dimensionados conforme plano de produção e 

características da mina. Os Critérios utilizados para o dimensionamento da frota foram: 

 Regime de trabalho de 365 dias / ano, 24h/dia, 
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 Alguns parâmetros utilizados no dimensionamento da frota, como fator de enchimento, 

disponibilidade mecânica, fator de utilização, eficiência do trabalho e do operador, são 

dados de algumas empresas de mineração existentes no Brasil que serviram de 

referência (benchmarking) para este trabalho, esses parâmetros estão na tabela 6. 

Tabela 6 – Parâmetros utilizados no dimensionamento 
Metros (m)

Fator de Enchimento 80% Minério 2000
Disponibilidade Mecânica 25% Estéril 3400

Utilização 85% Km/h
Operador 95% Cheio 20
Trabalho 95% Vazio 30

g/cm3

Fator de Enchimento 80% Minério 2,7
Disponibilidade Mecânica 25% Estéril 2,5

Utilização 75% Segundos (s)
Operador 95% Escavadeira 40
Trabalho 95% Carregadeira 30

Em Espera 35
Fator de Enchimento 80% Descarregando 25

Disponibilidade Mecânica 25%
Utilização 85%

Operador 95%
Trabalho 95%

Densidade 

Carregadeira

Eficiência 

Tempo de cíclo minério 
e estéril/caçambada
Tempo de cíclo fixo  

Caminhão

Eficiência 

Caminhão

Escavadeira

Eficiência 

Distância média de 
transporte - DMT

Velocidade do caminhão

 

Esses parâmetros, associados a características da mina, do minério e do estéril, 

levaram ao resultado do dimensionamento de frota para a Mina Berimbau que mostra a 

necessidade de 16 caminhões de 26 toneladas, 5 escavadeiras de 2,7 m³ e 3 

carregadeiras de 4,2 m³. A razão para a escolha da frota foi baseada na frota mais 

adequada para as ações previstas em atender plenamente às necessidades do projeto.  

Para aquisição dos equipamentos de apoio à frota principal foram usados como 

referência (benchmarking), empresas de mineração existentes no Brasil que possuem o 

mesmo porte da mina Berimbau e são apresentados a seguir: 

 1 Trator de esteiras – 850 HP; 

 1 Trator de esteiras  - 405 HP; 

 1 Trator de esteiras -  165 HP; 

 1 Pá Carregadeira  - 4,2 m³; 

 1 Motoniveladora – 500 HP; 

 1 Motoniveladora – 265 HP; 

 3 Caminhão Pipa – 20000 L; 

 1 Trator de Pneus – 800 HP; 

 1 Perfuratriz Diesel– 9” a 12”; 
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 1 Perfuratriz Hidráulica – 4” a 6”; 

 6 Caminhonetes Cabine dupla 4x4; 

 6 carros pequenos. 

A tabela 7 mostra o resumo da frota dimensionada para o projeto. 

Tabela 7 - Resumo frota do projeto 

Equip. (qtidade.)
h anos inv.

Equipamentos Principais
Conjunto Semi-Móvel de Britagem 100 000 20 3500 tph 1
Escavadeira Hidráulica - CAT 330C L 50 000 10 2.7 m³ 5
Perfuratriz diesel sobre pneus 50 000 10 9" a 12" Pol. 1
Pá Carregadeira - CAT 966 H 50 000 10 4.2 m³ 3
Perfuratriz Hidráulica 50 000 10 4" a 6" Pol. 1
Caminhão de 26 ton - Axor 3340 25 000 5 26.0 t 16

Equipamentos Auxiliares
Trator de esteiras - CAT D11 N 35 000 7 850 HP 1
Trator de esteiras - CAT D9 N 35 000 7 405 HP 1
Trator de esteiras - CAT D6 N 35 000 7 165 HP 1
Pá Carregadeira - CAT 966 H 35 000 7 4.2 m³ 1
Motoniveladora - CAT 16H 35 000 7 265 HP 1
Motoniveladora - CAT 24H 35 000 7 500 HP 1
Caminhão Pipa 50 000 10 20 000 L 3
Trator de Pneus CAT 854 G 30 000 6 800 HP 1
Caminhonetes - L200 GLS D.T Cab.Dupla - 4X4 15 000 3 6
Carros Pequenos (Gol, Uno,etc...) 15 000 3 6

TOTAL 49

Equipamento
Vida útil

Capacidade Unid.

Frota Projeto

 

4.11 LAVRA DO MINÉRIO DE OURO 

A escolha do método de lavra depende, em grande parte da localização e da forma 

do depósito mineral, devendo ser escolhido o método mais seguro e, ao mesmo tempo, 

mais econômico. 

Para a escolha do método de lavra a céu aberto para o DAB foram considerados 

alguns parâmetros do corpo de minério como: suas dimensões em 3D (profundidade, 

comprimento e largura); posição espacial; escala de produção de minério desejada; 

características geotécnicas do maciço rochoso encaixante e da rocha constituinte do 

corpo de minério. 

No caso do depósito aurífero da Mina Berimbau, o método de lavra mais 

adequado foi o de lavra a céu aberto, devidos a características do depósito que possui 

uma série de veios de quartzo mineralizados encaixados em xistos granatíferos e 

silimanita-granada-xistos com veios apresentando espessuras que variam desde 1 a 2 m 

até 15 a 20 m, não estando em grandes profundidades.  
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4.12 BENEFICIAMENTO DO OURO 

O conhecimento das características mineralógicas do minério a ser extraído é de 

fundamental importância para o desenvolvimento da melhor rota de extração e 

concentração do ouro. 

O processo de beneficiamento do ouro pode se restringir a uma adequação 

granulométrica do minério às etapas hidrometalúrgicas ou envolver, além da 

preparação, estágios de concentração. Esses estágios envolvem diferença de densidade e 

de hidrofobicidade (natural ou induzida) entre o ouro e os minerais a ele associados 

mais os minerais de ganga. Na etapa de preparação devem-se preservar as partículas de 

ouro livre. Na etapa de beneficiamento deve-se priorizar a recuperação do ouro contido, 

ficando o teor de ouro no concentrado e as impurezas como rejeito. 

As principais rotas do beneficiamento do ouro incluem a cominuição em 

britadores e moinhos, separação e concentração em equipamentos gravíticos, flotação e 

lixiviação com cianeto em tanques e em pilhas. A escolha da rota de processamento 

deve ser economicamente viável. É preciso avaliar se, com a maior recuperação 

alcançada, os lucros obtidos serão maiores que os custos de extração e recuperação 

metálica. 

Para este trabalho foi dimensionado a rota de beneficiamento que abrange 

britagem, peneiramento, preparação da pilha, lixiviação com cianeto, neutralização e 

disposição do rejeito, conforme figura 6. 
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Figura 6 – Fluxograma do circuito de lixiviação em pilha 

Fonte: http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2002-161-00.pdf  

4.12.1 Britagem 

A britagem é a fase grosseira da operação de cominuição dos minerais. A 

britagem primária é a etapa que recebe o minério desmontado da mina. Assim, os 

britadores primários devem ser de grande porte, tanto para suportar a descarga de 

material robusto, quanto para manter a produtividade da linha. Os britadores mais 

utilizados nessa etapa são os de mandíbulas e os giratórios. Para este trabalho foi 

utilizado um britador de mandíbulas. 

As etapas de britagem secundária e terciária são utilizadas na fragmentação do 

minério no tamanho ideal para as etapas seguintes do beneficiamento. Normalmente o 

circuito é fechado com a utilização de peneiras para o escalpe do material grosseiro, que 

retorna ao britador. O britador mais utilizado nessas etapas é o cônico e é o britador que 

foi utilizado neste trabalho. 

Juntamente com esse sistema de britagem são empregadas peneiras vibratórias 

convencionais, constituídas por um chassi robusto, apoiado em molas, com até 03 (três) 

suportes para telas (decks).  
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4.12.2 Concentração 

Lixiviação em Pilhas 

O processo de lixiviação em pilha vem sendo utilizado no Brasil, Estados Unidos, 

Austrália e Chile, dentre outros país, como um eficiente método para o tratamento de 

minérios auríferos, oriundos de depósitos de pequeno porte ou com baixos teores. 

O sucesso da aplicação de lixiviação em pilhas para a extração de ouro de 

depósitos de baixo teor é um dos principais fatores de produção mais elevada desde a 

década de 1970, especialmente nos Estados Unidos. Trata-se de um processo de custo 

mais baixo que extrai uma solução de metais preciosos ou compostos de cobre, por 

dissolver o conteúdo de metal do minério cominuído.  

O minério é empilhado para lixiviar, coberto com lonas e sobre uma base 

impermeabilizada, em geral PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Um sistema de 

aspersão é, então, colocado ao longo do topo da pilha de minério através do qual uma 

solução diluída de cianeto é pulverizada, ou gotejada. O cianeto percola através da pilha 

por várias semanas, realizando a lixiviação do ouro. Essa solução, agora enriquecida 

com ouro, drena ao longo da parte inferior até um tanque de coleta a partir do qual é 

bombeada para a recuperação.  

Embora sejam baixas as taxas de recuperação média são em torno de 60% a 70%, 

significativamente menor do que a lixiviação convencional com moagem e 

concentração, esse método permitiu que os minérios de baixo teor viessem a ser 

processados, tornando-os economicamente viáveis. Nos Estados Unidos, onde a 

lixiviação é mais amplamente utilizada, metade de toda a produção é realizada por este 

método. E será esse método usado no depósito aurífero Bermbau. 

Cianetação  

O cianeto tem uma afinidade natural com o ouro e quando esse é colocado em 

contato com o ouro reage com as partículas sólidas desse metal, resultando em ouro 

cianetos complexas que são solúveis em água. A cianetação é o principal método de 

extração de minério de ouro desde o desenvolvimento do processo em 1887 que se 

revelou crucial para o desenvolvimento da indústria mineira sul-africano de ouro.  
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A praticidade do processo de recuperação do ouro, com o uso do cianeto 

substituiu a amálgama com o mercúrio que tinha anteriormente sido o principal método 

de extração de ouro do minério. No entanto, como o cianeto é tóxico seu manuseio 

requer cuidados especiais.  

4.13 REGIME DE TRABALHO E MÃO DE OBRA 

4.13.1 Regime de Operação 

O regime de trabalho será de 360 dias por ano, 7  (sete) dias por semana, com 3 

(três) turnos de 8 (oito) horas conforme tabela 8. 

Tabela 8 - Regime de trabalho 

Dias por ano 360
Dias por semana   7
Turnos por dia    3
Horas por turno   8

Regime de Trabalho

 
 

4.13.2 Mão de obra da Mina 

Para a elaboração do quadro de funcionários foram usados como referência 

(benchmarking), empresas de mineração existentes no Brasil que possuem o mesmo 

porte da mina Berimbau. Para o cálculo do número de operadores foi utilizado a 

seguinte fórmula: 

(E + (E X (1/12) X 10%)) X T

 

 E = Número de equipamentos; 

 T = Número de Turmas; 

 1/12 = 1 doze avos de férias; 

 10% = 10% de absenteísmo. 

A Mina Berimbau possui (3) três turnos e (4) quatro turmas, onde (3) três estarão 

trabalhando e (1) uma de folga. 
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Para o cálculo do número de pessoa de manutenção elétrica e mecânica foi usado 

um cálculo simples que é 70% do número de operadores, ou seja, 0,7 pessoas de 

manutenção para cada operador. A tabela 9 mostra de forma detalhada o quadro de mão 

de obra da mina Berimbau. 

Tabela 9 - Resumo da mão de obra mina – quadro de pessoal 

Turma-tipo qtde

Diretor 1
Gerentes 6
Engenheiro de Minas 6
Engenheiro de Minas Júnior 2
Engenheiro Civil 1
Geólogo 3
Geólogo Júnior 1
Técnico de Mineração / Geologia 10
Topógrafo 2
Auxiliar de Topografia 8
Técnico de Segurança 4
Engenheiro Mecânico 3
Engenheiro Eletricista 3
Eletrica e manutenção mecânica 144
Sub-Total 1 194

Operadores 214
Sub-Total 2 214
TOTAL 408

Quadro de Pessoal

 
 

4.13.3 Mão de obra da Usina de Beneficiamento 

Na Tabela 10, apresenta - se um resumo da mão de obra básica dimensionada para 

operação das atividades do Beneficiamento que consta de (1) um operador por 

equipamento e por turno e (1) um operador por equipamento de folga, por turno. 

Tabela 10 - Resumo da mão de obra usina de beneficiamento 

Turma-tipo qtde
Operador Britagem e correia                 4
Operador de empilhamento             4
Operador p/ Lixiviação                    4
Operador de Carregadeira                 4
Sub-Total 16

Quadro de Pessoal

 
 

4.14 INFRAESTRUTURA 

Será construído no local, um prédio administrativo, escritórios oficina leve e a 

planta de beneficiamento. A planta terá pilhas de lixiviação, tanques, planta química, 
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área de beneficiamento onde será realizada a britagem, além de uma área reservada para 

expansão e manuseio. 

4.15 PLANO DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL 

A Mina Berimbau se compromete a aplicar, de forma rigorosa, as Normas 

Regulamentadoras da Mineração - NRM definidas pelo DNPM. Dentre outras 

responsabilidades, a empresa se compromete a: 

4.15.1 Proteção ao Trabalhador 

Para proteção, bom desempenho e segurança do trabalhador, serão tomados as 

seguintes providências: 

 Assegurar-se de que os empregados admitidos encontram-se aptos a 
realizar as suas funções, exames periódicos; 

 Os trabalhadores na mineração serão treinados conforme a legislação 
vigente, sendo os treinamentos realizados por pessoal habilitado; 

 Apresentar o plano de treinamento, desde que solicitado ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral - DNPM; 

 Fazer cumprir as determinações contidas no código de mineração, na 
consolidação das leis trabalhistas – CLT e em todos os outros dispositivos 
legais vigentes relativas à proteção ao trabalhador na atividade mineraria; 

 Em caso de acidente, providenciar o imediato atendimento ao acidentado 
de acordo com a legislação vigente; 

 Medidas de higiene e melhoria das condições operacionais para promover 
o controle ambiental do local de trabalho de acordo com as normas 
vigentes; 

 Quando as medidas de controle no ambiente de trabalho forem 
tecnicamente inviáveis ou insuficientes para eliminar os riscos, serão 
fornecidos equipamentos de proteção individual aos trabalhadores 
expostos conforme legislação vigente; 

 Competirá ao responsável pela mina, a indicação do nível de qualificação 
do pessoal para contratação, inclusive do pessoal de supervisão, 
responsabilizando-se pelo estabelecimento dos padrões de segurança em 
cada local da mina; 

 Manter nos seus quadros, trabalhadores qualificados para a supervisão e a 
execução dos trabalhos, de forma a promover a permanente melhoria das 
condições de segurança do empreendimento e da saúde dos trabalhadores. 
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4.15.2   Organização da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

Será formada uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração - 

CIPAMIN, na forma prevista na Norma Regulamentadora NR-22, do Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE. 

Serão observados os seguintes procedimentos: 

 Uma vez efetivada a sua instalação da CIPAMIN, será comunicada ao 
DNPM; 

 As condições de conforto e higiene nos locais de trabalho serão aquelas 
estabelecidas na NR-22/MTE, item 22.37, subitens 22.37.1 a 22.37.5 ou 
legislação superior; 

 Serão mantidos organizados e atualizados as estatísticas e relatórios, 
laudos e perícias de acidentes de trabalho, doenças profissionais e 
incidentes perigosos, assegurando acesso a essa documentação ao DNPM; 

Em caso de acidentes relevantes ou que acarretem impactos ao meio ambiente ou 

riscos que interfiram no processo produtivo ou ao trabalhador, será feita: 

 Comunicação imediata ao DNPM; 
 Apresentação da descrição detalhada do acidente, suas causas e as medidas 

mitigadoras; 
 Apresentar relatórios periódicos que contemplem o monitoramento da 

situação de riscos constatada; 
 Os acidentes, incidentes perigosos e doenças profissionais devem ser 

analisados segundo metodologia que permita identificar as causas 
principais e contribuintes que levaram à ocorrência do evento, indicando 
as medidas de controle para prevenção de novas ocorrências; 

 Para efeito das NRM, entende-se por incidente perigoso qualquer 
ocorrência imprevista que modifique a rotina dos trabalhos, que implique 
na alteração das condições normais de operação e que potencialmente 
poderia levar a perdas econômicas de monta, lesões graves ou morte de 
pessoas; 

Em caso de ocorrência de acidente fatal é obrigatória adoção das seguintes 

medidas: 

 Comunicar o acidente, de imediato, à autoridade policial competente, à 
Delegacia Regional do Trabalho - DRT e ao DNPM; 
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 Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas 
características até sua liberação total pela autoridade policial competente. 

4.15.3  Implantação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

Devido ao cenário em que o empreendimento está inserido e, pelas próprias 

condições naturais da região e suas complexidades, existirão locais de trabalho com 

riscos à saúde do trabalhador. Portanto, durante as fases de implantação, operação e 

desativação da mineração, todos estes locais serão identificados e bem delineados e 

serão alvos de um sistema de monitoramento do ambiente e controle dos parâmetros que 

afetam a saúde do trabalhador, que será implementado, conhecido como Programa de 

Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, conforme estabelecido na NR - 

07/MTE. 

4.15.4 Implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos  

Será elaborado e implantado o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, 

contemplando os aspectos das Normas Regulamentadoras da Mineração - NRM, 

incluindo no mínimo e onde aplicável, os itens relacionados a: 

 Riscos físicos, químicos e biológicos; 
 Atmosferas explosivas; 
 Deficiências de oxigênio; 
 Ventilação; 
 Proteção respiratória, de acordo com a Instrução Normativa n° 1, de 

11/04/94, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho; 
 Investigação e análise de acidentes do trabalho; 
 Ergonomia e organização do trabalho; 
 Riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços 

confinados; 
 Riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, 

equipamentos, veículos e trabalhos manuais; 
 Equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando-se no 

mínimo o constante na Norma Regulamentadora n° 6, de que trata a 
Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 

 Estabilidade do maciço; 
 Plano de emergência e, 
 Outros resultantes de modificações e introduções de novas tecnologias. 
 O PGR incluirá as seguintes etapas: 
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 Antecipação e identificação de fatores de risco, levando-se em conta, 
inclusive, as informações do Mapa de Risco elaborado pela CIPAMIN, 
quando houver; 

 Avaliação dos fatores de risco e da exposição dos trabalhadores; 
 Estabelecimento de prioridades, metas e cronograma; 
 Acompanhamento das medidas de controle implantadas; 
 Monitoramento da exposição aos fatores de riscos; 
 Registro e manutenção dos dados por no mínimo vinte anos; 
  Avaliação periódica do programa; 
 O PGR, suas alterações e complementações serão apresentados e 

discutidos nas reuniões da CIPAMIN para acompanhamento das medidas 
de controle. 

O PGR levará em consideração os níveis de ação acima para os quais devem ser 

adotadas medidas preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de ultrapassagem 

dos limites de exposição ocupacional, implantou-se princípios para o monitoramento 

periódico da exposição, informação aos trabalhadores e o controle médico, 

considerando as seguintes definições: 

 Limites de exposição ocupacional são os valores de limites de tolerância 
previstos na Norma Regulamentadora n° 15 de que trata a Portaria n° 
3.214, de 8 de junho de 1978, do MTE, ou, na ausência destes, valores que 
venham a ser estabelecidos em negociação coletiva, desde que mais 
rigorosos que aqueles; 

 Níveis de ação para agentes químicos são os valores de concentração 
ambiental correspondente à metade dos limites de exposição, níveis de 
ação para ruído são os valores correspondentes à dose de zero vírgula 
cinco (dose superior a cinquenta por cento), conforme critério estabelecido 
na Norma Regulamentadora n° 15, de que trata a Portaria n° 3.214, de 8 de 
junho de 1978, do MTE. 

 

4.15.5  Organização dos Locais de Trabalho 

Serão adotadas medidas necessárias para que: 

 Os locais de trabalho sejam concebidos, construídos, equipados, utilizados 
e mantidos limpos e organizados de forma que os trabalhadores possam 
desempenhar as funções que lhes forem confiadas, eliminando ou 
reduzindo ao mínimo, praticável e factível, os riscos para sua segurança e 
saúde; 
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 Os postos de trabalho sejam projetados e instalados segundo princípios 
ergonômicos; 

 As áreas de mineração com atividades operacionais terão suas entradas 
identificadas com o nome do empreendedor. Os acessos e estradas serão 
sinalizados seguindo as normas vigentes. 

Serão afixadas placas nas entradas do empreendimento mineiro na qual conste no 

mínimo: 

 Nome do empreendedor; 
 Nome da mina; 
 Nome do responsável técnico, título e número do registro no CREA; 
 Número do processo do DNPM; 
 Natureza e número do título a ser autorizado. 

Em atividades específicas a serem relacionadas quando da implantação dos 

trabalhos, seguindo as normas vigentes na legislação, serão designadas equipes com, no 

mínimo, 2 (dois) trabalhadores.  

Serão estabelecidas normas internas de segurança, para supervisão e controle dos 

locais de atividades, onde se pode trabalhar desacompanhado. 

4.15.6 Superfícies de Trabalho 

Os postos de trabalho serão dotados de plataformas móveis sempre que a altura 

das frentes de trabalho for superior a 2 m (dois metros) ou a conformação do piso não 

possibilite a segurança necessária. 

As plataformas móveis terão piso antiderrapante de no mínimo 1m (um metro) de 

largura com rodapé de 20 cm (vinte centímetros) de altura e guarda-corpo. Será proibido 

utilizar máquinas e equipamentos como plataforma de trabalho quando esses não 

tenham sido projetados, construídos ou adaptados com segurança para tal fim e 

autorizados seus funcionamentos por profissional competente. 

As passarelas suspensas e seus acessos terão guarda-corpo e rodapé com 20 cm 

(vinte centímetros) de altura, garantindo sua estabilidade e condições de uso. Os pisos 

das passarelas serão antiderrapantes, resistentes e mantidos em condições adequadas de 

segurança. 
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As passarelas de trabalho terão largura mínima de 60 cm (sessenta centímetros) 

quando se destinarem ao trânsito eventual e de 80 cm (oitenta centímetros) nos demais 

casos. As passarelas de trabalho construídas e em operação, que não foram concebidas e 

construídas de acordo com o exigido neste item terão procedimentos de trabalho 

adequados à segurança da operação. Passarelas com inclinação superior a 15º (quinze 

graus) e altura superior a 2 m (dois metros) terão rodapé de 20 cm (vinte centímetros) e 

guarda-corpo com tela até a uma altura de 40 cm (quarenta centímetros) acima do 

rodapé em toda a sua extensão ou outro sistema que impeça a queda do trabalhador. 

Trabalhos em pilhas de rejeito ou minério desmontado e em desobstrução de 

passagens serão executados de acordo com normas de segurança específicas elaboradas 

por técnico legalmente habilitado. 

O trabalho em telhados ou coberturas somente será executado com o uso de cinto 

de segurança tipo "paraquedista" afixado em cabo-guia ou outro sistema adequado de 

proteção contra quedas. 

Nos trabalhos realizados em superfícies inclinadas com risco de quedas superiores 

a 2m (dois metros) será obrigatório o uso de cinto de segurança adequadamente fixado. 

As superfícies de trabalho deverão ser adequadamente drenadas.  

4.16 PLANO DE RESGATE E SALVAMENTO 

4.16.1 Operações de Emergência 

O plano de resgate e salvamento tem por finalidade prover meios para respostas 

imediatas a situações de emergências, como resgate e salvamento entre elas. Seu 

objetivo é primar pela segurança dos colaboradores, contratados, visitantes e 

comunidade local, entre outras pessoas ligadas direta ou indiretamente à empresa 

mineradora. 

É considerada situação de emergência qualquer anormalidade com potencial 

catastrófico, que coloque em perigo a integridade do elemento humano, do patrimônio 

e/ou do meio ambiente na área de atuação da mineração relativa ao Projeto. Este plano 

estabelece, portanto, as diretrizes e principais ações a serem seguidas durante o 
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atendimento das diversas situações de emergência que possam acontecer nas instalações 

da mineração ou imediações. 

Criação, Dimensionamento e Atribuições da Brigada de Emergência. 

A Mineradora irá constituir uma Brigada de Emergência composta por 

colaboradores e contratados que será distribuída em todos os turnos e locais de 

funcionamento da empresa. Os integrantes desta Brigada de Emergência serão treinados 

em combate a incêndios, abandono de área, resgate e atendimento pré-hospitalar. Tais 

integrantes serão ainda identificados diferencialmente e constituirão um efetivo mínimo 

de 10% (dez por cento) do número total de colaboradores e contratados. 

A coordenação da Brigada de Emergência será exercida pelos encarregados das 

frentes de lavra e do beneficiamento, que manterão treinadas as equipes de atuação no 

combate às emergências e no salvamento e resgate. Também será responsável por 

orientar e treinar todos os trabalhadores a acionar o sistema de emergência.  

A Brigada de Emergência tem como principais atribuições: 

 Conhecer todas as instalações da empresa, inclusive as vias de saída de 
emergência; 

 Conhecer os riscos, que serão mapeados pelo pessoal da segurança, 
quando da elaboração do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;  

 Conhecer os locais e princípios do acionamento de alarme de emergência; 
 Efetuar inspeções periódicas nas instalações da empresa, visando ações 

preventivas de acidentes; 
 Exercer a prevenção e garantir, em caso de incêndios, o combate imediato 

pelo pessoal treinado da área, bem como a convocação de reforços, se 
necessário; 

 Atender imediatamente a qualquer chamado de emergência; 
 Controlar o pânico, paralisar operações e orientar pessoas no abandono de 

área, mantendo a coordenação, ordem e segurança necessários; 
 Salvar/resgatar vidas humanas e prevenir danos pessoais/materiais; 
 Possibilitar ações de salvamento e atendimento pré-hospitalar às vítimas, 

em caso de emergência; 
 Minimizar danos ambientais e materiais; 
 Restabelecer a área afetada e liberá-la para seu devido fim, com a maior 

brevidade possível. 
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4.17 PLANO DE EMERGÊNCIA 

4.17.1 Controle de Emergências 

O centro de controle de emergências a ser criado, deverá ser do conhecimento de 

todos os colaboradores e contratados. Este centro deverá também conter todas as 

informações necessárias para a Brigada de Emergência, onde deve constar: 

 Relação dos colaboradores e contratados da empresa, atualizadas sempre 
que ocorrer alguma alteração; 

 Relação de pessoal, turnos e plantões; 
 Relação de veículos, materiais e equipamentos de prevenção e combate a 

incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar; 
 Relação de equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados nas 

situações de emergência; 
 EPI’s para fuga, sinalizadores, equipamentos para isolamento de áreas e 

contenção de vazamentos, etc. 
 Plano de emergência e de combate a incêndios; 
 Plantas de localização, desenhos e mapas das instalações e áreas 

circundantes; 
 Fichas de segurança e de emergência dos produtos químicos perigosos; 
 Ficha de registro de emergência; 
 Computador; 
 Lista de telefones (internos externos e celulares); 
 Relação de telefones úteis em caso de emergência. 

4.17.2 Posto de Atendimento Médico 

No posto de atendimento médico a ser implantado, será realizada a triagem das 

possíveis vítimas e encaminhamento para atendimento hospitalar. A triagem irá definir a 

remoção das vítimas para os seguintes locais, dependendo da gravidade: posto de 

atendimento local, clínica ou hospital em Currais Novos, ou ainda o Hospital da Capital 

do Rio Grande do Norte Natal (Pronto-Socorro). 

O posto de atendimento local deverá possuir uma relação com endereços e 

telefones de postos de saúde, hospitais e banco de sangues disponíveis na região, como 

em Currais Novos e Natal, bem como seus dados referentes às especialidades de 

atendimento e ao número de leitos. Para permitir um socorro adequado, será mantida 

uma maca na mina (tipo padiola), para remoção adequada da vítima, além de se manter 

nas dependências da mina, em devidas condições de uso imediato e em garagem 
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apropriada e exclusiva, um veículo que comporte a maca para condução da vítima de 

maneira estendida. Se necessário serão solicitadas ambulâncias dos hospitais e postos de 

saúde dos municípios vizinhos, com os quais a empresa pretende estabelecer convênios, 

ou até mesmo ambulâncias de Natal- RN. 

4.17.3 Primeiros Socorros 

Este tópico contém informações úteis sobre como prestar os primeiros socorros 

em vários casos de acidentes. Abaixo segue uma lista das principais situações que 

frequentemente acontecem: 

a) Respiração artificial; 

b) Afogamento; 

c) Asfixia; 

d) Convulsão; 

e) Ferimentos; 

f) Fraturas; 

g) Parada cardíaca; 

h) Perda de consciência (desmaios); 

i) Parto súbito de emergência; 

j) Queimaduras; 

k) Picadas de cobras, aranhas e escorpiões. 

 

a) Respiração Artificial 

Em muitos dos casos de primeiros socorros é de vital importância à respiração 

artificial. Como fazê-la: 

Para adultos: 

 Deite imediatamente a vítima de costas, com os braços estendidos ao 
longo do corpo; 

 Afrouxe as suas roupas, deixando livre pescoço, tórax e abdômen; 
 Desobstrua as vias aéreas superiores (boca e garganta), retirando corpos 

estranhos e secreções e puxando a língua; 
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 Incline a cabeça da vítima para trás, suspendendo-a com uma das mãos na 
nuca e a outra na testa (muitas vezes esta manobra é suficiente para 
restabelecer a respiração, pois deixa livre a passagem do ar para os 
pulmões). 

 Aperte as narinas com os dedos, indicador e polegar da mão que estiver na 
testa para evitar a fuga de ar pelo nariz, quando da respiração artificial; 

 Cubra a boca da vítima com a sua própria boca, de forma a não deixar 
escapar o ar; 

 Faça uma inspiração profunda e sopre na boca até o peito da vítima se 
expandir. A seguir, solte o nariz e afaste sua boca da boca da vítima para 
permitir que o ar saia de seus pulmões; 

 Repita o movimento 15 vezes por minuto; 
 Comprima o estômago da vítima entre uma e outra insuflação, para 

eliminar o ar que penetrou dentro do estômago; 
 Se necessário, troque o socorrista, sem interromper o ritmo respiratório; 
 Procure socorro médico, mesmo com a vítima recuperada. 

Para crianças: 

 Desobstrua a garganta da mucosidade, comida, etc. virando a criança de 
cabeça para baixo, segurando-a pelos tornozelos e aplicando palmadas 
vigorosas nas plantas de seus pés (não gaste nisso mais do que alguns 
segundos); 

 Deite a criança de costas, incline a cabeça da vítima para trás, 
suspendendo-as com uma das mãos, pela nuca, para afastar a língua da 
entrada das vias respiratórias; 

 Coloque sua boca firmemente sobre a boca e o nariz da criança, para evitar 
a fuga de ar quando da respiração artificial; 

 Sopre cuidadosamente, com pressão suave, até o peito da criança se elevar; 
 Aplique a pressão suave e contínua sobre o abdômen, para evitar que o 

estômago se encha de ar: 
 Deixe a criança expirar livremente; 
 Repita o processo 20 vezes por minuto; 
 Procure socorro médico, mesmo com a criança recuperada. 

b) Afogamento 

É muito pouco provável que um afogamento venha a acontecer nas condições 

vigentes na futura indústria, mas caso isto ocorra, as ações a serem tomadas são as 

seguintes. 

 Retire a água dos pulmões da pessoa acidentada da seguinte forma: 
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 Deite-a de bruços, com a cabeça virada para um dos lados, com os braços 
dobrados, de maneira que as mãos fiquem uma sobre a outra, sob o rosto; 

 Levante e abaixe seus braços por várias vezes; 
 Faça pressão com as mãos sobre a costa, na altura dos pulmões; 
 Repita esses movimentos até que saia toda a água dos pulmões; 
 Após a retirada da água dos pulmões, se a pessoa não estiver respirando, 

comece a respiração boca a boca. 

c) Asfixia 

A asfixia pode ocorrer, por acidente, numa combinação muito grande de 

situações, as mais comuns: 

Asfixia por gases venenosos, vapores químicos ou falta de oxigênio: 

 Coloque a pessoa num local bem arejado; 
 Aplique a respiração artificial boca a boca. 

Asfixia por soterramento: 

 Descubra a cabeça da vítima e limpe bem, desobstruindo seu nariz e sua 
boca; 

 Inicie, imediatamente, a respiração artificial; 
 Asfixia por envenenamento por medicamentos, sedativos ou produtos 

químicos; 
 Aplique, imediatamente, a respiração boca a boca; 
 Asfixia por estrangulamento; 
 Liberte a vítima da causa do estrangulamento; 
 Aplique, imediatamente, a respiração boca a boca. 

Por choque elétrico: 

 Não toque na pessoa até que ela esteja separada da corrente elétrica; 
 Desligue a chave geral, se houver ou desligue o fio da tomada; 
 Retire a pessoa usando corda seca ou pano de algodão seco para afastá-la 

do fio; 
 Inicie a respiração artificial boca a boca, logo que ela estiver livre da 

corrente elétrica. 

Em qualquer desses casos de asfixia, após a reanimação da vítima, encaminhe-a 

imediatamente para atendimento médico ou ao hospital mais próximo. 
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d) Convulsão 

Convulsão é uma contratura involuntária da musculatura, provocando 

movimentos desordenados e em geral, acompanhados de perda de consciência. Ocorre 

por motivos muito variados e as medidas a serem tomadas são as seguintes: 

 Convulsões em adultos ou crianças - sem febre; 
 Desaperte toda a roupa da vítima; 
 Deixe-a longe de objetos que possam feri-la; 
 Proteja sua língua colocando algo entre os dentes como pedaços de pano 

ou de borracha; 
 Deixe-a debater-se, não a segure forte, cuidando para que a cabeça não 

sofra nenhum traumatismo, pois dentro de alguns minutos, tudo cessará; 
 Procure socorro médico. 

Convulsões em crianças - com febre: 

 Retire as roupas da criança e mergulhe-a em água fria; 
 Deixe-la dentro da água até que a temperatura baixe, ficando próxima do 

normal, molhando também a cabeça; 
 Envolva-a em uma toalha e procure socorro médico. 

Convulsões em epiléticos: O que não deve ser feito: 

 Tentar reanimá-lo durante o ataque; 
 Dar-lhe algo para beber. 

d) Ferimentos 

Leves ou superficiais: 

 Lave bem as mãos com água e sabão, se possível esfregue-as com escova; 
 Se o ferimento sangrar em demasia, deve-se estancar a hemorragia, antes 

mesmo de lavar as mãos, evitando o risco de morte da vítima por 
sangramento; 

 Limpe o ferimento com água previamente fervida e sabão, tantas vezes 
quanto for necessário para uma boa limpeza da lesão; 

 Aplique uma solução anti-séptica como mercúrio cromo, iodo, mertiolate 
ou álcool iodado; 

 Cubra o ferimento com gaze esterilizada ou com um pano limpo; 
 Procure um médico. 
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Externos e profundos: 

Estes tipos de ferimentos requerem pronta atenção médica: 

 Ferimentos com bordas que não se juntam corretamente; 
 Ferimentos em que há presença de corpos estranhos; 
 Quando a pele, músculos, nervos ou tendões estão dilacerados; 
 Quando há suspeita de penetração profunda de objeto como bala, faca, 

prego, etc. 
 Quando a região próxima ao ferimento não tem aparência ou 

funcionamentos normais; 
 Quando houver evisceração, isto é, saída de vísceras pela ferida; 
 Manter no lugar, com o maior cuidado, os órgãos expostos; 
 Cubra com pano ou compressa úmida e aquecida; 
 Prenda o pano ou compressa no lugar, com uma atadura; 
 Leve a vítima, o mais rápido possível, para o pronto socorro. 

f) Fraturas 

O que fazer: 

Fechadas: 

 Coloque o membro acidentado em posição natural tanto quanto possível, 
sem desconforto para a vítima; 

 Prepare talas para sustentação do membro atingido com papelão, madeira, 
jornais dobrados, etc. de comprimento suficiente para ultrapassar as juntas 
acima e abaixo da fratura; 

 Use panos, algodão em rama ou outro material macio para acolchoar as 
talas; 

 Amarre as talas com ataduras, lenços ou gravatas, não muito apertados em, 
no mínimo, quatro pontos, dois abaixo e dois acima da fratura; 

 No caso de fratura na perna, outro recurso consiste em amarrar a perna 
quebrada na outra perna, desde que esta esteja sã, tendo o cuidado, 
primeiramente, de colocar entre ambas um lençol ou manta dobrada; 

 No caso de fratura no braço, pode-se fazer no tórax o elemento de 
imobilização; 

 Fixe o membro fraturado no tórax; 
 Não movimente a vítima sem antes imobilizar o membro fraturado; 
 Recorra a socorros médicos após estes procedimentos. 

Expostas 
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 Faça curativo protetor sobre o ferimento, usando gaze, lenço ou pano 
limpo, fixando-o firmemente com tira de pano, gravata, cinto etc.; 

 Mantenha a vítima deitada e o mais confortável possível; 
 Imobilize a região fraturada, como se fosse uma fratura fechada; 
 Procure socorro médico; * Não tente reduzir a fratura (Não colocar o osso 

no lugar)! 
 Deixe os dedos de fora quando imobilizar pernas ou braços para observar 

as condições dos mesmos; 
 Se as extremidades do membro fraturado se apresentam frias ou 

arroxeadas, afrouxe imediatamente a bandagem. 

g) Parada cardíaca 

Toda vez que houver parada cardíaca, concomitantemente haverá o 
desaparecimento dos movimentos respiratórios. Se o pulmão para, segundos depois o 
coração para também. 

Sintomas: 

 Ausência de batimentos cardíacos (encoste o ouvido na região anterior do 
tórax); 

 Ausência de pulso (procure na artéria carótida, no pescoço); 
 Dilatação da pupila (menina do olho dilatada); 
 Parada respiratória - Extremidades roxas - Inconsciência. 

O que fazer: 

 Faça massagem cardíaca externa; 
 Faça respiração boca a boca o mais rápido possível; 
 Coloque a vítima deitada de costas sobre o solo ou em outra superfície 

rígida (nunca sobre colchão ou sofá de molas ou espuma); 
 Coloque as mãos sobrepostas na parte inferior do esterno (apenas as 

palmas das mãos, que ficam próximo do punho); 
 A seguir, faça pressão com bastante vigor, para que se abaixe o esterno, 

comprimindo o coração de encontro à coluna vertebral; 
 Repita a manobra 60 vezes por minuto, ritmadamente e com a mesma 

compressão; 
 Combine sempre os movimentos com a respiração artificial; 
 Procure socorro médico o mais rápido possível, continuando a aplicar o 

método, mesmo durante o transporte da vítima. 

Cuidados: 
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 Sempre que combinar a respiração artificial com massagem cardíaca, 
somente sopre ar para os pulmões quando a mão do massageador 
suspender a pressão do tórax; 

 Em adolescentes, faça pressão com apenas uma das mãos, com cuidado; 
 Em crianças ou bebês, use apenas os dedos médios e indicador a fim de 

que não ocorram fraturas ósseas no esterno ou nas costelas; 
 Havendo revezamento de socorristas, não se deve alterar o ritmo. 

h) Perda de consciência (desmaio, vertigem) 

A perda de consciência pode ser provocada por desmaio, afogamento, asfixia por 

estrangulamento, envenenamento por medicamentos sedativos ou por produtos 

químicos, aspiração de gases venenosos e vapores químicos e por choques elétricos. 

Desmaio é a perda repentina da consciência, em consequência de várias situações, 

inclusive de origem nervosa. 

Sinais e sintomas de desmaio:  

 Suor intenso e frio, náuseas, vômitos, escurecimento da vista, palidez 
intensa, mãos e pés frios e amolecimento das pernas. 

O que fazer: 

 Afrouxe toda a roupa da vítima, cintos e colarinhos e retire os sapatos; 
 Deite a pessoa de barriga para cima, com a cabeça baixa, sem travesseiro, 

em lugar ventilado; 
 Não podendo deitá-la, sente a pessoa e baixe a sua cabeça até a altura dos 

joelhos, que deverão ficar afastados. A seguir, faça pressão para baixo 
sobre a nuca e peça à pessoa que force para levantar a cabeça. 

i) Parto súbito 

Na sociedade moderna, com cada vez mais mulheres trabalhando em minas, 

muitas vezes distantes dos locais onde se encontram os complexos hospitalares, há de se 

esperar a ocorrência de parto súbito.  

Como se sabe o parto é um processo natural. Isto ocorrendo, chame um médico ou 

providencie transporte da parturiente para um hospital. Existem, todavia, alguns pontos 

que devem ser lembrados, caso, uma pessoa se encontre diante da emergência de um 

parto e tenha de prestar auxílio à parturiente por falta de recursos médicos próximos ou 

de condições para transportá-la a um hospital. 
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O que fazer: 

 Deixe a natureza agir. Seja paciente. Espere até que a criança nasça; 
 Lave bem as mãos. Conserve tudo limpo em torno da parturiente; 
 Durante o parto, apenas ampare o corpinho da criança que nasce; 
 Após o nascimento, proteja a criança, evitando contato com locais sujo ou 

chão frio e úmido; 
 Cubra o recém-nascido, mantendo-o aquecido; 
 Caso o bebê não esteja respirando, limpe rapidamente sua boca e seu nariz. 

Coloque-o de cabeça para baixo, o que facilitará a saída de secreções. Se 
não respirar, aplique a respiração boca a boca, agindo com delicadeza e 
cuidado; 

 Ferva uma tesoura ou limpe-a com álcool. Faça o mesmo com um 
barbante ou linha grossa; 

 Amarre o barbante ou a linha grossa em volta do cordão umbilical, cerca 
de 5 cm do bebê (mais ou menos quatro dedos), para interromper a 
circulação sanguínea no cordão. A seguir, amarre outro barbante em volta 
do cordão umbilical a cerca de 10 cm do bebê. Entre os dois nós deve 
haver uma distância de aproximadamente 5 cm;  

 Corte o cordão umbilical entre os dois nós, usando a tesoura limpa; 
 Mantenha mãe e filho bem agasalhados; 
 Segure a criança apenas o necessário e com muito cuidado. 

Atenção: 

 Não interfira no processo de parto; 
 Não lave a película, de cor esbranquiçada que cobre o corpo do recém-

nascido. Ela protege a pele do bebê; 
 Nenhuma medida deverá ser tomada com relação aos olhos, ouvidos nariz 

e boca do bebê. Deixe isto por conta do médico, da parteira ou da 
enfermeira; 

 A equipe de saúde da mineração será treinada para enfrentar estas 
emergências. 

j) Queimaduras 

As causas mais comuns de queimadura costumam ser as seguintes: 

 Líquidos ferventes como água, melado ou leite; 
 Agentes químicos, como soda cáustica, cal, ácidos e creolina; 
 Fogo, em chama ou em brasa; 
 Eletricidade; 
 Excessiva exposição a raios solares. 
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O que fazer: 

Queimaduras de 1º grau (não formam bolhas): 

 Coloque a parte queimada em água fria ou gelada, imediatamente; 
 Dê um remédio contra dor; 
 Se a parte queimada não puder ser mergulhada em água, aplique panos 

molhados em água fria ou gelada, até parar a dor. 

Queimaduras de 2º grau (formam bolhas): 

 Não fure as bolhas, mas se estas se romperem, faça o seguinte; 
 Lave o local queimado com cuidado, usando água limpa, fervida e fria; 
 Passe vaselina esterilizada sobre a parte queimada e cubra-a com gaze ou 

pano limpo; 
 Se a área queimada for grande, faça o seguinte; 
 Dê bastante líquido à pessoa com queimadura; 
 Alivie a dor com comprimido analgésico conhecido; 
 Encaminhe imediatamente a vítima ao médico ou hospital mais próximo. 

Queimaduras de 3º grau (destrói a pele, expõe a carne e, às vezes, os ossos): 

 Se a roupa da pessoa pegar fogo, utilize um cobertor ou qualquer pano 
grosso para abafar as chamas; 

 Deite a vítima com a cabeça baixa e as pernas elevadas, se possível; 
 Retire com cuidado os restos das roupas queimadas (se estiverem presas à 

queimadura, NÃO TENTE RETIRÁ-LAS, mas recorte ao redor); 
 Lave a queimadura com cuidado, usando água limpa, fervida e fria e 

sabão; 
 Passe vaselina sobre a parte queimada e cubra-a com gaze ou pano limpo; 
 Dê, se possível, medicação contra a dor, que seja de seu conhecimento; 
 Dê bastante líquido (chá, água, café, suco de frutas), pela boca, se a vítima 

estiver consciente; 
 Encaminhe-a imediatamente ao médico ou ao hospital mais próximo. 

Atenção: 

A cura rápida e sem complicações da queimadura, assim como a infecção, está na 

dependência de um bom primeiro atendimento. Portanto, jamais ponha graxa, gordura, 

café, couro, lama, manteiga, óleo, ervas ou qualquer outra substância na queimadura. 

Nunca dê bebida alcoólica à pessoa queimada. 
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Queimaduras nos olhos: 

Trata-se de um caso muito delicado. Essas queimaduras podem ser causadas por 

ácidos, vapor, água, cinzas quentes, faíscas de fogo e fogos de artifício, além de chama 

direta. 

O que fazer: 

 Lave os olhos com bastante água ou, se possível, com soro fisiológico, 
durante vários minutos; tape o olho com gaze ou pano limpo; encaminhe 
imediatamente a pessoa a um médico ou ao hospital mais próximo, com 
urgência; 

 Não se espera que venha a ocorrer queimaduras em função do trabalho na 
mina. Todavia, deve-se ter extremo cuidado no manejo de combustíveis 
usados nos veículos da empresa e naturalmente extremo cuidado na 
estocagem e manuseio dos explosivos e acessórios. 

k) Picadas de cobras, aranhas e escorpiões 

Picada de Cobra  

O veneno de cobras pode ser predominantemente neurotóxico (cobra coral) ou 

predominantemente citolíticos (cascavel e víboras). As neurotoxinas causam paralisia 

respiratória. O veneno citolítico causa destruição dos tecidos, hemólise e destruição do 

endotélio dos vasos sanguíneos. 

A manifestação do envenenamento por cobra cascavel é predominantemente local, 

com dor, vermelhidão, edema, e extravasamento de sangue. Formigamento perioral, 

gosto metálico, náuseas, vômitos, hipotensão e coagulopatia podem também ocorrer. A 

neurotoxidade causa ptose palpebral, disfagia, diplopia e dificuldade respiratória. 

Tratamento: 

- Medidas de emergência: 

 Imobilizar o paciente e a área picada na posição horizontal; 
 Transportar o paciente para hospital habilitado para receber o tratamento 

definitivo; 
 Não dar bebidas alcoólicas ou estimulantes; 
 Não aplicar gelo; 
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 Não aplicar torniquete. 

Não justifica realizar incisões e sucção, pois o trauma da pele e músculos 

subjacentes resultantes, feitas por pessoas não habilitadas, retira uma quantidade 

mínima de veneno, não ajudando no prognóstico da doença. 

- Antídoto específico. 

 É dado nos hospitais habilitados, endovenoso. 

Picadas de Aranha e Escorpião 

A toxina da maioria das aranhas causa apenas dor local, vermelhidão, e edema. A 

picada da mais venenosa das aranhas (Viúva Negra-Latrodectus mactans) causa dor 

muscular generalizada, espasmos musculares e rigidez. A aranha marrom (Loxosceles 

reclusa) causa necrose local progressiva, e raras reações hemolíticas. 

A picada da maioria dos escorpiões causa apenas dor forte local. Algumas 

espécies são mais tóxicas (Centruroides) e podem causar dores musculares, contraturas 

e "solavancos", além de hipertensão arterial, convulsões e edema pulmonar. 

Picada de Viúva Negra 

Encaminhar para o hospital habilitado. A dor pode ser aliviada com analgésicos 

venosos e relaxantes musculares venosos. O soro específico pode ser indicado para 

idosos ou crianças que não responderam às medidas suportivas. 

Picada da aranha marrom: 

Encaminhar para o hospital habilitado. Como normalmente progride para extensa 

necrose local, às vezes é indicada a retirada cirúrgica precoce do local da picadura. Pode 

ser tentado também o uso de corticóides. 

Picada de Escorpião 

Encaminhar para o hospital habilitado. Aplicar gelo no local, proteger a pele com 

um pano limpo, tomar analgésicos comuns para alívio da dor e permanecer em repouso. 

Em alguns casos é indicado o soro específico. 
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4.17.4 Deflagração e Atendimento da Emergência 

A Mineradora irá estabelecer locais estratégicos para instalação de alarmes 

sonoros do tipo sirene, inclusive de alarme reserva para o caso de falha no 

funcionamento da sirene principal. Os alarmes serão ligados a um sistema de geração 

própria de energia (baterias), para o caso de falha no sistema elétrico. 

Visando despertar a atenção de todos de forma rápida e precisa no caso de 

situação de emergência, serão colocadas placas de advertência nos locais com maior 

chance de acidentes, placas de segurança e placas de direcionamento indicativas de rota 

de fuga, ponto de encontro, figuras 7, 8 e 9. 

Placas de Advertência e Restrição 

 
Figura 7 – Placas de advertência 

Placas de Segurança 

 
Figura 8 – Placas de segurança 
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Placas de Direcionamento 

 
Figura 9 – Placas de direcionamento 

Além disto, todos os colaboradores e contratados deverão ter conhecimento das 

rotas de fuga e saídas de emergência e serão treinados para utilizá-las, caso necessário. 

Os visitantes deverão receber, na Portaria, orientações relativas aos procedimentos a 

serem seguidos numa situação de emergência, bem como equipamentos de proteção 

individual. 

A emergência poderá ser deflagrada por qualquer funcionário da mineradora ou de 

empresas contratadas, que comunicará a situação à portaria ou ao vigilante responsável 

no turno, que por sua vez acionará o alarme iniciando os procedimentos de atendimento 

à emergência. O alarme de emergência, quando acionado, indica que a unidade 

encontra-se em situação de emergência e todos os colaboradores e contratados da área 

onde ocorreu a situação devem abandoná-la, exceto os componentes da brigada de 

emergência. 

Ao primeiro sinal de alarme o membro da brigada deverá abandonar seu local de 

trabalho e se dirigir para o ponto de encontro, utilizando as rotas de fuga pré-

estabelecidas.  A escolha da rota de fuga mais adequada será baseada na segurança e no 

tempo de abandono da área, garantindo o acesso seguro às áreas fora das instalações da 

unidade, de forma mais rápida possível. A rota de fuga não deverá percorrer o local da 

emergência ou suas proximidades. 

O ponto de encontro é o local destinado à concentração de todo o pessoal que foi 

retirado da unidade em situação de emergência, bem como dos funcionários de todas as 

áreas que devem estar presentes no local. Os visitantes deverão ser encaminhados ao 

encarregado da Portaria, que deverá relacioná-los para checagem da relação de entrada. 

A checagem deverá ser informada ao coordenador da brigada de emergência. 
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Os brigadistas deverão, então, seguir para o local da emergência para iniciar o 

combate sob a orientação do coordenador da brigada. O acionamento dos membros da 

brigada de emergência será realizado por telefone ou rádio, ou diretamente ao 

responsável pelo acionamento da brigada, dependendo da unidade onde estiver a 

ocorrência de emergência. 

Confirmado o abandono da área atingida ou de qualquer outra área, o processo 

deve ocorrer com ordem, controle e rapidez. As máquinas e outros equipamentos do 

setor devem ser desligados. Deverão ser cumpridas as instruções locais determinadas 

pelo líder de abandono de área e seguidas às rotas de fuga estabelecidas. Após o 

abandono da área e atendimento à emergência, é decretado o final da mesma, quando 

então os brigadistas continuarão com as operações ou partirão para outra missão 

indicada pelo coordenador. 

4.17.5  Problemas Emergenciais na Mineração Vista por Organismos Internacionais 

Toda operação mineira, independente de sua dimensão, está exposta a 

contingências que devem requerer respostas de emergência, especialmente nos tempos 

modernos em que a indústria mineira vem redefinindo seus procedimentos operacionais 

para torná-los compatíveis com o meio ambiente circundante, promovendo o 

desenvolvimento sustentável.  

Este assunto tem despertado o interesse de muitas entidades internacionais, entre 

elas o PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente que estabeleceu 

um amplo enfoque incluindo um plano integral baseado em responsabilidade 

empresarial associado a apoio das comunidades onde o empreendimento encontra-se 

estabelecido e comunicações sólidas. Este programa chamado APELL - Awareness and 

Preparedness for Emergencies at Local Level - (Conscientização e Preparação para 

Emergências em Nível Local) foi também estabelecido tendo em conta alguns acidentes 

em operações mineiras, no Brasil e no exterior, com relevante impacto no meio 

ambiente e comunidades envolventes, tendo em vista reduzir a frequência e gravidades 

dessas ocorrências, bem como melhorar a política de prevenção e a capacidade de 

resposta, no caso de eles sucederem.  
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Os Dez Mandamentos da APELL, para tentar impedir e eventualmente contornar 

acidentes de larga proporção na indústria mineral encontram-se a seguir: 

1. Identificar os possíveis acidentes, estabelecer seus mecanismos e possíveis 
impactos; 

2. Avaliar os riscos e perigos que podem originar situações de emergência e 
definir alternativas para reduzir estes riscos; 

3. Todos os participantes devem revisar e adequar seus próprios planos de 
emergência com respostas coordenadas, incluindo a adequação dos planos de 
comunicações; 

4. Identificar as tarefas de respostas requeridas e não cobertas pelos planos 
existentes; 

5. Alocar recursos à execução das tarefas previstas; 
6. Realizar as mudanças necessárias para melhorar os planos existentes, integrá-

los em um plano geral de resposta e comunicação de emergência e obter sua plena 
aceitação; 

7. Dispor de um plano integrado por escrito e obter as aprovações das autoridades 
locais; 

8. Comunicar o plano integrado aos grupos participantes e assegurar-se do 
treinamento dos encarregados das respostas de emergência; 

9. Estabelecer os procedimentos para aprovar, revisar e atualizar periodicamente 
o plano; 

10. Comunicar o plano integrado à comunidade em geral. 

O estabelecimento de um Grupo Coordenador formal é um ponto chave na 

implantação do processo de prevenir e enfrentar emergências. O Grupo Coordenador 

deve prever e prover um mecanismo de interação e colaboração entre os diversos 

participantes ativos na prevenção e resposta das emergências, bem como com as 

autoridades locais e representantes da comunidade. 

4.18 PLANO DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL  

O processo de licenciamento ambiental é contemplado pelo o EIA/RIMA, 

elaborado de forma a atender as medidas constantes na legislação vigente. 

Visando o aproveitamento da jazida em questão, de forma racional e 

ambientalmente sustentável, serão implantados os seguintes programas de controle 

ambiental, que integram o PCIAM – Plano de Controle de Impacto Ambiental, de forma 

a mitigar os impactos ambientais diretos e potenciais a serem gerados pelo 

empreendimento. 
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4.18.1  Na Lavra 

A lavra céu aberto causa mais impacto ao meio ambiente pelas suas próprias 

características, por exemplo: de interferir muito na superfície do terreno e de gerar 

também um volume grande de estéril. Para implantação da infraestrutura de apoio, 

acessos na superfície, é necessárias grandes intervenções localizadas, incluindo 

desmatamentos quando da presença de vegetação. 

A camada superficial do solo possui elementos de suma importância para a 

reabilitação, como o banco de sementes, a matéria orgânica vegetal e animal e as 

características físicas e químicas de sua parte mineral. Portanto, antes de se iniciar as 

aberturas para as estradas e demais acessos, para edificações industriais e 

administrativas, a camada de solo (onde ocorrer), serão removidos e armazenados para 

uso posterior na revegetação das áreas degradadas. 

A remoção e armazenamento do solo deverão ser realizados pelas máquinas que 

farão a limpeza da área. O material removido será armazenado temporariamente, na 

forma de pilhas com altura máxima de 2 m, sem sofrer compactação. A localização 

destes depósitos será em área plana, próxima à área utilizada, em terreno recoberto por 

vegetação rasteira, ou na área próxima a mina onde tenha sido realizada alguma 

intervenção. 

4.18.2 Controle de Emissões Atmosféricas 

Esta medida visa manter em condições ambientalmente aceitáveis o nível de 

material particulado em suspensão, gerado durante as operações de lavra, 

principalmente transporte externo, como por exemplo, a movimentação de caminhões e 

veículos nas vias de acesso até a entrada da mina. O sistema de controle de particulados 

na área da lavra se dará através da aspersão de água das vias de acessos e pátios. O 

umedecimento dos acessos internos da mina e das vias que interligam a mina será feito 

por caminhão-pipa. Esse procedimento ocorrerá durante todo o período seco, nas 

operações de carregamento e transporte do material lavrado ou rejeito lixiviado e já 

neutralizado. A frequência desse procedimento será determinada de acordo com a época 

do ano, insolação e intensidade de tráfego local. 
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4.18.3 Controle de Resíduos Sólidos 

O controle da disposição de resíduos sólidos visa, fundamentalmente, promover 

uma sistemática adequada de gerenciamento dos resíduos durante a implantação do 

empreendimento, através do manuseio, acondicionamento e destinação final. Durante as 

operações de lavra serão gerados lixo sanitário e lixo comum nas instalações de apoio. 

Esse lixo será composto basicamente por papel higiênico, copos plásticos, restos de 

alimentos, marmitex, etc. Deverá ser implantado um programa de coleta seletiva para o 

empreendimento sendo esses resíduos acondicionados em tambores de 200 litros 

destinados para cada tipo de lixo. Estes tambores serão recolhidos periodicamente pela 

empresa que realizará a lavra, e, encaminhados e dispostos em locais previamente 

selecionados. 

A sucata metálica gerada durante a lavra será armazenada em um pátio de sucatas 

a ser implantado em área aberta, próxima ao escritório de apoio à lavra. As peças 

menores serão acondicionadas em tambores metálicos. Este material metálico será 

armazenado temporariamente, sendo posteriormente vendido para reciclagem (ferro 

velho). 

4.18.4 Controle de Águas Superficiais 

Projeto de drenagem superficial da área da mina e pilha de rejeito/estéril:  

As diversas atividades desenvolvidas para a implantação de um projeto mineiro 

têm grande potencialidade de gerar focos erosivos, visto que expõem áreas 

significativas, anteriormente cobertas por vegetação. Faz-se necessária a implantação de 

um eficiente sistema de drenagem superficial, de forma a não permitir a instalação 

desses focos. 

Drenagem da Mina 

A drenagem da mina deverá ser implantada de tal forma que evitem que as águas 

subterrâneas não provoquem interferências nas frentes de operação, e que as pluviais no 

seu entorno externo também sejam devidamente coletadas e desviadas. Nessas áreas 

externas as águas serão direcionadas para um canal periférico construído em pedra e 

argamassa que conduzirá o fluxo para bacias de contenção de sedimentos. Das bacias, 
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só após liberadas de sedimentos exógenos, as águas serão direcionadas para a drenagem 

natural.  

Drenagem da Pilha de Rejeito Lixiviado e Neutralizado 

O cuidado com a drenagem da pilha de rejeito neutralizado deve ser redobrado já 

que o material aí disposto não está consolidado e é mais susceptível a erosão; além de 

impedir o seu colapso que poderia ter influência bastante abrangente, evitando-se atingir 

áreas à jusante, com dimensões consideráveis. 

É fato comprovado que um dos principais fatores que provocam o colapso de uma 

pilha de rejeito/estéril é a falta de um eficiente sistema de drenagem. Isto provoca a 

supersaturação do material e, consequentemente, o rompimento do equilíbrio das 

tensões internas. A pilha de rejeito projetada será dotada de sistema de drenagem 

superficial, e dreno de fundo se necessário. 

Drenagem interna da Pilha 

É formada por um filtro construído por blocos de estéril, compactados e cascalho 

adequadamente disposto, de forma a não permitir que o fluxo de água escorrendo 

diretamente entre o material estéril e o terreno natural possa causar erosão e, 

consequentemente, instabilidade da base do maciço. Além disso, esse filtro “drenante” 

permitirá uma passagem rápida de qualquer água de infiltração que eventualmente possa 

atingir a base da pilha. 

Projeto de Drenagem Superficial das Vias de Acesso 

As vias de acesso serão providas de dispositivos de drenagem constituídos por 

canaletas, descidas d’água, bueiros para transposição das vias pelos fluxos de águas e 

bacias para contenção de sedimentos escavados no próprio solo. Esses dispositivos de 

drenagem estarão sujeitos à manutenção periódica, intensificada nos períodos chuvosos. 

Projeto de Contenção de Sedimentos por Bacias 

Todos os fluxos oriundos da área da mina, pilhas de rejeito/estéril e vias de 

acesso, serão conduzidos para bacias de contenção de sedimentos antes de serem 

descartados nas drenagens naturais. Essas bacias serão construídas através de escavação 
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do terreno natural ou por barramento de talvegues existentes, por meio de diques de 

pequenas dimensões dotados de vertedouro, podendo ou não ser auto-drenantes. 

4.19 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

Os trabalhos de recuperação das áreas utilizadas pelas atividades de lavra e 

beneficiamento serão desenvolvidos através de atividades planejadas e programadas, 

objetivando a recomposição e conformação natural do terreno. A área alterada será 

recuperada com a colocação do material que foi possível armazenar durante as 

operações de adaptação da topografia original à montagem das instalações, aberturas de 

estradas, construção de acessos e preparação para as pilhas. Após a colocação deste 

solo, complementa-se com espécimes nativos, naturais da flora, que pertencem ao meio 

biótipo local. 

No caso específico dos reagentes empregados, serão implantados procedimentos 

de operação e segurança para o manuseio de todos os componentes químicos, 

principalmente para o cianeto que terá um sistema de controle especifico. Neste caso, 

será feito um acompanhamento das atividades industriais de forma a manter suas 

concentrações abaixo dos limites estabelecidos, evitando assim, qualquer possibilidade 

de provocar impactos socioambientais.  

Como é normalmente utilizada na indústria mineral, à degradação dos cianetos e 

derivados deverá ser feita através da via natural, que consiste em deixar os rejeitos 

originados nas pilhas de lixiviação, confinados e expostos por um período necessário, 

sem que haja intervenção humana para acelerar o processo. Esta etapa, onde ocorre o 

fenômeno denominado por volatilização, é responsável pela eliminação de grande parte 

do cianeto presente. O balanço entre a forma molecular (HCN) e a livre (CN) do 

cianeto é regida basicamente pelo PH da solução, ao passo que a volatilização 

propriamente dita é influenciada principalmente pela temperatura, aeração e a ação dos 

raios solares incidentes.  

O rejeito será amostrado para controle, e só no caso em que a degradação não 

atinja os limites estabelecidos, onde necessário será recorrido ao emprego de reagentes, 

localmente nestas exceções. Tais reagentes pode ser o hipoclorito de sódio, ou o 

peróxido de hidrogênio, o qual é apontado como vantajoso ao anterior pelo aspecto de 
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não deixar subprodutos tóxicos. Como exemplo, um dos processos mais comumente 

utilizados para neutralização das pilhas já lixiviadas é realizado conforme os passos a 

seguir: 

 Depois de exaurido o ouro, as pilhas serão lavadas com hipoclorito de 
sódio, utilizando-se do mesmo sistema de aspersão para a lixiviação, que 
promoverá a neutralização do cianeto. Na saída das pilhas, a solução da 
lavagem é monitorada até que o conteúdo em cianeto esteja a níveis 
aceitáveis; 

 Feito isto, as pilhas lavadas são sondadas a trado, amostradas e analisadas 
quimicamente, de forma a permitir o monitoramento dos teores residuais 
cianeto contidos no material e forçar a sua neutralização até atingir os 
limites aceitáveis; 

Uma vez atingidos os limites estabelecidos, as pilhas são liberadas, escavadas e o 

material transportado para o local de disposição definitiva, que podem ser, por exemplo, 

depósitos de estéril, onde é disposto em pequenas pilhas espalhadas na área, ficando 

expostas ao sol, durante aproximadamente uma semana. A ação do sol sobre este 

material faz com que os possíveis resíduos de cianeto (que não tenha sido neutralizado 

pelo hipoclorito) sejam degradados, e então, desaparecem completamente do material. 

Na sequência estes amontoados são espalhados com trator e é formada uma nova 

plataforma para se continuar com a disposição. Garantida a completa neutralização o 

rejeito liberado.  

Quando a mina é subterrânea, o que não representa este estudo de caso, o rejeito é 

liberado para o preenchimento das aberturas da mina subterrânea (backfill). Com o 

aumento das preocupações ambientais, este procedimento vem sendo cada vez mais 

utilizado.  

4.20 PLANO DE FECHAMENTO DE MINA 

Este plano conceitual de fechamento de mina considera principalmente a 

estabilidade física, química, ambiental e uso futuro da área. Como acontece 

normalmente na prática, deverá ser atualizado, periodicamente, de modo a atender às 

mudanças (sejam elas tecnológicas, de tipo de minério ou de caráter legal) que a mina 

irá passar ao longo de sua vida útil. Deve ser utilizado como base para estas atualizações 
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e evolução, como diretriz das atividades visando orientar e facilitar os trabalhos finais 

de recuperação. 

No Depósito de Rejeitos Sólidos (minério lixiviado), provenientes das pilhas 

exauridas, e de algum material estéril, as ações para a integração da área ao ambiente, 

referem-se, principalmente, a impermeabilização e o desenvolvimento de vegetação 

sobre as superfícies do material disposto. As disposições serão feitas em módulos e as 

ações de proteção ambiental serão aplicadas imediatamente, acompanhando o 

desenvolvimento de cada módulo. As áreas a serem ocupadas por estes materiais 

descartados terão inicialmente as camadas de solo fértil removido e conservado para 

revestimento das superfícies onde serão desenvolvidos os plantios. As 

impermeabilizações das superfícies serão feitas com a aplicação de camadas 

compactadas de argila, seguindo a implantação da camada de solo fértil e o 

desenvolvimento da cobertura vegetal com espécies da região. 

Com relação à área das pilhas de minério, a primeira ação será a retirada da 

camada de proteção sobre a manta impermeabilizante de Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD) e destiná-lo ao depósito de rejeito/estéril; a manta de PEAD será removida e 

finalmente será recolocada uma camada de solo fértil e plantadas espécies da vegetação 

típica local.  

As demais unidades industriais, prédios, estruturas e equipamentos em geral 

passarão por processo de catalogação, monitoração e liberação, podendo ser reutilizados 

em novas minas a serem abertas. 

Quando da efetivação do fechamento da mina, será feita a comunicação prévia ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, e, sua execução se dará após a 

obtenção da respectiva autorização. Após comunicação prévia, será encaminhado 

requerimento justificativo ao Ministro de Estado de Minas e Energia, devidamente 

acompanhado dos seguintes instrumentos comprobatórios: 

 Relatório dos trabalhos efetuados; 
 Caracterização das reservas remanescentes; 
 Plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a 

infraestrutura do empreendimento mineiro indicando o destino a ser dado 
aos mesmos; 
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 Atualização de todos os levantamentos topográficos da mina; 
 Planta da mina na qual conste as áreas lavradas recuperadas, áreas 

impactadas recuperadas e por recuperar, áreas de disposição do solo 
orgânico, estéril, minérios e rejeitos, sistemas de disposição, vias de acesso 
e outras obras civis; 

Programa de acompanhamento e monitoramento relativo a: 

  Sistemas de disposição e de contenção; 
 Taludes em geral; 
 Comportamento do lençol freático, e 
 Drenagem das águas superficiais e subterrâneas. 
 Plano de controle da poluição do solo, atmosfera e recursos hídricos, com 

caracterização de parâmetros controladores; 
 Plano de controle de lançamento de efluentes com caracterização de 

parâmetros controladores; 
 Medidas, tais como colocação de grades e de cadeados, para impedir o 

acesso à mina de pessoas estranhas e interditar com barreiras os acessos às 
áreas perigosas; 

 Definição dos impactos ambientais nas áreas de influência do 
empreendimento levando em consideração os meios físico, biótico e 
antrópico; 

 Aptidão e intenção de uso futuro da área; 
 Conformação topográfica e paisagística levando em consideração aspectos 

tais como a estabilidade, controle de erosões e drenagens; 
 Relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a 

vida útil do empreendimento mineiro e, 
 Cronograma físico e financeiro das atividades propostas. 

Os trabalhos técnicos adicionais ao Plano de Fechamento exigido pelo órgão 

ambiental restringir-se-ão às medidas de controle ambiental a serem implantadas na 

recuperação da área degradada pela mineração, sendo que a solução técnica para a 

recuperação do meio ambiente degradado pela atividade de lavra e beneficiamento de 

minério na mina deverá ser aprovada no seu licenciamento. 

Em resumo, está previsto que as áreas lavradas serão plenamente recuperadas 

depois de desativado o empreendimento mineiro, podendo se prestar aos mais 

diversificados destinos, inclusive os usuais praticados em seu entorno. 
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4.21 FLUXO DE CAIXA 

Conforme visto anteriormente, o fluxo de caixa (FC) é a ferramenta que permite 

identificar a capacidade de um empreendimento, produzir rendimentos suficientes para 

suportar as suas responsabilidades e obrigações financeiras, além de gerar lucro. Essa 

ferramenta permite um melhor planejamento dos recursos financeiros disponíveis e 

representa a diferença entre as entradas e saídas de caixa, associadas a um projeto de 

investimento. Com base nisso foi elaborado o fluxo de caixa para o Depósito Aurífero 

Berimbau (DAB), com o intuito de constatar a capacidade do empreendimento de 

suportar as suas responsabilidades e obrigações financeiras além de gerar lucro. A 

tabela 11 mostra o fluxo de caixa do DAB.  
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Tabela 11 – Fluxo de caixa 
Ano 0 Ano1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12

USD 1

    PRODUTO Ouro USD 8.625.139 USD 28.537.496 USD 27.259.697 USD 27.046.731 USD 26.833.765 USD 27.898.597 USD 27.472.664 USD 27.685.630 USD 26.194.866 USD 25.981.899 USD 25.130.034 USD 18.928.193
        Preço Líquido (US$/oz) 900,0 900,0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
ROM
Tonelagem Total 8.842.568 240.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               602.568               

Alimentação (t) 8.842.568 240.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               800.000               602.568               
g/t 1,26 1,35                      1,34                      1,28                      1,27                      1,26                      1,31                      1,29                      1,30                      1,23                      1,22                      1,18                      1,18                      
Recuperação (%) 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
ozs 330.661 9.583                   31.708                 30.289                 30.052                 29.815                 30.998                 30.525                 30.762                 29.105                 28.869                 27.922                 21.031                 
Estéril
Tonelagem Total 78.775.740 1.969.393            6.982.395            6.982.395            6.982.395            6.982.395            6.982.395            6.982.395            6.982.395            6.982.395            6.982.395            6.982.395            6.982.395            

RECEITAS LÍQUIDAS -                                                USD 7.904.940 USD 26.154.615 USD 24.983.513 USD 24.788.329 USD 24.593.145 USD 25.569.064 USD 25.178.696 USD 25.373.880 USD 24.007.594 USD 23.812.411 USD 23.031.676 USD 17.347.689
Receita Bruta USD 8.625.139 USD 28.537.496 USD 27.259.697 USD 27.046.731 USD 26.833.765 USD 27.898.597 USD 27.472.664 USD 27.685.630 USD 26.194.866 USD 25.981.899 USD 25.130.034 USD 18.928.193
Impostos Receita Bruta
PIS (0.65%) 56.063                 185.494               177.188               175.804               174.419               181.341               178.572               179.957               170.267               168.882               163.345               123.033               
COFINS (3%) 258.754               856.125               817.791               811.402               805.013               836.958               824.180               830.569               785.846               779.457               753.901               567.846               
GMA ( Comercialização 2%) 172.503               570.750               545.194               540.935               536.675               557.972               549.453               553.713               523.897               519.638               502.601               378.564               
Royaltes + Refino (2.7%) 232.879               770.512               736.012               730.262               724.512               753.262               741.762               747.512               707.261               701.511               678.511               511.061               
CFEM ( 1% receita liquida) 79.049                 261.546               249.835               247.883               245.931               255.691               251.787               253.739               240.076               238.124               230.317               173.477               

CUSTOS TOTAIS -                                             3.920.117            13.489.290         13.489.290         13.489.290         13.489.290         13.489.290         13.489.290         13.489.290         13.489.290         13.489.290         13.489.290         12.395.516         
Custo Lavra Minério -                                             309.600               1.032.000            1.032.000            1.032.000            1.032.000            1.032.000            1.032.000            1.032.000            1.032.000            1.032.000            1.032.000            777.313               
        Variáveis Unitários (US$/t) 0,39 0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      
        Fixos 0,90 0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      
Custo OH + licenciamento -                                             50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 50.000                 
        Variáveis Unitários (US$/t) 50000 50.000,00            50.000,00            50.000,00            50.000,00            50.000,00            50.000,00            50.000,00            50.000,00            50.000,00            50.000,00            50.000,00            50.000,00            
        Fixos -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Custo Produto (Beneficiamento) -                                             1.020.000            3.400.000            3.400.000            3.400.000            3.400.000            3.400.000            3.400.000            3.400.000            3.400.000            3.400.000            3.400.000            2.560.914            
        Variáveis Unitários (US$/t) 4,25 4,25                      4,25                      4,25                      4,25                      4,25                      4,25                      4,25                      4,25                      4,25                      4,25                      4,25                      4,25                      
        Fixos -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
Custo Lavra Estéril 2.540.517            9.007.290            9.007.290            9.007.290            9.007.290            9.007.290            9.007.290            9.007.290            9.007.290            9.007.290            9.007.290            9.007.290            
        Variáveis Unitários (US$/t) 0,39 0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      0,39                      
        Fixos 0,90 0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      0,90                      

EBTIDA -MARGEM BRUTA -                                             3.984.823            12.665.325         11.494.223         11.299.039         11.103.856         12.079.774         11.689.407         11.884.590         10.518.305         10.323.121         9.542.386            4.952.172            

DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      2.496.148,80      

LUCRO ANTES DE IMPOSTOS -                                             1.488.674            10.169.176         8.998.074            8.802.891            8.607.707            9.583.625            9.193.258            9.388.442            8.022.156            7.826.972            7.046.237            2.456.023            
IMPOSTOS -                                             467.262,35         3.331.828,20      2.945.364,49      2.880.953,87      2.816.543,25      3.138.596,34      3.009.775,10      3.074.185,72      2.623.311,39      2.558.900,77      2.301.258,30      786.487,68         

    Contribuição Social ( 9,00% ) -                                             119.093,90         813.534,11         719.845,94         704.231,24         688.616,54         766.690,02         735.460,63         751.075,33         641.772,46         626.157,76         563.698,98         196.481,86         
    Alíquotas Imposto de Renda 27,5% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
    Imposto de Renda -                                             348.168,45         2.518.294,09      2.225.518,55      2.176.722,63      2.127.926,70      2.371.906,32      2.274.314,47      2.323.110,40      1.981.538,93      1.932.743,01      1.737.559,32      590.005,82         

DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 10% 2.496.149            2.496.149            2.496.149            2.496.149            2.496.149            2.496.149            2.496.149            2.496.149            2.496.149            2.496.149            2.496.149            2.496.149            
FLUXO DE CAIXA BRUTO -                                             3.517.560            9.333.497            8.548.859            8.418.085            8.287.312,36      8.941.177,74      8.679.631,59      8.810.404,66      7.894.993,14      7.764.220,07      7.241.127,77      4.165.684,40      
INVESTIMENTOS
Bens depreciáveis USD 24.961.488
Infraestrutura USD 1.537.443
Treinamento e Licenciamento USD 500.000
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO -USD 26.998.931 USD 3.517.560 USD 9.333.497 USD 8.548.859 USD 8.418.085 USD 8.287.312 USD 8.941.178 USD 8.679.632 USD 8.810.405 USD 7.894.993 USD 7.764.220 USD 7.241.128 USD 4.165.684  
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4.21.1 Receita Bruta 

 É o produto da venda de bens e serviços, ou seja, é a receita total decorrente das 

atividades para as quais a empresa foi constituída, segundo seus estatutos ou contrato 

social (o "faturamento" da empresa). A receita bruta para o DAB, conforme pode ser 

vista no fluxo de caixa, foi calculada anualmente como USD 42.170.290 referente à 

produção de 330.661 oz. vendidas a US$ 900/oz. 

4.21.2 Impostos e Tributos 

Os impostos incidentes serão o PIS, COFINS, IR, CFEM, Contribuição Social e 

G&A. 

 PIS - Programa de Integração Social 

PIS é a contribuição social de natureza tributária, devidas pelas pessoas jurídicas, 

com objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na 

receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores privados. Aplica-se alíquota de 

0,65% sobre a receita bruta. 

 COFINS – Contribuição para o financiamento da seguridade social 

O COFINS é uma contribuição federal brasileira, de natureza tributária, incidente 

sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social, a 

qual abrange a previdência social, a saúde e a assistência social. Aplica-se alíquota de 

3% sobre a receita bruta. 

 IR – Imposto de Renda 

 É um tributo da espécie, imposto existente em vários países, quando 

cada contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, é obrigado a pagar certa 

porcentagem de sua renda para o governo, nacional ou regional, a depender de cada 

jurisdição. A Alíquota incidente de imposto de renda para esse trabalho foi de 27,5%. 
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 CFEM – Compensação Financeira pela Exploração Mineral 

A CFEM é uma contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais. 

É devida por toda e qualquer pessoa física ou jurídica que explore substâncias minerais 

com fins de aproveitamento econômico, exceto oriunda de lavra garimpeira, que é 

isenta, calculada sobre o valor do faturamento líquido, obtido por ocasião da venda do 

produto mineral. Aplica-se a alíquota de 1% sobre o faturamento líquido da venda de 

minério de ouro que é o caso do DAB. 

Contribuição Social 

É um tributo destinado a custear atividades estatais específicas que não são 

inerentes ao Estado. Tem como destino a intervenção no domínio econômico 

(exemplo: fundo de garantia do tempo de serviço), o interesse das categorias 

econômicas ou profissionais (exemplo: contribuição sindical) e o custeio do sistema da 

seguridade social (exemplo: previdência social). Aplica-se alíquota de 9% sobre o lucro 

antes dos impostos. 

 G&A - Despesas Gerais e Administrativas 

É o dinheiro gasto ou despesas nas operações de uma empresa, como: aluguel, 

salários, tarifas telefônicas, entre outros, que não estão diretamente associados à 

produção de bens ou serviços.  Para os custos gerais e administrativos aplica-se alíquota 

de 2% sobre a receita bruta. 

Depreciação 

É definida como a perda de valor que resulta do desgaste de um bem material pelo 

efeito do tempo, mas que também pode ocorrer por questões econômicas, advindas de 

inovações tecnológicas, queda em desuso, disposições legais, etc. Foi calculada uma 

depreciação de 10% ao ano para os bens depreciáveis do DAB. 
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Lucro Líquido 

O lucro líquido é diferença positiva do lucro bruto (diferença positiva 

de Receitas menos Custo) menos o lucro operacional (diferença positiva do lucro bruto 

e das despesas operacionais) e o lucro não operacional (resultado positivo das receitas e 

despesas não operacionais). Conforme pode ser observado no fluxo de caixa do DAB, o 

lucro líquido é de USD 7.633.546,00 por ano de média, que é a média dos 12 anos de 

fluxo de caixa líquido. 

Valor Presente Líquido - VPL, Taxa Interna de Retorno - TIR e Período de Retorno – 

Payback. 

O VPL é a fórmula matemático-financeira capaz de determinar o valor presente de 

pagamentos futuros, descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o custo 

do investimento inicial. Basicamente, é o cálculo de quanto os futuros pagamentos, 

somado a um custo inicial estariam valendo atualmente. Para o DAB o VPL é de USD 

18.064.102.  

A TIR é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um fluxo de 

caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos ao valor presente, sejam iguais aos 

valores dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor presente. Para o DAB 

a TIR calculada foi de 26%. 

O Payback é o tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual 

o lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento. Para o DAB o payback 

calculado foi de 3,9 anos. 

Royalties 

Taxa do royalty para minerais metálicos é de 2,7% do valor do minério vendido, e 

foi calculada pela expressão:  

 Royalty (2,7%) = Taxa de royalty X receita anual bruta = USD 232.879,00  
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4.22 INVESTIMENTO 

 O investimento significa a aplicação de capital em meios de produção que visa o 

aumento da capacidade produtiva (instalações, máquinas, transporte, infraestrutura), ou 

seja, em bens de capital. Considerando o exposto e todas as opções feitas neste estudo 

conceitual, usaram-se índices de produtividade e operacionalidade conhecidos de 

operações similares (benchmarking) para se estimarem os investimentos do DAB. 

4.22.1 Estimativa de Investimento - Infraestrutura 

São necessários investimentos antes do início da produção. Esses envolvem as 

despesas com os trabalhos de desenvolvimento da área, compra de equipamentos, 

construção de infraestruturas, entre outros. Os investimentos em infraestrutura estão 

distribuídos como se apresenta a tabela 12. 

Tabela 12 – Resumo dos investimentos em infraestrutura 

m3 $/m3 USD
Terraplenagem 85.000          4.00 786.127                         
Escritórios 109.763                         
Gerador de Energia 150.202                         
Oficina Leve 115.540                         
Licenciamento Ambiental 173.310                         
Estradas 202.500                         

USD 1.537.443Investimento Total

Investimento em Infraestrura

 

Todos os investimentos em infraestrutura foram orçados com no mínimo, três 

orçamentos para a execução de cada obra, como: terraplanagem, construção de 

escritórios, construção de oficina leve, compra de geradores, abertura de estradas. Para 

cada obra, sempre o orçamento de menor valor foi o escolhido. Já o investimento com 

licenças ambientais foi orçado com os órgãos competentes para a aquisição das mesmas, 

seguindo rigorosamente todos os requisitos previstos por lei. 
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4.22.2 Estimativa de Investimento - CAPEX 

Para o investimento necessário no desenvolvimento da mina Berimbau, 

considerando-se o uso de frota própria. O valor estimado para o investimento na mina 

Berimbau foi definido após consulta realizada entre os principais fornecedores nacionais 

(Caterpillar) de equipamentos de mineração. Vale especificar que, preços unitários dos 

equipamentos foram considerados estimativas atualizadas. Além disso, a maioria dos 

preços varia de acordo com o valor do dólar USA e acessórios requeridos pelo 

comprador.  Na tabela 13 encontra-se a estimativa de frota para o projeto Berimbau com 

um valor total de investimentos de USD 24.961.488. 
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Tabela 13 – Estimativa da frota do projeto 

Equip. (qtidade.) Valor Unitário Total
h anos inv. USD USD

Equipamentos Principais
Conjunto Semi-Móvel de Britagem 100.000 20 3500 tph 1 857.488,00       857.488,00                    
Escavadeira Hidráulica - CAT 330C L 50.000 10 2,7 m³ 5 1.000.000,00    5.000.000,00                 
Perfuratriz diesel sobre pneus 50.000 10 9" a 12" Pol. 1 1.500.000,00    1.500.000,00                 
Pá Carregadeira - CAT 966 H 50.000 10 4,2 m³ 3 1.100.000,00    3.300.000,00                 
Perfuratriz Hidráulica 50.000 10 4" a 6" Pol. 1 580.000,00       580.000,00                    
Caminhão de 26 ton - Axor 3340 25.000 5 26,0 t 16 226.000,00       3.616.000,00                 

Equipamentos Auxiliares
Trator de esteiras - CAT D11 N 35.000 7 850 HP 1 2.100.000,00    2.100.000,00                 
Trator de esteiras - CAT D9 N 35.000 7 405 HP 1 900.000,00       900.000,00                    
Trator de esteiras - CAT D6 N 35.000 7 165 HP 1 400.000,00       400.000,00                    
Pá Carregadeira - CAT 966 H 35.000 7 4,2 m³ 1 1.100.000,00    1.100.000,00                 
Motoniveladora - CAT 16H 35.000 7 265 HP 1 1.100.000,00    1.100.000,00                 
Motoniveladora - CAT 24H 35.000 7 500 HP 1 2.100.000,00    2.100.000,00                 
Caminhão Pipa 50.000 10 20.000 L 3 200.000,00       600.000,00                    
Trator de Pneus CAT 854 G 30.000 6 800 HP 1 1.400.000,00    1.400.000,00                 
Caminhonetes - L200 GLS D.T Cab.Dupla - 4X4 15.000 3 6 55.000,00         330.000,00                    
Carros Pequenos (Gol, Uno) 15.000 3 6 13.000,00         78.000,00                      

TOTAL 49 24.961.488,00

Frota Projeto

Equipamento
Vida útil

Capacidade Unid.
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O reinvestimento foi estimado com base na vida útil do equipamento. A vida útil 

do equipamento é o período de tempo iniciado no momento de sua aquisição (entra em 

operação) e duração estimada de tempo (horas trabalhadas, meses ou anos) que possa 

cumprir corretamente a função técnica para a qual foi concebido, e durante o qual o 

mesmo realiza um trabalho com rentabilidade. Para o projeto Berimbau foi estimada a 

vida útil média de cada equipamento com base em informações de fornecedores e de 

empresas com operações similares (benchmarking) que utilizam os mesmos 

equipamentos, desses mesmos fornecedores. De posse dessas referências obteve-se a 

vida útil em horas e em anos de cada um dos equipamentos e com base nessas 

informações foi feito o cálculo de reinvestimento. Neste cálculo foi possível detectar 

qual equipamento necessitava ser substituído. O valor do investimento mais o de 

reinvestimento chegou ao valor de USD 27.714.931. Isso, calculando o VPL (Valor 

Presente Líquido) do reinvestimento a uma taxa de 12% ao ano, ao longo da vida da 

mina, conforme tabela 14. 
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Tabela 14 – CAPEX - Estimativa de investimento do projeto 

Valor Unitário
h anos inv. reinv. USD Investimento Reinvestimento

Equipamentos Principais VALORES (USD)

100.000 20 3500 tph 1 0 1 857.488,00                 857.488,00                                     -                                    857.488,00                      
50.000 10 2,7 m³ 5 0 5 1.000.000,00             5.000.000,00                                 -                                    5.000.000,00                  
50.000 10 9" a 12" Pol. 1 0 1 1.500.000,00             1.500.000,00                                 -                                    1.500.000,00                  
50.000 10 4,2 m³ 3 0 3 1.100.000,00             3.300.000,00                                 -                                    3.300.000,00                  
50.000 10 4" a 6" Pol. 1 0 1 580.000,00                 580.000,00                                     -                                    580.000,00                      
25.000 5 26 t 16 0 16 226.000,00                 3.616.000,00                                 -                                    3.616.000,00                  

Equipamentos Auxiliares
35.000 7 850 HP 1 1 2 2.100.000,00             2.100.000,00                                 2.100.000,00                  4.200.000,00                  
35.000 7 405 HP 1 1 2 900.000,00                 900.000,00                                     900.000,00                      1.800.000,00                  
35.000 7 165 HP 1 1 2 400.000,00                 400.000,00                                     400.000,00                      800.000,00                      
35.000 7 4,2 m³ 1 1 2 1.100.000,00             1.100.000,00                                 1.100.000,00                  2.200.000,00                  
35.000 7 265 HP 1 1 2 1.100.000,00             1.100.000,00                                 1.100.000,00                  2.200.000,00                  
35.000 7 500 HP 1 1 2 2.100.000,00             2.100.000,00                                 2.100.000,00                  4.200.000,00                  
50.000 10 20000 L 3 3 6 200.000,00                 600.000,00                                     600.000,00                      1.200.000,00                  
30.000 6 800 HP 1 1 2 1.400.000,00             1.400.000,00                                 1.400.000,00                  2.800.000,00                  
15.000 3 0 0 6 18 24 55.000,00                   330.000,00                                     990.000,00                      1.320.000,00                  
15.000 3 0 0 6 18 24 13.000,00                   78.000,00                                       234.000,00                      312.000,00                      

49 46 95 24.961.488,00                               10.924.000,00                35.885.488,00                

VPL @ 12% a.a.

CAPEX_MINA

Motoniveladora - CAT 24H

Perfuratriz diesel sobre pneus

Trator de esteiras - CAT D9 N
Trator de esteiras - CAT D6 N

Pá Carregadeira - CAT 966 H
Perfuratriz Hidráulica

Investimento Projeto

USD 24.961.488

Investimento e Reinvestimento Mina

USD 27.714.931

Motoniveladora - CAT 16H

Caminhão Pipa 

Escavadeira Hidráulica - CAT 330C L

Caminhão de 26 ton - Axor 3340

Trator de esteiras - CAT D11 N

Pá Carregadeira - CAT 966 H

Trator de Pneus CAT 854 G
Caminhonetes - L200 GLS D.T Cab.Dupla - 4X4

TOTAL 

Carros Pequenos (Gol, Uno)

Equip. (qtidade.)
Total

Fase
total (USD)Equipamento

Vida útil
Capacidade

Conjunto Semi-Móvel de Britagem 

unid.
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4.22.3 Estimativa de Custos Operacionais - OPEX 

O cálculo dos custos operacionais do projeto foi realizado com base na 

prerrogativa do uso da frota própria, com a aquisição completa dos equipamentos de 

mina e britagem. O tamanho do contingente de mão de obra e manutenção foi elaborado 

considerando as informações obtidas a partir de benchmarking com minas similares no 

Brasil e também com fornecedores de equipamentos. Foram considerados os seguintes 

critérios para o cálculo da folha de pagamentos: 

 12 salários mensais mais 13 º salário;  
 Sobre salários, considerou-se 90% de encargos sociais e 0% (zero) de 

horas extras. 

Todos os valores de salário são uma média praticada no mercado atual e foram 

obtidos usando como referências empresas de mineração que atuam no Brasil, como, 

Samarco, Votorantim, Yamana Gold, Anglo Gold Ashanti, VALE, dentre outras. Cada 

empresa tem sua própria política para determinar os salários dos funcionários, mas em 

média, os salários são muito equivalentes quando comparados, o mesmo cargo em 

empresas diferentes.   

 Os custos de mão de obra por tonelada movimentada e por tonelada de minério 

(tabelas 15) foram obtidos através da divisão dos custos totais com a folha de 

pagamento, pela movimentação total e pela movimentação de minério respectivamente. 
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Tabela 15 – OPEX – Mão de obra 

Salário Minimo = 327 USD/mês MINÉRIO 8.842.568              
Indice H. Extras = 0% ESTÉRIL 78.775.740            

Encargos Sociais = 90% REM 8,91
MOV. TOTAL 87.618.308            

Turma-tipo qtde Salário Base Sub-total Encargos Folha de Pagamento(USD/ano) MINÉRIO 8.135.163              
USD/ano % USD/ano por Empregado Total

Diretor 1 206.647,40 0,90 185.982,66 392.630,06 392.630,06
Gerentes 6 117.976,88 0,90 106.179,19 224.156,07 1.344.936,42
Engenheiro de Minas 6 63.940,46 0,90 57.546,42 121.486,88 728.921,27
Engenheiro de Minas Júnior 2 32.379,77 0,90 29.141,79 61.521,56 123.043,12
Engenheiro Civil 1 52.563,58 0,90 47.307,23 99.870,81 99.870,81
Geólogo 3 60.078,03 0,90 54.070,23 114.148,27 342.444,80
Geólogo Júnior 1 33.882,66 0,90 30.494,39 64.377,05 64.377,05
Chefe de Almoxarifado 1 29.373,99 0,90 26.436,59 55.810,58 55.810,58
Auxiliar de Almoxarifado 3 12.564,16 0,90 11.307,75 23.871,91 71.615,72
Administrativo 28 12.564,16 0,90 11.307,75 23.871,91 668.413,41
Técnico de Mineração / Geologia 10 22.047,40 0,90 19.842,66 41.890,06 418.900,58
Topógrafo 2 15.479,77 0,90 13.931,79 29.411,56 58.823,12
Auxiliar de Topografia 8 11.722,54 0,90 10.550,29 22.272,83 178.182,66
Técnico de Segurança 4 15.284,39 0,90 13.755,95 29.040,35 116.161,39
Engenheiro Mecânico 3 44.402,89 0,90 39.962,60 84.365,49 253.096,47
Engenheiro Eletricista 3 44.402,89 0,90 39.962,60 84.365,49 253.096,47
Eletrica e manutenção mecânica 144 16.156,07 0,90 14.540,46 30.696,53 4.420.300,58
Operadores Usina de Beneficiamento 16 16.156,07 0,90 14.540,46 30.696,53 491.144,51
Sub-Total 1 242 807.623,12 726.860,81 1.534.483,93 10.081.769,02

Operadores 214 20.236,42 1,90 38.449,19 58.685,61 12.558.719,88
Sub-Total 2 214 20.236,42 38.449,19 58.685,61 12.558.719,88
TOTAL 456 827.859,54 22.640.488,90

MÃO-DE-OBRA_MINA 0,26                       USD / ton mov_Mina

MÃO-DE-OBRA_MINA 2,78                       USD / ton minério

Folha de Pagamento

Produção Total (t)

Quadro de Pessoal
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Os custos operacionais (tabela 16) por tonelada movimentada e por tonelada de 

minério foram obtidos por meio da divisão dos custos totais de manutenção preventiva 

(peças e pneus) mais os gastos operacionais com combustíveis e lubrificantes pela 

movimentação total e pela movimentação de minério, respectivamente. 

As horas de trabalho estimadas por ano, custo por hora trabalhada com peças e 

pneus e custo por horas trabalhadas com combustível e lubrificantes para cada 

equipamento é uma média obtidas a partir de um estudo de benchmarking com minas 

similares no Brasil que utilizam esses equipamentos. Este estudo foi definido como 

“conceitual”, mas representa a melhor aproximação do custo das operações desses 

equipamentos e o estudo mais completo já desenvolvido sobre o tema em questão. 
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Tabela 16 – OPEX – Custo operacional dos equipamentos 
R$

Diesel 0,90 USD/l 1,90                      

h trab.
ano

1 5.500 23,39 128.623,20 30,26 166.407,58 295.030,78

5 5.500 27,27 750.000,00 48,63 1.337.203,79 2.087.203,79

1 3.600 62,50 225.000,00 35,30 127.074,88 352.074,88

3 5.500 30,00 495.000,00 71,30 1.176.501,61 1.671.501,61

1 3.600 24,17 87.000,00 38,32 137.967,01 224.967,01

16 5.500 6,16 542.400,00 22,19 1.952.515,64 2.494.915,64

1 4.500 70,00 315.000,00 110,74 498.315,07 813.315,07

1 4.500 30,00 135.000,00 76,65 344.917,54 479.917,54

1 4.500 13,33 60.000,00 41,85 188.343,13 248.343,13

1 4.500 36,67 165.000,00 71,30 320.864,08 485.864,08

1 1.800 91,67 165.000,00 48,31 86.955,53 251.955,53

1 1.800 175,00 315.000,00 68,58 123.444,17 438.444,17

3 4.500 6,67 90.000,00 74,63 1.007.522,27 1.097.522,27

1 2.800 75,00 210.000,00 76,65 214.615,36 424.615,36

6 3.600 2,29 49.500,00 14,12 304.979,72 354.479,72

6 3.600 0,54 11.700,00 10,09 217.842,65 229.542,65
49 674,66 3.744.223,20 838,91 8.205.470,03 11.949.693,23

OPERAÇÃO_MINA 0,14                       USD / ton movimentada_Mina

OPERAÇÃO_MINA 1,47                       USD / ton minério

Conjunto Semi-Móvel de Britagem 

Total 1
Comb/Lub USD/h

EQUIPAMENTO Total 2 Total Geral

Pá Carregadeira - CAT 966 H

Perfuratriz diesel sobre pneus

Trator de esteiras - CAT D6 N

Pá Carregadeira - CAT 966 H
Perfuratriz Hidráulica

Trator de Pneus CAT 854 G

Peças/Pneus 
USD/h

QTIDADE.

Caminhão de 26 ton - Axor 3340

Motoniveladora - CAT 24H

TOTAL

Escavadeira Hidráulica - CAT 330C L

Trator de esteiras - CAT D11 N

Motoniveladora - CAT 16H

Caminhão Pipa 

Trator de esteiras - CAT D9 N

Caminhonetes - L200 GLS D.T Cab.Dupla - 4X4
Carros Pequenos (Gol, Uno)
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A tabela 17 mostra de forma detalhada os custos fixos, energia, bombeamento, 

materiais como polímero para controle de poeira, explosivos. Todos estes custos foram 

obtidos a partir de benchmarking com minas similares no Brasil. 

Tabela 17 – OPEX – Custos fixos 

USD/t
Energia 0,45
Explosivos 0,30
Polímero ( Controle de Poeira) 0,10
Bombeamento 0,05
Total 0,90

Custos Fixos

 
 

4.23 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Em qualquer processo de tomada de decisão sempre existirá risco, pois este 

envolve projeções de eventos econômicos futuros. Portanto, para se analisar os riscos 

envolvidos nos projetos de investimento são utilizadas diferentes metodologias, sendo a 

análise de sensibilidade uma das mais importantes.  

Para identificarmos os índices que medem a rentabilidade do projeto (VPL, TIR, 

etc.) foram avaliados, no fluxo de caixa, os efeitos de uma variação no valor de alguns 

parâmetros ou variáveis (Preço de venda do produto, Investimento – CAPEX e Custo 

Operacional – OPEX). Nas tabelas 18, 19 e 20 e figuras 10, 11 e 12 podemos ver a 

análise de sensibilidade para o caso base do projeto quando foi adotada uma variação de 

-30%, -20%, -10%, +10%, +20% e +30% no preço de venda, nos investimentos 

(CAPEX) e nos custos operacionais (OPEX).  
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Tabela 18 – Análise de sensibilidade para o preço de venda de USD 900,00/oz 
-30% -20% -10% Valor original 10% 20% 30%

Preço USD 630,00 USD 720,00 USD 810,00 USD 900,00 USD 990,00 USD 1.080,00 USD 1.170,00
VPL -USD 7.059.715,226 USD 1.500.904,532 USD 8.282.529,42 USD 18.064.101,55 USD 26.282.916,15 USD 34.501.730,74 USD 42.720.545,34
TIR 5% 13% 18% 26% 31% 36% 41%

Sensibilidade no Preço 
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Figura 10 – Gráfico análise de sensibilidade para o preço 

A análise de sensibilidade para o preço de venda estipulado em USD 900,00/oz., 

mostrou que o projeto é atrativo até o preço 20% abaixo do valor estipulado, ou seja, 

caso ocorra uma queda no preço superior a 20%, o projeto tem um risco maior e se torna 

inviável. 

Tabela 19 – Análise de sensibilidade para o CAPEX 
-30% -20% -10% Valor original 10% 20% 30%

VPL USD 23.929.220,623 USD 21.974.180,931 USD 20.019.141,24 USD 18.064.101,55 USD 16.109.061,86 USD 14.154.022,16 USD 12.198.982,47
TIR 36% 32% 29% 26% 23% 21% 20%

Sensibilidade no CAPEX 
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Figura 11 – Gráfico análise de sensibilidade para o CAPEX 

A análise de sensibilidade no CAPEX mostrou que se mantendo o preço de venda 

de USD 900,00/oz, o projeto é atrativo mesmo com um aumento de 30% no CAPEX. 

Acréscimos acima de 30% aumentam o risco e podem inviabilizar o projeto. 
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Tabela 20 – Análise de sensibilidade para o OPEX 
-30% -20% -10% Valor original 10% 20% 30%

VPL USD 31.476.016,778 USD 27.005.378,368 USD 22.534.739,96 USD 18.064.101,55 USD 13.593.463,14 USD 9.115.579,06 USD 4.551.196,48
TIR 34% 31% 29% 26% 23% 20% 16%

Sensibilidade no OPEX 
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Figura 12 – Gráfico análise de sensibilidade para o OPEX 

A análise de sensibilidade mostrou que, para uma variação no OPEX até um 

aumento de 30% e mantendo-se o preço de venda de USD 900,00/oz, o projeto é 

atrativo. Valores acima de 30% aumentam o risco e podem inviabilizar o projeto. 

4.23.1 Conclusão da Análise de Sensibilidade 

Os resultados apresentados permitem constatar que o preço de venda é o elemento 

que exerce maior influência sobre os indicadores econômicos do projeto. Essa variável, 

por estar inserida nas receitas que o projeto, afeta diretamente os ganhos da empresa. A 

diminuição do preço de venda provocou a queda dos ganhos da empresa e o aumento do 

período de retorno dos investimentos. 

Com a queda dos preços em 10% ou 20%, o projeto ainda é atrativo do ponto de 

vista do VPL, pois apresenta valores positivos da TIR mais altos que a taxa de desconto 

do projeto que é de 12%. Mas do ponto de vista do VPL, uma queda de 30% no preço 

leva esse indicador para valores negativos, fato suficiente para rejeitarem o projeto, 

visto que os investidores sempre esperam um retorno positivo no mais curto espaço de 

tempo. 

Analisando as oscilações provocadas no investimento (CAPEX), observou-se que 

o aumento dessa variável resulta na diminuição do VPL e da TIR do projeto. Mesmo 

assim, o projeto é viável ainda que se aumentem os investimentos em 30%. Nas três 

variações porcentuais propostas (+10%,+20% e +30%), os resultados do VPL foram 

positivos, as taxas internas de retorno (TIR) são superiores à mínima exigida de 12% e 
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altas o suficiente para compensar os investimentos realizados. Conclui-se que, havendo 

a necessidade de aumentar os investimentos no projeto, eles poderão crescer em até 

30%, sem que isso torne o projeto inviável. 

As alterações provocadas nos custos (10%, 20% e 30%) mostram que o aumento 

deles não inviabilizará o projeto, mesmo que estes sejam aumentados para 30%, o 

projeto será altamente rentável. Os indicadores de rentabilidade do projeto, aplicando as 

três oscilações de valor propostas, mantêm valores dentro dos parâmetros aceitáveis. 

Pode-se afirmar que essa variável não afeta negativamente a rentabilidade do projeto. 

4.24 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

O cronograma proposto é o que se apresenta a seguir. Nele se considera, antes do 

início da produção: a obtenção de licenças ambientais; a abertura de acessos de serviço 

e estradas; terraplanagem; construção de escritórios e oficina leve; bem como a 

preparação para a lavra. Essa consideração será muito importante na avaliação 

econômica do empreendimento.  

Este cronograma, as estimativas de investimentos e custos operacionais são a base 

para a elaboração dos “fluxos de caixa” e das “análises de sensibilidade” que se julguem 

necessários para uma tomada de decisão.  

Licença Ambiental
Abertura de Acessos e Estradas
Terraplenagem
Contrução de Escritórios e Oficina Leve
Preparação para a Lavra
Início da Produção

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cronograma de Implantação

Meses  
Figura 13 – Cronograma de implantação 
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

___________________________________________________________________________ 

5.1. CONCLUSÕES  

Os dados levantados neste trabalho resultaram de uma análise econômica baseada 

em um Plano de Aproveitamento Econômico (PAE). Esses dados foram obtidos sob 

uma ótica crítica e com base na confiabilidade das análises realizadas. Os itens 

obrigatórios no PAE são importantes balizadores que interferem diretamente na tomada 

de decisão preliminar, visto que fornecem de forma clara muitos dados e informações 

sobre um empreendimento de mineração.  Na tabela 21, podemos observar cada um 

destes itens e sua relevância em uma tomada de decisão. 

Tabela 21 – Relevâncias para uma tomada de decisão 
Itens obrigatorios na construção 

de um PAE
Descrição de cada item obrigatorios na construção de um PAE

Relevância para uma 
tomada de decisão

Por quê?

Memorial explicativo
O memorial explicativo mostra a visão geral do projeto e deve 
conter,  no mínimo, o método de produção mineral a ser adotado, 
suas operações unitárias e auxiliares.

Alta Mostra o objetivo do projeto

Projetos ou anteprojetos 

O projeto ou anteprojeto são referêntes ao método de lavra, 
escala de produção, tipo de transporte, beneficiamento, 
abastecimento de energia e água, higiêne da mina, 
habitabilidade para todos que residem na região da mineração e 
utilização correta dos recursos naturais.

Alta 
Mostra a magnitude do projeto dando uma 

ideia de despesas e receitas a sua realização.

Estudo de Viabilidade 
econômico

O estudo de viabilidade econômica tem o objetivo de mostrar a 
aplicabilidade do negócio e obter uma projeção do seu 
comportamento frente ao mercado. Isso dá uma maior segurança 
ao investimentos, seja em novos empreendimentos, seja em 
empresas consolidadas.

Alta 
Mostra o valor financeiro do projeto 

deixando clara as vantagens ou desvantagens 
finaceiras.

Dados de mão de obra a ser 
empregada

Tem o objetivo de identificar as necessidades de mão de obra, 
bem como a quantidade e nível de qualificação exigida para  
determinado projeto. Mostra também o custo de mão de obra 
que será necessária para o funcionamento correto e produtivo do 
projeto.

Alta 

Mostra o investimento necessário para se 
obter, na região profissionais qualificados e 

também o investimento em treinamento 
para a qualificação desses profissionais.

Plano de controle dos impactos 
ambientais na mineração

Medidas a serem tomadas para minimizar ou impedir qualquer 
alteração das características do sistema ambiental, seja ela física, 
química, biológica, social ou econômica, causada pelas ações do 
empreendimento.

Alta 
Mostra o investimento para a implantação de 

uma política ambiental.

Cronograma dos trabalhos
Instrumento de planejamento e controle semelhante a um 
diagrama, em que são definidas e detalhadas minuciosamente as 
atividades a serem executadas durante um período estimado.

Alta 
Mostra o tempo necessário para todas as 

fases do empreendimento (Planejamento, 
implantação e produção).

Plano de resgate e salvamento

Tem por finalidade prover meios para a obtenção de respostas 
imediatas a situações de emergências. Seu objetivo é primar pela 
segurança dos colaboradores, contratados, visitantes, 
comunidade local, entre outras pessoas ligadas direta ou 
indiretamente à empresa mineradora.

Média

Mostra quais investimentos serão 
necessários para assegurar a mínima 

segurança de colaboradores e comunidade 
local.

Plano de Emergência

Tem por objetivo a preparação e organização dos meios 
existentes para garantir a salvaguarda dos seus ocupantes em 
caso de ocorrência de uma situação perigosa, nomeadamente de 
incêndio, sinistros ou ameaças externas.

Média
Mostra o investimento necessário para 
melhor a infraestrutura da região (mais 

policiamento, bombeiros, ambulâncias).

Fechamento de Mina
Tem como objetivo principal a estabilidade física, química, 
ambiental e uso futuro da área. 

Alta 
Mostra o investimento necessário para 

buscar novas  fontes de renda para a região. 
Promover a não dependência da mineração.

Plano de Controle médico e 
saúde ocupacional

Procedimentos e condutas a serem adotadas pelas empresas em 
função dos riscos aos quais os empregados se expõem no 
ambiente de trabalho. Tem como objetivo prevenir, detectar 
precocemente, monitorar e controlar possíveis danos à saúde do 
empregado e todos que residem na região. 

Alta 
Mostra o investimento em campanhas 

educativas de prevenção à saúde.
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Diante desses itens de grande relevância para uma tomada de decisão podemos 

concluir que, para a área do DAB, não existe nenhum impedimento legal, jurídico, 

histórico ou técnico que possa influenciar nos trabalhos de lavra. Além disso, nas 

proximidades da área existe todo e qualquer apoio estratégico e infraestrutura 

necessários ao suporte para a explotação dessa natureza, tais como: serviços mecânicos, 

contábeis, técnicos, mão-de-obra especializada, hospitais, comércio, bancos e 

comunicação. No que se referem aos custos operacionais, estes são realistas e 

considerados normais diante dos preços de venda praticados pelo mercado. 

Considerando tudo isso, foi constatado por meio do fluxo de caixa que o retorno 

financeiro deste projeto, ocorre em aproximadamente 4 (quatro) anos após a sua 

implantação (payback).  

O empreendimento pretende cumprir a escala de produção prevista, utilizando-se 

do método, já citado, para a obtenção do material esperado. As operações estarão com 

estrita concordância da técnica, custos, cuidados ambientais e de segurança e higiene do 

trabalho. Isso indica a disposição da empresa em gerenciar, com eficácia, a escala de 

produção. 

A análise de sensibilidade elaborada para o estudo do projeto em questão mostrou 

sua grande atratividade, isso em um cenário conservador que se adotou um preço de 

venda para o produto de USD 900,00/oz. Sabe-se que nos últimos anos a “commodity” 

ouro tem se valorizado muito e há a tendência de que este valor permaneça acima dos 

USD 1200,00/oz nos próximos anos. Diante desses aspectos específicos, aliados aos 

benefícios socioeconômicos a serem obtidos, inclusive com relação à geração de 

emprego, indicam a viabilidade econômica do projeto em questão. 
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