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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica, a qual centraliza-se 

no “Estudo dos Parâmetros envolvidos na Determinação da Função Benefício na Mineração”, 

com o propósito de avaliar os ganhos da melhor formulação da função benefício em 

empreendimentos mineiros. Com isso, foram descritos os critérios básicos para a 

determinação dos parâmetros da função benefício em empreendimentos de mineração que se 

refletem em receitas advindas da venda do bem mineral e nos custos unitários de produção 

desse mineral. Esses parâmetros variam à medida que os trabalhos sejam desenvolvidos. 

Analisaram-se os procedimentos para a estimativa dos custos de capital e operacionais em 

projetos de mineração. Descreveram-se as metodologias de previsão dos preços das 

commodities minerais. Um destaque especial foi dado à variável “teor de corte” na mineração 

que define a fronteira entre o que é minério e o que é estéril. Finalmente foi feita uma 

abordagem sobre as novas metodologias de maximização do valor presente líquido dos 

projetos de mineração considerando principalmente os programas de simulação dos teores de 

corte, em especial a técnica de simulação estocástica. 

Palavras chaves: Função benefício; teor de corte; projeto de mineração; valor presente 

líquido; simulação estocástica. 

 



ABSTRACT 

The present work was developed based on a literature review, which focuses on the "Study of 

the Parameters involved in the Determination of the Profit function in Mining", with the 

purpose of evaluating the gains of a better formulation of the profit function in mining 

projects. Thus, the basic criteria for the determination of the parameters of the profit function 

in mining enterprises are described, which are influenced by the revenues from the sale of the 

mineral good and by the unit costs of the production of this mineral. These parameters vary 

as the work is developed. The procedures for estimating capital and operating costs in mining 

projects were analyzed. The methodology for predicting mineral commodity prices was 

described. A special highlight was given to the variable "cut-off grade" in mining which 

defines the boundary between what is ore and what is waste. Finally, an approach was taken 

on the new methodologies to maximize the net present value of the mining projects, 

considering mainly the programs of simulation of the cut-off grade, especially the stochastic 

simulation technique.  

Key Words: Profit function; cut-off grade; mine project; net present value; stochastic 

simulation. 

 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 1 

1.1. Objetivos ...................................................................................................................................... 2 

1.1.1. Objetivo Geral ....................................................................................................................... 2 

1.1.2. Objetivos Específicos ............................................................................................................ 2 

1.2. Justificativa .................................................................................................................................. 2 

2. MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................................... 4 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................................... 5 

3.1. Lavra a Céu Aberto versus Subterrânea ....................................................................................... 5 

3.2. Valor Econômico do Bloco .......................................................................................................... 6 

3.3. Lucro na Mineração ..................................................................................................................... 8 

3.3.1. Maximização dos Lucros ...................................................................................................... 8 

3.4. Custos na Mineração .................................................................................................................... 9 

3.4.1. Custos Fixos .......................................................................................................................... 9 

3.4.2. Custos Variáveis ................................................................................................................. 10 

3.4.3. Custo de Capital .................................................................................................................. 11 

3.4.4. Custos Operacionais ............................................................................................................ 12 

3.4.5. Custo Marginal de Capital .................................................................................................. 13 

3.4.6. Estimativa de Custos ........................................................................................................... 13 

3.4.6.1. Métodos de Estimação de Custos de Capital ............................................................... 15 

3.4.6.2. Estimação de Custos de Operação ............................................................................... 20 

3.4.7. Custos de Investimento da Mina a Céu Aberto ................................................................... 23 

3.4.8. Custos de Investimento da Mina Subterrânea ..................................................................... 23 

3.4.9. Custos de Investimento da Usina de Beneficiamento e Instalações de Superfície ............. 24 

3.4.10. Custos Ambientais ............................................................................................................ 25 

3.4.11. Minimização dos Custos ................................................................................................... 27 

3.4.12. Controle de Custos na Mineração ..................................................................................... 28 



3.5. Receita (Valor do Produto) Mineral ........................................................................................... 29 

3.5.1. Tonelagem Anual de Minério Extraído e Processado ......................................................... 32 

3.5.2. Taxa de Produção do Minério ............................................................................................. 33 

3.5.3. Recuperação do Metal ......................................................................................................... 34 

3.5.4. Preço das Commodities Minerais ........................................................................................ 35 

3.5.5 Valor do Concentrado com Custos de Processo dependentes do Teor do Metal ................. 40 

3.5.6. Teor de Corte ...................................................................................................................... 41 

3.5.6.1. Teor de Corte para a Lavra a Céu Aberto .................................................................... 49 

3.5.6.2. Teor de Corte para Lavra Subterrânea ......................................................................... 50 

3.6. Função Benefício na Mineração ................................................................................................ 51 

3.6.1. Função Perda/Benefício Associado à Classificação dos Blocos de Materiais .................... 58 

3.7. Simulação Estocástica na Mineração ......................................................................................... 60 

3.7.1. Vantagens da Simulação Computacional ............................................................................ 60 

3.7.2. Desvantagens da Simulação Computacional ...................................................................... 61 

3.7.3. Simulação Estocástica de Teores de Corte para a Maximização do VPL ........................... 65 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................ 68 

4.1. Sugestões para Trabalhos Futuros.............................................................................................. 70 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 72 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

Qualquer projeto de mineração tem uma variedade de atividades e processos envolvidos na 

produção com a intenção de reduzir custos e ao mesmo tempo agregar valor ao produto final, 

gerando um benefício ou lucro. Os principais elementos que formam a função benefício na 

atividade de mineração são identificados em receitas e custos. Vários fatores afetam os 

parâmetros da função benefício e foram mais detalhados aqui nesse trabalho.  

A estimação do benefício nos projetos de mineração representa uma das atividades mais 

críticas e complexas dentro dos processos de análise de viabilidade econômica, pois a 

determinação dos custos segundo, D´Arrigo (2012), não tem um método padronizado. São 

muitos os fatores que influenciam a função benefício na mineração e as razões do seu 

aumento ou diminuição são vários; fatores estes relacionados ao preço do bem mineral, teor 

do minério, capacidade ou nível de produção da mina. Os processos de otimização do teor de 

corte são relatados visando uma estratégia de maximização do valor presente líquido dos 

projetos de mineração. Os métodos de simulação geostatística de teores de corte tem sido 

utilizados na mineração para modelar a distribuição espacial dos teores e várias equações 

diferenciais estocásticas dos preços das commodities minerais são utilizadas para modelar o 

comportamento incerto do preço e dos atributos geológicos. 

O processo de estimar a função benefício na mineração tem grande impacto econômico sobre 

o empreendimento, uma vez que envolve a determinação dos custos e as receitas advindas 

dessa atividade. Para que esse benefício seja alto é necessário que o valor obtido a partir da 

venda do bem mineral também seja alto em relação aos custos envolvidos na produção desse 

bem. Para que isto se verifique, é necessária uma determinação cautelosa dos componentes 

envolvidos na estimativa de custos do projeto. 

Usando diferentes métodos e algorítmos matemáticos, que são implementados pelas 

ferramentas de software modernos, é possível gerenciar custos e receitas de modo a 

maximizar a função benefício nas atividades de mineração. Os programas de simulação 

estocástica são atualmente utilizados no processo de planejamento de lavra visando 

maximizar o valor presente líquido e consequentemente o aumento do fluxo de caixa dos 

empreendimentos de mineração. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho tem por objetivo principal estudar a função benefício na mineração 

utilizando parâmetros de custos e receitas. Esta determinação da função benefício auxilia a 

tomada de decisão quanto ao projeto de mineração a medida que vai se fazendo uma 

comparação entre receitas e custos através da sua estimação. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

1. Fazer um estudo com base na literatura, da estimação de custos de mineração e da 

determinação do valor de venda e comercialização do bem mineral (receita); 

2. Estudar os conceitos de custos, receitas, preço das commodities minerais, teor de corte 

e nível de produção e sua relação com a função benefício; 

3. Identificar os critérios básicos de estimação de custos na mineração, de determinação 

da receita mineral, assim como outros componentes envolvidos na função benefício; 

4. Analisar os componentes envolvidos na estimação dos parâmetros da determinação da 

função benefício na mineração. 

1.2. Justificativa 

O tema proposto “Estudo dos Parâmetros envolvidos na Determinação da Função Benefício 

na Mineração”, como requisito fundamental para o conhecimento da lucratividade do 

processo de extração de jazidas por diferentes técnicas de lavra, visa determinar as receitas e 

os custos totais de extração, beneficiamento e comercialização do bem mineral tanto como a 

determinação de todos componentes e fatores que interferem na função benefício. 

A estimação do benefício ou lucro nos projetos de mineração representa uma atividade mais 

crítica e complexa dentro dos processos de análise de viabilidade econômica pois a 

determinação dos componentes custos não tem um método padronizado segundo descrito em 

D´Arrigo (2012). Com isso, o trabalho de estimação das funções econômicas em 

empreendimentos mineiros deve merecer especial atenção. 

Para indicar a importância deste estudo, torna se necessário descrever o papel dos aspectos 

econômicos no processo de determinação da função benefício em empreendimentos de 
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mineração, uma vez que o objetivo de qualquer empreendimento é encontrar um plano de 

produção ótimo que resulte no maior e melhor valor presente líquido dos fluxos de caixa. 

Assim, qualquer erro na tomada de decisão (estimação dos aspectos econômicos) 

principalmente na determinação do lucro ou benefício, poderá causar sérios problemas para o 

empreendimento. 

A escolha deste tema deu-se também em função da busca e necessidade de conhecimentos em 

relação ao aumento da lucratividade em atividades mineiras por meio da minimização dos 

custos, confiabilidade dos projetos de planejamento de lavras, aquisição de tipos de 

equipamentos e maximização dos lucros através da determinação da taxa de produção e 

geração de receitas. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Vergara (1997) classifica a pesquisa em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser: exploratória, descritiva, explicativa, 

metodológica, aplicada e intervencionista. Quanto aos meios, a pesquisa é classificada como: 

bibliográfica, documental, experimental, participante, pesquisa de campo e estudo de caso. 

Para Schafranski (2002), a classificação da pesquisa consiste em tratar os meios e métodos 

aplicados sobre o estudo, fazendo uma caracterização do mesmo. E através deste meio de 

classificação poderão ser identificados os instrumentos utilizados para a busca de 

informações necessárias a questão em estudo. 

Neste trabalho, quanto aos fins, a pesquisa classifica-se em descritiva, pois envolve uma 

descrição dos parâmetros da determinação da função beneficio. Quanto aos meios, é 

classificada em pesquisa bibliográfica, pois, envolve uma revisão de literaturas relativas a 

determinação dos parâmetros da função benefício na atividade de mineração.  

O desenvolvimento desse trabalho foi ainda baseado nos ganhos gerados pela determinação 

da função benefício na mineração, fatores de decisão na escolha e classificação do material a 

ser lavrado, através da descrição da componente teor de corte.  

A revisão bibliográfica referente aos parâmetros da determinação da função benefício na 

mineração, uma das etapas cruciais deste trabalho, foi realizada por meio de pesquisa em 

publicações científicas impressas e digitais, existentes nos meios oficiais de publicação, como 

internet, biblioteca e outros meios com principal destaque para o Portal Capes. 

A ideia neste trabalho foi de descrever também os processos de simulação estocástica na 

mineração com especial destaque para as técnicas de simulação de teores de corte para 

ilustrar o aumento do valor presente líquido (VPL) do projeto de mineração e 

consequentemente o aumento do benefício econômico do empreendimento. Os modelos 

estocásticos de simulação na mineração consideram as incertezas geológicas para modelar a 

distribuição das respostas financeiras utilizando possíveis valores para cada variável. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo foram referenciados conteúdos que satisfazem o desenvolvimento do tema em 

questão, descrevendo os principais aspectos relacionados aos parâmetros e metodologias 

adotadas para a determinação da função benefício em empreendimentos de mineração.  

Segundo descrito em Curi (2015), o aproveitamento de recursos minerais envolve alguns 

processos que podem ser divididos em fases como a prospecção, a pesquisa, o 

desenvolvimento, a lavra e o fechamento da mina. Estas fases podem ser evidenciadas por 

seguintes fatores: 

1. Características naturais e geológicas dos corpos de minério: como o tipo de minério, 

distribuição espacial, topografia, hidrogeologia, caraterísticas ambientais de sua 

localização, metalúrgicas dentre outros. 

2. Econômicos: Custos de capital e operacionais, taxa de produção e condições de 

mercado. 

3. Legais: regulamentação local, regional e nacional, política de incentivo à mineração 

etc. 

4. Tecnológicos e geotécnicos: equipamentos, ângulo de talude, altura de bancadas 

inclinação das rampas, etc. 

Neste contexto, o presente trabalho descreve os fatores econômicos relacionados no item dois 

(2) acima fazendo uma análise de  todos aspetos envolvidos na determinação da função 

benefício na mineração, dado o conceito de planejamento que, segundo Costa (1979) citado 

por Curi (2014), é a progressão da mina envolvendo a previsão dos meios necessários para a 

realização das operações e determinação dos custos inerentes a estas operações. 

3.1. Lavra a Céu Aberto versus Subterrânea 

Para Seeley (1990), existem fatores de controle que determinam a escolha entre operações a 

céu aberto e subterrânea, os quais podem ser descritos como sendo custos de mineração, 

recuperação e diluição do minério.  

A definição na escolha entre o método de lavra a céu aberto ou subterrânea se baseia 

sobretudo no critério econômico. A forma de aproveitamento de bens minerais adotada em 

uma determinada parte da jazida deve ser aquela que apresenta o menor custo unitário, 
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considerando todos outros aspectos operacionais. Quando se emprega o método combinado 

de lavra (a céu aberto e subterrânea) é sempre necessário estabelecer o limite entre os 

trabalhos a céu aberto e subterrânea no qual as despesas ou os custos operacionais sejam 

mínimos (SEELEY, 1990). 

Em uma análise simplificada descrita em Cavalcanti (2005), demostra-se que existem três 

equações fundamentais que são utilizadas para determinar o limite entre os trabalhos de 

explotação, definindo o melhor método de lavra a ser executado: 

1. CeRCMcaCMs EM  : Lavra a céu aberto. 

2. CeRCMcaCMs EM  : Lavra indiferente  

3. CeRCMcaCMs EM  : Lavra subterrânea. 

Onde: 

CMs – Custos de lavra subterrânea de uma tonelada de minério em $/t; 

CMca – Custos de lavra a céu aberto de uma tonelada de minério em $/t; 

Ce – Custos de lavrar o estéril em $/m
3
 e 

REM – Relação estéril/minério em m
3
/t. 

3.2. Valor Econômico do Bloco 

O valor econômico do bloco de mineração (VEB) no modelo de blocos, segundo descrito em 

Wright (1990), pode ser caracterizado pelos seguintes componentes: 

1. Receitas (R) – corresponde ao valor da parte recuperável e vendável do bloco em $/t.  

2. Custos diretos (Cd) – são as despesas atribuídas diretamente ao bloco, como por 

exemplo gastos nas operações de perfuração, detonação, carregamento e transporte 

em $/t. 

3. Custos indiretos (Ci) – são despesas gerais que não podem ser imputados diretamente 

aos blocos individuais, esses custos são dependentes do tempo.  
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Hartman & Mutmansky (2002) afirmam que, a soma de todos os custos associados com o 

início de produção mineira através dos estágios de prospeção, desenvolvimento, explotação e 

beneficiamento é chamada de custos diretos de mineração. 

Para os autores citados, os custos indiretos de mineração são aqueles que usualmente inclue 5 

a 10% para administração, engenharia e outros serviços associados a produção mineira. 

Constituem ainda custos indiretos na mineração, os investimentos ou custos de capital, custos 

de infraestruturas, salários, aquisição e depreciação dos equipamentos.  

Dados os conceitos de custos (diretos e indiretos) de mineração, a expressão que determina os 

custos totais de lavra é dada pela formualação de Hartman & Mutmansky (2002): 

idl CCC         (1) 

Onde: 

Cl – representa o custo total de lavra; 

Cd – é o custo direto de mineração e; 

Ci – representa o custo indereto de produção mineira. 

A partir da descrição dos parâmetros receitas e custos de produção, o valor econômico do 

bloco de mineração pode ser calculado usando a equação 2 (WRIGHT, 1990):  

dEB CRV          (2) 

O valor econômico do bloco não é o mesmo que lucro ou prejuízo, sendo lucro o resultado da 

diferença do valor econômico do bloco (VEB) pelos custos indiretos (Ci) segundo mostra a 

equação (3) dada por: 

   iEB CVLucro       (3) 

Para Cândido (2012), no modelo de blocos a cada bloco de material são atribuídos valores 

econômicos que podem ser calculados a partir de uma função benefício, esta função 

representa o valor líquido que pode ser positivo (benefício) ou negativo (prejuízo) dos blocos, 

considerando as receitas e descontando os custos. 
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3.3. Lucro na Mineração 

Bhattacharya (2003) afirma que para cada empresa mineira segundo o seu tamanho (porte), a 

capacidade de produção da mina poderá ser diferente e existem alguns critérios de otimização 

que são pertinentes. Estes critérios são: 

1. Maximização dos lucros e; 

2. Minimização dos custos. 

3.3.1. Maximização dos Lucros 

Considerando a maximização do lucro como objetivo principal de qualquer projeto ou 

empreendimento de mineração, Bhattacharya (2003) assume que:  

tCQpL         (4) 

Onde: 

L – é o lucro anual em ($/t). 

p – é o preço de venda do bem mineral ($/t); 

Q – é a taxa de produção anual da mina. 

Ct – é o custo total anual da mina em $/t dado pela equação (5):  

2QCQCCC vavft        (5) 

Substituindo a expressão (5) em (4), poderemos ter a equação (6): 

 2QCQCCpQL vavf       (6) 

Para maximizar o lucro desejado de um projeto, a derivada deste em função da taxa de 

produção deve ser igual a zero, segundo a equação (7):  

0
dQ

dL
 02  QCCp vav      (7) 

A taxa de produção em função da maximização do lucro é determinada segundo a expressão 

(8): 
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va

v

C

Cp
Q

2


          (8) 

 

Para:  

Cf – Custos fixos (principalmente custos de infraestruturas); 

Cv – Custos variáveis, proporcionais à capacidade da mina e; 

Cva – Custos variáveis acrescentados que são proporcionais ao quadrado da 

capacidade da mina. 

Conforme se pode observar na equação 8, a determinação da taxa de taxa de produção em 

função da maximização do lucro depende dos custos variáveis e dos custos variáveis 

acrescentados. 

3.4. Custos na Mineração 

A determinação de custos em empreendimentos de mineração é uma tarefa difícil, uma vez 

que as variáveis envolvidas no seu cálculo são dinâmicas. Sempre é fundamental identificar 

com muito detalhe, todos os dados de custos disponíveis. Estes custos depois de  serem 

devidamente identificados, devem ser tratados, guardados, atualizados regularmente e 

disponibilizados sempre para o uso no desenvolvimento de novas estimativas (MIRANDA 

JÚNIOR, 2011). 

3.4.1. Custos Fixos 

Martins (2003) define custos fixos como sendo aqueles que num determinado momento tem o 

seu montante fixado não em função da oscilação da atividade produtiva. 

Warmling (2010) citando Megliorini (2002), define custos fixos como sendo aqueles 

decorrentes da estrutura produtiva instalada da empresa, que não dependem da quantidade a 

ser produzida no limite das capacidades instaladas. 

Sendo assim, os custos fixos se referem aos custos que, independentemente da produção 

existem para assegurar algumas despesas pré-fixadas da empresa. Esses custos são: mão-de-

obra, seguros, depreciação, custos de instalações entre outros. A figura 1 foi adotada de 
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Carareto et al. (2006) e representa a forma como os custos fixos se comportam em relação às 

unidades (toneladas) produzidas dentro de um empreendimento. 

 

Figura 1. Comportamento de Custos Totais Fixos 

Fonte: Carareto et al. (2006) 

A figura 1 mostra que os custos fixos não se alteram em função do aumento ou diminuição 

das tonelagens produzidas estando de forma constante no decorrer das atividades. 

3.4.2. Custos Variáveis 

Martins (2003), define custos variáveis como sendo aqueles que alteram o seu 

comportamento (aumentam ou diminuem), sempre flutuando com o nível de produção. Isto é, 

os custos mudam com o volume de produção. O autor cita, como exemplo deste 

comportamento, o custo de matéria prima. 

No sentido de entender melhor este conceito, a figura 2 mostra o comportamento dos custos 

variáveis em relação a produção. Ela foi adotada de Carareto et al. (2006) para ilustrar o 

comportamento variável dos custos de produção. 

 

Figura 2. Comportamento de Custos Totais Variáveis 

Fonte: Carareto et al. (2006) 
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Como observado na figura 2, os custos totais variáveis oscilam à medida que as unidades 

(tonelagens) de produção aumentam durante o desenvolvimento das atividades e isto pode se 

verificar inversamente com a diminuição da produção. 

3.4.3. Custo de Capital 

Segundo descrito em Miranda Júnior (2011), custos de capital são aqueles associados à 

instalação de infraestrutura necessária para abertura de uma mina (lavra e beneficiamento). 

Esses custos segundo o mesmo autor são estimados após a definição da escala de produção e 

escolhidos os métodos de lavra e beneficiamento. 

Para Ding et al. (2007), os custos de capital incluem todos os requisitos de capital em 

andamento (chamados de custos totais de capital, Ctc) que são classificados como custos fixos 

de capital (Cfc) e custos variáveis de capital (Cvc). Os custos fixos de capital são itens que tem 

de ser suportados, isto é, independentemente das unidades produzidas estes custos se mantém 

fixos.  

Os custos variáveis de capital correspondem aos custos de capital que são direta ou 

indiretamente afetados pela escala de produção, quer pela taxa ou nível de produção ou 

ambos. Uma vez que a taxa de produção é assumida para ser fixa, a relação geral entre o nível 

de produção e os custos totais de capital pode ser expressa como (DING et al. 2007): 

   
pvcfcptc nCCnC         (9) 

Onde: 

Ctc – Custos totais de capital; 

np – Nível de produção; 

Cfc – Custos fixos de Capital; 

Cvc – Custos variáveis de capital. 

Dentro dos custos de capital, existem também os chamados de capital de giro que é uma parte 

do capital total necessário para iniciar a produção em um empreendimento mineiro. 
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Conforme descrito em Gentry & O´Neill (1984), o capital de giro (working capital) 

representa a quantia de dinheiro além do capital fixo necessário para iniciar a operação e 

saldar obrigações durante o desenvolvimento do projeto (start-up). 

3.4.4. Custos Operacionais 

Os custos operacionais são compostos de custos operacionais fixos e custos operacionais 

variáveis. Os custos operacionais fixos são aqueles que tem de ser gastos, enquanto a 

operação estiver em andamento, normalmente, geralmente são custos de administração, 

serviços, seguros, depreciação, juros e impostos, enquanto que custos operacionais variáveis 

são os gastos que variam apenas com a taxa de produção (DING et al. 2007). 

Jimeno & Revuelta (1997) citados por Miranda Júnior (2011), definiram custos de operação 

como sendo aqueles gerados de forma contínua durante o funcionamento de uma operação. 

Esses custos dependem de uma série de fatores como a localização, técnica de lavra, método 

de beneficiamento e fatores metalúrgicos. O mesmo autor afirma ainda que os custos de 

operação podem ser variáveis, fixos e gerais.  

Os custos operacionais variáveis também são designados por custos diretos, quando são 

dependentes de produção na mina e processamento. Os custos fixos que são chamados de 

indiretos, quando não dependem da produção. 

Para Ding et al. (2007), o custo total médio unitário pode ser calculado usando a equação 

(10): 

 
 

 
pov

ofptex

ptm ngC
Q

CnC
nC n /


      (10) 

Com: 

Ctm – Custo total médio unitário em função de nível de produção (np); 

g – teor médio da reserva que é em função do nível de produção; 

Ctexn – Total de capital expendido em n anos; 

Q – Taxa de produção anual; 

Cof – Custos operacionais fixos e; 
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Cov – Custos operacionais variáveis. 

3.4.5. Custo Marginal de Capital 

Custo marginal é definido como sendo o incremento dos custos quando o nível de produção é 

aumentado em uma unidade. Para Ding et al. (2007), este custo é expresso como a derivada 

do custo total de capital em função do nível de produção. Como os custos operacionais são 

componentes constantes na função de custo total, custo marginal é apenas a derivada do custo 

total de capital em função do nível de produção segundo a equação (11): 

 
  
 p

ptc

pm
nd

nCd
nC arg)(        (11) 

Com: C(marg) – Custo marginal. 

Vários autores como Ding et al. (2007), Jimeno & Revuelta (1997), Miranda Júnior (2011), 

Gentry & O´Neill (1984), D´Arrigo (2012) entre outros que abordaram o conceito de custos 

(custos de capital e operacionais), salientam que a determinação ou estimação dos custos tem 

diferentes e fórmulas não apresentando deste modo um padrão definido de sua estimação. No 

item estimativa de custos são apresentados vários métodos de previsão de custos em projetos 

de mineração. 

3.4.6. Estimativa de Custos 

A estimação de custos é uma tarefa que merece maior atenção no processo de planejamento 

de mina e na tomada de decisão sobre o investimento de um projeto de mineração, uma vez 

que representa um parâmetro chave na determinação do lucro ou benefício do 

empreendimento.  

Miranda Júnior (2011) comenta que, depois da definição do rítmo ótimo de produção, que 

corresponde a escala de produção e da vida útil da mina, a fase seguinte é realizar estimativas 

de custos do empreendimento. Ele afirma ainda que não é uma tarefa fácil estimar custos 

(custos de capital e operacionais), mas existem meios para obter estas informações, 

necessárias na determinação dos fluxos de caixa de um projeto. 

A estimação de custos em empreendimentos de mineração visa analizar a lucratividade do 

projeto permitindo uma melhor forma de controle dos custos e geração de receitas. 
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Segundo descrito em D´Arrigo (2012), existem várias técnicas para estimar estes custos em 

projetos de mineração e por causa da ausência de um método padronizado, os avaliadore, 

utilizam métodos diferentes de estimação de custos adotando para cada caso uma técnica 

diferente do outro.  

A estimação de custos (capital e operacional) em qualquer empreendimento de mineração é 

sempre fundamental para a avaliação da rentabilidade econômica do projeto e o 

estabelecimento de um método padrão de estimação desses custos que engloba qualquer 

situação é muito difícil de se desenvolver, uma vez que cada mina é única e as condições da 

sua execução podem ser diferentes e variáveis da outra. 

Revuelta & Jimeno (1997) apresentam as etapas básicas necessárias para a estimação de 

custos dentro de empreendimentos de mineração. Estas etapas são descritas como sendo as 

seguintes: 

1. Descoberta da jazida e identificação do seu potencial através da exploração; 

2. Estimação da ordem de magnitude de custos para o estudo de viabilidade preliminar; 

3. Programa de pesquisa detalhado, incluindo estudos de amostras obtidas e definição do 

processo de tratamento; 

4. Estimação preliminar dos custos para o estudo de viabilidade; 

5. Desenvolvimento de todos os cálculos necessários para o projeto de engenharia da 

explotação e planta de tratamento, incluindo a seleção preliminar de equipamentos; 

6. Estimação definitiva dos custos para o estudo de viabilidade; 

7. Desenho detalhado da explotação e da planta, incluindo especificações, diagramas de 

fluxo, entre outros; 

8. Estimação detalhada dos custos para o estudo de viabilidade; 

9. Construção da planta e desenvolvimento da explotação; 

10. Início (start-up) e comissionamento;  

11. Produção. 
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Para além dessas etapas necessárias para a estimação de custos na mineração deve ser 

considerada também as questões ambientais. 

Em muitas empresas mineiras, a estimação de custos é baseada em informações sobre os 

riscos de outros projetos de mineração já desenvolvidos. Para Gentry & O´Neil (1984), pode-

se estimar os custos de operação por analogia com outras minas, ao menos para certas 

operações como a produtividade do pessoal em função do equipamento utilizado, condições 

da mina, custos unitários de mão-de-obra, a rota de processo para a usina de beneficiamento, 

por modelamento de certas etapas em função de parâmetros importantes e aplicação desses 

através de coeficientes admitidos ou também através da análise detalhada do projeto. 

3.4.6.1. Métodos de Estimação de Custos de Capital 

Miranda Júnior (2011) aponta as principais técnicas usadas para a estimação de custos como 

sendo métodos de mesa redonda, o método do índice de faturamento, o método do custo 

unitário ou investimento, o método de ajuste exponencial da capacidade, custos de 

equipamentos, o método de índice de custos de componentes, estimação detalhada, 

imprevistos, engenharia e estimação dos custos de operação. 

Método de mesa redonda 

De acordo com Revuelta & Jimeno (1997), o método de mesa redonda consiste no 

estabelecimento subjetivo de um valor aproximado para um determinado projeto. Este valor é  

baseado na comparação direta com projetos similares já realizados e na experiência de seus 

participantes. Para estes autores o método consiste geralmente em reunir técnicos de 

diferentes departamentos e, em torno de uma mesa, discutir os custos totais de um projeto. 

Miranda Júnior (2011) salienta que a técnica de mesa redonda pode ser eficiente para projetos 

pequenos (que exigem menor capital inicial), também pode ser considerada como a base para 

a realização de projetos que exijam maior capital despendido, necessitando posteriormente de 

projeto detalhado para determinação de custos reais. 

Da a ineficiência deste método de estimação de custos na mineração para projetos que 

exigem grandes investimentos, são sugeridos outras técnicas que podem ser ideais e assim 

tentar prever com certa precisão os custos de um projeto de acordo com as características 
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Método do índice de faturamento 

Segundo Revuelta & Jimeno (1997), a técnica de estimação de custos por índice de 

faturamento ou de vendas é igual ao valor de venda da unidade específica do produto 

dividido pelo investimento específico do projeto. Isto significa que é simplesmente uma 

relação entre a receita do produto e o investimento do projeto, matematicamente pode ser 

representado pela equação (12): 

f

p

i

V
I         (12) 

Onde: 

if – é o índice de faturamento ou de vendas; 

Vp – é o valor de venda do produto; 

I – é o investimento ou custo a ser despendido no projeto. 

O índice de faturamento (ou vendas) no setor de mineração, varia geralmente entre 0,3 e 0,35 

(REVUELTA & JIMENO, 1997). 

Para Sousa Júnior (2012), os valores do índice de faturamento são arbitrários, ou seja, variam 

segundo as demandas dos investidores e de características específicas de cada projeto, com 

isso a sua determinação é considerada difícil nas fases iniciais de um projeto de mineração. 

Revuelta & Jimeno (1997), apresentam um exemplo para o cálculo do custo de um projeto 

pelo método de índice de faturamento, considerando que o preço de venda de um mineral 

específico é de 15.00 R$/t, um índice de faturamento de 0,35 e uma produção desejada de 

100.000 t/ano. Pretende-se saber qual seria o investimento a realizar para este projeto? 

Neste caso, o investimento total necessário seria: 

29,714.285.4$000.100
35,0

$15
RI

R

i

V
I

f

p
  

Este é apenas um exemplo para demonstrar como é feito o cálculo do investimento de um 

projeto utilizando a técnica de índice de faturamento ou de vendas. 
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Método do custo unitário ou investimento 

Este método consiste em simples multiplicação da capacidade de produção do 

empreendimento pelo custo da tonelada de material produzido ou tratado neste 

empreendimento. 

Revuelta & Jimeno (1997), afirmaram que um erro muito comum é a utilização deste método 

para valores de produção em que a capacidade seja ultrapassada para os dados presentes em 

uma determinada faixa.  

Os mesmos autores dizem que é por esta razão que foi desenvolvido um outro método 

(método de ajuste exponencial da capacidade) para tentar minimizar os erros associados a 

extrapolação dos dados de projetos anteriores. 

Método de ajuste exponencial da capacidade 

Segundo Revuelta & Jimeno (1997), este método é conhecido como regra de Williams e, é 

utilizado quando se deseja obter uma ordem de magnitude para os investimentos com uma 

precisão de mais ou menos 25%. 

De acordo com Hustrulid & Kuchta (1998), o investimento “I” de um projeto varia com a 

capacidade e o tamanho do mesmo, de tal forma que podemos estimá-lo pela equação (13): 

 xCapacidadekI         (13) 

Onde: 

k – Constante. 

I – Investimento  

x – fator exponencial ou de economia de escala. 

Fazendo uma relacção entre os investimentos inerentes a uma dada capacidade (I1) com um 

outro investimento de capacidade maior (I2), mantendo-se constante as outras variáveis como 

processos e tecnologias envolvidas no projeto de aproveitamento de bens minerais, pode-se 

definir a seguinte equação (SOUSA JÚNIOR, 2012): 
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x

Capacidade

Capacidade
II 










1

2
12        (14) 

O autor cidado no parâgrafo anterior salienta ainda que, o fator mais crítico na utilização 

desta técnica de estimação de custos na mineração é a determinação do fator exponencial x. 

D´Arrigo (2012) comenta que, para avaliação de projetos em empreendimento de mineração 

na sua fase inicial, a maioria dos avaliadores propõem regras empíricas, algumas vezes 

chamadas de regras dos polegares. Segundo este autor, uma das regras mais utilizadas na 

estimação de custos é a regra dos seis décimos. 

6,0

2

1

2

1











Capacidade

Capacidade

Custo

Custo
       (15) 

Esta técnica estimação de custos na mineração faz uma comparação de um investimento que 

se pretende avaliar (I2), a partir de uma capacidade de produção estipulada, com outro 

investimento, real, já conhecido (I1), similar no tipo de operação estabelecendo que: a relação 

entre custos iniciais e finais (custo 1 e 2) é proporcional relação de capacidades (1 e 2) de 

potência de expoente 0,6. 

Método de custos de equipamentos 

Algumas das técnicas usadas para determinação de custos, principalmente dos investimentos, 

baseiam se no cálculo dos custos dos equipamentos principais. Neste caso é utilizada a 

seguinte expressão matemática (equação 16), segundo descrito em Revuelta & Jimeno 

(1997). 

 bXaCustos          (16) 

Em que: 

X – é um parâmetro correspondente a capacidade do equipamento (em m
3
); 

a e b – são constantes ajustadas de acordo com os preços correntes para um 

determinado tipo de equipamento e seu respectivo valor para X. 
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Os mesmos autores afirmam ainda que, em muitos casos, os valores das constantes a e b se 

diferenciam para intervalos de capacidades diferentes, gerando resultados mais próximos da 

realidade.  

Método do índice de custo 

Para esta técnica de estimação de custos na mineração é preciso o levantamento inicial dos 

equipamentos que são necessários para o funcionamento da mina ou da usina de 

beneficiamento. Considerando IE o custo desses equipamentos e existindo uma relação de 

proporcionalidade destes equipamentos com o valor total do investimento, pode se 

desenvolver a equação (17) segundo descreve Revuelta & Jimeno, (1997). 

ET IKI           (17) 

Para: 

IT – Investimento total do projeto; 

IE – Investimento ou custo de equipamentos principais. 

K – Índice do equipamento 

A precisão deste tipo de estimação pode alcançar 20%, no entanto, para que se possa aplicar a 

equação (17) é necessário um maior conhecimento do projeto. Desta forma para expandir esta 

equação para uma nova ordem de fatores correlacionados e que poderão dar uma precisão 

mais elevada e aceitável para avaliação do projeto é necessário um maior número de dados 

(SOUSA JÚNIOR, 2012). 

Método de Índice de Custos de Equipamentos 

Este método é o melhoramento da técnica de índice de custo, já que no lugar de utilizar um só 

fator para um conjunto de instalação, se implementam diferentes fatores para cada categoria 

ou classe de equipamentos semelhantes. Se o custo de cada unidade principal j da instalação é 

Cj, o investimento total será dado pela equação 18 (REVUELTA & JIMENO, 1997): 

jjCKI          (18) 

Onde: 
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I – Investimento total da instalação; 

Kj – Índice de custos de equipamentos, correspondente ao equipamento da classe j; 

Cj – Custo de equipamento da classe j. 

Método de Índice de Custos de Componentes 

REVUELTA & JIMENO (1997), afirmam que ao nível de engenharia básica este é o método 

mais utilizado para a estimação de custos, este método apresenta um erro na ordem de ±15%. 

Se baseia nos métodos anteriores e o custo de equipamentos principais e auxiliares. 

   FKII jET   1)100/(1      (19) 

Para: F – Fator de custos indiretos, tais como imprevistos e engenharia. 

Estimação Detalhada 

Para Gentry & O´Neill (1984), as estimações detalhadas de custos são as ultimamente as 

técnicas mais precisas e utilizadas dos processos de estimação de custos. Esta técnica é 

baseada em desenhos de engenharia detalhada, perfis, fluxogramas e lista de equipamentos 

mostrando o número de modelos e especificações. 

As estimações detalhadas são as técnicas de determinação de custos que servem de modelo 

para a aquisição de equipamentos, assim como elementos de controle e referência durante o 

desenvolvimento e construção do projeto.  

Cada componente de custo está codificado, por exemplo custo de material, de mão-de-obra, 

de equipamentos e de serviços subcontratados. O desenvolvimento de uma estrutura de custos 

com seus códigos correspondentes ajuda a definir e localizar, de maneira completa, todos os 

custos que poderem ter sido previamente definidos (REVUELTA & JIMENO, 1997).  

3.4.6.2. Estimação de Custos de Operação 

Geralmente os custos operacionais em mineração são mais difíceis de serem estimados em 

relação aos custos de capital como afirmam Gentry & O´Neill (1984).  

Os métodos de estimação de custos operacionais são semelhantes aos métodos de estimação 

de custos de investimento ou de capital e podem ser descritos como os seguintes: método de 
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projeto similar, método de relação custo-capacidade, método dos componentes de custo e 

método de custo detalhado. 

Método de Projeto Similar 

Trata-se de uma abordagem para a estimação de custos operacionais que consiste em assumir 

que o projeto em estudo é similar ao outro já existente com custos conhecidos. Este método 

adere todos os problemas associados com o uso do projeto similar (GENTRY & O´NEILL, 

1984). 

Mesmo que haja uma informação detalhada sobre a estimação de custos, existem 

circunstâncias e condições que fazem com que o projeto em estudo seja afastado da realidade, 

esses fatores podem ser a geologia local, equipamentos de extração e de processamento e a 

estratégia da empresa (REVUELTA & JIMENO, 1997).  

Tendo em conta os fatores descritos no parâgrafo anterior é possível utilizar outras técnicas 

de estimação que consistem em aproveitar parte dos dados disponíveis como os custos com o 

pessoal e somar com os custos totais a partir das relações conhecidas entre os diversos 

componentes. 

Método de relação Custo – Capacidade  

Este método se baseia na aplicação de fórmulas em que se correlaciona os custos com as 

capacidades de produção de diferentes explotações. Basicamente é uma técnica semelhante 

aquela que se utiliza na estimação de custos de capital dado que a relação entre custos é igual 

a relação entre as capacidades de produção de potência de expoente x. 

x

Capacidade

Capacidade

Co

Co










2

1

2

1       (20) 

Com:  

Co1 – Custo de operação do projeto 1; 

Co2 – Custo de operação do projeto 2; 

x – fator de economia de escala. 
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Esta técnica de estimação de custos na mineração baseada no correlacionamento das 

capacidades dos projetos deve ser tomada mantendo constante outros fatores como o método 

de lavra e as condições políticas e governamentais. 

Método dos Componentes de Custos 

Segundo descrito em Revuelta & Jimeno (1997), a determinação de custos operacionais pela 

técnica de componentes de custos pode ser utilizada quando o projeto tem bastante 

conhecimento sobre os dados necessários para o seu cálculo, tais como a exigência de mão-

de-obra, as dimensões das obras de infraestruturas, consumo de materiais e os equipamentos 

necessários. 

Método de Custo Detalhado 

Para Miranda Júnior (2011), este método aborda os itens que compõem os custos 

operacionais, em custos indiretos e diretos. Revuelta & Jimeno (1997), salientam que os 

custos operacionais devem ser desenvolvidos a partir de custos principais, para isso, é preciso 

conhecer índices operacionais tais como consumo de combustível por hora de operação, vida 

útil dos componentes de perfuração, consumo específico de explosivos, acessórios de 

detonação e outros muitos dados. 

Com o desenvolvimento de tecnologias nos últimos anos foram criadas ferramentas de 

softwares que, segundo Carriconde (2010) tem como finalidade resolver problemas 

relacionados ao dimensionamento de equipamentos e instalações, de mão-de-obra, energia, 

estimativa de custos e análise financeira. Estes programas computacionais são MAFMO, 

SHERPA  e APEX. 

Dentre esses programas de dimensionamento, o Sherpa é referenciado para a estimação de 

custos de minas a céu aberto, onde este software combina os procedimentos de estimativa 

baseados nos processos de engenharia detalhada om dados de custos para determinar o 

investimento e os custos operacionais para o desenvolvimento e operação da mina 

(CARRICONDE, 2010). 



23 

 

3.4.7. Custos de Investimento da Mina a Céu Aberto 

A estimação de custos de investimento em minas a céu aberto é feita pelo somatório das 

estimativas parciais das operações tais como as abaixo apresentadas (D´ARRIGO, 2012 

citando NAGLE, 1988): 

 Preparação do terreno; 

 Descobertura prévia; 

 Equipamentos de mineração; 

 Instalação para manutenção de equipamentos: Energia elétrica, linhas de transmissão 

e água; 

 Supervisão do projeto, construções provisórias; 

 Enquadramento de pré-produção; 

 Capital de giro. 

3.4.8. Custos de Investimento da Mina Subterrânea 

De acordo com D´Arrigo (2012), os custos de investimento ou de capital para atividades de 

lavra em minas subterrâneas podem ser descritos como sendo custos de: 

 Escavação de acessos: 

 Desenvolvimento primário: Perfuração do poço e rampa; 

 Desenvolvimento secundário: centrais de niveis; 

 Desenvolvimento terciário: aberturas no painel como travessas, rampas e 

chaminés; 

 Desenvolvimento; 

 Instalação de torre de extração; 

 Instalações de ar comprimido; 

 Equipamentos de mineração básicos; 
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 Instalações de mineração básica; 

 Energia elétrica, linhas de transmissão e água; 

 Supervisão do projeto, construções provisórias; 

 Enquadramento de pré-produção; 

 Capital de giro. 

3.4.9. Custos de Investimento da Usina de Beneficiamento e Instalações de Superfície 

D´Arrigo (2012), apresenta os principais custos de investimento para a usina de tratamento ou 

de beneficiamento em instalações de superfície como sendo os a seguir mencionados: 

 Preparação do terreno; 

 Fundações; 

 Instalações de britagem, estocagem e transferência (correias transportadoras e 

tubagens); 

 Edificações; 

 Equipamentos de moagem e estocagem de finos; 

 Unidades de concentração; 

 Unidades de espessamentos e filtragem; 

 Unidades de armazenamento de concentrado; 

 Produção e distribuição de energia elétrica (mina/usina): gerador a carvão; gerador a 

diesel; subestação e sistema de distribuição; 

 Bacia de decantação; 

 Armazenamento de água (mina/usina): linhas de captação de água; sistema de 

bombeamento de água limpa e suja; 

 Serviços auxiliares; 

 Vias de acesso: estradas e pontes; 
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 Cidade mineira: acampamento e cidade mineira. 

Para além dos aspectos anteriormente mencionados para a determinação dos custos na 

mineração, seja para a lavra a céu aberto ou subterrânea, devem ser incluidos também no 

processo de estimação e previsão de custos, os fatores de custos ambientais relacionados com 

o processo de fechamento de minas dada a sua influência sobre o lucro do projeto. 

3.4.10. Custos Ambientais 

Muitos métodos de estimação de custos na mineração fora elaborados nas décadas muito 

antigas (década 80) como é o caso dos métodos abordados por Gentry e O´Neill (1984), 

épocas em que as questões ambientais não era uma preocupação global. Atualmente a 

consciência sobre os efeitos negativos ao meio ambiente tomou conta do mundo no geral e do 

desenvolvimento sócio econômico. 

D´Arrigo (2012) afirma que, ao condicionar o poluidor a pagar pelo dano causado ao meio 

ambiente, ele irá procurar mecanismos de reduzir essa poluição. Os custos ambientais podem 

ser relacionados com os processos de controle, prevenção e recuperação do meio ambiente. 

Na mineração, os custos ambientais são definidos por Taveira (1997) como sendo a 

antecipação, medida incorrida ou posteriormente a incorrer para atingir os objetivos de 

avaliar, reabilitar, recuperar a área degradada pela atividade de extração de bens minerais ou 

manter essa área em condições aceitáveis por meio de ações de prevenção, monitoramento e 

proteção. 

Há sempre grande desafio por parte das  entidades mineiras para estimar custos ambientais 

relacionados ao fechamento de uma mina. Sánchez (2013) ponta uma dificuldade decorrente 

da estimativa de custos de fechamento, o fato de que a maior parte das despesas relativas a 

esta fase serem realizada após o término da produção. 

O fechamento de uma mina implica custos que devem ser conhecidos antecipadamente pela 

empresa mineira de modo que estes custos sejam incluidos no projeto para a determinação do 

lucro do empreendimento. 

Os custos relacionados ao fechamento de mina devem ser estimadas logo na fase inicial de 

estudo de viabilidade econômica do projeto e atualizados periodicamente para que não se 
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venha a ter dificuldades após a cessação da produção com a falta de capital suficiente para 

suprir esta despesa. 

Para Sánchez (2013), os custos de fechamento de uma mina estão relacionados aos apectos 

seguintes:  

 Movimentação de terra e formação da paisagem; 

 Gerenciamento de materiais problemáticos quando relevantes; 

 Gerenciamento do pós-fechamento, das drenagem de aguas superficias; 

 Pesquisas e ensaios; 

 Desativação e remoção de infraestruturas; 

 Remediação da contaminação ( programa de pesquisa, manutenção e monitoramento); 

 Programas sociais mantidos após o fechamento da mina; 

 Previsão para estalação de infraestrutura adicional se exigida no acordo do uso futuro; 

 Custo de planos de contingência e das medidas de monitoramento e manutenção 

durante a suspensão temporária. 

Ribeiro (1998) salienta que, os custos ambientais devem compreender todos aqueles 

relacionados, direta ou indiretamente com a proteção do meio ambiente, tais como: 

 Toda formas de amortização (depreeciação, amortização e exaustão) dos valores 

relativos aos ativos de natureza ambiental prossuido pela companhia; 

 Aquisição de insumos próprios para o controle, redução ou mesmo eliminação de 

poluentes; 

 Disposição dos resíduos poluentes; 

 Tratamento de recuperação, restauração de área afetadas; 

 Mão-de-obra utilizada nas atividades de controle, preservação e recuperação do meio 

ambiente. 
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A estimação de custos ambientais assim como as suas variações devem ser incorporados no 

projeto de forma que a lucratividade seja determinada ou prevista logo no início das 

atividades de produção mineira. 

Ribeiro (1998) afirma que, os custos ambientais precisam ser corretamente identificados, 

mensurados e informados para subsidiar o processo de gestão econômica da empresa, como 

também para satisfazer as necessidades informativas dos usuários externos. 

3.4.11. Minimização dos Custos 

É um dos principais objetivos de qualquer empreendimento minimizar os custos de 

investimento e operacionais. Os principais elementos que formam os custos na atividade de 

mineração são identificados em custos fixos e variáveis que englobam os custos indiretos e 

diretos respectivamente. 

Considerando a minimização dos custos como sendo segundo objetivo do projeto de 

planejamento de lavra de minas ou de qualquer projeto e considerando ainda que K é o custo 

por unidade de qualidade do produto mineral podemos ter a equação (21) conforme descrito 

em Bhattacharya (2003):  

Q

C
K t  va

f C
Q

C

dQ

dK
 2       (21) 

Neste caso, no sentido de minimizar os gastos do projeto ou empreendimento mineiro, a 

derivada do custo por unidade de qualidade do produto mineral em função da taxa de 

produção da mina deve ser igual a zero, segundo mostra a equação (22):  
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Como se pode observar na equação (23), a determinação da capacidade de produção (Q) 

contrariamente do caso da equação (8) correspondente a determinação da taxa de produção 

em função da maximização do lucro na mineração, a taxa de produção em função da 

minimização dos custos depende basicamente dos custos fixos e dos custos variáveis 

acrescentados. 
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3.4.12. Controle de Custos na Mineração 

O controle de custos em empreendimentos mineiros deve ser feito para que seja identificada 

uma forma eficaz para o cumprimento do segundo objetivo de projeto de mineração 

(minimização dos custos), seja também para o alcance das metas de produção ou ainda para a 

maximização dos lucros ou benefícios inerentes a esta atividade.  

Hartman & Mutmansky (2002) afirma que, as categorias de custos podem ser controladas e 

determinadas a partir do conhecimento do sistema de mineração (custos de perfuração, 

desmonte, transporte e enchimento ou reposição sao juntos as categorias de custos que podem 

ser monitoradas e controladas). 

Para Seeley (1990), esse controle pode não ser restrito a inovação ou a utilização de 

mudanças de tecnologias. Os custos de transporte na mineração ainda continuam a crescer 

significativamente e o controle de custos dentro dos empreendimentos de mineração afeta 

tanto a maximização dos lucros quanto a minimização dos custos. O mesmo autor aponta 

algumas razões da variação dos custos na atividade de mineração como sendo as seguintes: 

1. Escala de Produção: as operações de grande escala apresentam baixo custo porque os 

gastos fixos por unidade são baixos; 

2. Capeamento: uma menor relação estéril/minério proporciona algumas vantagens 

como a redução de custos; 

3. Equipamentos: a maquinaria moderna, de grande porte, automatizada ou controlada 

por computador proporciona as operações uma vantagem significativa em relação aos 

custos de produção. 

As despesas totais de uma operação de mina não podem ser reduzidas significativamente pelo 

capital expendido uma vez que existem muitos outros fatores associados ao aumento de 

custos nas operações mineiras. Baixo capital expendido deve ser para a mudança na 

tecnologia, nas técnicas de lavra, o incremento no tamanho dos equipamentos ou aumento da 

eficiência opracional (SEELEY, 1990).  

O autor citado afirma ainda que uma pequena alteração no porte do equipamento, por 

exemplo, pode produzir benefícios econômicos. Ele dá o exemplo de substituição de 

caminhões com capacidades de 100 toneladas por outros com capacidades maiores como os 

de 170 toneladas, e afirma que podem retornar o investimento inicial em pouco. 
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O exemplo acima apresentado serve apenas para ilustrar que o controle de custos na atividade 

mineração é um procedimento que deve ser utilizado para gerar proveitos ou benefícios uma 

vez que os custos constituem um dos parâmentos essenciais para a determinação do lucro.  

A tabela 1 adotada de Seeley (1990), apresenta dados para cálculo dos benefícios econômicos 

de um empreendimento mineiro através do aumento no tamanho do equipamento de 

transporte. 

Nesta tabela pode se verificar uma significativa redução de custos pela mudança da 

capacidade dos equipamentos de transporte, a substituição destes equipamentos com 

capacidades maiores implicará uma redução no próprio número de equipamentos, redução de 

mão-de-obra e consequentemente no tempo de trabalho e os custos associados. 

Tabela 1. Benefícios econômicos pela mudança no tamanho do equipamento de transporte 

    Caminhões de 100 t Caminhões de 170 t 

Número requerido   38 24 

Pessoal: motoristas 124 76 

  mecânicos 48 30 

  serralheiros 12 8 

  Tyreman 3 3 

  electricistas 8 5 

  trablhadores 8 5 

  Total 203 127 

        

Horas operacionais anuais: minério 121.700 73.000 

  rocha 120.100 72.300 

  Total 241.800 145.300 

Custo por hora de operacao ($)   70 90 

Total de custo operacional direto ($) 16.926.000 13.077.000 

Custo de capital ($): cada   900.000 

  Total   21.600.000 

        

Custo operacional anual reservado     3.849.000 

Fonte: SEELEY (1990) 

Onde: t – é a tonelagem 

3.5. Receita (Valor do Produto) Mineral 

A receita ou valor do produto mineral é o elemento mais importante que qualquer 

emprendimento deseja obter para melhor definir os seus lucros. Na mineração, este elemento 

é obtido pela venda das commodities minerais.  
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Para Gentry & O´Nell (1984), a receita mineral anual é determinada multiplicando as 

quantidade de materiais produzidos e vendidos durante o ano pelo preço de venda por cada 

unidade do produto. 

Segundo Tulcanaza (2015), a receita ou valor das commodities minerais obtido através do 

aproveitamento (extração e beneficiamento) do minério dentro de depósito minerais é 

representada geralmente por uma fórmula que pode estar ligada explícita ou implicitamente 

ao preço do metal recuperado. 

Ding, et al. (2007) definem este valor como sendo a renda da venda por unidade de produto 

mineral no mercado, com isso o valor do bem mineral é simplesmente o preço do bem 

mineral extraído e tratado, matematicamente a receita total unitária é representada pela 

equação (24): 

pRtu           (24) 

Para:  

Rtu – Receita total unitária e;  

p – Preço do metal 

Definido o nível de produção e o preço unitário do bem mineral a ser aproveitado, a 

estimação da receita mineral é obtida mediante uma simples multiplicação entre a quantidade 

de venda prevista e o preço estimado (FERREIRA & ANDRADE, 2004).  

Para além da quantidade e preço de venda do produto mineral, a receita está associada à 

outros fatores como é o caso do teor do minério e recuperação do metal os quais influenciam 

o seu aumento ou diminuição. Contudo,  Birch (2015), apresenta a equação da receita unitária 

– Ru incorporando os fatores teor de corte e recuperação do metal para além do preço de 

venda do mineral: 

prgRu          (25) 

Onde: 

g – representa o teor (grade) do metal em g/t; 

r – é a recuperação do metal em %. 



31 

 

Em relação a receita do bem mineral, Verly (2005) afirma que existem dois possíveis valores 

para um dado bloco de mineração: Valor recuperado e potencial. Segundo este autor, o valor 

recuperado corresponde ao valor  obtido a partir da classificação do bloco (p*r*g-cm-cp), isto 

para o bloco considerado minério e (-cm) para bloco de estéril. O valor potencial é aquele 

correspondente a classificação correta do bloco. 

Os valores dos blocos de material (recuperado e potencial) são iguais quando esses blocos são 

classificados de forma correta. Considerando que o indicador i(g, gc) é definido como sendo 1 

para bloco de estéril e 0 para bloco de minério, então podemos ter a  seguinte expressão: 

   ccc ggggggi  ,0;,1,       (26) 

Para:  

g – teor do bloco e gc – teor de corte. 

Dimitrakopoulos & Godoy (2014), afirmam que no cenário de erro de classificação do bloco 

de minério como estéril, a receita potencial (Rp) corresponde ao metal não extraído e não 

aproveitado subtraindo os custos de mineração (cm) e beneficiamento (cp) segundo ilustra a 

equação (27): 

mpp ccgrpR         (27) 

Onde: 

r – recuperação do metal; 

Basicamente, a receita do bem mineral é definida pelo preço do produto mineral, o qual 

determina o valor do empreendimento mineiro. Os seguintes fatores tem uma influência sobre 

a receita no contexto da mineração, segundo descrito em Baurens (2010):  

 A tonelagem anual de minério extraído e processado;  

 A taxa de produção do minério;  

 A recuperação metalúrgica do produto vendável e;  

 O preço das commodites.  
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Para Mackenzie e Doggett (2000) citados por Miranda Júnior (2011), a estimativa da receita 

anual para o desenvolvimento de um projeto de mineração deve levar em consideração os 

seguintes fatores: 

 Reservas geológicas de minério; 

 Fator de diluição; 

 Fator de recuperação da mina; 

 Capacidade da usina de tratamento; 

 Preço do bem mineral; 

 O mercado de venda ou consumidor; 

 Inventário na fundição. 

Vários conceitos da receita mineral abordados por diferentes autores (Miranda Júnior (2011), 

Baurens (2010), Dimitrakopoulos & Godoy (2014) e Verly (2005)) incorporam fatores que 

influenciam a sua determinação ou estimação. Estes fatores são resumidos em preço das 

commodities minerais, teor do minério, recuperação do metal e as capacidades de produção 

do bem mineral. 

3.5.1. Tonelagem Anual de Minério Extraído e Processado 

Baurens (2010), afirma que em relação ao produto mineral extraído e processado poderão 

existir compradores da última hora para o caso dos principais metais preciosos e de base, a 

quando da sua fundição e refino mas em muita das vezes, as empresas de mineração celebram 

acordos com os consumidores ou compradores para reduzir o risco de preços das 

commodities e também para garantir o lucro desejado.  

A celebração dos acordos entre as empresas mineiras e compradores, além de reduzir o risco 

do preço dos bens minerais evita também a acumulação de material já tratado sem mercado 

de venda e consequentemente a desvalorização do produto, redução da receita e prejuizo do 

empreendimento. 



33 

 

3.5.2. Taxa de Produção do Minério 

Segundo descrito em Miranda Júnior (2011),  a taxa de produção está associada a capacidade 

de produção do bem mineral ao longo de um determinado tempo. A sua estimativa depende 

de muitos fatores tais como: distribuição espacial da jazida mineral, reservas lavráveis, 

técnica de lavra, preço das commodities e mercado de venda ou consumidor. 

Desta forma estes fatores entram diretamente na determinação da produção. Os custos de 

produção também são tomados em conta na determinação da capacidade de produção. 

De acordo com Ferreira & Andrade (2004), a escolha do tamanho ótimo da mina é feita com 

base na combinação entre o nível de produção do bem mineral e o teor de corte (cut-off 

grade). O nível ou taxa de produção de um projeto de mineração está associado ao mercado 

de venda e o volume de reservas lavráveis do depósito mineral. Os mesmos autores, 

comentam ainda que em relação ao mercado de venda poderá haver três hipóteses para as 

quais se define o capacidade de produção de um empreendimento mineiro: 

 O mercado está saturado e portanto não oferece mais possibilidades para a entrada de 

novos fornecedores; 

 O mercado existe, contudo é limitado a um determinado nível ou taxa de produção; 

 O mercado não oferece restrição quanto ao nível de produção máxima que poderá ser 

ofertado pelo empreendimento. 

Baurens (2010), afirma que na avaliação de uma mina já existente, as taxas futuras de 

produção geralmente são previstas de forma confiável com base na experiência operacional 

histórica, ao contrário, a avaliação deve ser baseada em uma taxa de produção do projeto.  

Para o citado autor, a avaliação deve basear-se em uma taxa estimada de produção de minério 

que no primeiro ano varia de 60 a 75% da taxa de concepção, dependendo da complexidade 

do ciclo e circuito de explotação mineira. 

Para estimar a taxa de produção e vida ótima de explotação mineira, fórmulas empíricas 

desenvolvidas e bastante difundidas são utilizadas, objetivando avaliações preliminares de 

projetos de mineração (MIRANDA JÚNIOR, 2011). O citado autor, a primeira fórmula é a 

denominada Regra de Taylor, que é aplicável, em princípio, a qualquer tipo de jazida mineral 

e não depende do método de lavra segundo mostra a equação (28): 
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)2,01()(5,6 25,0  elRVOE     (28) 

Para: 

VOE – Vida Ótima de Explotação em anos; 

Rel– Reseva lavrável em milhões de toneladas. 

A determinação do Rítmo Ótimo de Produção (ROP) ou capacidade ótima de produção é 

dada pela equação (29): 

)2,01()(25,0 75,0  elRROP    (29) 

Para Orche Garcia (1999), a fórmula de Taylor para o cálculo de produção anual pode ser 

apresentada por: 

)2,01(25,0
75,0

 ela RP        (30) 

Com: 

Pa – Produção anual ótima em milhões de toneladas/ano; 

ROP – Ritmo Ótimo de Produção  

3.5.3. Recuperação do Metal 

Miranda Júnior (2011) afirma que, na valoração de receitas do bem mineral, a recuperação 

tem uma importância fundamental e a diluição sempre deve ser mensurada. O mesmo autor 

salienta que a tal diluição pode estar relacionada às atividades de lavra (técnica de lavra 

aplicada) e a diluição associada a própria estrutura do depósito (material estéril na 

mineralização) dificultando deste modo uma lavra seletiva. 

O fator de recuperação do metal deve ser em função do teor de minério extraído e do nível de 

recuperação metalúrgica. Normalmente a recuperação metalúrgica é estimada em função da 

recuperação na mina.  

Baurens (2010) comenta que, dependendo do tempo de operação de uma mina, a taxa de 

produção, o teor do minério extraído e a recuperação metalúrgica são razoavelmente bem 

identificados e, até certo ponto, pelo menos, controláveis. 
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Revuelta & Jimeno (1997) afirmam que, na prática as recuperações mineiras oscilam de 65 à 

95% dependendo portanto do tipo de depósito mineral e a técnica de lavra aplicada. Para os 

memos autores, as recuperações mineralógicas e metalúrgicas variam, geralmente, entre 85% 

e 95% respectivamente podendo ser menores quando se trata de minérios complexos e de 

textura mais fina. 

3.5.4. Preço das Commodities Minerais  

O preço do bem mineral é o fator chave na estabilidade econômica de qualquer 

empreendimento assim como de um projeto mineiro a partir de uma perspectiva de avaliação 

técnico – econômica e o planejamento de mineração.  

O preço das commodities é uma variável mais complexa de ser estimada, isto é, quando 

superestimado pode indicar um retorno favorável para um projeto duvidoso e de forma 

semelhante, quando subestimado pode provocar a rejeição de um projeto que, a rigor, pode 

ser um bom investimento perdendo assim uma oportunidade lucrativa (FERREIRA & 

ANDRADE, 2004). 

Em relação à previsão dos preços das commodities minerais para avaliação de projetos de 

mineração, Wellmer et al. (2008), afirmam que o desenvolvimento histórico de preço de um 

metal específico (ou das commodities em geral) deve ser aplicado como referência para 

projeções futuras; para esse propósito, existe uma fonte confiável, ou seja, um livro de 

consulta “Metal Statistics”, feito pelo World Bureau of Metal Statistics na Inglaterra, que a 

partir dele se deve observar as seguintes regras práticas de previsão do preço: 

 Não se deve escolher um preço do topo: tempos de “boom” não duram para sempre; 

 O preço de alguns metais é estabelecido pelo produtor (como zinco, níquel, 

molibdênio e alumínio). As flutuações dos preços de produtores são menos erráticas 

do que movimentos de preço em bolsas de metais, contudo, é aconselhável escolher 

um preço que se aproxima do produtor. 

O preço dos bens minerais, assim como de quaisquer outros bens e serviços corresponde ao 

acordo entre os produtores e compradores ou consumidores ao abrigo da lei do mercado, 

estando sujeito às influências da oferta e da demanda, às intervenções por parte dos diversos 

agentes econômicos e às restrições legais. 
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De acordo com Miranda Júnior (2011), os preços das commodities minerais são formados 

pela lei da procura e oferta, mas existem outros fatores envolvidos como sendo a escassez do 

produto, a natureza de um dado bem mineral, o custo de obtenção desse bem mineral e a 

existência de outros produtos concorrentes e substitutos. 

Para Mobtaker & Osanloo (2015), o teor de corte, a reserva mineral, a capacidade de 

produção da mina e custos de mina (custo de capital inicial e operacional) são juntos tratados 

em um ciclo e todos dependem do preço de minério. Os mesmos autores afirmam ainda que a 

flutuação do preço do metal afeta o planejamento e produção da mina. 

Geralmente, o operador de minas por si só não é capaz de controlar o preço de venda das 

commodities minerais, pois, o preço é controlado também pelo mercado internacional através 

da lei da oferta e demanda.  

Baurens (2010) afirma ser verdade que, os preços futuros das commodities minerais são 

difíceis de prever com exatidão, mas ele salienta ainda que, isso não quer dizer que não existe 

nenhuma outra forma que deve ser utilizada para prevê-los. Portanto, uma completa previsão 

de preço, bem fundamentada de oferta e demanda é uma parte importante de qualquer 

avaliação do projeto.  

Existe sempre uma grande incerteza e risco inerente a qualquer previsão do preço das 

commodities dentro das atividades de mineração, todavia, existem disponíveis trabalhos de 

simulação de preço de vendas de minério que, segundo Assis (2016), passam de simulação 

gaussiana e outros métodos para tentar predizer o preço do mineral com maior grau de 

certeza. 

E para modelar o comportamento incerto dos preços das commodities, Barr (2012) afirma 

que, uma equação diferencial estocástica é utilizada. Segundo este, modelos estocásticos são 

uma coleção de funções que envolvem um componente aleatório ou incerto. Esta abordagem 

é coerente com as práticas atuais utilizadas na fixação dos preços das commodities 

subjacentes. 

Existem várias equações estocásticas que descrevem diferentes tipos de comportamento 

probabilístico dos preços de venda das commodities. Dentre os modelos estocásticos mais 

utilizados para aplicações no cálculo dos preços dos bens minerais ou quaisquer commodities 
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se encontra o Movimento Geométrico Browniano (MGB) e o Movimento de Reversão à 

Média (MRM). 

No modelo geométrico browniano (MGB), a equação que descreve o processo estocástico 

relativamente a uma variável aleatória p (preço) é dada pela equação (31) segundo descrito 

em Neves (2010): 

pdzpdtdp            (31) 

Para: 

α e σ – correspondem aos parâmetros drift e variância. 

p – é o preço das commodities. 

dz – é o incremento do processo de Wiener. 

Normalmente o MGB é um processo utilizado para modelar os aspetos financeiros como 

preço de ações, taxas de juros, preços de produtos  e outras variáveis econômicas.  

A restrição que pode existir na aplicação do movimento geométrico browniano, é o fato de 

que este processo diverge levando p(t) para o infinito, e assim alguns modelos que seguem o 

MGB podem não ser muito realistas (BRANDÃO, 2000). 

A figura 3 foi adotada de Brandão (2000) e mostra a previsão ótima do preço de commodities 

utilizando processos estocásticos MGB. Um percurso foi criado através da simulação desde 

de 1950 até 1974 e as previsões foram feitas até 2000. Segundo o autor citado, o MGB é um 

processo de Markov, então ele segue a propriedade de Markov que diz que só o valor atual de 

preço em função do tempo - p(t)  é necessário para realizar previsões futuras. 
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Figura 3. Previsão do preço por Movimento Geométrico Browniano – MGB 

Fonte: BRANDÃO (2000) 

No movimento geométrico browniano, p assume uma distribuição lognormal, então, com 

F(p)=ln p, então se tem uma distribuição normal, cujo valor esperado de p não depende da 

variância, e é dado pela equação (32) abaixo apresentada (MATIAS et al., 2004): 

   teptp  0        (32) 

A figura 4 foi adaptada de Barr (2012), ilustra três simulações do preço de ouro em função do 

tempo utilizando o Modelo Geométrico Browniano (MGB). Neste processo estocástico de 

previsão do preço das commodities, nota-se como as simulações tendem a fazer crescer o drift 

para um valor positivo de μ, contudo, essas flutuações fazem crescer e decrescer por impacto 

do termo estocástico, σtdp. 

 

Figura 4. Simulação do preço de ouro utilizando o Modelo Geométrico Browniano – MGB 
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Fonte: Barr, (2012). 

Matias et al (2004), comentam que enquanto no MGB os preços tendem para longe do ponto 

de origem conforme se observa na figura 4, no padrão de comportamento denominado de 

Tendência de Reversão à Média, ainda que os preços subam e desçam aleatoriamente, no 

longo prazo, tendem a voltar para o custo marginal de produção. O processo simples de 

reversão à média é dominado Processo de Ornstein-Uhlenbeck, e é dado pela seguinte 

equação: 

  dzdtppdp          (33) 

Onde: ղ  – é a velocidade de reversão e p  é o nível normal de p para o qual p tende a 

reverter. 

Matias et al. (2004), afirmam ainda que no processo de Reversão à Média o valor esperado de 

p depende da diferença entre p  e p, assim, se o valor esperado de p  for maior ou menor que 

o valor esperado de p, é mais provável que os preços caiam ou subam no curto prazo. Isto 

significa que este tipo de comportamento não possui incrementos independentes, ainda que 

satisfaça as propriedades de Markov. 

No Processo de Reversão à Média, o valor esperado de p é dado pela seguinte expressão 

matemática: 

    teppppt   0         (34) 

O gráfico (preço de ouro em função do tempo) da figura 5 foi adotado de Barr (2012) e ilustra 

o comportamento do preço da commodity ouro para três simulações usando o modelo de 

reversão à média (MRM). Nessa simulação, Barr considerou a velocidade de reversão ser 

igual a um (ղ =1), a variância (σ=0,25) e o preço de ouro igual a $1,100.  

Nesse processo de previsão dos preços das commodities, mostra-se que em todas simulações 

(simulação 1, 2 e 3) a flutuação do preço está em torno do preço de equilíbrio ($1,100), 

diferenciando-se do MGB em que isto não acontece, isto é os valores simulados tendem a 

divergir. 
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Figura 5. Simulação do preço de ouro usando o Modelo de Reversão à Média – MRM 

Fonte: Barr, (2012). 

 

Para Azimi et al. (2012) citando Schwartz (1997), o MGB é adequado para variáveis que 

exibem uma tendência constante, como é o caso de preços de metais preciosos, enquanto que 

o MRM é apropriado para variáveis de modelagem que tem um nível de equilíbrio de longo 

prazo, tais como preço de metais básicos.  

3.5.5 Valor do Concentrado com Custos de Processo dependentes do Teor do Metal 

Tulcanaza (2015), apresenta a expressão matemática do valor do concentrado com custos de 

processo dependentes do teor do metal da seguinte maneira, equação (35): 

SqgGpV g  )(*)()(        (35) 

Em que: 

V(g) – valor da unidade de concentrado de teor g ($/t con) com (con = concentrado); 

G – gastos de fundição, refino e comercialização por unidade de metal ($/t); 

g – teor do metal (%) 

q – perdas metalúrgicas (% do metal); 

S – gastos por unidade de concentrado durante o transporte para o processo de 

fundição e refino ($/t). 



41 

 

3.5.6. Teor de Corte 

O teor de corte é um dos parâmetros mais importantes na exploração de bens minerais devido 

a sua influência sobre o benefício econômico total dos empreendimentos de mineração. Uma 

pequena diferença ou alteração no teor de corte pode ter um grande impacto sobre a 

lucratividade do empreendimento mineiro, por isso a sua importância neste trabalho.  

Para Thompson & Barr (2014) na engenharia de minas, os engenheiros de minas utilizam o 

termo teor para descrever a fração do metal que é contido em uma massa rochosa. Para este 

autor, o teor de corte é o teor mínimo que é requerido numa dada massa rochosa para que este 

se considere minério. 

Em muitas operações de minas, o teor de corte é o critério principal por meio do qual os 

especialistas de mineração tomam decisões daquilo que será considerado minério e estéril. A 

escolha do teor de corte pode afetar diretamente a lucratividade de uma empresa mineira. 

Na ordem de maximizar a média dos objetivos econômicos a partir de operações mineiras, a 

escolha do teor de corte pode considerar dois aspectos importantes: o valor do dinheiro no 

tempo e a variação da distribuição espacial de teor no depósito (GU et al. 2010). 

O teor de corte na mineração foi sempre objeto de muita investigação e decorridos muitos 

anos de pesquisa, a escolha deste elemento está sendo um problema de difícil resolução. Com 

isso, muitas técnicas utilizando ferramentas de softwares modernos estão sendo 

desenvolvidas para resolver os problemas relacionados à modelagem do teor de corte em 

projetos de mineração. Neste caso dois aspectos podem ser considerados fundamentais na 

resolução dos problema de teor de corte, conforme descreve Gu et al. (2010): 

1. Teor de corte de natureza dinâmica com respeito ao tempo e; 

2. Teor de corte de natureza dinâmica com respeito ao espaço. 

De outra forma, o teor de corte ótimo varia com o tempo e lugar dentro de um depósito 

mineral e estes fatores constituem um problema na tomada de decisão dentro de processos de 

planejamento do projeto devido a incertezas relacionadas a este elemento e sua resolução 

passa por processos de programação estocástica que incorporam essas incertezas. 

Yasrebi et al. (2015), afirmam que um dos grandes problemas em muitas atividades de 

mineração é como definir o teor de corte ótimo, o qual determine o teor  que diferencia aquilo 



42 

 

que é minério e estéril num depósito ou jazida mineral, incluindo o minério que é extraído em 

tempos diferentes fora do período de vida útil da mina. Contudo, a definição de um teor de 

corte otimizado é uma função importante que tem sido monitorada durante toda a vida da 

mina. 

Para Ding et al. (2007), a maximização do valor presente líquido do empreendimento é uma 

das técnicas mais frequentemente adotadas na indústria de mineração para a determinação de 

diferentes parâmetros das operações mineiras, como teor de corte, taxa de produção da mina, 

vida útil da mina, dentre outros. 

O valor presente líquido de um projeto de mineração é o total de fluxo de caixa anual de 

produção descontado para o tempo presente. O modelo mais abrangente de determinação da 

estratégia ótima do teor de corte que maximize o valor presente líquido dos fluxos de caixa 

foi desenvolvido por Lane (1964).  

O modelo de Lane revela que o teor de corte ótimo depende não apenas dos parâmetros 

econômicos, mas também de todos os recursos tecnológicos mais importantes de mineração, 

tais como taxa de produção da mina, processamento e refino, comercialização, a configuração 

e a geologia da jazida e a qualidade do concentrado para a fundição (AZIMI et al. 2012). 

A figura 6 foi adaptada de Azimi & Osanloo (2011) e ilustra as interações entre a estratégia 

ótima do teor de corte e outras partes do processo de planejamento do projeto de lavra de 

minas a céu aberto. Como se pode observar nesta figura, no algorítmo de otimização do teor 

de corte são imputados dados referentes aos aspectos econômicos (preços e custos), 

capacidades de produção e sequência de extração do mineral.  
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Figura 6. Fundamentos do modelo de Lane para a otimização do teor de corte 

Fonte: Azimi & Osanloo (2011) 

O teor de corte econômico pode ter restrição pela mineração, processamento e/ou 

capacidades de comercialização. Consequentemente, seis casos surgem dependendo daquilo 

que são os fatores limitativos das restrições: mineração, concentração e refino e/ou 

combinação destes. 

Considerando que a capacidade de mineração é a restrição que rege, depois o tempo (T) 

necessário para minerar o material Qm é dado pela equação (36) segundo descrito em 

Gholamnejad (2008): 

M

Q
T m          (36) 

Para o mesmo autor, a quantidade do produto (Qr) está relacionado com a quantidade de 

minério enviado para o concentrador (Qc) pela seguinte relação matemática: 

cr grQQ           (37) 

No sentido de encontrar o teor que maximize o proveito ou benefício econômico subrestrição 

da capacidade de mineração, Gholamnejad (2008) afirma que, a derivada da função benefício 

(Fb) deve ser tomada em função do teor do minério segundo a equação (38): 

      
dg

dQ
Mfhc

dg

dQc
hcgrcp

dg

dFb m
mcr     (38) 



44 

 

Tendo em consideração que a quantidade do material a ser extraído é independente do teor de 

corte, a derivada dessa quantidade de material em função do teor de corte é igual a zero de 

acordo com a equação (39): 

0
dg

dQm          (39) 

Sendo assim, a derivada do benefício em função do teor de corte nos empreendimentos de 

mineração é dada pela equação (40) ou seja: 

    
dg

dQ
hcrgcp

dg

dFb c
cr       (40) 

O valor mínimo aceitável de g é aquele que anula o benefício econômico em função do teor 

de corte, isto é, aquele valor que torna a função benefício igual a zero segundo se observa na 

equação (41): 

0
dg

dFb
         (41) 

Assim, o teor de corte baseado na restrição de mineração (gm)  vai ser o valor de g que torna a 

expressão (42) igual a zero (GHOLAMNEJAD, 2008): 

     0 hcrgcp cr       (42) 

Finanalmente tem-se a expressão matemática do teor de corte ótimo capaz de maximizar o 

benefício econômico do empreendimento mineiro subrestrição da capacidade de mineração 

dada pela equação (43):  

 rcp

hc
gg

r

c
m




         (43) 

Considerando que a taxa ou capacidade de concentração é a restrição que rege, em seguida o 

tempo é controlado pelo concentrador, Gholamnejad (2008) apresenta a expressão para o 

cálculo do tempo de concentração, que é a relação entre a quantidade de material a ser 

alimentado no concentrador e a capacidade máxima do concentrador, conforme descreve a 

equação (44): 
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C

Q
T c          (44) 

Neste contexto, a função benefício subrestricão da capacidade de concentração pode ser dada 

pela equação (45): 

   hQQQ
C

f
cQcQcpFb cmccmmrr 






     (45) 

O mesmo procedimento que foi feito para os casos anteriores (cálculo do teor de corte ótimo 

que maximize o benefício subrestrição de mineração) é seguindo para a determinação deste 

subrestrição da capacidade de concentração.  

Neste caso, o teor de corte ótimo quando o concentração é a restrição limitante (gc) é dado 

pela equação (46) que representa a expressão matemática para o cálculo do teor de corte que 

torne o benefício econômico máximo subrestrição da capacidade de concentração ou 

tratamento.: 

 rcp

h
C

f
c

gg
r

c

c



        (46) 

Para determinar o teor de corte ótimo, visando amaximização do benefício econômico dos 

empreendimentos de mineração subrestrição da capacidade de refino, consideremos a taxa de 

refinaria como fator limitante, em seguida o tempo é controlado pelo refino. Gholamnejad 

(2008) apresenta a expressão matemática que determina esse tempo de refinação dada pela 

relação entre a quantidade de material produzido fora do período de produção e a capacidade 

máxima de refinaria e/ou comercialização segundo a equação (47): 

R

Q
T r          (47) 

Então, a função benefício dos projetos de mineração subrestrição de refino pode ser dada pela 

equação (48): 

   hQQQcQcQ
R

f
cpFb cmccmmrr 





      (48) 
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Como demonstrado em passos anteriores para a determinação dos teores de corte ótimos 

subrestrições das capacidades de mineração e de concentração (gm e gc), o teor de corte ótimo 

quando a capacidade de refino é a restrição limitante do projeto no sentido de maximizar o 

benefício econômico do empreendimento de mineração pode ser dado pela equação (49): 

  r
R

f
cp

hc
gg

r

c
r





 


        (49) 

A expressão 49 representa a equação matemática do cálculo do teor de corte ótimo que torne 

o benefício máximo subrestrição da capacidade de refino. 

Onde: 

Fb – é a função benefício; 

M – corresponde à capacidade máxima de produção a ser extraída na mina em termos 

de toneladas por ano (t/ano); 

Qm – é quantidade ou o montante de material a ser minerado ou extraído;  

C – corresponde à capacidade máxima do concentrador em termos de toneladas por 

ano (t/ano); 

Qc – é quantidade de minério que será enviado no concentrador; 

R – corresponde à capacidade máxima de refino e/ou comercialização em termos de 

toneladas por ano (t/ano); 

Qr – é o montante do material produzido fora do período de produção; 

cr – representa todos os custos incorridos nos estágios de produção e venda do bem 

mineral; 

h – são custos de reabilitação; 

cc – custos de concentração; 

r – recuperação do metal ( em percentagem); 

f – são custos fixos fora do período de produção. 
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Hustrulid & Kuchta (2006) apresentaram duas tabelas de determinação do teor de corte ótimo 

considerando as restrições (mineração, concentração e refino) para a maximização dos 

benefícios econômicos dos projetos mineiros, a primeira tabela considera apenas uma 

restrição e a segunda considera duas restrições como fatores limitantes.  

A tabela 2 foi adaptada de Hustrulid & Kuchta (2006), apresenta as equações matemáticas da 

determinação do teor de corte ótimo considerando apenas uma restrição como fator limitante 

para a maximização do benefício econômico do empreendimento de mineração (restrição sob 

capacidade de mineração ou de concentração ou de refino). 

Tabela 2. Equação do teor de corte sob uma restrição para maximizar o benefício do projeto. 

Teor de Corte Restrição 

)( r

c
m

cpr

c
g


  

 

Mineração 

)( r

c

c
cpr

C

f
c

g




  

 

Concentração 

)(
R

f
cpr

c
g

r

c
r



  
 

Refino 

Fonte: Adaptada de Hustrulid & Kuchta, (2006) 

A tabela 3 foi adaptada de Hustrulid & Kuchta (2006), ela apresenta as equações matemáticas 

de determinação do teor de corte ótimo tendo em conta duas restrições como elementos 

principais para a maximização do benefício econômico do empreendimento de mineração 

(restrição sob capacidade de mineração e concentração, refino e concentração e mineração e 

refino). 
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Tabela 3. Equação do teor de corte considerando duas restrições para maximizar o benefício do projeto. 

Teor de Corte Restrição 

    mccmccmmcmmc gggsegggsegg ,,,,   Mineração e Concentração 

    rccrccrrcrrc gggsegggsegg ,,,,   Refino e Concentração 

    mrrmrrmmrmmr gggsegggsegg ,,,,   Mineração e Refino 

Fonte: Adaptada de Hustrulid & Kuchta, (2006) 

Gholamnejad (2008), aponta a importância da necessidade de otimização do teor de corte em 

empreendimentos de mineração como sendo: 

 Melhora o fluxo de caixa do projeto de mineração tanto a longo ou curto prazo e; 

 Permite a simulação das configurações de mineração, processamento, pilhas de 

minério, para determinar qual das configurações produz máximo benefício 

econômico. 

Segundo Asad (2007), a determinação do teor de corte ótimo que maximize o valor presente 

líquido (VPL) em qualquer operação de mina é influenciada por parâmetros econômicos 

incluindo o preço do bem mineral, custos de operação, capacidade da mina, de tratamento e 

de refino e distribuição do teor no depósito mineral. 

Lane (1964) propôs um algorítmo para determinar o teor de corte que maximiza o 

benefício/valor presente líquido de um projeto sob restrições das capacidades de mineração, 

beneficiamento e de refino. Esta estratégia de otimização foi baseada em elevar o teor de 

corte acima do teor de equilíbrio, isto resultou no aumento do teor médio de material que foi 

enviado para a usina de tratamento e, consequentemente, a quantidade do fluxo de materiais e 

dinheiro produzido por ano também aumenta. 

Neste caso aumentando o teor de corte, por um lado, pode resultar no aumento da quantidade 

de material estéril que tem de ser removido e, consenquentemente, esta remoção de grandes 

volumes de material sem valor econômico envolve custos adicionais, estes custos podem 

diminuir significativamente o benefício do projeto mineiro. 
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No entender de Barr (2012), a variação do teor de corte tem impactos profundos sobre a  

economia e o desenvolvimento do projeto, isto é, o aumento do teor de corte implicará uma 

redução da porção do minério dentro do depósito ou jazida mineral, enquanto que o teor 

médio do minério irá aumentar. A sua redução terá um impacto contrário ou seja, a 

diminuição do teor de corte implicará o aumento da fração do depósito, o teor médio irá 

diminuir. 

A modificação ou alteração do teor de corte na mineração poderá impactar não somente a 

quantidade do material (estéril ou minério) produzido por uma operação mineira e 

consequentemente a receita, mas também poderá impactar nos custos de operação por 

unidade do produto.  

É de fundamental importância otimizar o teor de corte em empreendimentos mineiros para 

determinar o valor máximo de um determinado projeto de mineração a fim de facilitar uma 

melhor concepção, avaliação e operação de ativos da empresa. 

3.5.6.1. Teor de Corte para a Lavra a Céu Aberto 

O primeiro teor que deve ser determinado é chamado teor de corte de equilíbrio (Breakeven 

Cut Off Grade – BCOG) que é definido como teor mínimo do limite que paga por todos os 

custos envolvidos na produção, ou seja custos de lavra e processamento do bloco e os custos 

gerais e administrativos da empresa (CARLI, 2013 citando NOBLE, 1993; LANE, 1998; 

HUSTRULID & KUTCHA, 1998), fazendo com que o lucro obtido pela extração daquela 

parcela de material se iguale a zero. 

)( r

GeApm

COG
cpr

ccc
B




        (50) 

Onde: 

cm – Custo de mineração;  

cp – Custo de processamento; 

cGeA – Custos gerais e administrativos; 

cr – Custo de refino. 
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Carli (2013) diz que, se considerarmos que a capacidade de extração não é restrita em uma 

mina, o teor de corte de equilíbrio (Breakeven Cut-off grade) pode ser reduzido a um teor de 

corte marginal (MCOG – Marginal Cut-off grade).  

)( r

GeAp

COG
cpr

ccInc
M




        (51) 

Onde: 

Inc – Custo incremental de transporte. 

O único fator em que a equação 51  difere da equação 50, relativa ao teor de corte de 

equilíbrio é que os custos de lavra são excluídos do cálculo, considerando-se que o bloco irá 

ser extraído de qualquer maneira. 

3.5.6.2. Teor de Corte para Lavra Subterrânea 

Para calcular o teor mínimo que o material precisa ter para que as receitas se igualem aos 

custos, ou seja, para que o lucro final seja igual a zero pode se utilizar a mesma equação do 

teor de corte de equilíbrio da lavra a céu aberto (equação 50). Contudo, é importante lembrar 

que os valores aplicados na fórmula não serão os mesmos, uma vez que, o custo de lavra, por 

exemplo, do cenário subterrâneo é bastante superior ao custo de lavra a céu aberto. 

Para Rendu (2008), as restrições das capacidades são comuns em minas subterrâneas, estas 

podem incluir restrições impostas pela geometria do corpo de minério, condições 

geotécnicas, passagens e capacidades de transporte, requisitos de ventilação, métodos de 

mineração, tipo e tamanho dos equipamentos de mineração, regulamentos de saúde e 

segurança e outras restrições que limitam a produção a partir do realce (stope). 

Este mesmo autor afirma ainda que na mineração subterrânea, o teor mínimo do realce 

(stope) depende do tamanho desta abertura, isto é com respeito a locação para facilidades 

existentes, fácil acesso e outras características específicas da abertura. Este teor é aquele em 

que o custo esperado de desenvolvimento de abertura e mineração seja menor que o benefício 

feito por processamento do minério e venda do produto final. 
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3.6. Função Benefício na Mineração 

A mineração envolve basicamente a remoção de duas categorias de material (estéril e 

minério). Em casos mais complexos, os materiais minerados podem ter diversas categorias, 

em ambos casos a classificação de funções econômicas pode ser usada para otimizar os 

processos de seleção de minério valorizável. 

Dimitrakopoulos & Godoy (2014) afirmam que especificamente duas formulações básicas 

estão disponíveis na literatura técnica, trata-se da função perda ou prejuízo (Fp) introduzida 

por Isaak em 1990 e a função benefício (Fb) com o conceito adicional de coeficiente de risco 

introduzida por Glacken em 1996. 

Minnitt (2015), afirma que a aplicação da função benefício ou perda (Fb/Fp) na mineração 

foi levada em diante por Glacken em 1997 e Verly em 2005 em que num estudo de 

classificação de minério e estéreis de controle de materiais, empreenderam uma revisão 

crítica da estimativa e procedimentos baseados mostrando que o erro de classificação e de 

simulação devido a incerteza na estimativa de teor teve consequências econômicas. 

De acordo com Assis (2016), a função benefício é uma formulação matemática que congrega 

todos os parâmetros a serem utilizados no empreendimento mineiro e os transforma em valor 

(positivo ou negativo). Segundo este, a maximização do valor presente líquido (VPL) busca 

encontrar, de forma operacional, o melhor resultado para o fluxo de caixa do 

empreendimento a partir do valor econômico de cada bloco e suas restrições de massa, teores, 

etc, dentro de vários períodos de tempo. 

Para Carli (2013), o valor econômico de cada bloco de minério pode ser calculado através da 

função benefício (Fb) que é o resultado da diferença entre as receitas e os custos envolvidos 

na lavra e beneficiamento. Esta função considera todos custos desde a lavra até o produto 

final de acordo com a equação a seguir:  

CustosceitaBenefício  Re       (52) 

Uma produção em mineração consiste basicamente de três etapas distintas de acordo com 

Hartman (1987): 

 Mineração (lavra) 

 Concentração  
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 Refino. 

Cada estágio de produção tem seus próprios custos associados e sua capacidade limite. A 

operação como um todo irá incorrer em custos fixos. Os três critérios econômicos mais 

importantes que podem ser aplicados são máximo valor presente, máximo lucro total e 

máximo lucro imediato. 

A figura 7 foi adotada de Hustrulid & Kuchta (1995), ela representa um diagrama das 

capacidades máximas de produção, custos unitários e quantidades envolvidas na 

determinação da função benefício em empreendimentos de mineração. Estes parâmetros são 

subrestrição de mineração, concentração e refino. 

 

Figura 7. Diagrama das capacidades máximas de produção e respectivos custos 

Fonte: Hustrulid & Kuchta, 1995. 

A partir do diagrama da figura 7, pode se considerar que: 

cm – são  custos da mina expressos em $/t de material movimentado. Estes são 

assumidos como sendo independentes se o material for classificado como minério ou 

estéril. Os custos unitários de mina incluem perfuração, desmonte, carregamento e 

transporte incluindo operações auxiliares como ventilação, sistema de drenagem e 

bombeamento de água. 

cc – são custos de concentração em $/t de material tratado. O custo unitário c inclui 

britagem, moagem, lixiviação, etc. Inclui também gastos com transporte, caso o 

minério seja carregado a uma distância maior do que o estéril; 
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cr – são  custos decorrentes do produto e dos estágios de venda, tal como fundição, 

refino, embalagem, frete, seguro; 

f = cf  = custos fixos tais como aluguel, administração, manutenção de estradas e 

edifícios etc, os quais são independentes dos níveis de produção (dentro dos níveis 

normais de variação), mas cessam quando a mina fecha; 

r – é a recuperação, é um elemento geral para a concentração e refino; 

T – é a extensão do período de produção considerado. 

Qc – é a quantidade de minério enviado para o concentrador. 

Qr – é a quantidade do produto gerado ao longo do período de produção. 

Equações básicas para determinação da função benefício:  

Tulcanaza (2015) considera benefício econômico bruto anual a diferença entre os 

rendimentos anuais obtidos e os custos anuais de produção: 

Rendimento anual = V(g).Pa        (53) 

Custo anual = cp(Pa).Pa        (54) 

B(m,t) = benefício econômico bruto anual = |V(g) – cp(t)|.Pa    (55) 

Com: 

V(g) – valor de uma tonelada de minério de teor g 

cp(t) – custo de produção por tonelada de minério 

Pa – Produção anual. 

Os custos totais de mineração (Ct) serão dados pela expressão (56) segundo descrito em Carli 

(2013): 

fTQcQcQcC rrccmmt        (56) 

Sendo que a receita R é dada por: 

rpQR           (57) 
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Se o benefício econômico ou lucro do empreendimento ou projeto de mineração é a diferença 

entre a receita mineral e os custos totais de produção, então a função benefício (Fb) pode ser 

pela equação (58): 

)( fTQcQcQcpQCRFb rrccmmrt      (58) 

Combinando os termos da expressão (58), resulta em: 

fTQcQcQrcpFb mmccr  )(       (59) 

Segundo Carli (2013), esta é a expressão básica da função benefício para projetos de 

mineração, ela pode ser utilizada para determinar o lucro da próxima quantidade de material a 

ser extraído. 

Para DING et al. (2007), existe o benefício ou lucro total e marginal que podem ser gerados 

em função do nível de produção. Para este autor, o benefício total (Fbtotal) é definido cono 

sendo o ganho total do empreendimento mineiro quando este é operado em um determinado 

nível ou taxa de produção. 

   
ppptotal nnFbnFb _)(          (60) 

Este valor (função benefício – Fb) é calculado de forma diferente para os blocos de minério, 

minério de teor marginal e estéril (HALATCHEV, 1999 citado por CARLI, 2013).  

A função benefício para os blocos de minério considera todos os custos envolvidos, desde a 

lavra até o produto final, de acordo com a equação (61): 

   )()(((min) eAGplrr ccccprgcprTeorFb       (61) 

Onde: 

g –  teor de minério 

r – recuperação do metal 

p – preço de venda do produto mineral 

cr – custo de refino 

cl – custo de lavrar o minério 
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cp – custo de processamento 

cGeA – custos gerais e administrativos. 

Para os blocos de minério marginal, os custos de lavra não são considerados no cálculo da 

função benefício. Isto ocorre porque, independentemente do material ser considerado minério 

ou estéril, estes custos estarão presentes no valor final do bloco.  

Assim quando o valor final da função benefício for positivo, os blocos deverão ser tratados 

como minério. A equação abaixo apresenta a função benefício para blocos de teor marginal 

segundo descrito em CARLI (2013). 

)())(()( eAGprMARGINAL ccInccprTeorFb     (62) 

Onde: 

Inc – Custo incremental da diferença entre transportar o material para a planta de 

beneficiamento em relação a pilha de estéril (se a distância de transporte para a planta 

for maior que a distância para a pilha de estéril). 

Benefício marginal segundo descrito em Ding et al. (2007), refere-se ao aumento do lucro 

quando o nível de produção é aumentado em uma unidade e pode ser expresso como a 

derivada do benefício total (Fb(total)) em função do nível de produção (np): 

 
  

 p

pTOTAL

pMARGINAL
nd

nFbd
nFb

)(

)(        (63) 

Carli (2013), afirma ainda que na remoção dos blocos de estéril não há geração de receitas, 

uma vez que o material é todo enviado para a pilha de estéril. Os custos considerados no 

cálculo são relativos somente à lavra dos blocos, ja que estes não serão processados. Assim, a 

função benefício desses blocos sempre resultará em um valor negativo, conforme mostra a 

equação abaixo. 

)()( elEstéril cFb          (64) 

Onde: 

cle – Custo de lavra de estéril. 
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A tabela 4 foi adaptada de Minnit (2015), ela mostra o valor associado ao estéril de 

mineração, diluição, minério e minério perdido que pode ser estimado através de uma função 

benefício ou prejuízo. Isto permite fornecer uma avaliação na mudança de valor das quatro 

categorias de materiais de mineração afetados pelo erro de classificação do material.  

Tabela 4. Função benefício/prejuizo para blocos de estéril, diluição, minério e minério perdido. 

Classificação do 

material 

Função benefício/prejuizo 

(Fb/Fp) 

Conceito 

Estéril Fp= -cm Rejeição correta 

 

Diluição 

 

Fb/Fp = -cm+(ω1)(prg-cp) 

Aceitação falsa; ω1 é o coeficiente 

(0<ω1<1) quantifica a oportunidade de 

custos de diluição: ω1=0,7 

Minério Fb = prg-cm-cp Aceitação correta 

 

Minério perdido 

 

Fb/Fp = -cm-(ω2)(prg-cp) 

Rejeição falsa; ω1 é o coeficiente (0<ω2<1) 

quantifica a oportunidade de custos de 

minério perdido: ω2=0,7 

Fonte: Adaptada de Minnit (2015) 

Onde: 

Fb – corresponde à função benefício; 

Fp – é a função prejuízo. 

A tabela 5 foi adaptada de Gholamnejad (2008), onde são computados dados relativos aos 

componentes do cálculo da função benefício com diferentes teores de corte, as quantidades de 

materiais subdiferentes restrições de mineração, concentração e refino. Este exemplo, é 

resultado das fórmulas de determinação do teor de corte ótimo apresentadas nas tabelas 2 e 3, 

mostrando o quanto esses teores influenciam na função benefício nas diferentes restrições.  
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Tabela 5. Teor médio, quantidades de material e benefícios totais como uma função do teor de corte 

considerando os custos de reabilitação. 

Teor de 

corte 

Teor 

médio Qm Qc Qr Fbm Fbc Fbr 

0 0,5 1000 1000 500 4000 1000 3250 

0,1 0,55 1000 900 495 4050 1650 3337,5 

0,2 0,6 1000 800 480 3900 2100 3300 

0,3 0,65 1000 700 455 3550 2350 3137,5 

0,4 0,7 1000 600 420 3000 2400 2850 

0,5 0,75 1000 500 375 2250 2250 2437,5 

0,6 0,8 1000 400 320 1300 1900 1900 

0,7 0,85 1000 300 255 150 1350 1237,5 

0,8 0,9 1000 200 180 -1200 600 450 

0,9 0,95 1000 100 95 -2750 -350 -462,5 

 

1 1 1000 0 0 -4500 -1500 -1500 

Fonte: Adaptada de GHOLAMNEJAD, 2008 

Para: 

Fbm – Função benefício subrestrição da capacidade de mineração; 

Fbc – Função benefício subrestrição da capacidade de concentração; 

Fbr – Função benefício subrestrição capacidade de refino. 

A figura 8 ilustra uma representação gráfica da função benefício sob diferentes restrições de 

mineração em relação aos teores de corte, a partir dos dados da tabela 5, com o intuito de 

mostrar o quanto esses teores influenciam na lucratividade dos empreendimentos de 

mineração. Assim, neste gráfico observa-se claramente que quanto maior for o teor de corte, 

menor será o benefício econômico do projeto suportando a ideia de que altos teores lidam 

com altos custos e consequentemente benefícios reduzidos. 
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Figura 8. Gráfico do Benefício total como uma função de teor de corte em diferentes restrições 

Fonte: Adaptado Gholamnejad, (2008) 

3.6.1. Função Perda/Benefício Associado à Classificação dos Blocos de Materiais 

O prejuízo ou perda esperado resultante da má classificação do bloco de minério como estéril 

(PE(estéril)) pode ser dado pela seguinte equação matemática (DIMITRAKOPOULOS & 

GODOY, 2014): 

 pestéril cprgPPE  

min)( )       (65) 

O prejuizo esperado para o caso de má classificação de um bloco de estéril como minério – 

PE(min) será dado pela equação (66): 

  prgcPE p)Pr1( min(min)       (66) 

Com: 

Prmin – é a probabilidade de o bloco de material escavado ser minério; 

g
+
 e g

-
 - teor médio acima e abaixo do teor de corte respectivamente. 

Neste caso o bloco poderá ser selecionado como minério se o prejuízo (perda) esperado para 

a seleção do bloco de material como minério for menor que o prejuízo esperado para 

selecionar o bloco como estéril, isto é ilustrado na equação (67): 

 estérilPEPE (min)        (67) 
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A função benefício envolve a especificação do lucro ou proveito esperado (BE – Benefício 

Esperado) associado com cada um dos cenários de classificação dos materiais (minério ou 

estéril). Para Dimitrokopoulos & Godoy (2014), o benefício esperado resultante da 

classificação de um bloco de minério como estéril (BE(estéril)) é dado segundo a equação (68): 

 pestéril cprgBE  

min)( Pr       (68) 

O benefício esperado resultante do envio do bloco para a planta de processamento ou 

tratamento, isto é, resultante da classificação do bloco de material escavado como minério 

BE(min) poderá ser dado pela seguinte expressão matemática – equação (69): 

     pp cprgcprgBE  

minmin(min) Pr1Pr)     (69) 

Considerando que o benefício negativo é equivalente a perda ou prejuizo, Dimitrakopoulos & 

Godoy (2014), afirmam que a única diferença entre as funções benefício e prejuizo ou perda é 

que o primeiro inclui o lucro correspondente a classificação correta dos blocos de minério 

(prg
+
-cp). 

Contudo, o bloco será selecionado como minério se o benefício esperado selecionando este 

bloco de material como minério (BE(min)) for maior que o benefício esperado selecionando o 

bloco como estéril (BE(estéril)), ou seja:  

 estérilBEBE (min)        (70) 

Diante destes cenários de determinação das funções benefício e prejuizo em 

empreendimentos de mineração resultantes da classificação dos blocos de materiais (minério 

e estéril), Dimitrakopoulos & Godoy (2014) estabelecem os chamados coeficientes de riscos 

que, segundo eles, estes são multiplicadores positivos que quantificam o impacto da perda e 

podem ser aplicados em ambas funções (benefício e prejuizo). 

Estes coeficientes podem refletir as exigências de mineração em termos de metas de 

produção, aumentando a probabilidade de rejeitar ou aceitar blocos de minério ou estéril 

enviados para a usina de tratamento. 

A abordagem de perda de lucro ou benefício utilizando coeficientes de risco como sugerido 

por Glacken (1997) citado por Dimitrakopoulos & Godoy (2014), ignora o custo de 

mineração e usa apenas o teor de corte. 



60 

 

O valor da função benefício gerado a partir de um bloco de material lavrado em mina a céu 

aberto não é a mesma que gerada pelo mesmo bloco quando lavrado por métodos de 

mineração subterrânea. Isto ocorre pela diferença de custos no processo de lavra de cada uma 

das técnicas aplicadas. 

Para a definição do problema de otimização do nível de produção visando o máximo proveito 

total e as técnicas de maximização do valor unitário do empreendimento, os custos detalhados 

e a análise da função benefício devem ser conduzidos de forma que haja mair lucratividade. 

3.7. Simulação Estocástica na Mineração 

A simulação é uma das ferramentas de modelagem e análise de sistemas complexos de 

produção. A simulação vêm sendo na mineração um auxílio à resolução de problemas nas 

operações de lavra desde os measdos dos anos 1960. 

Os estudos sobre os programas de simulação das operações de lavra na mineração iniciaram 

nos anos 60 e deram um grande passo com o advento da computação. 

Para  Pereira (2004), um dos primeiros trabalhos sobre os processos de simulação foi feito 

por Koenigsberg em 1958, onde foi dada uma solução matemática a um problema de 

organização das operações unitárias em minas subterrânea de carvão. 

Rist (1961) publicou o primeiro trabalho de simulação por computador onde o propósito era 

de encontrar o número ótimo de trens necessários para fazer o transporte de minério em uma 

mina subterrânea de molibdênio. 

As primeiras aplicações da simulação geostatística em mineração tiveram o seu começo nos 

anos 70 e iníco da decada de 80. As aplicações recentes da simulação compreendem os 

problemas relacionados ao contlole dos teores, análise de risco, planejamento da mina e 

projeto de amostragem. 

3.7.1. Vantagens da Simulação Computacional 

Os métodos de simulação computacional oferecem certas vantagens e desvantagen. Para 

Pereira (2004), as principais vantagens dos modelos de simulação computacional em projetos 

de mineração sao: 

 Novas políticas, procedimentos operacionais, regras de divisão do depósito, fluxos de 

informação, podem ser estudados sem interferência nas operações do sistema real;  
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 Novos equipamentos, arranjos fisicos, sistemas de transporte, podem ser testados 

antes de se investir recursos com aquisição envolvidas, 

 O tempo pode ser comprimido ou expandido, permitindo que o fenômeno  em estudo  

possa ser acelerado ou retardado; 

 Critérios sobre o papel das variáveis podem ser identificados; 

 Pode se conhecer melhor como o sistema opera imves de se baser apenas em 

suposição de como ele funciona. 

Diante destas vantagens dos modelos de simulação computacional, uma atenção especial 

deve ser dada ao uso e aperfeiçoamento destes programas para auxiliar a tomada de dicisão 

sobre o investimento de um projeto e aumentar a lucratividade do empreendimento. 

3.7.2. Desvantagens da Simulação Computacional 

Apesar de inúmeras vantagens dadas aos programas computacionais de simulação, exitem 

também certas desvantagens relacionadas, dentre as quais se destaca as seguintes, de acordo 

com Pereira (2004): 

 A construção dos modelos de simulação computacional requer um treinamento 

especializado; 

 Os resultados podem ser difíceis de se interptetar, pois devido as entradas aleatórias, 

estes podem ser fruto das inter-relações efetivas do sistema ou da própria 

aleatoriedade do sistema. 

Os processos de otimização do limite da cava final em lavras a céu aberto visam maximizar o 

valor presente líquido dos fluxos de caixa dos projetos de mineração. Tanto os aspetos 

econômicos (preço do mineral, teor do minério e custos) quanto aspetos técnicos de 

delimitação da cava final ótima em lavra a céu aberto são modelados por processos de 

otimização estocástica com vista a aumentar o valor líquido dos projetos mineiros e 

consequentemente, o aumento do benefício econômico (lucro). 

Segundo descrito em Carvalho (2009) citando Ferreira & Tomi (2001), a maioria dos 

modelos de otimização usados com a finalidade da definição do limite econômico de 

escavações em minas a céu aberto utilizam uma função benefício econômico, que permite 
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avaliar se a lavra de um bloco complementar a um dado limite de escavação adiciona ao valor 

de limite anterior, ou não. 

Dentre os processos de otimização do limite da cava em lavras a céu aberto visando a 

maximização do valor presente líquido, aumento do benefício econômico (lucro) e melhor 

aproveitamento da jazida mineral, se resumem em dois modelos sendo o convencional 

(determinístico) e estocástico. 

Os processos de otimização determinísticos são modelados com parâmetros conhecidos e os 

de otimização estocástica são modelados por componentes aleatórios ou incertos. Esta 

abordagem sobre os processos de otimização está ligada com as práticas de fixação do limite 

da cava final, estratégia do teor de corte otímo e a fixação dos preços das commodities 

minerais, visando a maximização do valor presente líquido e do fluxo de caixa dos projetos 

de mineração. 

Para Diedrich (2012), as técnicas de otimização convencionais são geralmente utilizadas para 

criar programas de produção sob determinados parâmetros e restrições técnicas utilizando 

algorítmos de otimização matemática. O mesmo autor afirma ainda que a disponibilidade de 

métodos de simulação estocástica de teores para a quantificação de incerteza geológica levou 

ao desenvolvimento de modelos de programação para incorporar a incerteza no processo de 

planejamento de mina. 

Freitas (2015), afirma que em mineração a determinação do limite da cava final ótima e o 

sequenciamento econômico da lavra é um problema de programação estocástica devido a 

incerteza associada aos teores utilizados como variáveis de decisão. Para este mesmo autor, o 

modelo determinístico ou convencional permite determinar a solução ótima para cada um dos 

cenários separadamente, enquanto que no modelo estocástico considera o conjunto de todos 

os cenários simultaneamente, cada um com uma probabilidade de ocorrência associada. 

A figura 9 adaptada de Dimitrakopoulos (2011) ilustra os procedimentos de otimização da 

produção em lavras a céu aberto por modelos convencionais e de simulação estocástica. 

Nesta figura, são ilustradas as diferenças entre os dois modelos de otimização, sendo que no 

processo convencional é representado um modelo simples e no estocástico um modelo 

múltiplo de blocos de mineração. 
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Figura 9. Diferenças entre modelos de planejamento convencional e estocástico 

Fonte: Adaptada de Dimitrakopoulos (2011). 

O modelo convencional é uma representação simples de um agrupamento de blocos de 

mineração e o processo de maximização da produção neste modelo pode ser descrito pela 

equação (71): 

Maximização no modelo convencional:  

p

nnxvxvxv  ...1

22

1

11        (71) 

onde: vn é o valor econômico do bloco (uma constante); p

nx  é uma variável binária, n se o 

bloco é extraído ou não num período p. 

O processo de otimização estocástica considera um conjunto de modelos com o mesmo 

agrupamento de blocos mas com múltiplos valores. A maximização neste processo pode ser 

resumida através da seguinte expressão matemática (equação 72): 

Maximização no modelo estocástico:  

p

n

z

n

pz xvxvxvxvxvxv  ......... 11

1

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1
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1

1

1

1    (72) 

onde: z representa a sequência de simulações do depósito mineral. 
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Para modelar o comportamento incerto de alguns componentes ou parâmetros econômicos 

em projetos de mineração, são geralmente usados no planejamento de lavra a céu aberto 

processos estocásticos.  

Para Li et al. (2012), uma programação estocástica é uma estrutura para a modelagem de 

problemas de otimização que envolvem incertezas. Ainda para este autor no modelo de 

programação estocástica, cada teor de minério num determinado corpo de minério é uma 

variável aleatória após uma distribuição. 

O planejamento estocástico de lavra segundo descrito em Freitas (2015), é o conjunto de 

técnicas, algorítmos e modelos matemáticos inovadores que proporcionam a incorporação 

dos riscos e incertezas de atributos geológicos, no programa de gerenciamento e otimização 

de lavra, com o objetivo de maximizar o valor dos projetos. 

Terceiro (2003) salienta que os processos estocásticos prevêm uma representação matemática 

de como um sistema pode evoluir no tempo. Para Matias et al. (2004) citando Dixit e Pindyck 

(1993), uma modelagem estocástica de uma variável é definido pela lei de distribuição de 

probabilidades para a evolução xt de uma variável x em um tempo t. Logo, para certos 

momentos t1, t2, t3, poderá ser calculada a probabilidade de ocorrência de x1, x2, x3. 

Segundo descrito em Matias et al. (2004), uma programação estocástica pode assumir alguns 

componentes, tais como: 

 Comportamento tipo “passeio aleatório” (randon walk), estacionário, ou não, no qual 

a variável x pode assumir um padrão de saltos de crescimento e decrescimento 

constantes de uma probabilidade igual; 

 O passeio aleatório se apresentar uma tendência, será classificado como “passeio 

aleatório com tendência” (randon walk with drift); 

 Considerando que o salto de crescimento e decrescimento pode assumir um padrão 

contínuo e aleatório, com distribuição normal, média zero e desvio padrão, então o 

comportamento de x será classificado como processo estocástico tempo-direto e 

estado-contínuo; 

 Outro exemplo do processo estocástico é o processo auto-regressivo de primeira 

ordem, denominado AR(1) e determinado pela seguinte expressão: 
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ttt uxx  11        (73) 

Onde: μ e ϕ são constantes e ut é o termo de erro. 

A programação estocástica leva em consideração a incerteza dos materiais e de teores de 

minério. Ela maximiza o valor presente líquido dos fluxos de caixa do depósito e minimiza os 

desvios das metas de produção. 

3.7.3. Simulação Estocástica de Teores de Corte para a Maximização do VPL 

Os modelos de programação estocástica visam maximizar o valor presente dos fluxos de 

caixa dos projetos. Estes modelos incorporam a incerteza dos atributos geológicos na sua 

modelagem.  

Capponi (2012) afirma que, a operação de controle de teores no planejamento de lavra é feita 

utilizando-se um modelo de blocos gerado por um estimador convencional, geralmente a 

krigagem ordinária de blocos, a qual realiza a melhor estimativa a partir de amostras 

disponíveis. Citando Costa et al. (1997), Capponi (2012) salienta ainda que, este 

procedimento não é capaz de incorporar a incerteza associada à estimativa, sendo que a 

variabilidade dos valores estimados é menor que a variabilidade dos dados originais. 

Para Deutsch & Journel (1998), as técnicas de simulação estocástica foram desenvolvidas 

originalmente para corrigir o efeito de suavização e outros atributos apresentados nos mapas 

produzidos através da estimativa por krigagem. 

Um modelo de incertezas baseado em programação estocástica permite analisar a 

sensibilidade econômica do empreendimento em relação às incertezas dos teores e tonelagens 

de minério, tanto para as superfícies e envoltórias matemáticas de lavra, quanto para o projeto 

e sequenciamento de lavra a longo prazo (SILVA, 2008). 

Matheron (1973) propôs a simulação estocástica condicional como um método capaz de 

fornecer uma avaliação quantitativa da variabilidade in situ e incerteza dos atributos 

geológicos tais como teores, que são distribuídos espacialmente em um depósito mineral. 

Deutsch & Journel (1998), afirmam que a simulação estocástica é o processo de construir 

realizações igualmente prováveis das variáveis aleatórias componentes de um modelo de 

função aleatória. 
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Esses autores salientam ainda que, as simulações podem ser chamadas de condicionais 

quando assumem nos pontos amostrais os mesmos valores que aqueles observados. A 

simulação estocástica condicional é a ferramenta para a geração de modelos de blocos para 

um depósito mineral baseado e condicionado aos mesmos valores e estatística dos valores 

originais. 

Lane (1964); Hustrulid & Kuchta (2006) e Asad & Dimitrakopoulos (2013), indicam alguns 

parâmetros que facilitam a descrição do modelo estocástico de otimização do teor de corte 

para a maximização do valor do projeto: 

it – indicador do período de operação (em anos); 

T – vida útil da operação (em anos); 

ip – indicador de processo; 

ω – indicador de curva teor-tonelagem; 

n – indicador de categorias de teor; 

N – número de categorias de teor em particular curva teor-tonelagem; 

p – preço de venda do metal ($/t); 

FC – fluxo de caixa para a curva teor-tonelagem ω durante o período t ($/ano); 

cr – custos de beneficiamento e comercialização ($/t); 

cm – custos de mineração ($/t); 

A figura 10 f adaptada de Yu et al (2011) ilustra o modelo de simulação estocástica de teores 

de corte na mineração. O modelo se resume em dados de entrada que são parâmetros de 

distribuição normal, geração de um conjunto de séries aleatórias, saída da série, depois uma 

média do conjunto das séries, de seguida um teste de estabilidade. Caso o teste for sim tem-se 

séries de números de saída e caso não, aumenta-se o número das séries e volta-se ao processo 

de geração do conjunto das séries aleatórias repetindo assim o processo. 
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Figura 10 Fluxograma do algorítimo de simulação estocástica de teores de corte 

Fonte: Adotado de Yu et al (2011) 

Segundo descrito em Asad & Dimitrakopoulos (2013), a simplicidade da modelagem 

estocástica de otimização do teor de corte prende-se na utilização simultânea de um conjunto 

de curvas teor-tonelagem de teores simulados ou igualmente prováveis para o 

desenvolvimento de uma política somente do teor de corte. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito deste trabalho foi de estudar os parâmetros envolvidos na determinação da 

função benefício em empreendimentos de mineração através da descrição e análise dos 

métodos de estimação das receitas advindas dos bens minerais (commodities) e custos 

envolvidos na produção desses bens.  

A determinação da função benefício na mineração já é um processo conhecido e abordado 

por muitos pesquisadores. O levantamento bibliográfico sobre a determinação da função 

benefício em empreendimentos de mineração revela que este processo é sempre feito no 

planejamento preliminar da lavra para quantificar os recursos necessários a sua execução, a 

estimação dos parâmetros receitas e custos inerentes ao processo de produção do bem 

mineral. 

A estimação de outros componentes envolvidos na determinação da função benefício, como 

nível ou taxa de produção, preço das commodities e teores de corte também foi descrita neste 

trabalho, assim como a análise da influência destes componentes no benefício econômico do 

empreendimento. 

Os custos na mineração são parâmetros que influenciam muito no benefício do projeto e ao 

mesmo tempo são parâmetros de difícil estimativa uma vez que não tem um método 

padronizado de estimação. É difícil desenvolver um método padrão de se estimar custos na 

mineração tendo em consideração que cada mina é diferente da outra, isto é, as técnicas de 

lavra são diferentes para cada mina. Sendo assim, existem muitos métodos de estimar custos 

e a maioria desses métodos se baseia em projetos similares de minas passadas e pela 

experiência dos participantes.  

O preço das commodities minerais é uma das variáveis mais complexas de ser estimada, isto 

é, um preço superestimado pode indicar uma taxa de retorno favorável para um projeto que, 

na verdade, é duvidoso; de forma semelhante, um preço subestimado pode provocar a 

rejeição de um projeto que pode ser um bom investimento perdendo-se deste modo uma 

oportunidade lucrativa. 

O processo de estimativas de incertezas geológicas (estudo sobre o processo de simulação 

estocástica de teores de corte) foi descrito com vista a analisar a sua influência tanto no 
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projeto do empreendimento, tanto como no aumento do Valor Presente Líquido (VPL) e no 

fluxo de caixa. 

Deste modo, o estudo sobre os parâmetros envolvidos na determinação da função benefício 

em empreendimentos de mineração, constitui uma forma de análise de projetos mineiros 

durante a etapa de planejamento, uma vez que permite estimar com mais detalhes os 

parâmetros de avaliação econômica de emprendimento (receitas e custos). 

Existem métodos de estimação dos parâmetros da função benefício, métodos estes que 

permitem escolher a melhor alternativa de avaliar a rentabilidade dos projetos de mineração. 

A simulação estocástica de teores geológicos permite analisar a sensibilidade dos riscos 

inerentes a economia do empreendimento mineiro, sua influência sobre o valor presente 

líquido. 

Os lucros de mineração são fortemente influenciados pelo preço do bem mineral e do teor do 

material minerado, portanto, uma pequena diferença no teor ou uma pequena mudança ou 

flutuação do preço do metal pode impactar profundamente a lucratividade do 

empreendimento.  

A determinação do teor de corte na mineração visa ao atendimento das metas de produção e 

disponibilidade de material para alimentar a usina de beneficiamento e a maximização do 

valor presente líquido do empreendimento. 

A escolha do teor de corte na mineração influencia muito na lucratividade do projeto e a vida 

da mina pois o aumento deste implica a diminuição do tamanho do depósito, muito material 

estéril a ser removido e consequentemente o aumento dos custos. O erro de classificação do 

material (minério como estéril ou estéril como minério) implica um prejuizo. 

O prejuízo na mineração correlaciona-se positivamente com o teor de corte, isto é, quando o 

teor de corte for maior, resulta em minério potencial mais abandonado. Todavia, a estratégia 

de otimização do teor de corte na mineração tem sido atualmente um assunto de muita 

pesquisa como um parâmetro mais importante nos projetos mineiros pois afeta diretamente o 

valor presente líquido. 
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A estratégia do algorítmo de Lane sobre a otimização do teor de corte visa maximizar o valor 

presente líquido dos projetos de mineração. Esta estratégia é baseada em elevar o teor de 

corte. 

A estimativa da variabilidade espacial dos dados geológicos (teores in situ) é necessária para 

análise de sensibilidade dos projetos de mineração. Para permitir que essa variabilidade seja 

analisada, métodos de simulação estocástica foram desenvolvidos nos últimos anos com o 

intuito de modelar a distribuição espacial dos teores criando cenários equiprováveis ou 

igualmente prováveis. 

Todos os modelos de programação para a determinação da cava (modelos determinísticos e 

estocásticos) no processo de planejamento de lavra a céu aberto visam maximizar os 

indicadores de desempenho do projeto, tais com o fluxo de caixa e o valor presente líquido.  

A utilização da simulação pro meio de modelagem das operações unitárias de lavra é viável e 

traz muitos benefícios ao empreendimento mineiro. 

A vantagem principal dos métodos de simulação estocástica de teores de corte, assim como 

dos preços das commodities descritos neste trabalho, reside na possibilidade de quantificação 

das incertezas em torno de um valor desconhecido com relação aos possíveis resultados que 

uma variável aleatória pode assumir, melhorando deste modo a lucratividade do 

empreendimento através do planejamento e tomada de decisão na concepção do projeto de 

mineração. 

4.1. Sugestões para Trabalhos Futuros 

A determinação da função benefício em empreendimentos de mineração é uma tarefa de 

fundamental importância no planejamento e avaliação da rentabilidade do projeto, sendo 

assim, a estimação dos parâmetros envolvidos para a sua determinação deve ser tomada em 

consideração na fase inicial. 

Os custos de mineração são parâmetros de difícil estimação pelo que uma atenção especial 

deve ser dada para a sua determinação. Os métodos de previsão de custos de mineração são 

bastante diversificados.  

A estimação de custos pode ser dada em função da taxa de produção, condições geotécnicas, 

relação esteril/minéro e os acessos necessário para abertura e sustentamento da mina. Para 
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este fim, o sistema de mineração pode ser defenido pela mão-de-obra, equipamentos, 

dimensões do realce, taxa de produção e todos requisitos que são usados para a estimação de 

custos em mineração. 

O método de estimação de custos mais usado normalmente é o estudo detalhado de toda 

informação referente ao total de mao-de-obra, de equipamentos e de outros fatores de 

mineração. Neste contexto, esta técnica deve ser usada no processo de previsão de custos de 

mineração para melhorar a lucratividade dos projetos mineiros.  

Devem ser utilizados também programas de simulação computacional (simulação estocástica) 

para a determinação de custos de empreendimentos de mineração tanto como de preço das 

commodities minerais e de atributos geológicos (teores de corte) para melhor predizer a 

incerteza associada a estes compontentes. 
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