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Esse estudo apresenta os resultados obtidos, usando o fluxo de caixa 

descontado (FCD) para análise de viabilidade técnica-econômica 

quanto ao aproveitamento sustentável do depósito de minério de ouro 

em Rio Acima - MG, tomando como base parra o estudo os seus dados 

de operações e movimentações financeiras. Abordagens avaliam a 

reserva lavrável e o seu plano ótimo de produção com o estudo de 

viabilidade econômica para várias alternativas do teor de corte 

relacionadas com o nível de produção examinada. Através de 

formulação matemática com ferramentas e técnicas para resolução do 

problema, parâmetros técnicos e econômicos, foram adotados como 

indicadores de viabilidade. Assim, a abordagem foi direcionada para a 

análise do aproveitamento da capacidade instalada, em relação a um 

montante de capital investido, que remeta a uma maior margem de 

lucro, obtida através de uma melhor utilização de recursos naturais e 

benefícios à sociedade. As análises dos dados e informações 

demonstraram aspecto de projeto de cava de viabilidade econômica.  

 

Palavras-chave: Depósito de Minério, Viabilidade Econômica, 

Aproveitamento Sustentável. 
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1. Introdução  

O contexto atual de globalização dos mercados demanda que as empresas constantemente 

aprimorem suas estratégias competitivas. Na mineração os líderes de empresas discutem os 

desafios presentes e futuros que os obrigam a conduzir pesquisas que melhorem as práticas de 

gestão do setor de mineração, em particular, aquelas que fomentam a sustentabilidade.  

O objetivo deste trabalho consiste em fazer uma análise de viabilidade técnica-econômica 

quanto ao aproveitamento sustentável do depósito de minério de ouro de Alvo Crista da 

Fazenda do Engenho da Mineração Mundo Minerals, em Rio Acima – MG, tomando como 

base para o estudo os seus dados de operações e movimentações financeiras.  

Em função da necessidade de ampliação dos recursos minerais, através da parceria com a 

mineradora, foi elaborado um projeto que alia os trabalhos de avaliação da reserva lavrável e 

seu plano ótimo de produção com o estudo de viabilidade econômica para várias alternativas 

do teor de corte relacionadas com o nível de produção examinadas para a reserva 

compreendida no Alvo de Crista.  

O estudo de caso foi estruturado através de formulação matemática com ferramentas e 

técnicas para resolução do problema. Parâmetros técnicos e econômicos foram adotados como 

indicadores de viabilidade, tais como, o fluxo de caixa descontado (FCD), que sinaliza a 

capacidade de maximização de lucro que a empresa pode alcançar. Além disso, as análises 

dos dados e informações apontam que os aspectos de projeto de cava e de viabilidade 

econômica são componentes críticas para o processo de tomada de decisão. Assim, a 

abordagem será direcionada para a análise do aproveitamento da capacidade instalada, em 

relação a um montante de capital investido, que remeta a uma maior margem de lucro, obtida 

através de uma melhor utilização de recursos naturais e com atrativa rentabilidade. 

2. Referencial teórico 

2.1. Mineração   

Conforme Fernandes (2007), a mineração é um dos setores básicos da economia do país, 

contribuindo de forma decisiva para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida dos 

presentes e futuras gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade 

equilibrada, desde que seja operada com responsabilidade social, estando sempre presentes os 

preceitos do desenvolvimento sustentável. 
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De acordo com o Ibram e dados de mercado, entre 2011 e 2015 o setor deverá investir US$ 

68,5 bilhões em projetos para ampliar a produção de metais. Só os investimentos em 

exploração de minério de ferro correspondem a quase US$ 45 bilhões deste total. 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (PNM 2030) o efeito multiplicador de empregos é 

de 1:13 no setor mineral, ou seja, para cada posto de trabalho gerado na mineração, outros 13 

são criados de forma direta ao longo da cadeia produtiva. O saldo na balança comercial 

gerado pelo setor mineral em 2001 foi de US$ 7,7 bilhões. Em 2011, o saldo foi US$ 38,4 

bilhões e a produção mineral brasileira alcançou o recorde de US$ 50 bilhões, um crescimento 

de 550% em uma década. 

A mineração representa de 3% a 5% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. O subsolo 

brasileiro é rico e apresenta minérios de classe mundial resultando em maior competitividade. 

No entanto, há ainda pouco conhecimento geológico sobre as reservas, pois aproximadamente 

20% foram adequadamente mapeadas geologicamente. Entre minerais encontrados, destacam-

se nióbio, minério de ferro, alumínio, níquel, entre outros. Por outro lado, o país tem forte 

dependência por minerais essenciais à sua economia e crescimento, como é o caso dos agro 

minerais, fundamentais para a indústria de fertilizantes. 

Os benefícios englobam a geração de empregos: em 2011, estavam empregados 175 mil 

trabalhadores na mineração e 2,2 milhões na cadeia de transformação mineral. Segundo o 

Ministério de Minas e Energia (PNM 2030) o efeito multiplicador de empregos é de 1:13 no 

setor mineral, ou seja, para cada posto de trabalho gerado na mineração, outros 13 são criados 

de forma direta ao longo da cadeia produtiva. O saldo na balança comercial gerado pelo setor 

mineral em 2001 foi de US$ 7,7 bilhões. Em 2011, o saldo foi US$ 38,4 bilhões e a produção 

mineral brasileira alcançou o recorde de US$ 50 bilhões, um crescimento de 550% em uma 

década. 

2.2. Mineração e desenvolvimento sustentável 

O conceito normativo de Desenvolvimento Sustentável (WORLD COMISSION, 1987), 

amplamente difundido, aparentemente conflita com a atividade mineral, uma vez que os bens 

minerais são, por definição, recursos não renováveis. 

Para Eggert (2000) é teoricamente simples pensar em sustentabilidade quando se trata de 

recursos renováveis, porém isso é mais complicado para o caso dos recursos não renováveis 

que existem em quantidades fixas. Por exemplo, quando o petróleo se esgotar só é possível 
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pensar em sustentabilidade em uma perspectiva global no caso de se descobrir outras fontes 

alternativas de energia. 

Mikesell (1994) destaca que a proposta de desenvolvimento sustentável, para ser mais do que 

um slogan, deve apresentar definições rigorosas, objetivos quantificáveis e indicadores de 

progresso ou de retrocesso em relação a esses objetivos. Acrescenta que uma das mais difíceis 

áreas para um tratamento analítico é a dos recursos exauríveis, pela óbvia razão de que os 

minerais irão de esgotar. 

O esgotamento de uma jazida mineral (capital natural) ao longo do tempo só se justifica se as 

receitas obtidas com as vendas minerais se transformarem em outras formas de capital 

(humano, social, ou manufaturado) para os quais haja desequilíbrio ou escassez, não 

negligenciando, entretanto, a necessidade de manter certos níveis críticos dos diferentes 

capitais.  

Esta ideia admite a hipótese de substituição entre o capital natural e o capital produzido pelo 

homem, mas também reconhece a complementaridade que há entre eles. Essa é a pré-

condição para que o desenvolvimento seja considerado sustentável, dentro de uma perspectiva 

prudente ou sensata (SERAGELDIN, 1995). 

Sollow (1993) enfatiza que se “sustentabilidade” é algo mais que uma expressão emotiva, o 

conceito deve estar relacionado a uma injunção para preservar a capacidade produtiva para 

um futuro indefinido. Isso só seria possível com o uso de recursos não renováveis, se toda a 

sociedade substituir o uso desses recursos por algo distinto. 

Eggert (2000) enfatiza que, do ponto de vista da sustentabilidade econômica, a efetiva 

contribuição da atividade mineral depende: a) da riqueza mineral gerada; b) do reinvestimento 

em outras atividades para a manutenção do nível de bem-estar social, quando a atividade 

mineral estiver exaurida; c) das políticas governamentais para controle dos potenciais efeitos 

macroeconômicos negativos. 

Para Mikesell (1994), as rendas de um projeto mineral, provenientes da exploração dos 

recursos naturais, são as receitas da venda do minério, sem os custos com trabalho e com 

capital associados ao projeto. Poupando uma parcela da renda mineira anual líquida e 

acumulando um determinado montante anual a uma taxa de juros compostos, pode ser criado 

um fundo suficientemente grande para garantir às futuras gerações uma receita líquida 

equivalente às rendas minerais, mesmo após a exaustão da mina. 
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2.3. Reserva lavrável 

A expressão reserva lavrável implica que algum tipo de medição física tenha sido feita do teor 

e da quantidade de concentração mineral in situ e, além disso, que a sua extração seja viável 

do ponto de vista tecnológico, hoje ou num futuro próximo, e que possa ser realizada com 

lucro (ZWARTENDYK 1972 apud MACHADO 1989). 

De acordo com a tendência atual, reservas são parte dos recursos geológicos, as quais são 

viáveis tecnológica e economicamente no momento da sua determinação. Portanto, fica 

implícito que as reservas pertencem à categoria de reservas lavráveis. Assim, o modelo 

corrente para a estimativa de reservas a partir de recursos segue aquele proposto pela indústria 

australiana de mineração, segundo AIMM (1996). 

Os recursos são classificados, de acordo com nível crescente de pesquisa e de conhecimento 

do depósito, em: inferido, indicado e medido. O único parâmetro econômico aplicado no 

cálculo destes recursos é o teor de corte, fundamental para a definição prévia da 

economicidade de um depósito. A partir de estudos de viabilidade econômica do depósito 

considerando fatores econômicos, de mineração, metalúrgicos, mercadológicos, legais, 

ambientais, sociais e políticos, os recursos indicado e medido poderão vir a transformar-se em 

reservas provável e provada, respectivamente. Este é o modelo proposto, para adoção pelo 

DNPM, pelo grupo de trabalho criado pela Portaria n° 03 de 24/10/90. 

O modelo de recursos medido, indicado e inferido, em ordem decrescente de pesquisa e 

conhecimento, pode ser correlacionável ao modelo de classificação de reservas, proposto pelo 

Código de Mineração. Assim, de acordo com o Código de Mineração (DNPM 1987, pág. 

103). 

2.4. Viabilidade Econômica 

Assaf Neto (2006) afirma: O resultado operacional, entendido como o gerado exclusivamente 

pelos ativos, quantifica o retorno produtivo pelas decisões de investimento, permitindo que se 

proceda, com base nos valores apurados, a uma avaliação da atratividade econômica do 

empreendimento, definindo inclusive o interesse e as condições de sua continuidade. É 

possível fazer previsões de investimento e usar valores aproximados do seguimento como um 

dos indicadores de viabilização de projetos.    
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2.5. Fluxo de caixa descontado 

Segundo Damodaran (1997, p. 15), essa metodologia é a mais fácil de ser utilizada em 

empresas que apresentem fluxos de caixas positivos, os que possam ser confiavelmente 

estimados para períodos futuros, e onde existia um substituto para risco que possa ser 

utilizado para obtenção de taxas de descontos. A técnica de avaliação por fluxos de caixas 

descontados captura todos os elementos que afetam o valor da empresa de maneira 

abrangente, e por constituir-se em uma técnica de natureza econômica, reflete de forma mais 

consistente o valor da empresa do que o valor obtido à partir de técnicas contábeis, as quais se 

baseiam e não consideram o investimento exigido para gerar lucro nem o momento em que 

eles ocorreram.    

Segundo Salim (2004), o fluxo de caixa funciona como um instrumento que retrata todas as 

entradas e saídas do caixa da empresa (receitas e despesas). O resultado mostrado pelo fluxo 

de caixa é o saldo disponível no caixa da empresa a cada dia, semana e mês. 

Um fluxo de caixa bem administrado permite que a empresa melhore sua capacidade de 

geração de recursos, e consequentemente, reduz os custos financeiros, pois diminui a 

necessidade de financiamento dos investimentos em giro, de acordo com Assaf Neto (1993). 

O fluxo de caixa está ligado às atividades da empresa de forma ampla, comportando em si 

todas as entradas e saídas de caixa dos negócios que realiza. Assim ele se refere às atividades 

operacionais, financeiras e legais da empresa, tendo impacto não só  no capital de giro, mas 

também na administração de longo prazo.  

3. Metodologia 

Foi utilizado um estudo de caso de um depósito de ouro para se desenvolver a pesquisa. O 

banco de dados contempla 27 seções de sondagem com espaçamento em uma malha quase 

regular de aproximadamente 10x10 m para recurso medido, realizando sondagens rotativas 

diamantadas com 22 furos verticais. A área alvo da pesquisa está concentrada no centro do 

levantamento topográfico.  
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Os principais indicadores utilizados como referência para análise da viabilidade do 

empreendimento foram: Tempo de retorno (Pay-back), Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa 

Interna de Retorno (TIR).  

 

 

 

3.1. Análise de fluxo de caixa  

As alternativas de investimento do empreendimento foram avaliadas à partir da projeção de 

fluxos de caixa relativos ao tempo de implantação e de produção para cada teor de corte. O 

cálculo do valor atual líquido depende do calculo do investimento pré-operacional e a soma 

para os valores atualizados para o ano zero. 

O valor atual líquido indica se o empreendimento é exequível. Para saber se ele é viável deve-

se calcular a taxa interna de retorno e comparar com a taxa mínima atrativa. Para um 

empreendimento considerado viável é preciso calcular também o prazo de retorno de capital. 

A análise de exequibilidade do empreendimento será analisada em função da relação entre as 

alternativas de teor de corte e nível de produção. 

Para cada teor de corte, os dados necessários ao cálculo são: Teor médio de alimentação da 

usina, Taxa de alimentação, Recuperação no beneficiamento, Duração do ano de trabalho, 

Preço de venda, Reserva geológica e Recuperação da reserva geológica. 

3.2. Valor saldo financeiro anual (S) 

Como neste trabalho, foi elaborado o fluxo de caixa descontado do empreendimento para os 

teores de corte que varia entre 0,5 à 2,5 gramas de ouro por tonelada, calculou-se o saldo 

financeiro anual (S) variando 0,5g/t. A quadro abaixo mostra detalhadamente o cálculo do 

saldo financeiro anual. 

Quadro 1 – Discriminação 

i. Receita Anual 

ii. Custo de mineração + Outros (usina, despesas gerais) 

iii. Lucro operacional (i-ii) 

iv. Depreciação 

v. Amortização 
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vi. Quota de Exaustão (iii-iv-v) 0,2 

vii. Renda Tributável (iii-iv-v-vi) 

viii. Imposto de Renda (30%.vii) 

ix. Saldo financeiro Anual na Fase de Produção (iii-viii) 

x. Impostos e Taxas (PIS,COFINS,CFEM, ROYALTIES) 

xi. Saldo Financeiro Anual na fase de Produção (ix-ix:x) 

Fonte: Fonseca (2010) 

 

Saldo anual = lucro operacional – imposto de renda 

Receita anual:  Ranual = tonelada/ano ouro X Cotação NYSE 

Onde NYSE é a New York Stock Exchange, bolsa de valores de Nova York. 

Custo de Mineração: Canual = tonelada/ano ROM  X Investimento 

Custo de Remoção de Estéril: Canual = toneladas/ano Eestéril X Investimento 

Outros (Usina e etc) Canual = tonelada/ano concentrado X Investimento 

Onde investimento é o custo de mineração por tonelada (ROM e Estéril removido) como 

descrito abaixo: 

 

Quadro 02 - Custo de extrações minério 

Custo de lavra (minério) 15,51 

Investimento (US$) 15,51 

Fonte: Fonseca (2010) 

 

Quadro 3 - Custo operacional (US$/t) 

Remoção de estéril 6,88 

Concentração 21,14 

SUPERVISÃO/ADM 8,57 

Investimento (US$) 36,59 

Fonte: Fonseca (2010) 

 

Descriminação de cálculos de Depreciação + Amortização: empreendimento. 
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O valor da depreciação + amortização de alvo Crista foi calculada usando proporcionalidade 

em relação vida útil, período de utilização e volume de produção do empreendimento. 

Obs.: A receita anual, custo de usina a depreciação e amortização estão em função da 

produção do concentrado de ouro. 

As fórmulas utilizadas no artigo como base de cálculos, encontram-se no ANEXO 1. 

 

 

4. Resultados 

4.1. Cubagem do alvo crista  

O modelo de blocos construído e estimado no software SURPAC é agora utilizado nas 

otimizações e nos sequenciamentos de lavra, realizados também neste mesmo software. O 

planejamento da mina utilizando um software chamado Mine Sight discretizou cada unidade 

de lavra (banco) e encontra-se a tonelagem da reserva lavrável em função do teor de corte, 

conforme quadro abaixo, para o alvo Crista: 

 

                                Quadro 04 - Variação de reserva lavrável em função do teor de corte 

Teor de 

corte 

Minério 

(t) 

Teor Médio 

(Au) 

Au (oz) Estéril REM 

0,5 190.288 4,44 27.156 1.891.634 9,94 

1,0 187.102 4,50 27.070 1.894.821 10,13 

1,5 180.104 4,63 26.786 1.901.818 10,56 

2,0 165.760 4,87 25.968 1.916.162 11,56 

2,5 147.801 5,19 24.662 1.934.122 13,09 

Fonte: Fonseca (2010) 

 

A reserva lavrável como observado no quadro 04 varia de acordo com o teor de corte adotado, 

que é determinante na delimitação da cava final. O critério de classificação da reserva lavrável 

foi definido através da análise econômica em função da relação entre alternativas do teor de 

corte e nível de produção. Para cada teor de corte, utilizaram-se os respectivos dados 

quantitativos de produção de minério, remoção de estéril e variação do teor médio de minério. 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
10 

4.2. Levantamento dos custos de lavra do alvo Crista 

Considerando um empreendimento a céu aberto, o investimento inicial incide nos custos com 

pesquisa, desenvolvimento de estradas e acessos principais, e infraestrutura, que neste caso 

será a ampliação da usina de beneficiamento já existente na mina do Engenho da Mundo 

Minerals. Não haverá aquisição de equipamentos de perfuração, carregamento e transporte, 

pois estas atividades serão executadas por contrato com empresa terceirizada. 

4.3. Custos com pesquisa no alvo Crista 

Os trabalhos de pesquisas geológicas realizadas entre as cotas + 1075 e + 925 objetivando 

detalhar o alvo Crista tiveram gastos. 

Quadro 05 - Custos com pesquisa mineral do alvo Crista 

Atividade Quant Unid Custo Unit (US$) Valor (US$) 

Sondagem 826,1   m                187,20 154.645,92 

Análise de Solo    115 und                  58,20 6.693,00 

Análise de Rocha    107 und                  25,25 2.701,75 

Amostragem de Canais    775 und                  25,25 19.568,75 

Análise de Sondagem    988 und                  25,25 24.947,00 

Acessos  1800    m                    7,80 14.040,00 

Topografia    600    m                    3,20 15.000,00 

Mão de Obra    820 und                    4,60 285.976,00 

Total de investimento    523.572,42 

                                                                            Fonte: (Fonseca, 2010) 

 

4.4. Custos com drenagem e desenvolvimento da estrada de acesso ao alvo Crista 

O alvo Crista está localizada a 1,6 km a Nordeste da Mina Engenho d’Água. As coordenadas 

UTM (SAD 69) do centro do jazimento são: 626.848 E e 7.783.052 N. Através de uma antiga 

estrada, utilizada para sondagem da área, atualmente uma trilha, foi utilizada como base para 

o projeto da estrada de acesso ao jazimento Crista. A distância entre Crista até a Planta de 

Beneficiamento, por esta estrada é de 3,87 km. Para o acesso ao alvo da Crista obteve-se o 

custo de US$ 1.048.809,41 de custo, denominado de drenagem da cava e desenvolvimento de 

estradas e acessos. 

4.5. Custos com Infraestrutura / Ampliação de Usina 
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                                                      Quadro 06 - Custos com infraestrutura 

Item Descrição Quant Valor 

01 Aquisição de moinho de bola 01 1.000.000,00 

02 Aquisição de tanques de 

cianetação 

04    600.000,00 

03 Serviço de implantação 01    400.000,00 

Total   2.000.000,00 

                                                                  Fonte: Fonseca (2010) 

 

 

 

4.6. Levantamento dos custos ou investimentos 

 

Quadro 07 – Premissas de valores referentes aos cursos operacionais utilizadas nos cálculos 

                                              Demonstrativo de Resultados 

Especificação Unidade  Custo 

Desmonte/Carregamento/Transporte 

do minério 

US$/t 5,84 

Desmonte/Carregamento/Transporte 

do estério 

US$/t 3,47 

Custo de Concentração US$/t 21,14 

Custo de Adm/Supervisão US$/t 8,57 

                                                                    Fonte: Fonseca (2010). 

 

4.7. Análise de fluxo de caixa em função do teor de corte 

Por meio do método DCF – discounted cash flow (fluxo de caixa descontado) será realizado  

avaliação da taxa interna de retorno utilizando o fluxo de caixa, em função da variação de teor 

de corte. A variação de teor de corte definirá saldos financeiros anuais, bem como 

determinado a taxa interna de retorno do empreendimento para uma dada escala de produção. 

Vale salientar que no presente trabalho as taxas e impostos são considerados constantes, o que 

não acontece na prática. O teor de corte ideal para esta mina é de 1,8gAu/t. 

4.8. Variação dos quantitativos de produção em função do teor de corte 
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Para cada teor de corte, utilizou-se os respectivos dados quantitativos de produção de minério, 

remoção de estéril e variação do teor médio de minério, como observado no quadro e no 

gráfico. 

 

Quadro 08 - Premissas de valores referentes aos teores de corte e material movimentado utilizadas nos cálculos 

Teor de corte Minário (t) Teor Médio 

(Au) 

Au (oz) Estéril (t) REM 

1,8 800.000 4,44 102.7806 4.000.000 5,00 

1,0 187.102 4,50 27.070 1.894,821 10,13 

1,5 180.104 4,63 26.786 1.901.818 10,56 

2,0 165.760 4,87 25.968 1.916.162 11,56 

2,5 147.801 5,19 24.662 1.934,122 13,09 

Fonte: Mundo Minerals (2010). 

 

 

Gráfico 01 - Gráfico relacionando os teores de corte, a reserva 

F

onte: Fonseca (2010). 

 

A meta de produção definida pela MM para o alvo Crista é de 100 mil toneladas de minério 

por ano reservada á planta de beneficiamento. Esta definição foi baseada na capacidade de 

produção da planta de beneficiamento. A escolha do teor de corte ideal será determinado 

pelos resultados de estudos econômicos preliminares e determinará quantidade de recursos a 

serem explorados de acordo com o preço da grama de ouro e da geometria da mina.  
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4.9. Saldo financeiro anual 

O saldo financeiro líquido anual foi analisado para cada teor de corte e deve levar em 

consideração os impostos do tipo (CFEM – 1%, PIS – o,65% COFINS – 3,00%, 

ROYALTIES – 1,50%, conformes quadros abaixo. 

 

 

Quadro 9 - Descrição das características da mina 

                                                   DADOS DE PRODUÇÃO 

Cap max anual beneficiamento (t)                                                   120.000 

Cap max diária beneficiamento (t)                                                          333 

Rec beneficiamento (R.) (%)                                                         90% 

Vida da mina (anos)                                                                3 

Dias trabalhados por ano                                                            360 

Médi cotação Au (US$/oz)                                                         1.350 

                                                CUSTOS OPERACIONAIS 

Perfuração  

Beneficiamento (US$/t.minério)                                                         21,14 

Desmonte/Carreg/Transp (US$/t.estéril)                                                         15,51 

Desmonte/Carreg/Transp (US$/t.estéril)                                                           6,88 

ADM/SUPERV/Outros (US$t. minério) 8,57 

                                                                  Fonte: Fonseca (2010) 

 

 

Quadro 10 - Descrição das características da mina 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Minério 800.000 t 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Teor 4,44 g/t 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44

Recuperação de Au 90,00 % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

3.197 kg 0,00 0,00 399,60 399,60 399,60 399,60 399,60 399,60 399,60 399,60

102.780 oz 0,00 0 12.847 12.847 12.847 12.847 12.847 12.847 12.847 12.847

1200,00 US$/oz 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Receita Bruta 123.335 US$X1000 0 0 15.417 15.417 15.417 15.417 15.417 15.417 15.417 15.417

OPEX

Custo de Lavra 7,70 US$/t Ore 0,00 0,00 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70

Custo de Processo 26,29 US$/t Ore 0,00 0,00 26,29 26,29 26,29 26,29 26,29 26,29 26,29 26,29

Administração 2,60 US$/t Ore 0,00 0,00 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60

36,59 US$/t Ore 0,00 0,00 36,59 36,59 36,59 36,59 36,59 36,59 36,59 36,59

29.272 US$X1000 0 0 3.659 3.659 3.659 3.659 3.659 3.659 3.659 3.659

Seguro/Transporte/Refino/vendas 370 US$X1000 0 0 46 46 46 46 46 46 46 46

CFEM (1%) 1.233 US$X1000 0 0 154 154 154 154 154 154 154 154

Royalties (3%) 3.700 US$X1000 0 0 463 463 463 463 463 463 463 463

43,22 US$/t Ore 0,00 0,00 43,22 43,22 43,22 43,22 43,22 43,22 43,22 43,22

336,40 US$/oz 0,00 0,00 336,40 336,40 336,40 336,40 336,40 336,40 336,40 336,40

34.575 US$X1000 0 0 4.322 4.322 4.322 4.322 4.322 4.322 4.322 4.322

Margem Operacional 88.760 US$X1000 0 0 11.095 11.095 11.095 11.095 11.095 11.095 11.095 11.095

CAPEX

Equipamento da Mina

Escavadeira de 2,5m3 (2) 1.200 US$X1000 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caminhão Traçado 12m3 (3) 2.600 US$X1000 1.200 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0

Perfuratriz- Tipo Rock 601 500 US$X1000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compressor 360 cfm 200 US$X1000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonda  Diamec 900 US$X1000 900 0 0

Pick-up Diesel 200 US$X1000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Equipamento Mina 5.600 US$X1000 4.200 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0

Planta e Construções

LT-Substação 1.000 US$X1000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipamentos da Planta 2.000 US$X1000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Construção da Planta 1.000 US$X1000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Infra-estrutura  e Terreno 1.500 US$X1000 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Estrada de Acesso 300 US$X1000 300 0 0 0 0 0 0 0 0

Barragem ou Poço 1.000 US$X1000 1.000

Laboratório AA 320 US$X1000 320

Meio Ambiente 470 US$X1000 200 30 30 30 30 30 30 30 30 30

EPCM 2.500 US$X1000 1.500 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Planta e Construções 9.910 US$X1000 1.700 8.150 30 30 0 0 0 0 0 0

TOTAL CAPEX 15.510 US$X1000 5.900 9.550 30 30 0 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa antes IR 73.250 US$X1000 -5.900 -9.550 11.065 11.065 11.095 11.095 11.095 11.095 11.095 11.095

25,00 % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

22.175 US$X1000 0 0 2.766 2.766 2.774 2.774 2.774 2.774 2.774 2.774

Fluxo de Caixa 51.075 US$X1000 -5.900 -9.550 8.299 8.299 8.321 8.321 8.321 8.321 8.321 8.321

Fluxo de Caixa Acumulado 154.277 US$X1000 -5.900 -15.450 -7.151 1.147 9.469 17.790 26.111 34.432 42.754 51.075

Período 8,0 years 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Pay back period 3,0 years 1 1 1 0 0 0 0 0

Discount Rate 12,00% % a.a

NPV 22.447 US$X1000

IRR 44% %

Total OPEX + Taxas

Imposto de Renda

MÉTODO DE LAVRA  - CÉU ABERTO PROJETO CRISTA- FLUXO DE CAIXA- US$1200/Oz @4,44gAu/t 

Anos

Produção

Au

Total OPEX

 

 

 

5. Conclusão 

Foi proposto produção anual de 100.000 t/ano de minério como valor ótimo da escala de 

produção, pois esta escala está associada a capacidade máxima da planta de beneficiamento. 

Verificou-se então que o valor da escala de produção n=2 é o adequado com relação a 

capacidade da planta. Tanto a taxa interna de retorno (TIR) quanto o Valor atual além de 

terem valores positivos são atraentes logo se pode supor que o empreendimento é exequível. 

A “TIR” encontrada é de aproximadamente 44,0%, considerando o preço de venda US$ 
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1.200,00/onça, acima da taxa mínima atrativa, taxa que existe no mercado para aplicações 

sem risco. O “VAL” positivo é apenas um indicativo da viabilidade do empreendimento. Ou 

seja, o valor atual das receitas menos os desembolsos é positivo, porém para decisão final de 

investimento é tomada comparando a taxa encontrada com taxa de mercado para aplicações 

financeiras, que gira em torno de 10 à 13%. Logo a partir desse ponto de vista conclui-se que 

o projeto é exequível rentável e o prazo de retorno do capital (PAYBACK) é de 3 anos 

aproximadamente, este é o tempo em que o investimento levaria para que o retorno ficasse 

maior do que o valor investido.  

Finalmente, considerando os dados de produção e de Capex e Opex supracitados, o Projeto 

insinua-se atraente tendo um VPL= US$M 22,447, TIR= 44% e Taxa de desconto de 12% e 

um Playback de 3 anos. Além disso, este estudo se constitui também num fator importante 

para um melhor conhecimento do negócio, bem como, identificar novas oportunidades com 

novos projetos de lavra.  
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Fase Fórmulas

FVA’=(1 + r) –n   É o fator de valor atual

Valor atual no momento zero (Val0)

Fórmulas

Fórmulas

Tempo de retorno do capital (PayBack )

Fórmula para determinação da 

anuidade constante

Valor presente líquido (VPL)

Determinação da anuidade constante

Taxa interna de retorno (TIR )

Fase Pré-Operacional

Fase Produtiva

 


