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RESUMO 

 
As cavidades naturais subterrâneas despertam a curiosidade da humanidade desde a pré 
história e até os dias atuais influenciam no nosso cotidiano. As cavernas são vazios 
formados por algum evento natural dentro de uma estrutura rochosa, com ou sem 
abertura identificada e, que de alguma forma, possa ser penetrável pelo homem. A 
legislação voltada para a proteção e conservação de cavernas é recente, com seus 
últimos desdobramentos ocorridos entre os anos de 2008, publicação do Decreto 6.640, 
e 2009, publicação da Instrução Normativa nº 02 do Ministério de Meio Ambiente. A 
mineração causa considerável impacto nas cavernas, quando na área de uma jazida. 
Dentre eles, destacam desde a supressão de cavidades, ou impactos na estabilidade 
física e bioespeleológica das mesmas. Por outro lado, a legislação atual, causa 
considerável impacto nas reservas lavráveis quando da ocorrência de cavidades na área.  
Este trabalho tem como objetivo demonstrar como as cavidades naturais podem 
interferir na viabilidade econômica de um projeto de mineração. E, com base na 
legislação de proteção às cavidades naturais, realizar um estudo de forma a verificar o 
nível de influência que as cavidades podem ter sobre viabilidade econômica de um 
projeto de mina. Para realização desse estudo, três cenários de cava foram adotados para 
uma jazida hipotética. Os resultados demonstram o impacto da legislação na viabilidade 
de um projeto de mina e na reserva lavrável, para o três cenários considerados e 
reforçam a necessidade de pesquisas para conciliar a necessidade de preservação de 
cavidades naturais subterrâneas com a atividade de mineração. 
 
 

Palavra chaves: Análise de Viabilidade Econômica, Espeleologia, Planejamento de 

Lavra 
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ABSTRACT 

Since prehistoric times, the natural underground cavities awaken the human 
curiosity and until nowadays they influence our everyday lives. The caves are hollow 
spaces formed from a natural event inside a rocky structure, with or without an 
identified entrance, and that somehow, can be penetrated by a man. The legislation  for 
the protection and conservation of caves is recent, with its last results having occurred 
between the year 2008, publication of the Decree 6.640, and the year 2009 ,  the 
publishing of the Normative Instruction Number 2 by the Brazilian Environment 
Ministry (Ministério de Meio Ambiente). The mining concerned, causes a significant 
impact on the caves, when it is in a mine field. Among the impacts, it can be 
highlighted: the suppression of cavities, or physical and bio- speleological stability of 
the caves. On the other hand, the actual legislation causes a significant impact on the 
mineable fields when there are cavities around the area. This article aims to show how 
the natural cavities can interfere in the economic viability of a mining project. In 
addition, basing on the natural cavities protection legislation, complete an investigation 
in a way to verify the level of influence that a cavity can have on the economic viability 
of a mine project.For the conduction of this research, three scenarios of open pit were 
considered for a hypothetical mine field. The results demonstrated the impact of the 
legislation in the viability of a mine project and in the mineable reservation for the three 
considered scenarios, and reinforced the necessity of researches to conciliate the need 
for conservation of the natural underground cavities with the mining activities.  
 

 

Keywords: Analysis of Economic Viability, Caving, Mine Planning 
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1. INTRODUÇÃO 

A atual taxa de crescimento populacional impõe uma demanda cada vez maior, por 

produtos e insumos minerais e naturais. Diante desse cenário favorável para o aumento 

da produção, o setor industrial requer, cada vez mais, uma maior quantidade de matérias 

prima mineral e energia. Entretanto, os recursos minerais, em sua quase totalidade, são 

provenientes de fontes não renováveis e, consequentemente, são limitados. Portanto, sua 

exploração não pode ocorrer de forma predatória e irracional.  

Para se promover um desenvolvimento sustentável e atenuar os conflitos gerados entre 

o meio ambiente e o setor produtivo diversos países definiram regras e estabeleceram 

padrões para as operações que impactam o meio ambiente. 

Atividades tais como mineração interferem diretamente no patrimônio natural e também 

podem interferir no patrimônio cultural, quando destroem e modificam o ecossistema e 

sítios arqueo-paleontológicos. As cavidades naturais ou cavernas, como popularmente 

conhecido, juntamente com o meio ambiente, são afetadas diretamente nesses processos 

por estarem bem no meio da linha de fogo entre a preservação dos bens naturais e a 

necessidade cada vez maior de extração de recursos naturais (dentre eles, os recursos 

minerais) – insumo para o crescimento e manutenção da economia.  

Ao longo do tempo, o ser humano aprendeu a aproveitar quase tudo que está disponível, 

tanto na superfície quanto no subsolo, o que em muitos casos, impactam o ambiente das 

cavernas bem como sua própria existência (AQUINO, 2011). As cavernas são espaços 

vazios em maciços rochosos formados por algum tipo de processo geológicos 

(BRASIL, 1990). Em vários tipos de rocha são encontradas ocorrências de cavernas, 

sendo que algumas são mais suscetíveis à formação de cavidades, devido a suas 

características geológicas específicas, tais como solubilidade, permeabilidade, grau de 

coesão e sua inserção em plano de falha, dobras ou mesmo zonas de cisalhamento. 

Rochas carbonáticas são mais susceptíveis aos processos de carstificação e, 

consequentemente, formação de cavidades naturais subterrâneas. As maiores cavernas 

tendem a ser encontradas neste tipo de rocha, por se tratar de uma rocha solúvel. 

Entretanto são também encontradas cavidades em arenitos, quartzitos, rochas ígneas e 
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em lateritas ferruginosas. Todos esses tipos de rochas possuem valor comercial, desde o 

emprego para o preparo de agregados para a construção civil, passando pelo o uso como 

corretivo de solos e agregado à produção de metais e ligas metálicas.  

As cavidades naturais subterrâneas, despertam a curiosidade da humanidade desde a 

pré-história e, até os dias atuais, influenciam o nosso cotidiano. Na pré-história as 

cavidades naturais foram utilizadas por diversas civilizações e culturas, seja como 

moradia permanente ou abrigo nas estações mais rigorosas, como refúgio de grandes 

predadores, ou mesmo como espaço sagrado utilizado para oferecer oferendas e realizar 

sepultamentos. As cavernas podem guardar vários resquícios desse tempo remoto sob a 

forma de fósseis e material arqueológico, de grande auxílio para interpretação do 

passado pela arqueologia. Além disso, no presente, as cavernas também abrigam várias 

formas peculiares de vida, sendo algumas delas restritas ao ambiente característico das 

mesmas. 

Podem-se destacar três tipos de utilização das cavernas pela sociedade moderna. 

1. A utilização turística e/ou religiosa, servindo como ferramenta na educação 

ambiental e no aprendizado de ciências correlatas a espeleologia, tais como 

arqueologia, paleontologia, geologia, bioespeleologia. E no campo religioso 

servindo como espaço para adoração e devoção.  

 

2. A utilização científica que proporciona um melhor conhecimento de todos os 

processos e aspectos relacionados com as cavernas. O seu estudo não se 

restringe ao âmbito acadêmico, mas abrange profissionais pertencentes a grupos 

de espeleologia autônomos. 

 

3. A utilização econômica por meio do aproveitamento industrial dos recursos 

disponíveis nas cavernas ou no ambiente onde elas estão inseridas. 

Para colocar em prática o conceito de desenvolvimento sustentável, é necessário adotar 

políticas públicas de proteção e preservação respaldadas na legislação. Entretanto, a 

legislação que deveria dar o rumo a essas relações acaba sendo muito restritiva quando 

há pouco conhecimento sobre o assunto. Desse modo, o que poderia caminhar para um 
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equilíbrio acaba virando um jogo de forças, pressão política, interesses particulares, 

visões unilaterais, gerando inúmeros conflitos (FIGUEIREDO et al., 2010). Para 

Figueiredo et al., (2010), a proteção das cavernas como patrimônio natural único, 

sensível e peculiar, ou sua utilização para obtenção de recursos minerais para o 

desenvolvimento da sociedade contemporânea, parece ser um dilema insolúvel. 

O caráter conservacionista da legislação sempre desagradou a comunidade minerária, 

por ser considerada um limitador para a atividade em áreas cársticas1 podendo, em 

alguns casos inviabilizar muitos empreendimentos. A partir de 2008, com a publicação 

do Decreto 6.640, esse cenário mudou, favorável ao setor mineral, graças a 

flexibilização da legislação vigente. 

Em entrevista para a revista Brasil Mineral, Rinaldo Mancin declara que: 

"Após muitos anos de trabalho envolvendo várias instituições, lideradas pelo IBRAM, 

conseguiu-se que, em novembro de 2008 fosse assinado pelo presidente Lula um 

decreto que corrigia o de 1991 e criava um sistema de classificação do grau de 

relevância das cavidades (MANCIN, 2010)". 

A partir de então as cavernas passaram a ser classificadas em quatro tipos de grau de 

relevância que são estabelecidos por meio de estudos específicos multidisciplinares de 

âmbito local e regional. Essa classificação é determinante para definir se uma caverna 

pode ou não ser suprimida. 

Seguindo os preceitos do Decreto 6.640/2008 e a Instrução Normativa nº 02 do 

Ministério de Meio Ambiente (MMA), as cavernas classificadas como de máxima 

relevância não podem ser suprimidas. Para assegurar a integridade física da cavidade e 

de suas interações com o meio externo a legislação estabelece um raio de proteção de 

250 metros a partir do contorno externo da cavidade e, dentro do raio de proteção é 

vedado qualquer tipo de atividade que possa gerar algum impacto negativo à cavidade. 

Dependendo da quantidade de cavernas de máxima e de alta relevância presentes na 

área compreendida pela jazida, a reserva lavrável total será comprometida pois estará 

                                                 
1 Terminologia atual para designar áreas com cavernas. Ver em 
http://www.icmbio.gov.br/cecav/projetos-e-atividades/provincias-espeleologicas.html  
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dentro do raio de proteção. Essa redução da reserva pode, em alguns casos, inviabilizar 

empreendimentos tanto em fase de instalação quanto em operação, como é o caso da 

Mineração Saldanha localizada no município de Paíns, onde durante as atividades de 

desmonte descobriu-se uma das entradas para a Gruta do Éden, uma das cavidades mais 

importantes da região, segundo estudos espeleológicos. 

Desta forma, a recente mudança na legislação espeleológica brasileira, associada à 

carência de trabalhos específicos que conciliem a lavra de recursos minerais com a 

preservação das cavidades naturais subterrâneas justificam um estudo sobre o impacto 

econômico da nova legislação na reserva lavrável e de alternativas de projeto de 

mineração que garantam o respeito à legislação e a maximização das reservas. 

 

1.1. OBJETIVO 

O presente estudo propõem quantificar o impacto da nova legislação na viabilidade 

econômica e técnica de um empreendimento de mineração em rocha carbonática. E, 

com base na legislação de proteção das cavidades naturais, avaliar alternativas de 

projeto de mineração que garantam a preservação dessas cavidades bem como a 

maximização das reservas lavráveis. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

O tema proposto é um tema relativamente novo devido as constantes mudanças na 

legislação de proteção a cavidades naturais subterrâneas, possuindo pouco trabalhos 

relacionados e deficiente em estudos correlatos sobre atividade mineral e cavidades 

naturais subterrâneas. Estudar a relação das cavidades naturais com os trabalhos de 

exploração mineral é importante no contexto atual por causa das questões ambientais e 

também pelo crescimento econômico. 
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Os resultados obtidos neste trabalhos poderão contribuir para o melhor aproveitamento 

dos recursos naturais e a preservação de cavidades relevantes do acervo espeleológico 

brasileiro. 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação é composta de 9 capítulos além do capítulo 1 (Introdução). O capítulo 2 

apresenta uma revisão da mineração de rochas carbonáticas, dos impactos ambientais da 

mineração e da legislação aplicada à proteção de cavidades naturais. O capítulo 3 

descreve a metodologia adotada para realização desse estudo. Um estudo de caso é 

usado no capítulo 4 para geração do banco de dados para a elaboração de um plano de 

aproveitamento econômico (capítulo 5). A montagem do banco de dados para a análise 

de viabilidade econômica compõem o capítulo 6 e os desta análise são apresentados no 

capítulo 7 para 3 cenários projeto de mina considerados. A comparação dos resultados 

para os 3 cenários é apresentada no capítulo 8 seguido de uma discussão e análise dos 

resultados obtidos (capítulo 9) e das conclusões finais no capítulo 10. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. MINERAÇÃO E USO DA ROCHA CARBONÁTICA 

A atividade de extração mineral exerce papel fundamental para a economia do País, 

promovendo a melhoria do bem estar e qualidade de vida da população. Entretanto, a 

mineração é uma atividade impactante ao meio ambiente e por isso deve ser exercida 

com responsabilidade técnica, social e ambiental. A história nacional está ligada com a 

atividade mineral que desenvolveu papel fundamental para a expansão das fronteiras e 

colonização da região Central do Brasil  através dos Ciclos do Ouro e dos Diamantes. 

Ao analisar o Anuário Mineral Brasileiro de 2010 nota-se que 70,5% das empresas de 

mineração em operação são classificadas como de pequeno porte segundo o DNPM. No 

Estado de Minas Gerais este percentual é de 64,5%, essa diferença está relacionada com 

a presença, no território mineiro, de grandes a médios depósitos minerais. 

Os bens minerais mais explotados pelas pequenas minerações são os minerais agregados 

para a construção civil, com destaque para as areias, argilas, calcários, quartzitos, 

dolomito, rochas britadas e cascalho (AMADE, 2006). A construção de uma obra civil 

(casa, edifício, estrada, hospital, escola, aeroporto) só se concretiza após a 

transformação da rocha em brita, do calcário em cimento, da areia em vidro, argamassa 

e concreto (FLÔRES, 2006). 

Os minerais agregados para a construção civil são os insumos minerais mais 

consumidos e, consequentemente, os mais significativos em quantidade produzidos no 

mundo (CAMPOS e FERNANDES, 2005). Apesar de serem abundantes, apresentam 

baixo valor unitário e o seu consumo é um importante indicador do perfil 

socioeconômico de desenvolvimento de um país.  

A rocha carbonática possui grande importância neste setor pois é a partir de sua 

extração que se obtém a matéria-prima principal para dois dos principais setores 

econômicos brasileiros – a agropecuária e a construção civil –, além de insumos para a 

siderurgia, produção de rochas para revestimento e ocorrência de mineralizações 
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associadas, tais como chumbo e zinco. Essas atividades geram importantes divisas à 

nação e dezenas de milhões de empregos diretos e indiretos para os brasileiros. 

Grande parte dos terrenos/solos do Brasil são de composição ácida, assim, sem a 

mistura do calcário, rocha de composição básica, é impossível adequar o pH ao cultivo 

agrícola. Adicionalmente, há variedades de calcários ricos em magnésio, os dolomitos, 

que fornecem, além do corretivo de solo, micronutrientes que aumentam a 

produtividade agrícola, tornado esse setor econômico brasileiro um dos mais 

competitivos do mundo. 

O setor de construção civil é totalmente dependente do calcário, como matéria-prima 

para a produção do cimento e da cal. O calcário também pode ser usado como rocha 

britada (brita). Outras utilizações do calcário pela sociedade moderna relacionam-se à 

produção e utilização de rochas ornamentais em revestimentos (mármores) e extração 

de metais, como chumbo e zinco, de inúmeras aplicações nas indústrias de 

transformação, além de ser insumo fundamental para o funcionamento de siderúrgicas 

(SANTOS, 2011). 

 

2.2. IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA MINERAÇÃO 

É inquestionável os benefícios gerados pela mineração para sociedade, mesmo porque 

estas duas possuem uma relação de interdependência. Ou seja, para a manutenção da 

primeira a segunda é necessária e vice-versa. Mas como qualquer atividade produtiva, 

impactos ambientais são gerados ao longo do processo e no caso da mineração estes 

impactos podem atingir grandes proporções, com poder de mudar totalmente a 

paisagem, literalmente removendo montanhas. 

Segundo o conceito clássico e legal definido pela Resolução CONAMA no 01/86, em 

seu Art. 1º, “considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: (i) a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; (ii) as atividades sociais e econômicas; 
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(iii) a biota; (iv) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (v) qualidade dos 

recursos ambientais.” 

Em seu trabalho Borges (2009) destaca que alguns autores consideram como impacto 

ambiental apenas as alterações significativas ao ambiente, de tal modo que esta 

abordagem incorpora a materialização da ponderação dos impactos, através da 

elaboração de matrizes com a atribuição de valores numéricos de acordo com o nível de 

degradação sobre o ambiente, apesar das técnicas utilizadas para tal serem consideradas 

como extremamente subjetivas. 

Existem alguns valores de atributos das variáveis ambientais que podem ser 

representados em termos de parâmetros e regulamentos, instruídos por instrumentos 

legais para a normatização de parâmetros ambientais. Na literatura técnica sobre o 

assunto, são reconhecidos vários métodos de avaliação e mensuração dos impactos, 

notadamente sintetizados por PRADO FILHO (2001), que qualificam e quantificam os 

impactos causados pela mineração. 

Segundo Cassiano (1996), a determinação, a qualidade e extensão dos impactos são 

orientados pela caracterização do tipo de minério (geologia da jazida), pela tecnologia 

utilizada na lavra, pelo método de tratamento (beneficiamento) e pelas formas de 

disposição dos estéreis e rejeitos. 

Os métodos de lavra e a disposição de estéreis e rejeitos podem determinar ou até 

potencializar alguns impactos causados, bem como na etapa de beneficiamento, através 

da utilização de substâncias nocivas ao ambiente. A título de exemplo, podem ser 

citados os minérios de ouro, potencialmente perigosos, pois podem liberar metais 

pesados em seu tratamento e a lavra de minerais sulfetados, de modo que os estéreis e 

rejeitos, quando dispostos de forma inadequada e sob a ação das intempéries, podem 

acelerar o processo de geração de drenagem ácida e, como consequência, a liberação de 

metais pesados para o ambiente (BORGES, 2009). 

É importante atentar para o fato de que a mineração não é o único tipo de atividade 

impactante do ambiente; várias outras vêm causando sérios problemas ambientais de 
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degradação do solo e subsolo, entre as quais se destacam: a urbanização desordenada, a 

agricultura, a pecuária, a construção de barragens, dentre outras (FARIAS, 2002). 

Embora a mineração cause impactos significativos sobre o ambiente, alguns dos quais 

realmente são inevitáveis, a maioria pode ser minimizada ou em alguns casos evitadas 

com a tomada de medidas de controle ambiental (MIRANDA, 1996). 

 

2.3. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AS CAVIDADES 

2.3.1. Legislação em âmbito nacional 

A primeira mobilização por parte do poder legislativo para desenvolver um aparato 

institucional com o objetivo de proteger e preservar o patrimônio espeleológico surgiu 

no ano de 1986. E esse acontecimento só foi possível graças às intensas manifestações 

organizadas pela comunidade espeleológica. 

O resultado dessas reivindicações foi a publicação da Resolução CONAMA nº 

009/1986, que instituiu uma comissão especial para tratar de assuntos relativos à 

preservação do patrimônio espeleológico, constituída pela Sociedade Brasileira de 

Espeleologia, Secretaria Especial do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal, Governo do Estado de Minas Gerais e Departamento 

Nacional de Produção Mineral, entre outras instituições ligadas ao tema.  

Uma iniciativa ainda modesta, sem grandes avanços, durante a existência da Resolução 

Conama 009/1986, foi a criação de um Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio 

Espeleológico Brasileiro. 

No ano de 1987 foi publicada a Resolução CONAMA nº 005, cujo conteúdo foi 

elaborado visando à proteção do Acervo Espeleológico Nacional. Pela primeira vez a 

preocupação em preservar e conservar as cavidades naturais passou a ser respaldada na 

legislação brasileira, através de uma série de medidas preservacionistas, podendo-se 

ressaltar: a implantação do Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio 

Espeleológico; obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental para os 

empreendimentos próximos a cavidades; e inclusão dos animais restritos a zona afótica 
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do ambiente subterrâneo mais conhecidos como troglóbios na relação de animais em 

perigo de extinção.  

A Resolução CONAMA nº005/1987, traz uma importante menção com a definição de 

cavidade natural, mas ainda não estabelece as medidas a serem adotadas para o 

licenciamento de empreendimentos nocivos a essas cavidades naturais. 

Após aproximadamente dois anos a legislação espeleológica evoluiu de forma 

expressiva, mas continuava sem embasamento legal que regulamentasse a situação das 

cavidades naturais, o que só se concretizou em 1988, com a redação da nova 

Constituição Federal, que no artigo 20, inciso X incluiu as cavidades naturais entre os 

bens da União. 

Pode-se dizer que a Carta Magna do Brasil é uma constituição ambientalista. O 

legislador desejou, muito mais do que simplesmente determinar o domínio do 

patrimônio e as competências para os entes federados, definir, entre os elencados, 

aqueles que receberiam a roupagem de bens ambientais (MARRA, 2008).  

Segundo Marra (2008) aponta que a legislação brasileira é consistente à medida que 

solucionou um grande problema, as cavidades naturais subterrâneas passaram a ser 

reconhecidas como recursos ambientais e não apenas servindo para o aproveitamento 

econômico dos recursos minerais. 

A Constituição Federal não restringiu quais cavidades naturais subterrânea realmente 

poderiam ser consideradas Bens da União. Essa não restrição vem sendo motivo de 

varias interpretações, interferindo diretamente nos processos de licenciamento.  

Logo no começo da década de 90, o recém-criado Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – (IBAMA) emite a portaria IBAMA n° 

887, que traz uma nova definição de cavidade natural mais abrangente; ressaltando a 

necessidade de promover a realização de diagnóstico da situação do patrimônio 

espeleológico nacional, limitando o uso das cavidades naturais subterrâneas apenas a 

estudos de ordem técnico-científica, reafirmando a obrigatoriedade da elaboração de 

Estudo de Impacto Ambiental para as ações ou empreendimentos de qualquer natureza, 

entre outras considerações. Mas essa portaria ainda não definiu quais seriam os 
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parâmetros a serem utilizados no processo de licenciamento e nem as cavidades naturais 

que poderiam ser alvo de supressão.  

Neste mesmo ano é sancionado o Decreto Federal n° 99556/1990, com definição de 

cavidade natural proposta pela portaria do IBAMA nº 887: 

"Parágrafo único. Entende-se como cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 

subterrâneo penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, popularmente 

conhecido como caverna, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e 

a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que a sua 

formação haja ocorrido por processos naturais, independentemente de suas dimensões 

ou do tipo de rocha encaixante. Nesta designação estão incluídos todos os termos 

regionais, tais como gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco." 

Esse decreto sintetiza em um só trabalho as medidas mais significativas de toda a 

legislação já escrita, e também traz outras providências tais como a definição do órgão 

regulamentador para atividades em áreas com cavidades naturais subterrâneas, a 

inclusão das cavidades como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro, bem 

como a proteção integral das cavidades naturais. 

A partir daí o IBAMA passou a ser encarregado de preservar, conservar, fiscalizar e 

controlar o uso do patrimônio espeleológico brasileiro. Ao longo dos anos, com o 

aumento de projetos de empreendimentos em áreas cársticas, ouve a necessidade da 

criação de um centro responsável em dar suporte no licenciamento e fiscalização. 

Para suprir essa necessidade, foi publicada, em 1997 a Portaria n° 057, do IBAMA que 

instituiu a criação do Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Caverna - 

CECAV, órgão esse ligado ao IBAMA e formado por pessoal capacitado em 

espeleologia. O CECAV ficou responsável em analisar e regulamentar as medidas 

adotadas para os processos envolvendo cavidades naturais.  

Atualmente o CECAV está ligado ao Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - 

ICMBIO e suas atribuições ainda não estão bem definidas, em parte, devido à divisão 

ocorrida no IBAMA no ano de 2007. 
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Durante aproximadamente sete anos sem nenhuma ação específica no campo jurídico, a 

legislação vigente determinava a obrigatoriedade da elaboração de estudo sobre impacto 

ambiental para empreendimentos próximos a cavidades naturais, mas não especificava 

quais critérios deveriam ser considerados. 

Desta forma o IBAMA, por intermédio do CECAV, ficava incumbido de analisar os 

processos e determinar quais informações deveriam ser descritas a respeito das 

cavidades compreendidas dentro do domínio do empreendimento. Esses critérios eram 

determinados através de atributos locais e regionais, sem nenhuma padronização, 

acarretando um processo de licenciamento confuso e demorado. 

Visando a melhoria da Resolução CONAMA 005/1987, foi formulada a Resolução 

CONAMA 347/2004, que padronizava os atributos pertinentes ao processo de 

licenciamento. FIGUEIREDO et al (2010) ressalta que, naquele momento, não visava 

indicar as cavernas que poderiam ser destruídas, mas apenas apresentava proposta para 

organizar as atividades em áreas próximas. 

Os sete parâmetros propostos  pela Resolução CONAMA 347/2004 listado abaixo 

obedecem critérios de relevância sobre aspectos locais e regionais. 

- I suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos;  

- II suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas;  

- III a ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos;  

- IV recursos hídricos;  

- V ecossistemas frágeis ou espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção;  

- VI a diversidade biológica; e  

- VII sua relevância histórico-cultural ou sócio-econômica na região.  

O caminho para o licenciamento estava traçado. Entretanto, todas as cavidades naturais 

continuavam a fazer parte do Patrimônio Cultural e Natural Brasileiro.  

A comunidade espeleológica já se mostrava apreensiva pela possibilidade de retrocessos 

na legislação. E de fato, em 2007 inicia-se a elaboração de um novo decreto com claras 

tendências para amenizar a legislação espeleológica, frente à grande pressão da 

comunidade industrial.  
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Este receio virou realidade com a publicação do Decreto 6.640/2008, que conferiu nova 

redação aos Artigos. 1o, 2o, 3o, 4o e 5o e acrescenta os Artigos. 5-A e 5-B ao Decreto 

no 99.556, de 1o de outubro de 1990 (Brasil, 1990). 

O novo decreto gerou insatisfação na comunidade cientifica, mas na comunidade 

industrial e de energia, ele foi recebido com grande entusiasmo. O ponto de divergência 

foi a flexibilização da legislação, favorecendo a degradação do patrimônio 

espeleológico brasileiro. 

As alterações introduzidas na legislação foram, basicamente, a exclusão das cavidades 

naturais como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro e a possibilidade de 

suprimir cavidades naturais em alguns casos, mediante estudos específicos. 

Através de critérios regionais e locais tais como, ecológicos, biológicos, geológicos, 

hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos, as 

cavidades naturais passaram a ser classificas em quatro graus de relevância, sendo eles; 

Máxima Relevância, Alta Relevância, Média Relevância, Baixa Relevância. A 

determinação do grau de relevância está regulamentada pela Instrução Normativa do 

Ministério do Meio Ambiente IN 02/2009 e será decisiva para possibilitar a supressão 

ou não de cavidades naturais, ou seja, sinal verde para que empreendimentos possam 

causar impacto negativo irreversível ao patrimônio espeleológico brasileiro. 

Os resultados gerados pelo laudo espeleológico servirão de base para a realização da 

classificação das cavidades em graus de relevância além de realizar o zoneamento das 

feições espeleológicas e propor quais os possíveis usos destas áreas. 

Somente as cavidades naturais classificadas como de máxima relevância ficaram a salvo 

de qualquer impacto negativo. Contudo, o decreto também estipula as medidas 

compensatórias a serem tomadas quando houver necessidade de supressão. 

A velocidade com que o Decreto 6640/2008, foi aprovado e seu conteúdo anti-

preservacionista, despertaram a revolta da comunidade científica. E para tentar a sua 

revogação, medidas foram tomadas por entidades não governamentais, sociedade civil e 

estudiosos do assunto mas sem sucesso. 
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As mudanças propostas pelo Decreto 6.640/2008 e Instrução Normativa (IN) nº 02 não 

são definitivas e estão sujeitas a modificações e aperfeiçoamentos, a própria IN nº02 

estipulava que no prazo de dois anos após a sua publicação fosse publicado uma 

complementação contendo melhorias e mudanças, mas isto não aconteceu. Somente em 

2013 iniciaram os trabalhos para propor tais melhorias e modificações mas sem data 

para publicação oficial. 
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3. METODOLOGIA 

Esse estudo envolveu uma revisão bibliográfica para contextualização da legislação 

ambiental sobre proteção de cavidades e das diversas operações de mina que impactam 

diretamente tais cavidades. Para atingir os objetivos de quantificar o impacto da nova 

legislação na viabilidade econômica e técnica de um empreendimento de mineração em 

rocha carbonática e de avaliar alternativas de projeto de mineração que garantam a 

preservação dessas cavidades bem como a maximização das reservas lavráveis um 

estudo de caso foi adotado. 

Na escolha desse caso adotou-se como critérios essenciais a presença de cavidades 

naturais subterrâneas na área e a existência de uma ocorrência de rochas carbonáticas de 

interesse e viabilidade econômica para extração e comercialização do bem mineral.A 

região cárstica de Arcos-Paíns-Doresópolis-Iguatama foi escolhida por atender aos 

critérios estabelecidos.  

Selecionou-se uma região de estudo que contêm cavidades naturais e que, segundo 

dados dos Estudos de Impacto Ambiental/EIA e Relatórios de Impacto 

Ambiental/RIMA disponíveis na Fundação Estadual de Meio Ambiente/FEAM, 

pudessem ser valoradas de acordo com nível de relevância de cada uma. Para tal 

adotou-se o Decreto 6640/2008 e a IN 02/2009 do MMA.  

Um zoneamento espeleológico foi estabelecido, dividindo-se a área em zonas de alta, de 

média ou de baixa relevância espeleológica o que possibilitou a delimitação geográfica 

da área de influência. 

Com base numa coluna estratigráfica típica para região e na topografia, um corpo 

mineral fictício foi criado. A partir desse jazimento e aplicando-se o zoneamento 

espeleológico, elaborou-se três projetos de cava final considerando-se três cenários 

distintos. Definiu-se como Cenário 1 a aplicação stritu sensu da legislação de 

preservação das cavidades e supressão daquelas cavidades permitidas pela lei, mediante 

compensação ambiental. No Cenário 2 os limites estão compreendidos apenas na área 

de baixo potencial espeleológico, eximindo o empreendedor de realizar medida 

compensatória. O Cenário 3 compreende a proposição de um raio de influência 100 m 
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para as cavidades de média relevância. Os cenários propostos diferem-se quanto as 

dimensões da cava final e suas estimativas de reservas lavráveis. Para cada cenário foi 

elaborado o Plano de Aproveitamento Econômico com base na reserva lavrável 

estimada e avaliado a sua viabilidade econômica. 

Para delimitação das áreas, zoneamento espeleológicos e realização das análises de 

viabilidade econômica diversos softwares foram utilizados, os quais incluem:  

- ArcView 9.3 – cartografia digital, edição da base SIG, layout final de mapas, análise 

integrada de informações georreferenciadas, interpretação de imagens aéreas, cálculos 

de área e distâncias e edição e tratamento de dados pré-existentes DWG e DXF; 

- AutoCad 2008 – Confecção da topografia; 

- Google Earth – geração de imagens aéreas; 

- Micromine 11.01 – Planejamento de Lavra 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1. ESCOLHA DA ÁREA DE ESTUDO 

A região objeto de estudo localiza-se na chamada “região cárstica de Arcos-Paíns-

Doresópolis-Iguatama. O acesso a esta região se faz pela rodovia BR-381 (Rodovia 

Fernão Dias) até Betim. No trevo com a BR-262, toma-se esta rodovia até o trevo com a 

MG-050. Através da MG-050 chega-se ao local. 

A área que abrange os municípios de Arcos, Paíns, Doresópolis e Iguatama possui 

vários afloramentos de rochas calcárias que possuem importante potencial econômico 

na produção de cimento, cal e corretivo de solo.  

A região é marcada pela presença de um relevo cárstico típico que é caracterizado pela 

presença de drenagens predominantemente subterrâneas e aspecto ruiniforme dos 

maciços calcários formando paredões, cavernamentos diversos, dolinas e sumidouros. 

Estas feições do relevo cárstico formam um patrimônio espeleológico com sítios 

arqueológicos e paleontológicos, dentre outras peculiaridades, protegidos pela 

legislação vigente através da Resolução CONAMA nº 347/2004 e do Decreto Lei nº 

6.640/2008. 

As localidades de Paíns, Arcos, Doresópolis, Córrego Fundo, Iguatama e Formiga 

formam hoje um grande polo mínero-industrial, que produz diversos tipos de produtos a 

partir das rochas calcárias. Alguns destes produtos são a cal dolomítica e calcítica, 

cimento, corretivo de solo, ração animal e precipitado de carbonato de cálcio.  

Existem aproximadamente 40 minas de calcário em atividade na região, incluindo 

importantes indústrias como a CSN, Lafarge, Belocal, ICAL, Imerys do Brasil e 

Solofértil, além de diversas outras pequenas e médias empresas da região (RIBEIRO & 

VILELA 2009). 

Esta região sofre ameaças constantes frente ao conflito de interesses entre sua 

preservação e a indústria extrativa instalada na região, por isso essa área deve ser palco 
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de estudos específicos que garantam a sua preservação com o aproveitamento 

sustentável de seus recursos minerais. 

4.2. APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

No início dos trabalhos dessa dissertação inúmeros contatos com diversas empresas 

foram realizados para apresentação da proposta e obtenção das informações necessárias 

para o estudo, mas sem sucesso, a impossibilidade no fornecimento das informações 

estavam ligadas a questões de sigilo. 

Nos anos de 2010 a 2011 o autor participou da equipe técnica do Projeto Arcos Paíns 

Espeleologia - PROAPE, (Projeto em conjunto com Ministério Público, IBAMA, 

FEAM, FEOP e SEE). O apoio institucional do IBAMA e da FEAM possibilitou a 

obtenção e análise de todos os EIA/RIMA das mineradoras instaladas na região. 

A solução encontrada para dar sequência aos estudos sem se afastar da proposta inicial 

foi realizar uma triagem dos EIA/RIMA fornecidos e escolher aquele cujo dados 

abrangesse todas as informações necessárias para o estudo.  

Infelizmente nem todas as informações necessárias para o presente estudo estavam 

disponíveis nos EIA/RIMA'S consultados, somente os dados sobre o meio físico, biótico 

e socioeconômico. Os dados específicos a extração do mineral tais como, topografia 

detalhada da área, resultados dos furos de sonda, cubagem da reserva, delimitação do 

corpo de minério entre outros dados não foram informados e não estão disponíveis para 

consulta. 

Com essa carência de informações decidiu-se utilizar os dados contidos no EIA/RIMA e 

complementar as informações faltantes com modelos teóricos que mais se aproximam 

com a realidade.  

As informações referentes as cavidades são reais e foram obtidos do EIA/RIMA 

entregue ao IBAMA e/ou FEAM. O nome da empresa bem como a sua localização não 

serão fornecidos para preservação do sigilo. 
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4.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

4.3.1. Área de influência 

A área do empreendimento situa-se no município de Paíns - MG. Este município 

encontra-se inserido em domínios cárstico e é conhecido sob o ponto de vista 

econômico mineral, principalmente pelas grandes jazidas de calcário existente. 

As influências ambientais da mineração de rocha calcária serão sensíveis especialmente 

em três zonas concêntricas relacionadas aos níveis de sua área de intervenção: área 

diretamente afetada (ADA), área de influência direta (AID) e área de influência indireta 

(AII). 

A área diretamente afetada (ADA) corresponde ao espaço físico onde ocorrerá a lavra 

propriamente dita, corresponde à área de intervenção direta no meio físico e biótico, 

com o decapeamento superficial e alteração topográfica. 

A área de influência direta (AID) compreende aquela área onde os impactos serão 

sentidos diretamente pela lavra, e que consequentemente é alvo imediato em situações 

de emergência. 

Em função disso, a Área de Influência Indireta (AII) foi definida como aquela onde há 

probabilidade de ocorrência de impactos diretos ou indiretos, ligando as características 

ambientais às ações do empreendimento, em ambos os sentidos. Esta área é 

representada pelo espaço das relações socioeconômicos entre o empreendimento e os 

municípios de Paíns e Arcos. 

 

4.3.2. Geologia 

A área de estudo situa-se em terrenos associados ao denominado Grupo Bambuí do 

Cráton do São Francisco (Pinto & Martins-Neto 2001), um conjunto de 

metassedimentos carbonáticos e argilosos assentados diretamente sobre o complexo 

gnáissicomigmatítico de Minas Gerais, ou complexo Basal indiferenciado, de idade 

arqueana, que contém uma associação de gnaisses diversos e ocorrência generalizada 

em praticamente toda a região leste do Estado. 
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Regionalmente, o Grupo Bambuí constitui-se de metassedimentos argilocarbonatados 

com idade na faixa de 600 a 900 milhões de anos, que afloram por todo o vale do Rio 

São Francisco, compondo os limites de sul a leste/nordeste do Cráton do São Francisco, 

nos Estados de Minas Gerais e Bahia. Foram inicialmente chamados por Derby (1880) 

de “Série São Francisco”, denominação esta posteriormente modificada por Rimann em 

1917 para “Série Bambuí”, que ficou consagrada pelo uso na literatura geológica 

brasileira. A primeira sequência lito-estratigráfica só foi proposta, todavia em 1961 por 

Costa e Branco e, após as pesquisas mais recentes, são diferenciadas, da base para o 

topo, seis formações distintas: 

- Formação Jequitaí (Conglomerado com seixos polimíticos em matriz argilosa 

esverdeada); 

- Formação Sete Lagoas (Calcários e dolomitos acinzentados com intercalações 

argilosas); 

- Formação Serra de Santa Helena (Folhelhos siltitos com lentes de calcário); 

- Formação Lagoa do jacaré (Siltitos e margas acinzentadas com intercalações de 

calcários pretos); 

- Formação Serra da saudade (Siltitos argilitos e folhelhos acinzentados a esverdeados 

com lentes de calcários acinzentados) e; 

- Formação Três Marias (Arcósios e siltitos esverdeados localmente avermelhados) 

A Formação Sete Lagoas é a que possui os depósitos de calcário da região com interesse 

econômico. Tratam-se de calcários cinzas, bastante puros, maciços e pouco fraturados. 

Estão em posição sub-horizontal. São bastante homogêneos do ponto de vista químico. 

Geralmente apresentam-se como maciços que se destacam na paisagem aplainada do 

relevo. Nas porções topográficas mais elevadas aparecem os pelitos da formação Santa 

Helena. Não há registro na área de outras unidades do Grupo Bambuí. 

 

4.3.3. Estratigrafia 

Estudos realizados por Madalosso & Veronese (1978) na região de Arcos, Paíns e 

Lagoa da Prata, levaram à definição da seguinte sequência estratigráfica, da base para o 
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topo: embasamento granito-gnáissico, seguido de rochas da fácies pelítica, recobertas 

por rochas da fácies carbonatada. 

A fácies pelítica apresenta uma expressiva distribuição areal constituída por siltitos e 

argilitos que se mostram comumente intemperizados, com coloração verde amarelada a 

rosa avermelhada. São micáceos e localmente plaqueados. Na porção leste da área, 

observa-se o contato destas rochas com o embasamento granitognáissico. 

A fácies carbonatada é composta por margas, calcários e dolomitos, dividida nas 

seguintes unidades litoestratigráficas, da base para o topo: 

Margas: rochas de cores verde, rosada e cinza esverdeada, localmente alternando 

lâminas centimétricas rosadas, cinza claras e verdes. São piritosas e muitas vezes 

apresentam-se com o plano de estratificação ondulado. As intercalações centimétricas 

de calcário preto e micrítico que aparecem no topo evidenciam uma passagem 

gradacional para a unidade sobreposta. 

Sua espessura é variável, de 5 até 50m. Ocorrem a leste da faixa de calcários e 

dolomitos, aparentemente formando uma interdigitação com os argilitos e siltitos que 

afloram mais a leste. Ocorrem no entroncamento da rodovia Formiga-Arcos (BR-354) 

com a ligação pavimentada para Paíns (MG-159). 

Calcário Plaqueado: Calcário preto, carbonoso, fétido, geralmente micrítico, embora 

seja comum a presença de calcita preta recristalizada, tanto em microfraturas como 

paralelamente ao plano da estratificação. Em escala de afloramento é caracterizado pelo 

aspecto plaqueado (estratificado em bancos centimétricos) resultado da intercalação de 

películas e lâminas geralmente sub-milimétricas argilosas cinza esverdeadas e 

carbonosas pretas. 

Estas rochas são observadas ao longo da rodovia pavimentada (MG-159) que liga Paíns 

a Arcos e Formiga. Apresenta espessura variável entre 20 e 50m. 

Calcarenitos e Brechas: Calcário cinza escuro a cinza médio, finamente recristalizado, 

estratificado em bancos com espessura média de 1m. Intercalam-se bancos decimétricos 

a métricos de brechas lamelares, calcarenitos e de calcários oolíticos. 
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As brechas lamelares apresentam intraclastos alongados, de tamanho extremamente 

variável, com comprimento raramente ultrapassando 10cm. São constituídos por 

calcário micrítico cinza escuro. A matriz é composta por material argilo-carbonatado 

cinza claro. Apresenta-se em bancos decimétricos, podendo atingir 1m de espessura. 

Os calcarenitos constituem a litologia predominante desta unidade, ocorrendo em 

bancos métricos de cor cinza escura. As intercalações de calcário oolíticos são menos 

abundantes que as anteriores, ocorrendo em bancos métricos. 

O contato superior destas rochas é abrupto e irregular, estando o topo desta unidade 

frequentemente ondulado. Trata-se, possivelmente, de um contato erosivo. 

Ao longo da rodovia não pavimentada que liga Arcos a Paíns afloram estas rochas  com 

espessura variável entre 10 e 30m. 

Dolomito Sacaróide: Dolomito calcífero, cinza claro a médio, sacaróide, poroso e 

maciço. Possui um aspecto superficial característico evidenciado pela tonalidade mais 

escura e saliências irregulares e pontiagudas que o distingue das demais rochas. É 

popularmente conhecida como “pedra cascuda”. Devido a maior resistência à erosão 

constitui normalmente o topo das escarpas, formando feições de “lapiés”. 

Trata-se de um dolomito geralmente recristalizado com porções micríticas irregulares 

que resistiram a recristalização. Estas são laminadas e apresentam fantasmas de oólitos, 

pellets e intraclastos, sendo mais argilosas. 

Uma característica constante destas rochas é a presença de calcita grosseira (pseudo-

spar-calcita), branca e preta preenchendo fraturas e cavidades. 

Esta unidade possui uma espessura constante de aproximadamente 5m e aflora em 

quase toda a área, especialmente onde as rochas carbonatadas estão horizontalizadas, 

podendo servir de camada guia. 

Dolomito Laminado: Dolomito calcífero cinza claro a médio e laminado. A laminação é 

caracterizada pela alternância milimétrica de níveis micríticos e recristalizados. 

Associados aos níveis micríticos observa-se a presença de aloquímicos constituídos por 

intraclastos arredondados ou lamelares e fantasmas de oólitos de tamanho 
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correspondentes a areia fina. A resistência à recristalização pode ser devido a presença 

de material argiloso nestas lâminas. 

São frequentes as micro fraturas e pequenas cavidades posteriormente preenchidas por 

calcita espática grosseira, embora com menor expressão que aquelas da unidade 

inferior. Apresenta-se estratificado em bancos com espessura média de 1m, sendo a 

espessura total da unidade em torno de 15m. 

Afloramentos destas rochas são comuns nas regiões de Lagoa da Prata e Moema (nas 

proximidades do Rio São Francisco) e na região de Paíns. 

Calcário com Estromatólitos: Calcário preto, micrítico, maciço com nódulos e lentes de 

espessura centimétrica de chert preto. Ocorrem lâminas milimétricas, geralmente 

lenticulares de material silto-argiloso-carbonatado de cor cinza clara. 

A principal característica desta unidade é a presença de abundantes estromatólitos, cujas 

laminações são compostas por calcita preta grosseira e recristalizada. Sua espessura 

média é de 4m. 

Calcário do Topo: Calcário preto, micrítico, às vezes recristalizado, fétido e com 

recristalizações de calcita preta em pequenas fraturas. Apresenta-se plaqueado em 

bancos centimétricos ou estratificado em camadas decimétricas. No primeiro caso 

possui intercalações milimétricas de material argilo-carbonoso preto. No segundo é 

geralmente oolítico, apresentando lentes e níveis centimétricos descontínuos de chert 

preto. 

 

4.3.4. Geologia estrutural 

As rochas carbonatadas encontram-se horizontalizadas a leste, tornando-se 

mergulhantes e finalmente, dobradas à medida que se aproxima da borda oeste da bacia. 

A área é caracterizada por falhas e lineamentos de direção predominantemente NNW-

SSE que, segundo Magalhães (1989), foram geradas em uma única fase de deformação, 

de caráter frágil/dúctil a frágil, durante o Ciclo Brasiliano. Os elementos estruturais 

permitem inferir vetores tectônicos atuantes de W para E, com uma diminuição da 
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magnitude da deformação também neste sentido. MAGALHÃES (op cit) individualizou 

dois domínios estruturais, separados por uma zona de transição, cujos limites são de 

direção N-S. 

4.3.5. Geomorfologia cárstica regional 

Conforme Saadi (1991), a Zona do Alto São Francisco, em particular a região de Arcos-

Paíns, se caracteriza, do ponto de vista morfotectônico, por um nítido controle de suas 

feições morfológicas através da atuação da descontinuidade crustal N50W, 

apresentando tanto zonas compressivas, com formação de terras elevadas, como zonas 

distensivas com abertura de grabens. 

A polêmica levantada por SAADI (op.cit.), a cerca da participação dos movimentos 

neotectônicos na morfologia, gênese e dinâmica evolutiva das formas e compartimentos 

geomorfológicos da Zona do Alto São Francisco, mostrou um novo panorama que 

traduz a complexidade e importância do cenário cárstico de Arcos- Paíns. 

Usando como critérios as particularidades das características geológicas e 

geomorfológicas, ao longo da “Província Cárstica Arcos-Paíns”, Pizarro (1998) dividiu 

de leste para oeste em quatro blocos, dentificados pelos principais cursos d’água que os 

cortam, sendo eles: Bloco São Miguel, Bloco Intermediário, Bloco Ribeirão dos Patos e 

bloco São Francisco. 

Bloco São Miguel 

É o maior e mais contínuo bloco quanto aos maciços, sendo encontrados os de maiores 

dimensões (alcançando alguns quilômetros de extensão e alturas de até 50m). São 

frequentes quanto a feições exocársticas, os sistemas de sumidourosressurgências, 

dolinas (principalmente de dissolução e abatimento), ouvalamentos, feições ruiniformes 

(torres, pináculos, banquetas e verrugas) e lapiás (shichitenkarrens, rillenkarens, 

rinenkarrens, “rain pits”, spitzkarrens e kamenitza). 

Bloco intermediário 
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Geomorfologicamente constitui colinas e cristas suaves, típicas de rochas pelíticas, com 

afloramentos calcários esparsos e/ou maciços. O padrão das drenagens é geralmente 

dendrítico a sub paralelo, orientado principalmente segundo direções EW e NE-SW. 

Podem apresentar sistemas de sumidouros-ressurgências com lagoas cársticas. São 

comuns dolinas de carste subjacente e de dissolução.  

O Bloco Intermediário é dividido em dois domínios: 

Domínio Centro-sul: caracterizado por lentes de calcários esparsos (com dimensões de 

afloramentos métricos a maciços isolados) em rochas pelíticas. 

Domínio Norte (faixa Capoeirão): É constituído por um conjunto de maciços contínuos 

a nordeste da Vila Capoeirão e a leste da localidade de Cunhas. Tectonicamente já 

representa um bloco mais deformado (afetado pelas falhas transcorrentes de direções 

NW-SE do lineamento Doresópolis-Paíns, superpostas ao falhamentos de empurrão N-S 

Brasiliano). 

Bloco Ribeirão dos Patos 

Caracterizado por duas faixas de maciços calcários (Faixa Quilombo e Vila Costina), de 

direções NW-SE, e ainda um “corredor” entre as duas, composto por rochas pelíticas. 

Bloco São Francisco 

É constituído por dois tipos de ocorrências de calcários, às margens do rio São 

Francisco: Faixa Canyon do São Francisco: Os calcários mostram-se contínuos 

deformados, constituindo o canyon do referido rio (situado a 2,5 Km à sudoeste da 

cidade de Doresópolis). Destaca-se ainda o alinhamento N-S de dolinas nas 

proximidades do canyon. 

Faixa Arraial Novo: É caracterizado por maciços isolados, localizados principalmente 

na margem esquerda do rio (a nordeste da localidade de Arraial Novo) 
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4.3.6. Geologia local 

Estudos realizados por Madalosso & Veronese (1978) na região de Arcos, Paíns e 

Lagoa da Prata, definiram uma sequência estratigráfica, da base para o topo, constituída 

de rochas do embasamento granito-gnáissico, seguido de rochas da fácies pelítica 

recobertas por rochas da fácies carbonatada. 

A geologia estrutural da região é caracterizada por falhas e lineamentos de direção 

predominantemente NNW-SSE que, segundo Magalhães (1989), foram geradas em uma 

única fase de deformação, de caráter frágil/dúctil a frágil, durante o Ciclo Brasiliano. Os 

elementos estruturais inferiram vetores tectônicos atuantes de W para E, com uma 

diminuição da magnitude da deformação também neste sentido.  

Aflora na área apenas rochas da Formação Sete Lagoas, representadas em suas porções 

mais elevadas por calcários: sílico-magnesiano, calcítico e dolomito que, devido a 

processos erosivos, formam pináculos e paredões. Sobreposto aos níveis sílico-

magnesianos (CSM) ocorre o calcário calcítico inferior. O dolomito ocorre na parte 

superior do pacote, formando uma proteção do calcário calcítico inferior ao processo de 

carstificação. Acima do dolomito ocorre o calcário calcítico superior que se encontra no 

topo do pacote. 

As partes baixas do relevo são preenchidas por coberturas de solo e argila, resultados da 

alteração do calcário. 

 

4.3.7. Espeleologia 

O palavra espeleologia tem origem grega, ESPELEO deriva de SPELAION - 

CAVERNA - e LOGIA deriva de LOGOS - ESTUDO; portanto, espeleologia é o 

estudo das cavernas. Uma definição para cavernas bastante utilizada está em Lino 

(2001) — qualquer cavidade natural penetrável pelo homem, com uma ou mais 

entradas, com ou sem água, com desenvolvimento horizontal, ou não, com ou sem zona 

afótica (região de ausência total de luz) internamente e que engloba os ecossistemas alí 

existentes, conteúdo mineralógico, arqueológico, paleontológico e também a rocha na 

qual ela se insere; (entende-se por: mineralógico = tipos de minerais ali existentes; 

arqueológicos = vestígios de sociedades antigas, pré-históricas ou históricas, ossos, 
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pinturas rupestres, materiais para caça e pesca, pontas de lanças, etc.; e, paleontológicos 

= animais e vegetais fossilizados e/ou vestígios). O estudo das cavernas não se restringe 

apenas ao seu interior (ou meio hipógeo), mas também ao seu meio externo (epígeo), ou 

seja, tudo o que a circunda: fauna, flora, geologia, geomorfologia, hidrologia, sua 

geografia e localização, além da cultura e história da região na qual se encontra. As 

relações de dependência entre os ecossistemas do interior (endocarste) e do exterior 

(exocarste) das cavernas são extremamente relevantes, de forma que o estudo isolado de 

um deles torna-se inviável. 

O carste e as cavernas são ambientes únicos, detentores de ecossistemas próprios e 

frágeis, onde a presença de curso de água subterrâneo, formações geológicas raras, flora 

exuberante e exótica, fauna adaptada à ausência de luz (própria de cavernas), vestígios 

arqueológicos e paleontológicos, relações culturais entre as populações vizinhas, entre 

outras peculiaridades, fazem desses ambientes ‘Patrimônio Cultural da 

União’(Resolução CONAMA 347/2004 e Decreto Federal 99.556/1990, alterado pelo 

Decreto 6640/2008). 

Nesse tópico serão apresentados os dados referentes aos estudos espeleológico e 

consequente o zoneamento espeleológico. Os dados serão apresentados na forma de 

figuras – mapas e gráficos – afim de facilitar a compreensão e visualização das 

informações. 

Cavidades estudadas 

Na compilação dos estudos espeleológicos realizados na região foram identificadas 

cerca de 200 cavidades presentes na área de estudo (Figura 01), estes estudos são 

provenientes de dados de levantamentos primários realizados na área estudo e também 

de dados secundários levantados na base de dados do CECAV. 
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Figura 01 - Cavidades presentes na área de estudo 
 

As cavidades que necessitam de estudos detalhados e que serão abrangidas por este 

trabalho são aquelas cavidades presentes dentro da Área Diretamente Afetada (ADA) e 

da Área Indiretamente Afetada (AIA). Para os estudos espeleológicos tomou-se como 

ADA a área pertencente da Poligonal DNPM e pelo princípio da precaução a AIA será 

estabelecida pela delimitação do raio de influência de 250 metros a partir dos limites da 

ADA (Figura 02). 
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Figura 02 - Limites da ADA e AIA 
 

A delimitação da área de influência comportou a presença de 67 cavidades que 

necessitam estudos específicos das quais 20 cavidades estão presentes na ADA e 47 na 

AIA. 



32 
 

As cavidades presentes tanto na ADA quanto na AIA foram exploradas em sua 

totalidade e caracterizadas segundo a ficha de caracterização modelo proposta pela 

FEAM/IBAMA 2005 (Figura 03). Estas por sua vez foram mapeadas em escala 

adequada com suas dimensões e com grau de precisão BCRA 4C2 (CAVALCANTI, 

1996). Por questões de sigilo somente o grau de relevância espeleológica das cavidades 

é informado, quaisquer outras informações referentes a localização, nome e 

características das cavidade não são apresentados.  

 

                                                 
2 Critérios e normas para definir o grau de precisão do mapeamento topográfico 
realizado em um cavidade natural subterrânea.   
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Figura 03 - Ficha de prospecção endocársticas utilizada nos estudos 
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Valoração das cavidades 

As cavidades encontradas foram avaliadas segundo a presença ou ausência dos atributos 

e variáveis de relevância indicados pela Instrução Normativa 02/2009, do Ministério do 

Meio Ambiente, de acordo com o disposto no artigo 5° do Decreto 99556/1990, alterado 

pelo Decreto 6640/2008. Essa IN define critérios, atributos e variáveis espeleológicas-

ambientais, bem como uma metodologia de valoração de cavidades que as classifica, 

após análise integrada sob enfoque regional e local, como de máxima, de alta, de média 

ou de baixa relevância espeleológica. 

Com base nas informações obtidas nas etapas de campo, as cavidades encontradas 

foram classificadas como de alta relevância, média relevância e baixa relevância. 

Nesta área não foi encontrada nenhuma cavidade com algum atributo que a classifique 

como de máxima relevância (Figura 04). 

Os estudos revelaram a presença de 5 cavidades de alta relevância, 14 de média 

relevância e 48 de baixa relevância. Estes resultados já eram esperados pois embora a 

região de Paíns possua uma grande quantidade de cavernas, estas, por sua vez, são 

compostas em sua maioria por cavidades classificadas como sendo de média ou baixa 

relevância. As cavidades de alta relevância tem uma melhor distribuição em relação as 

cavidades de máxima relevância que são restritas a certas regiões. 
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Figura 04 - Mapa com a valoração da cavidades 
 

Zoneamento Espeleológico 

Depois de realizado a valoração das cavidades é possível determinar o zoneamento 

espeleológico. O zoneamento espeleológico tem como objetivo definir as áreas de 
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máxima, alta, média ou baixa relevância espeleológica em função das áreas de 

influência das cavidades ali presentes. 

A área de influencia de uma cavidade é definida através de um raio de 250 metros a 

partir do contorno externo de sua projeção horizontal, conforme definido no Anexo II 

da IN 02/2009 do MMA. 

Em uma análise do mapa do zoneamento nota-se a presença de três áreas de alta 

relevância espeleológica distribuídas nas extremidades da área de estudo sendo a 

principal localizada na porção leste da área de estudo. As áreas de média relevância 

espeleológica ocorrem em todo polígono mas em concentração predominante na região 

centro-leste da área e as de baixa relevância espeleológica estão distribuídas por toda a 

região com uma maior concentração no sudeste da área. 

O zoneamento espeleológico aparentemente não inviabiliza a extração do bem mineral 

na área. Algumas restrições ou mesmo o cumprimento de algumas medidas 

compensatórias devem ser requeridas mas não inviabilizam a atividade mineral. O 

zoneamento espeleológico da área de estudo é apresentado na Figura 05. 
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Figura 05 - Zoneamento Espeleológico da área de estudo  
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4.4. PLANEJAMENTO DE LAVRA 

O presente estudo avalia três configurações de cava final em três cenários distintos. 

Todos os projetos terão as mesma base de dados, divergindo apenas quanto ao desenho 

final da cava e suas implicações. As características simplificadas de cada cenário são 

descritas como: 

Cenário 1 – Trata-se da configuração de uma cava final tomando-se como hipótese a 

não restrição da lavra ou expansão da cava sobre áreas de alta e média relevância 

espeleológica. Neste caso tais cavidades serão suprimidas mediante compensação 

ambiental. 

Cenário 2 – Trata-se da configuração de uma cava final aplicando-se a legislação de 

proteção às cavidades e, consequentemente, o zoneamento espeleológico. Nesta 

hipótese, os limites da cava estão compreendidos dentro das áreas de baixa relevância 

espeleológica. Para esse cenário o raio de proteção é de 250 m e somente as cavidades 

de baixa relevância espeleológica serão suprimidas. 

Cenário 3 – Trata-se da configuração de uma cava final que melhor se ajusta aos 

interesses do empreendedor e aos preceitos conservacionista e de sustentabilidade 

ambiental. Nesta hipótese as cavidades passíveis de supressão, cavidades de alta e 

média relevância espeleológica, não serão suprimidas. Entretanto, para efeito de estudo 

nesse cenário será adotado um raio de proteção de 100 m para as cavidades de média 

relevância.  

 

4.4.1. Dados da Jazida 

Neste tópico serão apresentados os dados da jazida. Estes dados foram obtidos a partir 

de uma modelo teórico validado para a região de estudo.  
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Polígono de Extração 

Os projetos de cava final foram desenvolvidos dentro dos limites da Poligonal DNPM 

(Figura 06). Este polígono possui área de 277 ha, largura máxima de 1.800 m e 

comprimento máximo de 2.300 m 

 
Figura 06 – Poligonal DNPM alvo de estudo 
 

O polígono localiza-se no município de Paíns/MG, região que apresenta um típico 

relevo cárstico, formado por afloramentos de rochas calcárias, dolinamentos, campos 
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abertos e vales. O ponto mais alto do terreno possui cota de 850 m e o ponto mais baixo 

cota de 750 m (Figura 07). Há a presença de algumas drenagens superficiais mas 

nenhum curso d'água de importância. 

Figura 07 – Topografia de área de estudo 
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Sondagem e Delimitação do Corpo Principal 

A sondagem realizada no local foi do tipo diamantada com recuperação de testemunho. 

Inicialmente, foi utilizada uma malha de sondagem de 250 m e depois uma malha de 

100 m para delimitação dos corpos. Os furos revelaram que o capeamento varia entre 2 

a 5 metros de profundidade e a presença de um corpo principal na porção centro leste do 

polígono. De posse dos dados das explorações geológicas de sondagem, mapeamento de 

campo e mapeamento topográfico realizadas na região, através do software de geologia 

e planejamento de lavra Micromine criou-se o modelo geológico da jazida (Figura 08). 

 
Figura 08 – Delimitação dos corpos de minério 
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O modelo geológico da jazida foi cubado em aproximadamente 26,16 milhões de m³ de 

calcário calcítico, equivalente a 65,40 milhões de tonelada. 

 

Cálculo da  Reserva Lavrável. 

Para o cálculo da reserva lavrável utilizou-se o software Micromine, considerando o 

modelo geológico de blocos e a massa de cada bloco tecnológico de lavra, segundo a 

litologia a que pertence. A reserva foi totalizada a partir da massa de todos os blocos da 

litologia de interesse compreendida entre a superfície inicial do terreno (DTM) e o 

contorno da configuração final da cava. 

 

Padrões Geométricos 

Os padrões geométricos adotados para execução da configuração final da cava foram: 

- Altura máxima das bancadas em rocha: 10 m; 

- Altura das bancadas em solo: 10 m; 

- Largura das bancadas em talude: 06 m; 

- Ângulo de face dos taludes: 78° (rocha) e 45° (solo); 

- Largura das rampas de 10 m, com inclinação máxima de 10%; 

 

4.4.2. Cenário 1 

 

O Cenário 1 consiste no projeto de lavra que visa o máximo aproveitamento da jazida. 

Segundo a legislação de proteção vigente, somente as cavidades classificadas como de 

alta, média e baixa relevância espeleológica podem ser suprimidas. Entretanto, a 

supressão de cavidades naturais subterrâneas é condicionada a autorização do órgão 

ambiental responsável, mediante a execução de medidas de compensação ambiental 

previstas em lei. Na área destinada para implementação deste projeto, todas as 

cavidades presentes são passíveis de supressão e desta forma não há restrições quanto 

aos limites da cava por causa das cavidades. 
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Os resultados obtidos neste projeto servirão de comparação para os outros projetos de 

cava confeccionados para os Cenários 2 e 3. 

 

Delimitação dos Limites da Cava. 

Sobre o modelo geológico obtido no software Micromine foi projetada uma mina em 

cava a céu aberto. O limites da cava estão compreendido entre os limites físicos do 

polígono minerário e os limites da jazida. Nesta configuração o aproveitamento da 

jazida será o melhor possível, do ponto de vista de maximização da reserva lavrável e 

da economicidade. Entretanto, neste caso, ocorrerá a supressão de 09 cavidades, sendo 

01 cavidade de alta relevância, 05 de média relevância e 03 cavidades de baixa 

relevância espeleológica.  

A reserva lavrável foi estimada após a delimitação dos limites da cava final. Com a 

estimativa da reserva lavrável pode-se analisar viabilidade técnica e financeira do 

empreendimento. A Figura 09 mostra os limites da cava final para o Cenário 1. 
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Figura 09 – Limites da cava para o Cenário 1. 
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Reserva Lavrável. 

A reserva lavrável calculada para o Cenário 1 é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 – Reserva lavrável no Cenário 1. 
RESERVA LAVRÁVEL CENÁRIO 1 

Tipo Litologia Volume (m³) Tonelada (t) Densidade (t/m³) 

Minério 
Calcarenito 
Calcítico 

19.674.552 49.185.882 2,5 

Estéril 1  Calcarenito Silicoso 7.662.001 19.155.002 2,5 

Estéril 2 
Dolomito 
Magnesiano 

387.995 969.988 2,5 

Estéril 3 Argila 7.872.755 14.170.960 1,8 

 
Portanto a reserva lavrável total é estimada em 49,1 milhões de toneladas para 34,2 

milhões de toneladas de estéril e uma relação estéril/minério de 0,7:1 

 

Compensação Ambiental em Razão das Cavidades 

No Cenário 1 está prevista a supressão de 09 cavidades, 01 de alta relevância, 05 de 

média relevância e 03 de baixa relevância espeleológica. A área de estudo não possui 

nenhuma cavidade de máxima relevância espeleológica e, portanto, essas segundo a 

legislação vigente de proteção, podem ser suprimidas desde que medidas 

compensatórias sejam tomadas. 

A medida compensatória necessária em decorrência da supressão da cavidade de alta 

relevância inclui a preservação de duas cavidades de alta relevância em caráter 

permanente na mesma área – as duas cavidades escolhidas passam a ser consideradas 

como cavidades testemunhos, possuindo classificação de máxima relevância, conforme 

disposto no Art. 4º, § 1º do decreto 6.640/2008, reafirmado pelo Art. 21º da IN nº 02 do 

MMA. 

Paras as cavidades de média relevância, a medida a ser adotada é uma compensação 

financeira estipulada pelo órgão ambiental e visa financiar ações/estudos que 

contribuam para preservação do patrimônio espeleológico, conforme disposto no Art. 

4º, § 4º do decreto 6.640/2008. Não existe um valor fixo para essa compensação, mas os 

órgãos ambientais, principalmente o IBAMA, por exemplo, vem utilizando um valor 
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superior a R$ 50.000,00 por cavidade de média relevância suprimida, referente ao 

custeio de uma bolsa de mestrado para desenvolvimento de pesquisas espeleológicas. 

Para as cavidades de baixa relevância espeleológica nenhuma medida compensatória 

precisa ser tomada, conforme disposto no Art. 4º, § 5º do decreto 6.640/2008. 

Em síntese, para fins desse estudo, considerou-se como medida compensatória para o 

Cenário 1 a preservação permanente de 02 cavidades de alta relevância nas 

proximidades de 01 de alta a ser suprimida e o financiamento de cinco bolsas de 

mestrado no valor total de R$ 250.000,00. 

 

4.4.3. Cenário 2 

 

O Cenário 2 consiste em um projeto de lavra onde os limites da cava estarão 

compreendidos nas áreas classificadas como de baixa relevância espeleológica. As 

cavidades de alta e média relevância não serão suprimidas, respeitando-se um raio de 

influência de 250 m. Somente as cavidades de baixa relevância serão suprimidas. Nesse 

Cenário 2 ter-se-á uma redução significativa do tamanho da cava e, consequentemente, 

da reserva lavrável. O objetivo nesse cenário é avaliar a viabilidade econômica de um 

projeto onde não haja a supressão de nenhuma cavidade de alta e média relevância 

espeleológica e, consequentemente, a não necessidade de adoção de medidas 

compensatórias por causa da supressão dessas. 

 

Delimitação dos Limites da Cava. 

Para atender as recomendações acima citadas procurou -se uma área sem influência de 

cavidades de alta e/ou média relevância, admitindo-se somente a influência de 

cavidades de baixa relevância espeleológica. Na porção central da poligonal existe uma 

área que satisfaz os requisitos acima citados. Trata-se de uma área de pastagem sem 

afloramentos rochosos, cujo potencial espeleológico pode de ser dado baixo ou nulo.  
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Com base no modelo geológico e o zoneamento espeleológico foi projetada uma cava 

cujos limites estão compreendidos nas áreas de baixo potencial espeleológico. Nesta 

configuração o aproveitamento da jazida será o mínimo, pois as dimensões da cava 

foram bastante reduzida em razão da proximidade com as cavidades. A Figura 10 

mostra os limites do Cenário 2. 
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Figura 10 - Limites da cava para o Cenário 2. 
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Reserva Lavrável. 

A reserva lavrável calculada para o Cenário 2 é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Reserva lavrável do Cenário 2 
RESERVA LAVRÁVEL CENÁRIO 2 

Tipo Litologia Volume (m³) Tonelada (t) Densidade(t/m³) 

Minério 
Calcarenito 
Calcítico 

1.532.598 3.831.494 2,5 

Estéril 1 
Calcarenito 
Silicoso 

1.147.835 2.869.562 2,5 

Estéril 2 
Dolomito 
Magnesiano 

4.158 10.395 2,5 

Estéril 3 Argila 3.090.681 5.563.225 1,8 

 
Portanto a reserva lavrável total é estimada em 3,8 milhões de toneladas para 8,4 

milhões de toneladas de estéril e uma relação estéril/minério de 2,3:1 

 

Compensação Ambiental em Razão das Cavidades 

Para o Cenário 2 não será necessário a adoção de medidas compensatórias, visto que 

não ocorrerá a supressão de nenhuma cavidade de alta ou média relevância 

espeleológica, somente supressão de cavidade de baixa relevância espeleológica. 

 

4.4.4. Cenário 3 

O Cenário 3 consiste no projeto de cava final, considerado pelo autor, como a melhor 

relação preservação/extração mineral. Nesse cenário, propõe-se a preservação das 

cavidades naturais subterrâneas, entretanto o seu raio de influência/proteção será 

diminuído a fim de atender à demanda do empreendedor. A redução do raio de 

influência será acompanhada de medidas que garantam a integridade dessas cavidades, 

ou seja, a redução do raio de influência não causará nenhum impacto na cavidade 
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Delimitação dos Limites da Cava. 

Os limites da cava foram estabelecidos com base no modelo geológico e no zoneamento 

espeleológico. O zoneamento espeleológico proposto para o Cenário 3 difere-se um 

pouco daquele preconizado pelo Decreto 6.640/2008 3 e IN nª02 d0 MMA. A diferença 

consiste na redução do raio de influência para as cavidades de média relevância 

espeleológica de 250 m para 100 m, as de alta relevância espeleológica não terão os 

seus raio de proteção alterados. 

Com o novo zoneamento espeleológico a cava do Cenário 3 possuirá os seus limites 

compreendidos nas novas áreas classificadas como de baixo potencial espeleológico.  

Espera-se com essa configuração um maior aproveitamento da jazida. Do ponto de vista 

econômico ter-se-á maximização da reserva lavrável, da receita gerada e da expectativa 

de vida da mina, bem como a não supressão das cavidades de média e alta relevância 

devido a redução dos raios de influência. A Figura 11 mostra os limites da cava final. 
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Figura 11 - Limites da cava para o Cenário 3. 
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Reserva Lavrável. 

A reserva lavrável calculada para o Cenário 3 é apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Reserva lavrável do Cenário 3 
RESERVA LAVRÁVEL CENÁRIO 3 

Tipo Litologia Volume (m³) Tonelada (t) Densidade (t/m³) 

Minério 
Calcarenito 
Calcítico 

10.801.339 27.003.348 2,5 

Estéril 1 
Calcarenito 
Silicoso 

4.261.335 10.653.337 2,5 

Estéril 2 
Dolomito 
Magnesiano 

267.454 668.634 2,5 

Estéril 3 Argila 5.596.827 10.074.288 1,8 

 
Portanto a reserva lavrável total é estimada em 27 milhões de toneladas para 21,3 

milhões de toneladas de estéril e uma relação estéril/minério de 0,79. 

 

Compensação Ambiental em Razão das Cavidades 

Para o Cenário 3 não será necessário a adoção de medidas compensatórias, pois neste 

projeto não ocorrerá a supressão de nenhuma cavidade de alta ou média relevância 

espeleológica, somente supressão de cavidade de baixa relevância. Mas em razão da 

diminuição da área de influência das cavidades, será necessário a adoção de medidas 

que minimizem eventuais impactos que possam ser gerados por causa dessa redução, 

além do monitoramento in loco das cavidades conforme avanço da frente de lavra, de 

forma a garantir que nenhum de seus aspectos sejam alterados. As atividades de 

monitoramento ambiental da área do entorno, previsto durante a operação da lavra já 

englobam o monitoramento das cavidades, não acarretando maiores custos. 
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5. PLANO DE APROVEITAMENTO ECÔNOMICO 

5.1. INTRODUÇÃO 

A recuperação das reservas depende de um plano de lavra bem elaborado no seu 

sequenciamento, que garanta à acessibilidade as frentes de lavra, para que a recuperação 

do material possa ocorrer sem grandes perdas de material. As operações necessárias ao 

bom desempenho de uma explotação de calcário e seu aproveitamento industrial para os 

3 cenários são, a seguir, listadas.  

 

5.2. MÉTODO DE LAVRA 

A lavra do calcário e do dolomito será desenvolvida a céu aberto, do topo para a base, 

utilizando-se uma conjugação de lavra em encosta, por meio de bancadas, de 10 m de 

altura, inclinação individual dos taludes de 45º em solo e 78º em rocha, inclinação geral 

média de talude de 45º, bermas operacionais de 20 m de largura, bermas em cava final 

de 6 m de largura e declive longitudinal mínimo de 1%  para as extremidades da cava, 

para a drenagem pluvial. Serão movimentados, aproximadamente, 1,44M t de 

ROM/ano. 

 

5.2.1. Desenvolvimento da Mina 

O desenvolvimento se iniciará pela abertura dos acessos, retirada da vegetação e 

remoção da camada superior do solo rica em matéria orgânica que recobre a jazida e a 

preparação das frentes de lavra. A camada de solo removida será estocada em uma 

região pré-estabelecida para  posterior utilização na revegetação/reabilitação de áreas 

lavradas. 

Os equipamentos utilizados nesta fase, bem como suas funções incluem: trator de 

esteira, de porte médio, tipo D6 da Caterpillar, que fará a abertura ou início dos 

trabalhos; escavadeira hidráulica, para escavação do solo e carregamento em caminhões 
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para transporte do material da mina para o depósito controlado de estéril (DCE), do tipo 

convencional, Mercedes 1519 com caçamba de 5 m3. Utilizar-se-á, também, uma 

perfuratriz pneumática, montada sobre esteira, acoplada um compressor a diesel, portátil 

montado sobre quatro rodas, para a perfuração de desmonte de matacões, saliências 

rochosas etc., no preparativo dos acessos e frente de lavra. 

O planejamento do desenvolvimento de mina, obedecerá ao princípio do decapeamento 

prévio, remoção do capeamento e do estéril de cobertura (calcário silicoso, calcário 

magnesiano e solo), da abertura dos acessos e bancadas, a cada 10 metros, inclinação 

média dos taludes de 78º, do topo para a base com as seguintes operações: 

- Preparação das frentes para lavra; 

- Perfuração Primária de Rochas; 

- Detonação; 

- Carregamento de minério para a britagem; 

- Carregamento do estéril; 

- Transporte de minério para o britador; 

- Transporte do estéril para o DCE; 

- Desmonte mecânico de solo e mistura solo/rocha; 

- Espalhamento de estéril no DCE; 

- Manutenção de praças, pátios, rampas e estradas. 

 

5.2.2. Desmonte da Rocha 

A rocha será perfurada com brocas de 3” de diâmetro, executados por uma perfuratriz 

de carreta, movida por um Compressor a diesel de 750 pcm. O desmonte da rocha será 

feito com explosivos granulados de baixa densidade tipo Anfo, para a carga de coluna e 

explosivos encartuchados do tipo emulsão, para a carga de fundo. 

 

5.2.3. Extração e Carga 

A extração utilizará uma Escavadeira hidráulica do tipo Komatsu – PC 150 SE ou 

similar, com caçamba de 1,10 m³ que irá carregar os caminhões de transporte mina-

britador, do tipo fora de estrada. Nesta fase, quando necessário será utilizado um trator 

de esteira de porte médio para o auxílio a escavadeira. 
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5.2.4. Transporte 

O transporte mina - área de britagem será feito por caminhões fora de estrada do tipo 

Random de 25 t ou caçamba de 10 m³. 

Para esta operação teremos: 

- - Distancia média de ida e vinda ......................... 1,2 km 

- - Velocidade/ vazio.................................................30 km/h 

- - Velocidade/ Carregado ....................................... 20 km/h 

- - Velocidade Média ...............................................25 km/h 

- - Tempo de carregamento e descarga .................  4 minutos 

- - tempo de ciclo.....................................................15 minutos 

- - Número de Viagens/caminhão........................... 4 viagens/h = 100 t 

- - Produção para Transporte ...............................  500 t/h 

- - Numero de Caminhões .......... ..........................  5,0 = 5 caminhões 

- - Considerando a necessidade de manutenção.....  6 unidades 
 

5.3. BENEFICIAMENTO 

5.3.1. Características 

O material bruto ou Run of Mine (ROM) será destinado à instalação de beneficiamento, 

onde o material sofrerá um tratamento mecânico de britagem e peneiramento a seco. A 

unidade, será implantada no lado SW da cava, em um local de topografia semi-plana, a 

uma distância média de 500 m das frentes de lavra, com capacidade média de 500 

t/hora. A Tabela 4 sintetiza os dados de produção. 

Tabela 4 – Dados da produção 
DADOS DA PRODUÇÃO 

Produção anual 1.440.000t/mês 

Produção mensal 120.000 t/mês 
Produção em m³ 48.000 m³/mês 
Produção horária 200 m³/h 
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5.3.2. Fluxograma da Britagem 

O fluxograma de processo inclui: o basculamento do material bruto proveniente da mina 

em um silo provido de alimentador vibratório, seguido da transferência para o britador 

primário de mandíbula (110 x 80), onde é reduzido a – 5”, passando antes por uma 

grelha, com abertura de 5”. O material passante na grelha e o material britado são 

recuperados por correia transportadora e enviado ao pulmão do britador secundário. 

Recuperação do material da pilha pulmão por uma correia transportadora e envio para 

uma  grelha vibratória com tela de  2 ½”. Condução do material retido ( acima de 2 ½” ) 

ao britador secundário de mandíbulas, com posição fechada de saída  em 2 ½”, e 

estocagem do material passante em um pátio para esse fim. O material a ser 

comercializado deve estar nas granulometrias de 5” e 2 ½”, ideais para calcinação. A 

Tabela 5 sumariza os equipamentos utilizados na instalação de britagem e 

peneiramento. 

Tabela 5 – Relação de equipamentos 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

01 Silo com alimentador vibratório (tipo MV 40090) 
01 Britador primário de mandíbula (tipo 110 x 80) FAÇO 
01 Britador Secundário de mandíbula (tipo 120X40) FAÇO 
01 Peneira de dois decks (SXP 3012) SIMPLEX 
01 Transportador de Correia TC-01 -30” x 32,0 m x 15 HP 
01 Transportador de Correia TC-01 - 30” x 21,3 m x 15 HP 
01 Transportador de Correia TC-01 - 30” x  9,0 m x 10 HP 
01 Transportador de Correia TC-01 - 30” x 26,5 m x 15 HP 
01 Transportador de Correia TC-01 - 20” x 25,0 m x 05 HP 
01 Transportador de Correia TC-01 - 24” x  9,0 m x 05 HP 

 

5.3.3. Expedição 

Após britagem, o material será empilhado no pátio de expedição, de onde será 

recuperado por pá carregadeira para carregamento de caminhões de transporte externo e 

de propriedade de terceiros. O material fino, quando possível será estocado em silos, 

fazendo o carregamento direto nos caminhões. 
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5.4. DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos destinados a uma lavra desse tipo são simples quando comparados 

com outro tipo de extração. Desde os equipamentos de maior porte até o ferramental 

leve e as oficinas de manutenção, são adquiridas facilmente no mercado, sendo que as 

peças de reposição de todos os equipamentos são facilmente, conseguidas no mercado. 

 

5.4.1. Seleção dos Equipamentos 

Na seleção dos equipamentos de lavra, deve-se levar em consideração, além das 

necessidades normais para um bom desempenho das operações mineiras, a previsão de 

produção inicial da mina. 

A lavra estará apoiada basicamente em equipamentos constituídos por um trator de 

esteira com escarificador, pá-carregadeira, escavadeira e caminhões, além de 

ferramentas manuais, como: pá, enxada, picareta, marreta, alavancas, etc. 

 

5.4.2. Dimensionamento dos Equipamentos 

Para o correto dimensionamento dos equipamentos empregados na lavra, alguns pontos 

devem ser considerados e analisados para a compra e o dimensionamento destes 

equipamentos, os quais incluem a produção requerida, o regime de trabalho e o 

rendimento do equipamento. 

 

Produção Requerida 

A implantação do empreendimento inicialmente se dará pelos trabalhos de 

desenvolvimento com remoção do estéril de cobertura, necessários para deixar liberado 

o minério para a lavra. A escala de produção será de 120 kt/mês, ou seja, 1,44 Mt/ano. 
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Regime de Trabalho 

O regime de trabalho será de dois turnos de 8 horas sete dias por semana. 

Rendimento dos Equipamentos 

Os índices de rendimentos são definidos na Tabela 6; 

Tabela 6 – Rendimentos de equipamentos 
RENDIMENTO DE EQUIPAMENTO 

Disponibilidade Mecânica (D) D = HD + HP 
Utilização (U) U = HT + HD 
Rendimento (R) = D X U R = HT + HP 

onde: 

- HD = Número de horas que o equipamento está apto a trabalhar. 

- HP = Número de horas programadas para o equipamento. 

- HT = Número de horas que o equipamento efetivamente trabalha. 

Os rendimentos, horas programadas, horas trabalhadas e vidas úteis médias para os 

diversos equipamentos são listados na Tabela 7. 

Tabela 7 – Rendimento e Vida Útil de Equipamentos. 
RENDIMENTOS E VIDAS ÚTEIS DE EQUIPAMENTOS DE LAVRA 

Equipamentos D (%) U (%) R (%) H (prog) H (trab) V.U. (a) 
Perfuratriz Pneumática. 75 50 38 750 285 10 
Compressor 750 cpm 75 50 38 750 285 5 
Trator de Esteira 60 75 45 2.200 990 5 
Pá-carregadeira pneus 70 50 35 2.420 847 7 
Escavadeira de esteiras 70 50 35 2.200 770 7 
Caminhão Báscula 25 t 50 60 30 2.420 726 5 
Caminhão Báscula 
convencional 

50 60 30 2.200 660 5 

Veículo Leve 75 45 34 2.420 823 5 
Patrol 75 20 15 2.420 363 10 
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Equipamentos Móveis 

Os equipamentos móveis necessários ao pleno desempenho da mina estão discriminados 

na Tabela 8: 

Tabela 8 – Equipamentos móveis necessários 
EQUIPAMENTOS MÓVEIS 

Equipamento Quantidade Atividade Principal 
Perfuratriz Pneumática  2 Perfuração e rocha 
Compressor 750 cpm 2 Fornecer ar para a perfuratriz 
Trator de Esteira  1 Abertura de acessos e decapeamento 
Pá-carregadeira pneus  2 carregamento 
Escavadeira 2 Escavação e carregamento 
Caminhão Báscula 25 t 6 Transporte 
Caminhão Báscula convencional 2 Transporte 
Veículo Leve 2 Auxiliar 
Patrol 1 Manutenção de acessos 

 

5.5.  DADOS ECONÔMICOS 

O preço da tonelada de calcário no mercado sofre algumas variações de acordo com a 

oferta e procura. Porém tende a se manter dentro de uma faixa econômica, no mercado 

nacional, de R$ 30,00 por tonelada de calcário. 

 

5.6. VIDA ÚTIL DA MINA 

A vida útil de uma mina é estabelecido com base na reserva lavrável e na escala de 

produção. A escala de produção requerida para este empreendimento é de 120kt/mês, ou 

seja 1,44Mt/ano. A Tabela 9 apresenta a vida útil estimada para cada cenário 

considerado.  

Tabela 9 – Vida útil para cada cenário 
VIDA ÚTIL PARA CADA CENÁRIO 
Cenário Vida Útil 
Cenário 1 31 anos 
Cenário 2 2 anos 
Cenário 3 17 anos 
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5.7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

5.7.1. Quadro de funcionários 

O contingente de mão de obra para a lavra inicialmente será de 38 funcionários 

divididos em lavra (12 funcionários), usina (10), administrativo (04) e 12 funcionários 

em outras áreas. A Tabela 10 detalha o quadro de colaboradores do setor mina. 

Tabela 10 – Quantidade de funcionários e funções 
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E FUNÕES 
Cargo Quantidade 
Administrativo 4 
Eng. de Minas 1 
Encarregado Geral 1 
Blaster (encarregado de mina) 1 
Encarregado de Beneficiamento  1 
Operador de Escavadeira 2 
Auxiliares de Serviços Gerais 6 
Mecânico (pesado) 2 
Eletricista 1 
Operador de Perfuratriz  2 
Operador de Pá Carregadeira 2 
Operador de Trator de Esteira 1 
Motoristas 8 
Soldador 2 
Cozinheira/Faxineira 2 
Vigia / Porteiro 2 
TOTAL 38 
 

5.7.2. Infraestrutura  

As construções civis que compõem a infraestrutura básica da mina e do beneficiamento 

são de dimensões padrões, levando em consideração o quadro de pessoal, a quantidade e 

porte dos equipamentos utilizados. As construções são composta por portaria, escritório, 

almoxarifado, cozinha/refeitório, banheiros/vestiários. As construções civis citadas 

anteriormente irão possuir uma área construída de 500 m². 
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5.7.3. Sistema de Drenagem 

Na drenagem superficial, concebida para a mina, o escoamento das águas pluviais sobre 

a superfície se dará por gravidade. As bermas terão caimento transversal de 5% da crista 

do banco inferior para o pé do banco superior e, na longitudinal de 1% para as 

extremidades da cava. As bermas em solo serão revestidas com uma camada de 0,30m 

de espessura de brita compactada. Na crista dos bancos serão construídas leiras de 

proteção, evitando que as águas, possivelmente, acumuladas nas bermas venham a 

transbordar sobre a face do talude do banco. 

Serão construídas canaletas no pé das bermas para direcionar o fluxo para as canaletas 

as escadas hidráulicas nas extremidades da cava e condução das águas  para o piso da 

mina na cota 740. No fundo da cava haverá um sump para captar a água pluvial que 

posteriormente será utilizada para molhar as vias ou bombeada para fora da cava e 

direcionada para a drenagem natural do terreno. 

 

5.7.4. Abastecimento de Água 

A demanda de água prevista para a mina é de cerca de 1 m3/h de água bruta, derivada do 

principal curso d`água que drena a área. 

 

5.7.5. Suprimento Energético 

A energia elétrica será fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais 

com corrente alternada trifásica, sendo disponibilizados 3.500kWh/ano. 
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6. VIABILIDADE ECÔNOMICA 

6.1. INVESTIMENTO INICIAL 

Este item trata dos investimentos iniciais que deverão ser promovidos visando a 

implantação e operação da mina. Referem-se aos investimentos que deverão ser feitos 

para infraestrutura de apoio do empreendimento e aquisição de equipamentos 

6.1.1. Infraestrutura 

Os gastos pré-operacionais estão discriminados na Tabela 11 e incluem investimentos 

referentes a construção das edificações, abertura das vias de acesso e preparação das 

bancadas. 

Tabela 11 – Infraestrutura 
INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS Custo (R$) 
Preparação de Bancadas 80.000,00 
Edificações (Galpão, oficina, banheiro, cantina,...) 100.000,00 
Abertura de acessos 45.000,00 
TOTAL  225.000,00 

 

6.1.2. Equipamentos, Máquinas e Veículos 

Os equipamentos necessários para o trabalho, considerando que terão pelo menos 90% 

de disponibilidade mecânica são listados na Tabela 12. 

Tabela 12 – Lista de equipamentos 
EQUIPAMENTOS    
Equipamentos, Máquinas e Veículos Modelo Unidades Custo (R$) 
Trator de esteira Caterpillar  D6D 74W  1 250.000,00 
Compressor 750 cpm Q-375 6,9 bar 2 160.000,00 
Maçarico Jat Flame  1 15.000,00 

Perfuratriz Pneumática 
Roc 601 Atlas 
Copco 

2 120.000,00 

Peças diversas - 10 20.000,00 
Caminhonete (apoio a lavra) Pick up 2 180.000,00 
Carregadeira de rodas CAT 988 2 800.000,00 
Caminhão Fora de Estrada Random 25t 6 1.200.000,00 
Caminhão Mercedes 1519 2 160.000,00 
Escavadeira de esteiras Komatsu Pc 150 2 600.000,00 
Ferramentas diversas - - 30.000,00 
Patrol Carterpillar   1 130.000,00 
TOTAL - - 3.665.000,00 
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6.1.3. Depreciação 

A depreciação considerada leva em conta o valor residual de 10 % no período de 5 anos 

(60 meses) para equipamento e 15 anos (180 meses) para edificações e infraestrutura  

são descriminados na Tabela 13. 

Tabela 13 – Depreciação dos equipamentos e instalações 
DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 
Equipamentos, 
Máquinas e Veículos 

Unid. Custo (R$) 
Depreciação 
90% (R$) 

Meses 
Custo (R$)/ 
mensal  

Trator de esteira 
Caterpillar  

1 250.000,00 225.000,00  60 3.750,00  

Compressor 750 cpm 2 160.000,00 144.000,00  60 2.400,00  
Maçarico 1 15.000,00 13.500,00  60 225,00  
Perfuratriz Pneumática 2 120.000,00 108.000,00  60 1.800,00  
Peças diversas 10 20.000,00 18.000,00  60 300,00  
Caminhonete (apoio a 
lavra) 

2 180.000,00 162.000,00  60 2.700,00  

Carregadeira de rodas 2 800.000,00 720.000,00  60 12.000,00  
Caminhão Fora de 
Estrada 

6 1.200.000,00 1.080.000,00  60 18.000,00  

Caminhão 2 160.000,00 144.000,00  60 2.400,00  
Escavadeira de esteiras 2 600.000,00 540.000,00  60 9.000,00  
Ferramentas diversas - 30.000,00 27.000,00  60 450,00  
Patrol 1 130.000,00 117.000,00  60 1.950,00  
Edificações 1 100.000,00 90.000,00 180 500,00 
Usina de Beneficiamento 1 2.500.000,00 2.250.000,00  60 37.500,00  
Total Mensal 92.975,00 
TOTAL ANUAL 1.115.700,00  
 

6.1.4. Usina de beneficiamento  

Instalação de britagem de médio porte, com britadores 11080 e 1240, peneiras, shuts, 

correia transportadoras avaliada em R$ 2.500.000,00. 

 

6.1.5. Capital de Giro 

Para o nível previsto de produção e vendas estima-se a necessidade de capital de giro 

para estoque de produto acabado (30 dias), considerando despesas com mão-de-obra, 

insumos e estoque de almoxarifado, (Tabela 14). 
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Tabela 14 – Capital de giro 
CAPITAL DE GIRO  

Item Custo(R$) 
Produto acabado 300.000,00 
Peças 200.000,00 
TOTAL 500.000,00 

 

6.1.6. Resumo dos Investimentos 

O resumo dos investimentos iniciais necessários estão relacionados na Tabela 15. 

Tabela 15 – Resumo dos investimentos iniciais 
RESUMO DOS INVESTIMENTOS INICIAIS 
Tipo de Investimento Custo(R$) 
Investimentos pré-operacionais  225.000,00 
Equipamentos, Máquinas e Veículos 3.665.000,00 
Usina Beneficiamento 2.500.000,00 
Capital de Giro 500.000,00 
TOTAL 6.890.000,00 

 

6.2. RECEITA OPERACIONAL 

A Receita operacional decorrerá da produção e venda do calcário. Para isso, considera-

se produção anual média é de 1.440.000 t de material lavrado, com uma recuperação 

média de 90%, uma produção de calcário será de 1.296.000t/ano e um preço médio de 

R$ 30,00/t, para alcançar uma receita anual de R$ 38.880.000,00, segundo as Tabelas 

16 e 17, respectivamente.  

Tabela 16 – Estimativas de produção 
ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO  
Estimativa de Produção Toneladas 
Produção mensal  120.000,00 
Produção Anual 1.440.000,00 

 

Tabela 17 – Estimativa de receita 
ESTIMATIVA DE RECEITA 
Produção (t) Destino % Recuperação Custo/t (R$) Receita (R$) 
120.000 Interno 90 30,00 38.880.000,00 
Estimativa da Receita Anual 38.880.000,00 
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6.3. PESSOAL: 

6.3.1. Pessoal Operacional 

O pessoal necessário para pleno funcionamento da mina está listado na Tabela 18, 

juntamente com suas funções e salários. A  

Tabela 19 mostra o resumo dos gastos anuais com o pessoal da mina. 

Tabela 18 – Despesas mensais pessoal operacional 
DESPESAS MENSAIS PESSOAL OPERACIONAL 

Funcionários Quant. 
Salário 

Unitário (R$) 
Salário 

Total(R$) 
Encargos 

(37%) (R$) 
Total (R$) 

Engenheiro de Minas 1 6.154,00 6.154,00 2.376,98 8.430,98 
Encarregado Geral 1 2.172,00 2.172,00 803,64 2.975,64 
Encarregado 
Beneficiamento 

1 2.172,00 2.172,00 803,64 2.975,64 

Operador de máquina 13 1.810,00 23.530,00 8.706,10 32.236,10 
Operador de 
Perfuratriz 

2 1.448,00 2.896,00 1.071,52 3.967,52 

Soldador 2 1.448,00 2.896,00 1.071,52 3.967,52 
Blaster 1 2.172,00 2.172,00 803,64 2.975,64 
Mecânico 2 2.172,00 4.344,00 1.607,28 5.951,28 
Eletricista 1 2.172,00 2.172,00 803,64 2.975,64 
Auxiliar  4 1.448,00 5.792,00 2.143,04 7.935,04 
Serviços Gerais 6 1.086,00 6.516,00 2.410,92 8.926,92 
TOTAL MENSAL 

 
60.816,00 22.501,92 83.317,92 

 

Tabela 19 – Despesas anuais pessoal operação 
DESPESAS ANUAIS PESSOAL OPERAÇÃO 

ITENS Mensal (R$) Anual (R$) 

Salário do Pessoal 60.816,00   729.792,00  

Encargos sobre Salário 22.501,92  270.023,04  

Direitos Trabalhistas     

Adicional de Férias (1/3) 
 

20.272,00 

13° Salário 
 

60.816,00  

Encargos sobre Direitos 
 

30.002,56  

 TOTAL ANUAL  1.110.905,60  
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6.3.2. Pessoal Administrativo 

O pessoal necessário para desenvolver os trabalhos administrativos da mina é mostrado 

na Tabela 20, juntamente suas funções e salários. A Tabela 21 mostra o resumo dos 

gastos anuais com pessoal administrativo. 

Tabela 20 – Despesas mensais pessoal administrativo 
DESPESAS MENSAIS PESSOAL ADMINISTRATIVO 

Funcionários Quant. 
Salário 

Unitário (R$) 
Salário 

total (R$) 
Encargos 

(37%) (R$) 
Total (R$) 

Auxiliar de 
escritório 

3 1.448,00 4.344,00 1.607,28 5.951,28 

Gerência 1 2.172,00 2.172,00 803,64 2.975,64 
TOTAL MENSAL  6.516,00 2.410,92 8.926,92 
 

Tabela 21 – Despesas anuais pessoal administrativo 
DESPESAS ANUAIS PESSOAL OPERAÇÃO 
ITENS Mensal (R$) Anual (R$) 
Salário do Pessoal 6.516,00  78.192,00  
Encargos sobre Salário 2.410,92  28.931,04  
Direitos Trabalhistas     
Adicional de Férias (1/3) 

 
2.172,00 

13° Salário 
 

6.516,00  
Encargos sobre Direitos 

 
3.214,56  

Assessoria 
  

Contabilidade 2.000,00  24.000,00  
 TOTAL ANUAL  143.025,60  
 

6.1. CUSTOS OPERACIONAIS DE LAVRA: 

Discrimina-se abaixo os custos operacionais da lavra considerando uma produção 

mensal de 120.000t. Os valores propostos foram obtidos a partir de pesquisas junto as 

mineradoras e estão em acordo com valores de mercado. 

 

6.1.1. Custos de decapeamento: 

O custo de decapeamento é o custo da remoção do material estéril e do material 

orgânico. Neste caso o custo é baseado na relação estéril/minério. Para cada cenário há 
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uma relação estéril/minério diferente. Envolve o custo operacional do trator de esteiras, 

custo de carga e transporte, além do custo de perfuração e desmonte, quando necessário. 

Este custo é da ordem de R$ 4,80/t. Os custos decapeamento por cenário estão 

demonstrados na Tabela 22. 

Tabela 22 – Custo de decapeamento 
CUSTO DE DECAPEAMENTO 
Cenários Relação Estéril/Minério  Custo Mensal (R$) Custo Anual (R$) 
Cenário 1 0,7 403.200,00 4.838.400,00 
Cenário 2 2,2 1.267.200,00 15.206.400,00 
Cenário 3 0,8 460.800,00 5.529.600,00 
 

6.1.2. Custo de Perfuração 

O custo de perfuração inclui a utilização do compressor e perfuratriz. O custo de 

perfuração é de R$ 2,50/t, portanto o custo total anual é de R$ 3.600.000,00. 

 

6.1.3. Custos com Explosivos: 

Refere-se ao custo decorrente da utilização de explosivos para realização do desmonte 

de rocha. O custo de explosivos é de R$ 3,60/t, portanto o custo total anual com 

explosivos é de R$ 5.184.00,00. 

6.1.4. Custos com Carregamento e Transporte 

Este custo refere-se ao custo para realização do transporte, carga e descarga do material 

proveniente da mina até a usina de beneficiamento. O custo é da ordem de R$ 4,50/t. O 

custo anual referente a carregamento e transporte é da ordem de R$6.480.000,00. 

6.1.5. Custos com Beneficiamento 

O custo do beneficiamento do minério envolve as operações de britagem, peneiramento 

e classificação do material. O custo é da ordem de R$ 2,80/t. O custo anual referente ao 

beneficiamento é da ordem de R$ 4.032.000,00 
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6.1.6. Custos variáveis previstos 

Manutenção 

A manutenção das máquinas, equipamentos e veículos consiste em revisões preventivas, 

compra/trocas de peças, lubrificações das partes móveis entre outras atividades, que 

garantam o correto funcionamento dos mesmos (Tabela 23). 

Tabela 23 – Estimativa de gastos com manutenção 
GASTOS COM MANUTENÇÃO  
Manutenção Custo estimado(R$) 
Mensal 15.000,00 
TOTAL ANUAL 180.000,00 

 

Proteção Ambiental e Fechamento de Mina 

Gastos previstos para monitoramento e proteção ambiental da área que circunda a 

mineração além do valor mensalmente retirado destinado para o fechamento e 

reabilitação ambiental da mina. Será destinado 0,5% da arrecadação bruta mensal para o 

custeio e implementação do plano de fechamento de mina e monitoramento durante 

cinco anos (Tabela 24). 

Tabela 24 – Estimativa de gastos com proteção ambiental 
PROTEÇÃO AMBIENTAL  
Proteção Ambiental Custo estimado (R$) 
Proteção e monitoramento ambiental 2.000,00 
Fechamento de mina 16.200,00 
Mensal 18.200,00 
TOTAL ANUAL 218.400,00 

 

Taxas Diversas 

Estimativa de gastos com taxas para operação e funcionamento da mina (Tabela 25). 

Tabela 25 – Estimativa de gastos com taxas diversas 
GASTOS COM TAXAS  
Taxas Custo estimado (R$) 
Mensal 1.000,00 
TOTAL ANUAL 12.000,00 
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Despesas Insumos Administrativos 

As despesas com insumos administrativos envolvem o material e os serviços 

necessários no desenvolvimento das atividades, bem como outras despesas (Tabela 26). 

Tabela 26 – Estimativa de gastos com despesas administrativas 
ESTIMATIVAS DE DESPESAS  INSUMOS ADMINISTRATIVOS 
 
Itens Custo/mês (R$) 
Viagens 5.000,00 
Telefone 2.000,00 
Correio 1.000,00 
Material de Almoxarifado 2.500,00 
Refeições 22.800,00 
Outros 2.000,00 
Total Mensal 35.300,00 
TOTAL ANUAL 423.600,00 

 

Despesas Comerciais 

A despesa administrativa corresponde a 0,01 % do faturamento bruto. Esse valor é 

apresentado na Tabela 27, considerando que o faturamento bruto corresponde a 

R$38.880.000,00. 

Tabela 27 – Estimativa de gastos  de despesas comerciais 
ESTIMATIVA DE GASTOS  DE DESPESAS COMERCIAIS 
Estimativas Despesas Custo/mês (R$) 
Estimativa Mensal 3.888,00 
Estimativa Anual 46.656,00 

 

Despesas Eventuais 

A Tabela 28 sintetiza as estimativas de despesas eventuais – gastos causados por 

imprevistos durante o andamento dos trabalhos. 

Tabela 28 – Estimativa de gastos com despesas eventuais 
GASTOS COM DESPESAS EVENTUAIS  
Estimativas Despesas Custo estimado (R$) 
Estimativa Mensal 5.000,00 
Estimativa Anual 60.000,00 
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6.1.7. Produção Mínima 

Considera-se produção mínima aquela na qual a empresa tenha capacidade para 

produzir. Esta produção será de 1.440.000 toneladas total, onde a recuperação de 

calcário é de 90% em média, portanto o minério produzido é de 1.224.000 t. 

 

6.2. TRIBUTAÇÃO RELACIONADO A MINERAÇÃO 

A estrutura tributária no Brasil – relativa à indústria da mineração – é composta por 

impostos federais, impostos dos Estados e Distrito Federal e contribuições sociais. 

A carga tributária é composta por tributos que incidem sobre o faturamento (receita 

operacional bruta) e sobre os lucros. Os impostos e contribuições que recaem sobre o 

faturamento são: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações (ICMS), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração 

Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP). O 

imposto e a contribuição incidentes sobre o lucro são: o Imposto de Renda (IR), 

Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CEFEM) e a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Para os tributos que incidem sobre os lucros, será utilizado o lucro presumido, 

modalidade de tributação comumente utilizada neste tipo de empreendimento. 

 

6.2.1. Imposto de Renda 

O imposto de renda é de competência da União, este tributo incide sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza, possui papel fundamental na redistribuição de renda 

por ser a principal fonte de renda da União. 
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A alíquota é de 15% (quinze por cento) incidente sobre a base de cálculo. Além disso, 

tem-se a aplicação da alíquota de 10% (dez por cento) sobre o que exceder a 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por mês, ou R$60.000,00 (sessenta mil reais) por 

trimestre, dependendo da periodicidade. Desta forma pode-se considerar alíquota da 

cobrança do Imposto de Renda para esse estudo de caso de 25% sobre a Lucro Líquido.  

6.2.2. ICMS 

O ICMS é de competência dos Estados e do Distrito Federal, incide sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação. É o principal imposto dos Estados e do 

Distrito Federal. A alíquota do ICMS no estado de Minas Gerais é de 18% sobre o 

Renda Anual Bruta. 

6.2.3. COFINS 

Antigo Fundo de Investimento Social (COFINS) aplica-se sobre o faturamento bruto. 

Este tributo corresponde a 3,0% da arrecadação bruta. 

6.2.4. PIS 

Programa de Integração Social (PIS), aplicado sobre a receita operacional bruta. Este 

tributo corresponde a 0.65% da arrecadação bruta. 

6.2.5. CSLL 

A Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) é aplicado sobre lucro líquido. É 

pago juntamente com o imposto de renda e dedutível deste. A base de cálculo da 

contribuição é o valor correspondente a 12%.  

6.2.6. CFEM 

A Compensação financeira pela exploração dos recursos minerais corresponde a 2,0% 

da receita líquida. A receita líquida (RL) é definida como sendo o valor bruto (Vb) 

menos o somatório das despesas operacionais (Do), ICMS, PIS, COFINS, Depreciação 

de Equipamentos e Instalações. 

RL = Vb –∑(Do + ICMS + PIS + COFINS+ Depreciação )  
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7. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

Para se determinar a viabilidade econômica de um projeto de lavra e beneficiamento é 

necessário realizar alguns cálculos específicos levando em consideração os dados 

apresentados nos capítulos 5 e 6 dessa dissertação. Os resultados encontrados para os 

três cenários estão listados abaixo. 

7.1. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO CENÁRIO 1 

O Cenário 1 possui uma reserva lavrável estimada de 49 milhões de toneladas, para uma 

produção anual estimada de 1,4 milhões de toneladas e uma expectativa de vida útil da 

mina de 31 anos. Este cenário possui o melhor aproveitamento da jazida, cerca de 75%, 

além de possuir uma relação estéril/minério baixa (0,7:1). Mas para esse cenário está 

prevista a supressão de nove cavidades. Em razão da supressão dessas cavidades, 

medidas compensatórias devem ser tomadas, que nesse caso será o custeio de pesquisa 

relacionada ao conhecimento e proteção do acervo espeleológico brasileiro somando um 

valor total de R$ 250.000,00 

7.1.1. Investimentos iniciais 

A Tabela 29 resume todos os investimentos iniciais necessários para implementação do 

empreendimento considerando o Cenário 1. 

Tabela 29 – Investimentos iniciais totais, Cenário 1 
INVESTIMENTOS INICIAIS TOTAIS 
Tipos de Investimentos Custo(R$) 
Investimentos pré-operacionais  225.000,00 
Equipamentos, Máquinas e Veículos 3.665.000,00 
Usina Beneficiamento 2.500.000,00 
Capital de Giro 500.000,00 
Compensação Ambiental 250.000,00 
TOTAL 7.140.000,00 
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Renovação dos Equipamentos, Máquinas e Veículos 

Os equipamentos utilizados tanto na mina quando na usina de beneficiamento tem vida 

útil estimada entre 5 a 10 anos. Para o pleno funcionamento do empreendimento é 

necessário a renovação dos equipamentos ao término da vida útil dos mesmos.  

Para efeito de cálculo do fluxo de caixa, a renovação dos equipamentos, máquinas e 

veículos ocorrerá a cada sete anos. Em cada renovação serão investidos 

R$6.165.000,00. 

7.1.2. Custos operacionais totais 

A Tabela 30 apresenta um resumo de todos os custos envolvidos na operação da mina já 

incluindo os custo com decapeamento e reserva financeira para o plano de fechamento 

de mina. 

Tabela 30 – Custos operacionais anuais para o Cenário 1. 
CUSTOS OPERACIONAIS ANUAIS  
Descrição Custo (R$) 
Custo Pessoal  
Pessoal Operacional 1.110.905,60 
Pessoal Administrativo 143.025,60 
Sub Total 1.253.931,20 

Operacionais - 
Decapeamento 4.838.400,00 
Perfuração 3.600.000,00 
Explosivos 5.184.000,00 
Transporte 6.480.000,00 
Beneficiamento 4.032.000,00 
Sub Total 24.134.400,00 

Variáveis - 
Manutenção 180.000,00 
Proteção Ambiental 218.400,00 
Taxas 12.000,00 
Despesas Insumos Administrativos 423.600,00 
Despesas Comerciais 55.987,20 
Eventuais 60.000,00 
Sub Total 949.987,20 

TOTAL GERAL 26.328.987,12 
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7.1.3. Custos por tonelada: 

Trata-se da relação do custo operacional pela tonelagem total produzida. Sendo a 

produção de 1.440.000 t/ano e o custo anual de R$ 26.328.987,12; o custo por tonelada 

será de R$18,28/t (dezoito reais, e vinte e oito centavos por tonelada). 

7.1.4. Carga tributária 

A carga tributária para o  Cenário 1 encontra-se calculada abaixo. 

Tributos incidentes sobre a renda bruta 

Os tributos incidentes sobre a renda bruta são o ICMS, COFINS e PIS. Para o Cenário 1 

a renda bruta anual é de R$ 38.880.000,00. A Tabela 31 apresenta os valores dos 

impostos e suas respectivas alíquotas: 

Tabela 31 – Impostos incidentes sobre a renda bruta anual para o Cenário 1. 
IMPOSTOS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A RENDA BRUTA 
ANUAL 
Impostos e tributos sobre receita anual Custo (R$) 

ICMS (18%) 6.998.400,00  

COFINS (3%) 1.166.400,00  

PIS (0,65%)  252.720,00  

TOTAL  8.417.520,00  

 

Tributos incidentes sobre o receita líquida anual 

Os tributos incidentes sobre o receita líquida são o Imposto de Renda, CFEM e CSLL. 

A receita líquida é definida como sendo a renda bruta (R$ 38.880.000,00) menos o 

somatório dos custos operacionais (R$ 26.328.987,20), do ICMS (R$ 6.998.400,00), do 

PIS (R$ 252.720,00), do COFINS (R$ 1.166.400,00), da depreciação de equipamentos 

(R$ 1.109.700,00) e da depreciação das edificações (R$ 6.000,00). A utilização da 

depreciação na base de cálculo respeita o período de 60 meses para equipamentos e de 

180 meses para edificações. Desta forma a receita líquida para o Cenário 1 durante os 

cinco primeiros anos de atividade é de R$ 3.017.792,80. A Tabela 32 apresenta os 

valores dos tributos e suas respectivas alíquotas. 
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Tabela 32 – Tributos sobre a receita líquida anual, cinco primeiros anos , Cenário 1 
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O RECEITA LÍQUIDA ANUAL 

Impostos sobre lucro liquido anual Custo(R$) 

Imposto de Renda(25%) 754.448,20 

CEFEM (2%) 60.355,90 

CSLL (12%) 362.135,10 

TOTAL  1.176.939,20  

 

7.1.5. Síntese da arrecadação e dos custos anuais totais 

Os custos totais referentes a operação e a tributação estão descriminados na Tabela 33, 

juntamente com o valor da arrecadação anual total. 

Tabela 33 – Síntese da arrecadação e dos gastos anuais totais, Cenário 1 
SINTESE DA ARRECADAÇÃO E DOS CUSTOS ANUAIS TOTAIS  
ARRECADAÇÃO ANUAL TOTAL  R$         38.880.000,00 
CUSTO OPERACIONAL ANUAL  
Pessoal Operacional  R$           1.110.905,60  
Custo Operacional  R$         24.134.400,00  
Manutenção  R$              180.000,00  
Pessoal Administrativo  R$              143.025,60  
Despesas Insumos Administrativos  R$              423.600,00  
Despesas Comercias  R$                46.656,00  
Despesas com Proteção Ambiental  R$              218.400,00  
Taxas Diversas  R$                12.000,00  
Despesas Eventuais  R$                60.000,00  
TOTAL    R$         26.328.987,20  
CARGA TRIBUTÁRIA ANUAL   
ICMS (18%)  R$          6.998.400,00  
COFINS (3%)  R$          1.166.400,00  
PIS (0,65%)  R$             252.720,00  
CFEM   R$               60.355,90 
Imposto de Renda  R$            754.448,20 
CSLL  R$            362.135,10 
TOTAL  R$         9.594.459,20  
 

Com base nos valores apresentados na tabela 33 é possível calcular o lucro real anual. O 

lucro real anual é obtido subtraindo da renda bruta, todos os custos e tributos associados 

a atividade de extração do bem mineral. Assim o Cenário 1 um Lucro Real Anual de R$ 

2.956.533,61 é estimado. O Fluxo de caixa para o Cenário 1 é apresentado na Tabela 

34.  
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Tabela 34 – Fluxo de caixa do Cenário 1 para os sete primeiros anos 
FLUXO DE CAIXA 
 

Item Denominação Investimento 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 

1 Produção (t) 
 

1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 

2 Vendas (t) 
 

1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 

3 Mercado interno 
 

R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 

4 
Investimentos 
Iniciais 

(7.140.000,0) 
      

(6.165.000,0) 

5 
Faturamento 
Anual Bruto  

R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 

7 Tributação 
 

(9.594.459,2) (9.594.459,2) (9.594.459,2) (9.594.459,2) (9.594.459,2) (10.027.242,2) (9.594.459,2) 

6 
Custo de 
Operação  

(26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) 

10 
Lucro Liquido 
Real   R$   2.956.553,61  R$   2.956.553,61  R$   2.956.553,61  R$   2.956.553,61  R$   2.956.553,61  R$   2.523.770,61  R$   2.956.553,61  

11 
Saldo 
Acumulado 

(7.140.000,0) (4.183.446,4) (1.226.892,8) 1.729.660,8  4.686.214,4  7.642.768,0  10.166.538,6  6.958.092,3  

12 
Período de 
Retorno (anos)  

2,4 
      

13 
Taxa Mínima de 
Atratividade (aa)  

15,00% 
      

14 TIR 
 

36,99% 
      

15 VA  464.647.167,48  -3.637.779,47 -1.066.863,29 1.504.052,89 4.074.969,07 6.645.885,25 8.840.468,39 6.050.515,01 

16 VPL 
 

50.706.325,324 
      

17 
Rentabilidade 
Simples  

7,60% 
      

 
Investimentos 
Totais 

(31.800.000,0) 
       

18 IVA 
 

14,61 
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Os cálculos demonstram ser o projeto altamente viável, com Índice de Valor Atual igual 

a 14,61. Este índice indica que o lucro será de aproximadamente 14,61 vezes do valor 

investido. A Taxa Interna de Retorno (TIR) também se mostrou elevada e acima do 

Taxa Mínima de Atratividade. Uma TIR elevada indica a viabilidade das operações 

mesmo com oscilações no preço do calcário, além do baixo período de retorno do 

investimento inicial, somente dois anos e quatro meses após o início da produção. 
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7.2. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO CENÁRIO 2 

O Cenário 2 possui uma reserva lavável estimada de 3,8 milhões de toneladas, para uma 

produção anual estimada de 1,4 milhões de tonelada e uma expectativa de vida útil da 

mina de apenas 2 anos. Para o grau de investimento e volume de produção requerida a 

implementação deste projeto de lavra é inviável, não sendo economicamente viável.  

O bem mineral existe e pode ser minerado, mas somente para um projeto de extração de 

menores proporções, com grau de investimento e produção requerida bem menor.  

 

7.3. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO CENÁRIO 3 

O Cenário 3 possui uma reserva lavrável estimada de 27 milhões de toneladas, para 

uma produção anual estimada de 1,4 milhões de tonelada e uma expectativa de vida útil 

da mina de 17 anos. Do ponto de vista ambiental e econômico o Cenário 3 possui a 

melhor inter-relação, pois embora o aproveitamento da jazida seja da ordem de 41%, 

não há necessidade de se realizar a supressão de cavidades de alta e/ou média 

relevância espeleológica. 

 

7.3.1. Investimentos iniciais 

A seguir a Tabela 35 mostra o resumo de todos os investimentos iniciais necessários 

para implementação do empreendendo para o Cenário 3. 

Tabela 35 – Investimentos iniciais totais, Cenário 3 
INVESTIMENTOS INICIAIS TOTAI 
Tipo de Investimento Custo(R$) 
Investimentos pré-operacionais  225.000,00 
Equipamentos, Máquinas e Veículos 3.665.000,00 
Usina Beneficiamento 2.500.000,00 
Capital de Giro 500.000,00 
TOTAL 6.890.000,00 
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Renovação dos Equipamentos, Máquinas e Veículos 

Os equipamentos utilizados tanto na mina quando na usina de beneficiamento tem vida 

útil estimada entre 5 a 10 anos. Para o pleno funcionamento do empreendimento é 

necessário a renovação dos equipamentos ao término da sua vida útil.  

Para efeito de cálculo do fluxo de caixa, a renovação dos equipamentos, máquinas e 

veículos ocorrerá a cada sete anos. Em cada renovação serão investidos 

R$6.165.000,00. 

7.3.2. Custos operacionais totais 

A Tabela 36 mostra um resumo de todos os custos envolvidos na operação da mina, a 

qual inclui os custos com decapeamento e reserva financeira para o plano de 

fechamento de mina. 

Tabela 36 – Custos operacionais anuais para o Cenário 3. 
CUSTOS OPERACIONAIS ANUAIS  
Descrição Custo (R$) 
Custo Pessoal  
Pessoal Operacional 1.110.905,60 
Pessoal Administrativo 143.025,60 
Sub Total 1.253.931,20 
Operacionais - 
Decapeamento 5.529.600,00 
Perfuração 3.600.000,00 
Explosivos 5.184.000,00 
Transporte 6.480.000,00 
Beneficiamento 4.032.000,00 
Sub Total 24.825.600,00 
Variáveis - 
Manutenção 180.000,00 
Proteção Ambiental 218.400,00 
Taxas 12.000,00 
Despesas Insumos Administrativos 423.600,00 
Despesas Comerciais 55.987,20 
Eventuais 60.000,00 
Sub Total 949.987,20 
TOTAL GERAL 27.020.187,20 
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7.3.3. Custos por tonelada: 

Trata da relação do custo operacional pela tonelagem total produzida. Considerando a 

produção de 1.440.000.00 toneladas ano e o custo anual de R$ 27.020.187,20, o custo 

por tonelada será de R$18,76/t (dezoito reais, e setenta e seis centavos por tonelada). 

 

7.3.4. Carga tributária 

A carga tributária para o Cenário 3 encontra-se calculada abaixo. 

Tributos incidentes sobre a renda bruta 

Os tributos incidentes sobre a renda bruta são o ICMS, COFINS e PIS e para o Cenário 

3 a renda bruta anual é de R$ 38.880.000,00. A Tabela 37 mostra os valores dos 

impostos e suas respectivas alíquotas. 

Tabela 37 – Impostos incidentes sobre a renda bruta anual. 
IMPOSTOS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A RENDA BRUTA 
ANUAL 
Impostos e tributos sobre receita anual Custo (R$) 

ICMS (18%) 6.998.400,00  

COFINS (3%) 1.166.400,00  

PIS (0,65%) 252.720,00  

TOTAL 8.417.520,00  

 

Tributos incidentes sobre a receita líquida anual 

Os tributos incidentes sobre o receita líquida são o Imposto de Renda, CFEM e CSLL. 

A receita líquida é definida como sendo a renda bruta (R$ 38.880.000,00) menos o 

somatório dos custos operacionais (R$ 27.020.187,20), do ICMS (R$ 6.998.400,00), do 

PIS (R$ 252.720,00), do COFINS (R$ 1.166.400,00), da depreciação de equipamentos 

(R$ 1.109.700,00) e da depreciação das edificações (R$ 6.000,00). A utilização da 

depreciação na base de cálculo respeita o período de 60 meses para equipamentos e de 

180 meses para edificações. Desta forma a receita líquida para o Cenário 3 durante os 

cinco primeiros anos de atividade é de R$ 2.326.592,80. A Tabela 38 mostra os valores 

dos tributos e suas respectivas alíquotas. 
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Tabela 38 – Tributos sobre a receita líquida anual. 
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O RECEITA LÍQUIDA ANUAL 

Impostos sobre lucro líquido anual Custo (R$) 

Imposto de Renda(25%) 581.648,20 

CEFEM (02%) 46.531,20 

CSLL (12%) 279.191,11 

 

7.3.5. Síntese da arrecadação e dos custos anuais totais 

Os custos totais referentes a operação e a tributação estão descriminados na Tabela 39, 

juntamente com o valor da arrecadação anual total. 

Tabela 39 – Síntese da arrecadação e dos gastos anuais totais. 
SINTESE DA ARRECADAÇÃO E DOS CUSTOS ANUAIS TOTAIS  
ARRECADAÇÃO ANUAL TOTAL  R$         38.880.000,00 
CUSTO OPERACIONAL ANUAL 

 
Pessoal Operacional  R$           1.110.905,60  
Custo Operacional  R$         24.825.600,00  
Manutenção  R$              180.000,00  
Pessoal Administrativo  R$              143.025,60  
Despesas Insumos Administrativos  R$              423.600,00  
Despesas Comercias  R$                46.656,00  
Despesas com Proteção Ambiental  R$              218.400,00  
Taxas Diversas  R$                12.000,00  
Despesas Eventuais  R$                60.000,00  
TOTAL    R$         27.020.187,20  

   
CARGA TRIBUTARIA ANUAL   
ICMS (18%)  R$          6.998.400,00  
COFINS (3%)  R$          1.166.400,00  
PIS (0,65%)  R$             252.720,00  
CFEM   R$               46.531,20 
Imposto de Renda  R$             581.648,20 
CSLL  R$            279.191,11 
TOTAL  R$          9.324.891,20  
 

Com base nos valores apresentados na tabela 39 é possível calcular o lucro real anual. O 

lucro real anual é obtido subtraindo da renda bruta, todos os custos e tributos associados 

a atividade de extração do bem mineral. Assim tem-se para o Cenário 3 um Lucro Real 

Anual de R$ 2.534.921,61. A Tabela 40 mostra o fluxo de caixa para o Cenário 3. 
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Tabela 40 – Fluxo de caixa do Cenário 3 para os sete primeiros anos 
FLUXO DE CAIXA  

Item Denominação Investimento 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 

1 Produção (t) 
 

1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 

2 Vendas (t) 
 

1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 

3 Mercado interno 
 

R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 

4 
Investimentos 

Iniciais 
(6.890.000,0) 

      
(6.165.000,0) 

5 
Faturamento 
Anual Bruto  

R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 R$ 38.880.000,00 

7 Tributação 
 

(9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.757.674,2) (9.324.891,2) 

6 
Custo de 
Operação  

(27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) 

10 
Lucro Liquido 

Real  
R$   2.534.921,61  R$   2.534.921,61  R$   2.534.921,61  R$   2.534.921,61  R$   2.534.921,61  R$   2.102.138,61  R$   2.534.921,61  

11 
Saldo 

Acumulado 
(6.890.000,0) (4.355.078,4) (1.820.156,8) 714.764,8  3.249.686,4  5.784.608,0  7.886.746,6  4.256.668,3  

12 
Período de 

Retorno (anos)  
373 

      

13 
Taxa Mínima de 
Atratividade (aa)  

15,00% 
      

14 TIR 
 

30,00% 
      

15 VA R$ 146.762.588,72  -3.787.024,69 -1.582.745,03 621.534,63 2.825.814,29 5.030.093,95 6.858.040,56 3.701.450,66 

16 VPL 
 

20.623.810,59 
      

17 
Rentabilidade 

Simples  
6,52% 

      

 
Investimentos 

Totais 
(19.220.000,0) 

       
18 IVA 

 
7,64 
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Os cálculos mostram que o projeto é viável, com Índice de Valor Atual igual a 7,64 (ou 

seja o lucro é 7,64 vezes o valor investido). A Taxa Interna de Retorno (TIR) também 

se mostrou elevada e acima da Taxa Mínima de Atratividade. Uma TIR elevada indica a 

viabilidade das operações mesmo com oscilações no preço do calcário. Ainda, o período 

de retorno do investimento inicial é satisfatório, somente dois anos e oito meses após o 

início da entrada em operação do projeto. 
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos na análise de viabilidade econômica demonstraram que somente 

os Cenários 1 e 3 são economicamente viáveis. A operação para as condições do 

Cenário 2 não é economicamente viável, pois a reserva mineral disponível nesse 

cenário é insuficiente para quitação dos investimentos iniciais e cobertura dos custos 

operacionais. 

Já os resultados obtidos para os Cenários 1 e 3 mostraram-se promissores, mas com 

algumas diferenças, a Tabela 41 apresenta um comparativo dos valores dos dados 

financeiros para ambos cenários.  

Tabela 41 – Comparativo entre os Cenários 1 e 3. 
COMPARATIVO DOS DADOS FINANCEIROS 
Itens 1º Cenário 3º Cenário 
Investimentos Iniciais R$ 7.140.000,00 R$ 6.890.000,00 

Período de Retorno (anos) 2,4 2,7 

Taxa Mínima de Atratividade (aa) 15,00% 15,00% 

Taxa Interna de Retorno 36,99% 30,00% 

Lucro Real Líquido R$ 2.956.553,61 R$ 2.534.921,61 

Valor atual R$ 464.647.167,48 R$ 146.762.588,72 

Valor Presente Líquido R$ 50.706.325,32 R$ 20.623.810,59 

Rentabilidade Simples 7,60% 6,52% 

Investimentos Totais R$ 31.800.000,00 R$ 19.220.000,00 

IVA 14,61 7,,64 

 

Ambos os projetos apresentam uma TIR acima da taxa mínima de atratividade, esses 

valores indicam a viabilidade econômica do projeto. 

Com base nas informações obtidas, o Cenário 1 mostra-se mais vantajoso do que o  

Cenário 3, graças a uma TIR, um lucro real líquido e um índice do valor atual 

superiores a do Cenário 3, além de possuir um tempo de retorno do capital inferior. Isso 

demonstra que um projeto considerando o Cenário 1, possui um melhor retorno 

financeiro para o investidores, mesmo tendo um investimento inicial maior. 

Outro fator que torna o Cenário 1 mais rentável é uma relação estéril/minério menor, 

0,7:1 (Cenário 1) contra 0,8:1 (Cenário 3). Esse aumento na relação estéril/minério 
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representa um acréscimo de R$ 0,48 no custo de operação (cerca de 3% do custo de 

operação). 

Em termos de tomada de decisão, a opção Cenário 1 é a melhor escolha para os 

acionistas e para a comunidade local, devido a sua alta rentabilidade e longevidade em 

operação, cerca de 31 anos. 

A proposta relativa ao Cenário 3 não deve ser de imediato descartado. Ele pode ser 

utilizado como um plano alternativo, se no pior dos casos, a anuência para a realização 

de supressão das cavidades necessárias para o desenvolvimento da lavra não seja obtida 

no órgão ambiental responsável, ou se as medidas compensatórias exigidas possuírem 

valores muito acima daquele previsto em projeto. 

No caso de não anuência para supressão das cavidades, ou se medidas compensatórias 

exigidas implicarem em alto custo de implantação, o Cenário 3 torna-se também 

atraente e competitivo com o Cenário 1. 

Contudo as chances de isso ocorrer são remotas visto que as cavidades presentes na área 

de estudo são em sua maioria, de média e baixa relevância espeleológica. Portanto, a 

supressão dessas cavidades é justificável em prol do desenvolvimento econômico e 

social da região, pois não acarretará prejuízos ao acervo espeleológico nacional, ainda 

mais em uma região como Pains, que possui um vasto acervo de cavidades importantes 

para o espeleologia nacional. 
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9. DISCUSSÕES  

As cavidades presentes, na área objeto desse estudo, não tiveram grande influência no 

Cenário 1 proposto. Das nove cavidades que deverão ser suprimidas, cinco são de 

média relevância, três são de baixa relevância e apenas uma é de alta relevância 

espeleológica. Portanto, os resultados obtidos foram favoráveis a implementação do 

empreendimento. Tais cavidades não apresentam atributos de destaque, possuindo 

elementos comuns, que são facilmente encontrados em outras cavidades na região com 

maior grau de importância, por essas razões, são susceptíveis a supressão, mediante 

anuência do órgão ambiental. 

Entretanto se ao invés do predomínio de cavidades de média e baixa relevância, as 

cavidades presentes na área fossem de máxima e alta relevância, os desdobramentos 

seriam diferentes pois, as dimensões da cava seriam drasticamente reduzidas e seus 

limites coincidiriam com os limites das áreas de influência das cavidades, como 

observado no Cenário 2 proposto. 

Considerando os instrumentos legais que delimitam a área de influência de uma 

cavidade, descridos na Portaria do IBAMA nº 887/1990 e na Resolução CONAMA nº 

347/2004. 

"Art. 6º - A área de influência de uma cavidade natural subterrânea será definida por estudos técnicos 
específicos, obedecendo às peculiaridades e características de cada caso. 
 
& ÚNICO - A área a que se refere o presente artigo, até que se efetive o previsto no caput, deverá ser 
identificada a partir  da projeção em superfície do desenvolvimento linear da cavidade considerada, ao 
qual será somado um entorno adicional de proteção de, no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) metros, 
(Portaria IBAMA 887/1990)"  
 

" § 2º A área de influência sobre o patrimônio espeleológico será definida pelo órgão ambiental 
competente que poderá, para tanto, exigir estudos específicos, às expensas do empreendedor. 
§ 3º Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, a área de influência das cavidades naturais 
subterrâneas será a projeção horizontal da caverna acrescida de um entorno de duzentos e cinquenta 
metros, em forma de poligonal convexa, (Resolução CONAMA n 347/2004) 
 

- o legislador através do princípio da precaução determinou uma área mínima, 

compreendida pela área da projeção horizontal do contorno externo da cavidade 
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acrescida de 250 metros. O Decreto 6.640/2009 e Instrução Normativa nº 02 do 

Ministério do Meio Ambiente estipulam os atributos e a metodologia para determinação 

do Grau de Relevância das Cavidades. De praxe após os estudos geoespeleológicos, 

bioespeleológicos e arqueo-paleontológicos, o raio de 250 metros é mantido, salvo para 

cavidades de máxima relevância espeleológica com atributos e elementos de destacada 

importância, onde este raio pode ser aumentado. 

- após a realização dos estudos inerentes a valoração espeleológica, cabe ao 

empreendedor comprovar que a adoção de uma raio de proteção abaixo de 250 metros 

não acarretará impactos significativos na cavidade. 

O zoneamento espeleológico proposto para Cenário 3 foi considerado um raio de 

influência de 100 m para as cavidades de média relevância. Trata-se, no entender do 

autor de uma alternativa para viabilizar o empreendimento e ao mesmo tempo preservar 

as cavernas ao redor da cava. Com essa medida a reserva lavrável estimada salta de 6% 

para 41% e, desta forma, o empreendimento torna-se a ser economicamente viável. 

Os principais impactos em uma cavidade natural que podem ser gerados durante a 

operação da mina e suas consequências estão listados na Tabela 42. 

Tabela 42 – Possíveis impactos gerados durante a operação da mina. 
POSSÍVIES IMPACTOS GERADOS DURANTE A OPERAÇÃO DA MINA 

Impacto Consequência 

Vibrações e ruídos gerados pelo desmonte de 
rocha e trânsito de maquinário pesado 

Podem causar trincas, fissuras aumentado o 
risco de desabamento bem como a mudança 
da rotina dos animais trogloxenos 

Supressão da vegetação no entorno da(s) 
entradas da caverna 

Mudança no micro-clima cavernícola, 
influência no aporte energético, influência  na 
quantidade e variedade de indivíduos 
trogloxenos, troglófilos e troglóbios. 

Ações antrópicas de vandalismo e depredação 

Funcionários da empresa desautorizados e 
sem conhecimentos das práticas de 
conservação espeleológica podem acessar o 
local e danificar estruturas/espeleotemas e/ou 
promover acumulo de lixo. 

 

Com o planejamento adequado e adoção de medidas conservacionistas, os possíveis 

impactos citados podem ser praticamente neutralizados. A tecnologia hoje disponível e 
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o conhecimento adquirido no monitoramento e controle ambiental permite implementar 

tais medidas. 

Um ato falho na legislação de proteção às cavidade naturais é não levar em 

consideração as melhorias socioeconômicas advindas da implementação de um 

empreendimento de mineração. Segundo Carlos Magno Cortez, superintendente do 

Departamento Nacional de Pesquisa Mineral no Estado Rio Grande do Norte, a cada 

emprego direto gerado na mineração, 13 são gerados indiretamente em outras áreas. 

O projeto considerado no estudo de caso prevê a contratação de 38 funcionários para o 

desenvolvimento das atividades de extração mineral, com base nas estimativas de 

Carlos Magno, 494 empregos indiretos serão gerados. O município de Pains pelo senso 

de 2010 possui uma população estimada de 8.307 habitantes, desta forma a implantação 

da mineração trará melhorias na qualidade de vida de aproximadamente 6,4% da 

população residente. A maioria dos postos de trabalhos serão preenchidos com mão de 

obra local, somente os cargos mais específicos e técnicos, como Engenheiro de Minas e 

Blaster, poderão ser importados de outros locais, caso não haja disponibilidade no local. 

A estimativa de 6,4% da população ser beneficiada com mineração, em princípio, 

parece pouco, mas por trás de cada pessoa beneficiada existe também os seus 

dependentes, como filhos e netos, promovendo a melhoria de vida de seus pais ou 

guardiões legais, eles também serão beneficiados, tendo acesso a uma melhor educação 

e consequentemente melhores oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. A 

consciência da importância de preservar o meio ambiente é tão válida quanto a 

possibilidade de promover melhorias na condição socioeconômica da população em 

geral. 

Quando necessário e acompanhado de capacidade técnica e operacional na condução da 

lavra e justificado pela melhoria das condições socioeconômica para a região, a 

diminuição do raio de influência deve ser uma possibilidade passível de ser aceita, afim 

de viabilizar a implementação do empreendimento, mas com a condição de não gerar 

impactos significativos nas cavidades naturais subterrâneas. 
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9.1. LIMITAÇÕES 

A principal dificuldade ou limitação presente na elaboração deste trabalho foi a falta de 

acesso à informações reais quanto as características da jazida e do planejamento de 

lavra, por parte do setor privado. A impossibilidade de liberação de tais informações 

estava relacionada a questões de sigilo empresarial, conforme alegado pelas empresas 

contatadas. 

Por esta razão foi necessário utilizar modelos teóricos fictícios compatíveis com a 

realidade da região de Pains. O intuído do trabalho era analisar uma caso real com 

informações reais, calculando assim a real influência que as cavidades naturais 

subterrâneas teriam neste projeto, infelizmente isso não foi possível. 

Mesmo com estes empecilhos foi possível executar um trabalho condizente com a 

realidade, e o principal, alcançando os resultados almejados. 
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10. CONCLUSÃO 

A mineração como outro qualquer ramo da indústria é necessária para a manutenção da 

sociedade, uma vez que direta ou indiretamente fornece matérias primas há diversos 

setores industriais. Mas nem por isso as questões ambientais devem ser esquecidas ou 

pior, colocadas em segundo plano. 

As recentes modificações na legislação de proteção para cavidades naturais subterrâneas 

dividem as opiniões dos especialistas no assunto. Tomando como base o ponto de vista 

dos mineradores, essas alterações foram positivas para o setor, pelo fato da adoção de 

critérios claros, um pouco subjetivos de certa forma, mas eficazes para determinar o 

quanto uma cavidade pode representar um risco no desenvolvimento do 

empreendimento. 

Estudar a relação das cavidades naturais com os trabalhos de exploração mineral é 

importante no contexto atual por causa das questões ambientais e também pela 

necessidade de crescimento econômico e de matéria prima de bem mineral. Diversos 

fatores devem ser analisados para determinar se um empreendimento é viável ou não, e 

um desse fatores é a existência de cavidade com atributos de destaque, como exemplo 

de jazidas de rochas carbonáticas e, mais recentemente, as de minério de ferro. 

Se durante os trabalhos de licenciamento ambiental for constatado a presença de 

cavidades naturais que podem afetar, negativamente, o desenvolvimento de um projeto 

de mineração, estudos para a redução do raio de proteção, definido por lei, passam a ser 

primordiais. Tais estudos devem envolver a garantia da estabilidade física das 

cavidades, bem como das condições bioespeleológicas. 
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ANEXO I – PORTARIA IBAMA Nº887/1990 

Dispõe sobre a Portaria IBAMA nº887/1990, sobre o patrimônio espeleológico nacional 

e delimita a área de influência das cavidades naturais. 
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Portaria IBAMA Nº 887, de 15 de junho de 1990 

Publicado no Diário Oficial nº 117, de 20.06.90, Seção I, Pág. 11844. 

O PRESIDENTE INTERINO DO INSTITUO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 83. inciso XIV do Regimento Interno do IBAMA aprovado 

pela Portaria nº 455 de 16 de agosto de 1989 e tendo em vista o disposto na Lei nº 7.735 

de 22 de fevereiro de 1989, publicada no Diário Oficial da União de 23 de fevereiro de 

1989 e na Resolução CONAMA nº 005 de 06 de agosto de 1987, resolve: 

Art. 1º - Promover a realização de diagnóstico da situação do patrimônio espeleológico 

nacional, através de levantamento e análise de dados, identificando áreas críticas e 

definindo ações e instrumentos necessários para a sua devida proteção e uso adequado. 

Art. 2º - Constituir um Sistema Nacional de Informações Espeleológicas, conjugado ao 

SINIMA contendo informação permanentemente atualizada sobre cavidades naturais 

subterrâneas existentes em território nacional, instituições de pesquisa, pesquisadores e 

documentação técnico-científica a elas associados. 

Art. 3º - Limitar o uso das cavidades naturais subterrâneas apenas a estudos de ordem 

técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, 

turístico, recreativo e educativo. 

& 1º - As atividades ou pesquisas que possam ser lesivas as cavidades naturais 

subterrâneas, ou que impliquem em coleta de vegetais, captura de animais e/ou apanha 

de material natural das mesmas dependerão de prévia autorização do IBAMA, ou de 

instituição por ele credenciada, nos termos da legislação em vigor, devendo o pedido de 

autorização receber resposta formal no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da 

data de entrada do processo. 

& 2º - Qualquer uso das cavidades naturais subterrâneas poderá ser suspenso, 

restringido ou proibido, a qualquer tempo, no seu todo ou em parte, naquelas em que se 

verificar alterações não autorizadas a sua integridade física ou a seu equilíbrio ecológico 

ou estarem estes sob risco de degradação em decorrência dessas atividades. 
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Art. 4º - Declarar a obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental para 

as ações ou empreendimentos de quaisquer natureza, ativos ou não, temporários ou 

permanentes, previstos ou existentes em áreas de ocorrência de cavidades naturais 

subterrâneas ou de potencial espeleológico, que direta ou indiretamente possam ser 

lesivos a essas cavidades. 

Art. 5º - Proibir desmatamentos, queimadas, uso de solo e subsolo ou ações de 

quaisquer natureza que coloquem em risco as cavidades naturais subterrâneas e sua área 

de influência, a qual compreenda os recursos ambientais, superficiais e subterrâneos, 

dos quais dependam sua integridade física ou seu equilíbrio ecológico. 

& 1º - Ações ou omissões consideradas nocivas ao patrimônio espeleológico, 

constituem-se em atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sujeitando 

os infratores às penalidades previstas na legislação administrativa, civil e penal, sem 

prejuízo ao dever de reparação do dano. 

& 2º - Constatada a infração, será lavrado o auto pela autoridade competente, com 

relatório consubstanciado ao Ministério Público da União e dos Estados, para a 

propositura das ações pertinentes. 

Art. 6º - A área de influência de uma cavidade natural subterrânea será definida por 

estudos técnicos específicos, obedecendo às peculiaridades e características de cada 

caso. 

& ÚNICO - A área a que se refere o presente artigo, até que se efetive o previsto no 

caput, deverá ser identificada a partir  da projeção em superfície do desenvolvimento 

linear da cavidade considerada, ao qual será somado um entorno adicional de proteção 

de, no mínimo 250 (duzentos e cinqüenta) metros. 

Art. 7º - Promover a elaboração e a implantação de planos de divulgação e 

conscientização sobre a importância do patrimônio espeleológico nacional. 

Art. 8º - Treinar e capacitar técnicos da Administração Central, das Superintendências 

Estaduais e das Unidades de Conservação, para atividades de estudo, proteção e manejo 

de cavidades naturais subterrâneas. 
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Art. 9º - Para o cumprimento desta Portaria o IBAMA formalizará Acordos, Convênios 

e Termos de Ajuste com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou 

estrangeiras, especialmente a Sociedade Brasileira de Espeleologia. 

Art. 10º - Para efeito desta Portaria, consideram-se 

I - Cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo 

homem, com ou sem abertura identificada popularmente conhecido como caverna, 

incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontradas 

e o corpo rochoso onde as mesmas se inserem, desde que a sua formação tenha sido por 

processos naturais, independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha 

encaixante. Nesta designação estão incluídos todos os termos regionais, como gruta, 

lapa, toca, abismo, furna, buraco, etc. 

II - Patrimônio espeleológico: conjunto de elementos bióticos e abióticos, sócio-

econômicos e histórico-culturais, superficiais e/ou subterrâneos, representados ou 

associados às cavidades naturais subterrâneas. 

III - Áreas de potencial espeleológico: áreas que, devido a sua constituição geológica e 

geomorfológica, sejam susceptíveis ao desenvolvimento de cavidades naturais 

subterrâneas, como, por exemplo, as de ocorrência de rochas calcárias. 

IV - Espeleotemas: deposições minerais em cavidades naturais subterrâneas que se 

formam, basicamente, por processos químicos, como exemplo as estalactites e as 

estalagmites. 

V - Atividade espeleológica: ações desportivas ou técnico-científicas de prospecção, 

mapeamento, documentação e pesquisa que subsidiem a identificação, o cadastramento, 

o conhecimento, o manejo e a proteção das cavidades naturais subterrâneas. 

Art. 11º - Esta Portaria passará a vigorar na data de sua publicação. 

 

      TÂNIA MARIA TONELLI MUNHOZ 
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ANEXO II – DECRETO Nº 99.556/1990 

Dispõe sobre o Decreto Nº 99.556/1990, sobre a proteção das cavidades naturais 

subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras providências. 
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DECRETO Nº 99.556, DE 1° DE JULHO DE 1990. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no exercício do cargo de PRESIDENTE 

DAREPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto nesta, arts. 20, X, e 216, como na Lei n° 

6.938, de 31 de agosto de 1981, e no Decreto n° 99.274, de 7 de junho de 1990, 

DECRETA:  

“Art. 1º - As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional constituem 

patrimônio cultural brasileiro, e, como tal, serão preservadas e conservadas de modo a 

permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho 

espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.  

Parágrafo único. Entende-se como cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 

subterrâneo penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, popularmente 

conhecido como caverna, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e 

a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que a sua 

formação haja ocorrido por processos naturais, independentemente de suas dimensões 

ou do tipo de rocha encaixante. Nesta designação estão incluídos todos os termos 

regionais, tais como gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco. 

 “Art. 2º - A utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência 

deve fazer-se consoante a legislação específica, e somente dentro de condições que 

assegurem sua integridade física e a manutenção do respectivo equilíbrio ecológico  

Parágrafo único. A área de influência de uma cavidade natural subterrânea há de ser 

definida por estudos técnicos específicos, obedecendo às peculiaridades e características 

de cada caso. 

 “Art. 3º - É obrigatória a elaboração de estudo de impacto ambiental para as ações ou 

os empreendimentos de qualquer natureza, ativos ou não, temporários ou permanentes, 

previstos em áreas de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas ou de potencial 

espeleológico, os quais, de modo direto ou indireto, possam ser lesivos a essas 

cavidades, ficando sua realização, instalação e funcionamento condicionados à 
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aprovação, pelo órgão ambiental competente, do respectivo relatório de impacto 

ambiental. 

Parágrafo único No que concerne às ações e empreendimentos já existentes, se ainda 

não efetivados os necessários estudo e relatório de impacto ambiental , devem estes ser 

realizados, em prazo a ser fixado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). 

“Art. 4º - Cabe ao poder público, inclusive à União, esta por intermédio do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), preservar, 

conservar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico brasileiro, bem como 

fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento 

sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional. 

Parágrafo único. No cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Ibama pode 

efetivar, na forma da lei, acordos, convênios, ajustes e contratos com entidades públicas 

ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras. 

 “Art. 5º - Para efeito deste decreto, consideram-se 

I - patrimônio espeleológico: o conjunto de elementos bióticos e abióticos, 

sócioeconômicos e histórico-culturais, subterrâneos ou superficiais, representados pelas 

cavidades naturais subterrâneas ou a estas associados; 

II - áreas de potencial espeleológico: as áreas que, devido à sua constituição geológica e 

geomorfológica, sejam suscetíveis do desenvolvimento de cavidades naturais 

subterrâneas, como as de ocorrência de rochas calcárias; 

III - atividades espeleológicas: as ações desportivas, ou aquelas técnico-científicas de 

prospecção, mapeamento, documentação e pesquisa que subsidiem a identificação, o 

cadastramento, o conhecimento, o manejo e a proteção das cavidades naturais 

subterrâneas. 

“Art. 6º - As infrações ao disposto neste decreto estão sujeitas às penalidades previstas 

na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e normas regulamentares. 
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“Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Brasília, 1º de outubro de 1990; 169° da Independência e 102° da República.  

ITAMAR FRANCO 
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ANEXO III – RESOLUÇÃO CONAMA Nº 347/2004 

Dispõe sobre a Resolução CONAMA nº 347/2004, sobre a proteção do patrimônio 

espeleológico. 
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RESOLUÇÃO CONAMA nº 347, de 10 de setembro de 2004 

Publicada no DOU nº 176, de 13 de setembro de 2004, Seção 1, páginas- 54-55 

Correlações: 

Revoga a Resolução nº 5/87 

Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico. 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das 

competências previstas na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo 

Decreto nº 99.274, de 6 de julho de  1990, e tendo em disposto em seu  Regimento 

Interno, aprovado pela Portaria nº 499, de 18 de dezembro de 2002, e Considerando a 

necessidade de aprimorar e atualizar o programa Nacional de Proteção ao   Patrimônio  

Espeleológico, aprovado pela  Comissão Especial instituída pela Resolução CONAMA 

nº 9, de 24 de janeiro de 1986, e de disciplinar o uso desse patrimônio;  

Considerando a necessidade de licenciamento ambiental das atividades que afetem ou 

possam afetar o patrimônio espeleológico ou a sua área de influência, nos termos da 

Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 e, quando couber, a 

Resolução nº 1, de 1986;  

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os 

instrumentos de gestão ambiental do patrimônio espeleológico, visando o uso 

sustentável e a melhoria contínua da qualidade de vida das populações residentes no 

entorno de cavidades naturais subterrâneas;  

Considerando que as cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional 

constituem bens da União de que trata o art. 20, inciso X, da Constituição Federal, 

impondo-se a necessidade de sua preservação e conservação de modo a possibilitar 

estudos, pesquisas e atividades de ordem técnico-cientifica, étnica, cultural, 

espeleológica,  turístico, recreativo e educativo;  

Considerando que as cavidades naturais subterrâneas compõem o Patrimônio 

Espeleológico Nacional;  
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Considerando que o princípio da precaução aplica-se a proteção do patrimônio 

espeleológico;  

Considerando a necessidade de se instituir procedimentos de monitoramento e controle 

ambiental, visando a evitar e minimizar a degradação e a destruição de cavidades 

naturais subterrâneas e outros ecossistemas a elas associados, resolve:  

Art. 1º Instituir o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas - CANIE, e 

estabelecer, para fins de proteção ambiental das cavidades naturais subterrâneas, os 

procedimentos de uso e exploração do patrimônio  espeleológico  nacional.  

Art. 2º Para efeito desta Resolução ficam estabelecidas as seguintes definições:  

I - cavidade natural subterrânea: é todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo 

ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, 

gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco, incluindo seu ambiente, seu conteúdo mineral 

e hídrico, as comunidades bióticas ali encontradas e o corpo rochoso onde as mesmas se 

inserem, desde que a sua formação tenha sido por processos naturais, 

independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha encaixante.  

II - cavidade natural subterrânea relevante para fins de anuência pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no processo de 

licenciamento: aquela que apresente significativos atributos ecológicos, ambientais, 

cênicos, científicos, culturais ou socioeconômicos, no contexto local ou regional em 

razão, entre outras, das seguintes características:  

a) dimensão, morfologia ou valores paisagísticos;  

b) peculiaridades geológicas, geomorfológicas ou mineralógicas;  

c) vestígios arqueológicos ou paleontológicos;  

d) recursos hídricos significativos;  

e) ecossistemas frágeis; espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção;  

f) diversidade biológica; ou  
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g) relevância histórico-cultural ou socioeconômica na região.  

III - patrimônio espeleológico: o conjunto de elementos bióticos e abióticos, 

socioeconômicos e históricos - culturais, subterrâneos ou superficiais, representados 

pelas cavidades naturais subterrâneas ou a estas associadas; 

IV - área de influência sobre o patrimônio espeleológico: área que compreende os 

elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do 

equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente cavernícola;  

V - plano de manejo espeleológico: documento técnico mediante o qual, com 

fundamento nos objetivos gerais da área, se estabelece o seu zoneamento e as normas 

que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 

implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da cavidade natural subterrânea; 

e  

VI - zoneamento espeleológico: definição de setores ou zonas em uma cavidade natural 

subterrânea, com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos do manejo sejam 

atingidos.  

Art. 3º O Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas - CANIE, parte integrante 

do Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente - SINIMA, será constituído por 

informações correlatas ao Patrimônio Espeleológico Nacional.  

§ 1º Caberá ao IBAMA, realizar a gestão do CANIE, criando os meios necessários para 

sua execução.  

§ 2º O órgão ambiental competente estabelecerá, mediante instrumentos legais de 

cooperação junto a entidades governamentais e não-governamentais, a alimentação do 

CANIE por informações espeleológicas disponíveis no país.  

§ 3º Os órgãos ambientais competentes deverão repassar ao CANIE as informações 

espeleológicas inseridas nos processos de licenciamento ambiental.  
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§ 4º O empreendedor que vier a requerer licenciamento ambiental deverá realizar o 

cadastramento prévio no CANIE dos dados do patrimônio espeleológico mencionados 

no processo de licenciamento independentemente do cadastro ou registro existentes em 

outros órgãos.  

§ 5º Caberá ao IBAMA no prazo de até cento e oitenta dias, ouvindo os diversos setores 

que compõe o CONAMA, instituir o CANIE.  

Art. 4º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou 

degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de influência dependerão de 

prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação 

vigente.  

§ 1º As autorizações ou licenças ambientais, na hipótese de cavidade natural subterrânea 

relevante ou de sua área de influência, na forma do art. 2º inciso II, dependerão, no 

processo de licenciamento, de anuência prévia do IBAMA, que deverá se manifestar no 

prazo máximo de noventa dias, sem prejuízo de outras manifestações exigíveis.  

§ 2º A área de influência sobre o patrimônio espeleológico será definida pelo órgão 

ambiental competente que poderá, para tanto, exigir estudos específicos, às expensas do 

empreendedor.  

§ 3º Até que se efetive o previsto no parágrafo anterior, a área de influência das 

cavidades naturais subterrâneas será a projeção horizontal da caverna acrescida de um 

entorno de duzentos e cinqüenta metros, em forma de poligonal convexa.  

§ 4º A pesquisa mineral com guia de utilização em área de influência sobre o patrimônio 

espeleológico deverá se submeter ao licenciamento ambiental.  

Art. 5º Na análise do grau de impacto, o órgão licenciador considerará, entre outros 

aspectos, a intensidade, a temporalidade, a reversibilidade e a sinergia dos referidos 

impactos.  

Parágrafo único. Na avaliação dos impactos ao patrimônio espeleológico afetado, o 

órgão licenciador deverá considerar, entre outros aspectos:  
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I - suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos;  

II - suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas;  

III - a ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos;  

IV - recursos hídricos;  

V - ecossistemas frágeis ou espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção;  

VI - a diversidade biológica; e  

VII - sua relevância histórico-cultural ou sócio-econômica na região.  

Art. 6º Os empreendimentos ou atividades turísticos, religiosos ou culturais que utilizem 

o ambiente constituído pelo patrimônio espeleológico deverão respeitar o Plano de 

Manejo Espeleológico, elaborado pelo órgão gestor ou o proprietário da terra onde se 

encontra a caverna, aprovado pelo IBAMA.  

§ 1º O IBAMA disponibilizará termo de referência para elaboração do Plano de Manejo 

Espeleológico de que trata este artigo, consideradas as diferentes categorias de uso do 

patrimônio espeleológico ou de cavidades naturais subterrâneas.  

§ 2º No caso das cavidades localizadas em propriedades privadas o uso das mesmas 

dependerá de plano de manejo espeleológico submetido à aprovação do IBAMA.  

Art. 7º As atividades de pesquisa técnico-científica em cavidades  naturais subterrâneas 

que impliquem em coleta ou captura  de material biológico ou mineral, ou ainda de 

potencial interferência no patrimônio  espeleológico, dependerão de prévia autorização 

do IBAMA, ou de órgão do SISNAMA devidamente conveniado.  

§ 1 Quando o requerente for estrangeiro, o projeto de pesquisa deverá atender as 

exigências previstas na legislação em vigor, devendo o requerimento ser decidido em 

noventa dias, contados a partir da data em que o órgão certifique o encerramento da 

instrução.  

§ 2º Para obtenção da autorização da pesquisa, o requerente deverá apresentar a 

documentação exigida pelo IBAMA.  
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§ 3º O requerente deverá assinar termo, em que se comprometa a fornecer ao IBAMA 

os relatórios de sua pesquisa, que serão encaminhados ao CANIE.  

§ 4º A subdelegação, substituição ou repasse da responsabilidade da execução do 

projeto aprovado, dependerá de prévia anuência do IBAMA.  

Art. 8º Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 

considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa alteração e 

degradação do patrimônio espeleológico, para os quais se exija Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental ao Meio 

Ambiente - RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção 

de unidade de conservação, de acordo com o previsto no art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 

de julho de 2000.  

§ 1º O apoio a que se refere o caput desse artigo poderá nos termos do art. 33, do 

Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, constituir-se em estudos e pesquisas 

desenvolvidas, preferencialmente na região do empreendimento, que permitam 

identificar áreas para a implantação de unidades de conservação de interesse 

espeleológico.  

§ 2º O apoio que trata o caput desse artigo se aplica às hipóteses do art. 36, da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências, e demais atos legais em vigência.  

Art. 9º Sem prejuízo da imediata aplicação desta Resolução, o Ministério do Meio 

Ambiente, constituirá Grupo de Trabalho Interministerial, que terá cento e oitenta dias 

para subsidiar o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico e elaborar 

critérios complementares para caracterização da relevância de que trata o art. 2 inciso II, 

a serem submetidos ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.  

Art. 10º O órgão ambiental competente, ao indeferir o pedido de licença ou autorização, 

ou ainda sua renovação comunicará, em até trinta dias, a contar de sua decisão, ao 

empreendedor e aos órgãos reguladores da atividade em questão, bem como ao 

Ministério Público, para as medidas cabíveis.  
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Art. 11º O órgão ambiental competente fará articulação junto aos órgãos competentes 

do patrimônio histórico-cultural e mineral para, através de termo de cooperação, 

proteger os patrimônios espeleológico, arqueológico e paleontológico e alimentar o 

banco de dados do CANIE.  

Art. 12º Na ocorrência de sítios arqueológicos e paleontológicos junto à cavidade 

natural subterrânea, o órgão ambiental licenciador comunicará aos órgãos competentes 

responsáveis pela gestão e proteção destes componentes.  

Art. 13º Os empreendimentos ou atividades já instalados ou iniciados terão o prazo de 

sessenta dias para requerer sua regularização, nos termos desta Resolução.  

Art. 14º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 15º Fica revogada a Resolução CONAMA nº 5, de 6 de agosto de 1987.  

MARINA SILVA – Presidente do Conselho 

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 13 de setembro de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

  



 

 

123 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – DECRETO Nº 6.640/2008 

Dispõe sobre o Decreto nº 6.640/2008, dando nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e 

acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto no 99.556, de 1o de outubro de 1990, que 

dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território 

nacional. 
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DECRETO Nº 6.640, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2008. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, e tendo em vista o disposto nos arts. 20, inciso X, e 216, inciso V, da 

Constituição, e na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981,  

DECRETA: 

Art. 1º - Os arts. 1o, 2o, 3o, 4o e 5o do Decreto no 99.556, de 1o de outubro de 1990, 

passam a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 1º -  As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão ser 

protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem 

como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e 

educativo.  

Parágrafo único.  Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 

subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente 

conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu 

ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo 

rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos 

naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante.” (NR)  

Art. 2º - A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu grau de 

relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise de atributos 

ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-

culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local.  

§ 1º - A análise dos atributos geológicos, para a determinação do grau de relevância, 

deverá ser realizada comparando cavidades da mesma litologia.  

§ 2º - Para efeito deste Decreto, entende-se por enfoque local a unidade espacial que 

engloba a cavidade e sua área de influência e, por enfoque regional, a unidade espacial 

que engloba no mínimo um grupo ou formação geológica e suas relações com o 

ambiente no qual se insere.  
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§ 3º - Os atributos das cavidades naturais subterrâneas listados no caput serão 

classificados, em termos de sua importância, em acentuados, significativos ou baixos.  

§ 4º - Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo 

aquela que possui pelo menos um dos atributos listados abaixo: 

I - gênese única ou rara; 

II - morfologia única; 

III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume; 

IV - espeleotemas únicos; 

V - isolamento geográfico; 

VI - abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 

espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais; 

VII - hábitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de 

espécies de troglóbios endêmicos ou relíctos; 

VIII - hábitat de troglóbio raro; 

IX - interações ecológicas únicas; 

X - cavidade testemunho; ou 

XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa.  

§ 5º - Para efeitos do § 4o, o atributo a que se refere seu inciso V só será considerado no 

caso de cavidades com grau de relevância alto e médio.  

§ 6º - Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto aquela 

cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que 

trata o art. 5o: 

I - acentuada sob enfoque local e regional; ou 

II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional.  
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§ 7º - Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio aquela 

cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que 

trata o art. 5o: 

I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 

II - significativa sob enfoque local e regional.  

§ 8º - Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo aquela 

cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que 

trata o art. 5º: 

I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 

II - baixa sob enfoque local e regional.  

§ 9º - Diante de fatos novos, comprovados por estudos técnico-científicos, o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes poderá rever 

a classificação do grau de relevância de cavidade natural subterrânea, tanto para nível 

superior quanto inferior.” (NR)  

Art. 3º - A cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo e sua área de 

influência não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, sendo que sua 

utilização deve fazer-se somente dentro de condições que assegurem sua integridade 

física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico.” (NR)  

Art. 4º - A cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância alto, médio 

ou baixo poderá ser objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento 

ambiental.  

§ 1º - No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em 

cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto, o empreendedor deverá 

adotar, como condição para o licenciamento ambiental, medidas e ações para assegurar 

a preservação, em caráter permanente, de duas cavidades naturais subterrâneas, com o 

mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos similares à que sofreu o 

impacto, que serão consideradas cavidades testemunho.  
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§ 2º -  A preservação das cavidades naturais subterrâneas, de que trata o § 1o, deverá, 

sempre que possível, ser efetivada em área contínua e no mesmo grupo geológico da 

cavidade que sofreu o impacto.  

§ 3º - Não havendo, na área do empreendimento, outras cavidades representativas que 

possam ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho, o Instituto Chico Mendes 

poderá definir, de comum acordo com o empreendedor, outras formas de compensação.  

§ 4º - No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em 

cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio, o empreendedor deverá 

adotar medidas e financiar ações, nos termos definidos pelo órgão ambiental 

competente, que contribuam para a conservação e o uso adequado do patrimônio 

espeleológico brasileiro, especialmente das cavidades naturais subterrâneas com grau de 

relevância máximo e alto.  

§ 5º -  No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em 

cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo, o empreendedor não estará 

obrigado a adotar medidas e ações para assegurar a preservação de outras cavidades 

naturais subterrâneas.” (NR)  

Art. 5º - A metodologia para a classificação do grau de relevância das cavidades 

naturais subterrâneas, considerando o disposto no art. 2o, será estabelecida em ato 

normativo do Ministro de Estado do Meio Ambiente, ouvidos o Instituto Chico Mendes, 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

e demais setores governamentais afetos ao tema, no prazo de sessenta dias, contados da 

data de publicação deste Decreto.” (NR)  

Art. 2º - Fica acrescido os arts. 5-A e 5-B ao Decreto no 99.556, de 1990, com a 

seguinte redação:  

Art. 5º -A.  A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou 

degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua área de influência, 

dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente.  



 

 

129 
 
 

§ 1º - O órgão ambiental competente, no âmbito do processo de licenciamento 

ambiental, deverá classificar o grau de relevância da cavidade natural subterrânea, 

observando os critérios estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente.  

§ 2º -  Os estudos para definição do grau de relevância das cavidades naturais 

subterrâneas impactadas deverão ocorrer a expensas do responsável pelo 

empreendimento ou atividade.  

§ 3º - Os empreendimentos ou atividades já instalados ou iniciados terão prazo de 

noventa dias, após a publicação do ato normativo de que trata o art. 5o, para protocolar 

junto ao órgão ambiental competente solicitação de adequação aos termos deste 

Decreto.  

§ 4º - Em havendo impactos negativos irreversíveis em cavidades naturais subterrâneas 

pelo empreendimento, a compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, 

de 18 de julho de 2000, deverá ser prioritariamente destinada à criação e implementação 

de unidade de conservação em área de interesse espeleológico, sempre que possível na 

região do empreendimento.” (NR)  

“Art. 5-B.  Cabe à União, por intermédio do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da competência comum a 

que se refere o art. 23 da Constituição, preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso 

do patrimônio espeleológico brasileiro, bem como fomentar levantamentos, estudos e 

pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais 

subterrâneas existentes no território nacional.  

Parágrafo único.  Os órgãos ambientais podem efetivar, na forma da lei, acordos, 

convênios, ajustes e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, 

internacionais ou estrangeiras, para auxiliá-los nas ações de preservação e conservação, 

bem como de fomento aos levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar 

o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no território 

nacional.” (NR)  

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
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Brasília, 7 de novembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Carlos Minc 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.11.2008 
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ANEXO V – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009 DO MMA 

Dispõe sobre a Instrução Normativa nº 02/2009 do MMA, sobre as regras para 

classificar o grau de relevância das cavernas de acordo com o Decreto 6.640/2008 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA Nº 2, DE 20 DE AGOSTO DE 2009 

O Ministro de Estado do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o 

disposto no art. 5º do Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, resolve: 

Art. 1º O grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas será classificado de 

acordo com a metodologia estabelecida nesta Instrução Normativa. 

Art. 2º A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu grau de 

relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise dos atributos e 

variáveis listados no Anexo I, avaliados sob enfoque local e regional. 

Art. 3º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo 

aquela que possui pelo menos um dos atributos listados abaixo: 

I - gênese única ou rara; 

II - morfologia única; 

III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume; 

IV - espeleotemas únicos; 

V - isolamento geográfico; 

VI - abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 

espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais; 

VII - habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de 

espécies de troglóbios endêmicos ou relíctos; 

VIII - habitat de troglóbio raro; 

IX - interações ecológicas únicas; 

X - cavidade testemunho; ou 

XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa. 
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Parágrafo único. Para efeitos desse artigo, o atributo a que se refere seu inciso V só será 

considerado no caso de cavidades com grau de relevância alto e médio. 

Art. 4º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto aquela 

cuja importância de seus atributos seja considerada: 

I - acentuada sob enfoque local e regional; ou 

II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional. 

Art. 5º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio 

aquela cuja importância de seus atributos seja considerada: 

I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 

II - significativa sob enfoque local e regional. 

Art. 6º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo 

aquela cuja importância de seus atributos seja considerada: 

I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 

II - baixa sob enfoque local e regional. 

Art. 7º Para efeito de classificação do grau de relevância de uma cavidade serão 

considerados de importância acentuada, sob enfoque local e regional, os atributos com 

pelo menos uma das seguintes configurações: 

I - Localidade tipo; 

II - Presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica importante; 

III - Presença de táxons novos; 

IV - Alta riqueza de espécies 

V - Alta abundância relativa de espécies; 

VI - Presença de composição singular da fauna; 
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VII - Presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos; 

VIII - Presença de espécies troglomórficas; 

IX - Presença de trogloxeno obrigatório; 

X - Presença de população excepcional em tamanho; 

XI - Presença de espécie rara; 

XII - Alta projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 

distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3º do art. 14, desta 

Instrução Normativa; 

XIII - Alta área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que 

se distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3º do art. 14, 

desta Instrução Normativa; 

XIV - Alto volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3º do art. 14, desta Instrução 

Normativa; 

XV - Presença significativa de estruturas espeleogenéticas raras; 

XVI - Lago ou drenagem subterrânea perene com influência acentuada sobre os 

atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo; 

XVII - Diversidade da sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas e 

processos de deposição; 

XVIII - Configuração notável dos espeleotemas; 

XIX - Alta influência da cavidade sobre o sistema cárstico; 

XX - Presença de inter-relação da cavidade com alguma de relevância máxima; 

XXI - Reconhecimento nacional ou mundial do valor estético/ cênico da cavidade; 
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XXII - Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência regional ou 

nacional. 

Parágrafo único. Para efeitos de classificação, também serão considerados como de 

importância acentuada sob o enfoque regional os atributos com as configurações 

listadas nos incisos desse artigo. 

Art. 8º Para efeito de classificação do grau de relevância de uma cavidade serão 

considerados de importância acentuada sob enfoque local, os atributos com pelo menos 

uma das seguintes configurações: 

I - População residente de quirópteros; 

II - Constatação de uso da cavidade por aves silvestres como local de nidificação; 

III - Alta diversidade de substratos orgânicos; 

IV - Média riqueza de espécies; 

V - Média abundância relativa de espécies; 

VI - Constatação de uso da cavidade por espécies migratórias; 

VII - Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade sob enfoque 

local; 

VIII - Presença de estrutura geológica de interesse científico; 

IX - Presença de registros paleontológicos; 

X - Reconhecimento local do valor estético/cênico da cavidade; 

XI - Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência local; 

XII - Presença de água de percolação ou condensação com influência acentuada sobre 

os atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste 

artigo; 



 

 

137 
 
 

XIII - Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência acentuada sobre os 

atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo. 

Art. 9º Para efeito de classificação do grau de relevância de uma cavidade serão 

considerados de importância significativa sob enfoque local e regional, os atributos com 

pelo menos uma das seguintes configurações: 

I - Presença de singularidade dos elementos faunísticos sob enfoque regional; 

II - Média projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 

distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3º do art. 14, desta 

Instrução Normativa; 

III - Média área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que 

se distribuem na mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3º do art. 14, 

desta Instrução Normativa; 

IV - Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3º do art. 14, desta Instrução 

Normativa; 

V - Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleológica, conforme definido no § 3º do art. 14, desta Instrução 

Normativa; 

VI - Presença de estruturas espeleogenéticas raras; 

VII - Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência significativa sobre os 

atributos da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo; 

VIII - Diversidade da sedimentação química com muitos tipos de espeleotemas ou 

processos de deposição; 

IX - Sedimentação clástica ou química com valor científico; 

X - Reconhecimento regional do valor estético/cênico da cavidade; 
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XI - Uso constante, periódico ou sistemático para fins educacionais, recreativos ou 

esportivos. 

Parágrafo único. Para efeitos de classificação, também serão considerados como de 

importância significativa, sob o enfoque regional, os atributos com as configurações 

listadas nos incisos desse artigo. 

Art. 10. Para efeito de classificação do grau de relevância de uma cavidade serão 

considerados de importância significativa sob enfoque local, os atributos com pelo 

menos uma das seguintes configurações: 

I - Baixa diversidade de substratos orgânicos; 

II - Baixa riqueza de espécies; 

III - Baixa abundância relativa de espécies; 

IV - Presença de singularidade dos elementos faunísticos sob enfoque local; 

V - Média projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que se 

distribuem na mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1º do art. 14, 

desta Instrução Normativa; 

VI - Média área da projeção horizontal da cavidade em relação às demais cavidades que 

se distribuem na mesma unidade geomorfológica,conforme definido no § 1º do art. 14, 

desta Instrução Normativa; 

VII - Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1º do art. 14, desta Instrução 

Normativa; 

VIII - Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades que se distribuem na 

mesma unidade geomorfológica, conforme definido no § 1º do art. 14, desta Instrução 

Normativa; 

IX - Poucos tipos de espeleotemas e processos de deposição em termos de diversidade 

de sedimentação química; 
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X - Uso esporádico ou casual para fins educacionais, recreativos ou esportivos; 

XI - Visitação pública esporádica ou casual na cavidade; 

XII - Presença de água de percolação ou condensação com influência sobre os atributos 

da cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo; e 

XIII - Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência sobre os atributos da 

cavidade que tenham as configurações relacionadas nos incisos deste artigo. 

Art. 11. Quando a configuração de atributos sob enfoque local não for considerada de 

importância acentuada ou significativa, será, por exclusão, considerada de importância 

baixa. 

Art. 12. Quando a configuração de atributos sob enfoque regional não for considerada 

de importância acentuada ou significativa, será, por exclusão, considerada de 

importância baixa. 

Art. 13. Os estudos para definição do grau de relevância das cavidades naturais 

subterrâneas deverão ser iniciados com a análise das configurações de atributos sob 

enfoque regional, seguindo a chave de classificação do Anexo III desta Instrução 

Normativa. 

Parágrafo único. Para os casos de relações de importância de atributos não previstas nos 

§§ 6º, 7º e 8º do art. 2º do Decreto nº 99.556, de 1990, a importância dos atributos sob 

enfoque local assumirá a mesma importância identificada para os atributos sob enfoque 

regional. 

Art. 14. Os estudos espeleológicos a serem realizados para fins de classificação de 

cavidades subterrâneas, devem apresentar informações, sob os enfoques local e 

regional, que possibilitem a classificação em graus de relevância das cavidades naturais 

subterrâneas. 

§ 1º As análises referentes ao enfoque local são delimitadas pela unidade 

geomorfológica que apresente continuidade espacial, podendo abranger feições como 
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serras, morrotes ou sistema cárstico, o que for mais restritivo em termos de área, desde 

que contemplada a área de influência da cavidade. 

§ 2º As análises referentes ao enfoque regional são delimitadas pela unidade 

espeleológica. 

§ 3º Entende-se por unidade espeleológica a área com homogeneidade fisiográfica, 

geralmente associada à ocorrência de rochas solúveis, que pode congregar diversas 

formas do relevo cárstico e pseudocárstico tais como dolinas, sumidouros, 

ressurgências, vale cegos, lapiás e cavernas, delimitada por um conjunto de fatores 

ambientais específicos para a sua formação. 

§ 4º Os estudos espeleológicos poderão utilizar métodos analíticos e descritivos para a 

avaliação e a integração de dados e informações. 

Art. 15. Os estudos espeleológicos devem ser realizados por equipes interdisciplinares 

contendo, pelo menos: 

I - Levantamento bibliográfico e cartográfico; 

II - Coleta e análise de dados de campo multitemporais; 

III - Análise de laboratório; 

IV - Processamento e integração de dados e informações; e 

V - Consulta a especialistas, comunidades locais, comunidade espeleológica e 

instituições de ensino e pesquisa. 

Parágrafo único Os profissionais responsáveis pela realização dos estudos 

espeleológicos devem estar inscritos no Cadastro Técnico Federal. 

Art. 16. A aprovação dos estudos espeleológicos para fins de classificação do grau de 

relevância de cavidades naturais subterrâneas está condicionada à apresentação de 

informações suficientes à compreensão do ecossistema cavernícola. 

§ 1º Os estudos biológicos devem levar em consideração também o sistema subterrâneo, 

do qual a cavidade natural subterrânea faz parte. 
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§ 2º Os levantamentos biológicos devem atender o mínimo de um ciclo anual com, pelo 

menos, duas amostragens por ano, sendo uma na estação chuvosa e outra na estação 

seca, visando minimamente revelar aspectos decorrentes da sazonalidade climática. 

§ 3º Em regiões que não apresentem estações seca e chuvosa bem definidas, as 

amostragens deverão ser realizadas em duas estações com características climáticas 

distintas. 

§ 4º Fica dispensada a obrigatoriedade de réplica nas amostragens biológicas em 

cavidade natural subterrânea na qual seja identificado atributo que a classifique com 

grau de relevância máximo. 

§ 5º As variáveis dos atributos "Riqueza de espécies" e "Abundância relativa de 

espécies" deverão ser definidas comparando-se com outras cavidades da mesma 

litologia sob enfoque local. 

§ 6º Não havendo base de comparação sob enfoque local quanto às variáveis dos 

atributos "Riqueza de espécies" e "Abundância relativa de espécies", mediante 

justificativa técnico-científica, esta comparação poderá ser feita sob enfoque regional. 

§ 7º A identificação dos organismos deve ser realizada até o nível de espécie, sendo 

facultada, mediante justificativa técnico-científica, a identificação até categorias 

taxonômicas hierarquicamente superiores. 

§ 8º Nos casos em que não for identificada a espécie, os atributos "Riqueza de espécies" 

e "Abundância relativa de espécies" deverão ser analisados considerando o número de 

morfoespécies. 

§ 9º Os procedimentos de levantamento faunístico devem seguir métodos consagrados 

ou de eficácia comprovada cientificamente. 

Art. 17. O atributo referente à destacada relevância histórico-cultural ou religiosa de 

uma cavidade, previsto no inciso XI do § 4º do art. 2º do Decreto nº 99.556, de 1990, 

será objeto de avaliação pelo órgão competente. 
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Art. 18. Constatada a presença de agentes patogênicos e vetores de doença nas 

cavidades estudadas, o fato deverá ser informado às autoridades de saúde pública. 

Art. 19. Qualquer impacto negativo irreversível deverá ser precedido de registro e 

armazenamento cartográfico e fotográfico, bem como de inventário e coleta de 

espeleotemas e elementos geológicos e biológicos representativos do ecossistema 

cavernícola, compreendendo o resgate, transporte adequado e a destinação a coleções 

científicas institucionais. 

Parágrafo único. São vedados impactos negativos irreversíveis em cavidades que 

apresentem ocorrência de táxons novos até que seja realizada a sua descrição científica 

formal. 

Art. 20. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico 

Mendes, no prazo de 90 dias, deverá instituir o Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas-CANIE, parte integrante do Sistema Nacional de Informação do Meio 

Ambiente-SINIMA, que será constituído por informações correlatas ao Patrimônio 

Espeleológico Nacional, de acordo com a Política de Informação do Ministério do Meio 

Ambiente constante da Portaria nº 160, de 2009. 

§ 1º Caberá ao Instituto Chico Mendes realizar a gestão do CANIE, criando os meios 

necessários para sua execução. 

§ 2º O órgão gestor do CANIE poderá credenciar, mediante os instrumentos legais de 

cooperação técnica, a alimentação das informações espeleológicas disponíveis no país 

por outras entidades. 

§ 3º Os órgãos ambientais licenciadores deverão repassar ao CANIE as informações 

espeleológicas inseridas nos processos de licenciamento ambiental, inclusive a 

classificação do grau de relevância. 

§ 4º O empreendedor que vier a requerer licenciamento ambiental deverá realizar seu 

cadastramento prévio no CANIE informando os dados do patrimônio espeleológico 

mencionados no processo de licenciamento, independentemente do cadastro ou registro 

existentes em outros órgãos. 
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§ 5º Os dados e informações gerados a partir dos estudos espeleológicos, bem como os 

métodos analíticos e descritivos utilizados para sua avaliação e integração, deverão ser 

inseridos no CANIE pelo responsável pela sua realização. 

Art. 21. A preservação de 2 (duas) cavidades testemunho definidas em procedimento de 

licenciamento ambiental, será condicionante para o licenciamento de empreendimentos 

que causem impactos a outra cavidade de alta relevância. 

§ 1º As cavidades testemunhos preservadas deverão apresentar configurações similares 

de atributos que determinaram a classificação de alta relevância para a cavidade alvo de 

impactos irreversíveis. 

§ 2º As cavidades testemunho definidas no processo de licenciamento têm grau de 

relevância máximo, ficando vedado o licenciamento de atividades que lhes causem 

impactos irreversíveis. 

Art. 22. O Instituto Chico Mendes, por meio da atuação do CECAV, Centro 

Especializado voltado à pesquisa e conservação de cavernas, atuará no monitoramento e 

aperfeiçoamento dos instrumentos relacionados ao controle e uso das cavidades naturais 

subterrâneas. 

§ 1º O CECAV deverá, sempre que entender necessário, solicitar ao órgão licenciador 

informações acerca dos estudos espeleológicos considerados para efeito da classificação 

do grau de relevância de cavidade natural subterrânea, na forma do § 5º do art. 2º da Lei 

nº 10.650, de 16 de abril de 2003. 

§ 2º O CECAV contará, quando necessário, com suporte técnico/científico de 

especialistas, entidades e instituições direta ou indiretamente afetas à espeleologia para 

fins de construção e aprimoramento de instrumentos que contribuam para a avaliação, 

classificação e reclassificação do grau de relevância das cavidades naturais 

subterrâneas. 

§ 3º O Instituto Chico Mendes, através do CECAV, coordenará um comitê técnico 

consultivo, para fins de acompanhamento e avaliação da aplicação deste ato normativo 

nos processos de licenciamento ambiental, com a finalidade de propor ao Ministério do 
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Meio Ambiente o aprimoramento das regras técnicas previstas, sempre que entender 

necessário. 

§ 4º A criação e composição do referido comitê serão definidas em ato normativo do 

Presidente do Instituto Chico Mendes, no prazo de sessenta dias, contados da data de 

publicação desta Instrução Normativa. 

Art. 23. Esta Instrução Normativa deverá ser revista em um prazo máximo de 2 anos 

contados da data de publicação desta Instrução Normativa. 

Art. 24. Ficam aprovados os Anexos I, II e III como parte integrante desta Instrução 

Normativa. 

Art. 25. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS MINC 
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ANEXO VI – FLUXO DE CAIXA COMPLETO DO PROJETO 1º CENÁRIO 
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Fluxo de Caixa Projeto 1º Cenário em R$ 
 
Item Denominação Investimento 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

1 Produção (t)   1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 

2 Vendas (t)   1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 

3 Mercado interno    R$   38.880.000,00   R$   38.880.000,00   R$   38.880.000,00   R$   38.880.000,00   R$   38.880.000,00   R$   38.880.000,00   R$   38.880.000,00   R$   38.880.000,00   R$   
38.880.000,00  

4 Investimentos Totais (7.140.000,0)             (6.165.000,0)     

  Usina de 
Beneficiamento 

(2.500.000,0)             (2.500.000,0)     

  Edificações (100.000,0)                   

  Pré-operacionais (125.000,0)                   

  Equipamentos, 
Máquinas 

(3.665.000,0)             
(3.665.000,0) 

    

  Capital de Giro (500.000,0)                  

  Compensação 
Ambiental Supressão 
Cavidades 

(250.000,0)                   

5 Faturamento Anual 
Bruto 

  
38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 

7 Impostos Faturamento 
Anual Bruto 

  
(8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) 

  ICMS   (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) 
  COFINS 3%   (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) 
  PIS 0,65%    (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) 

10 Receita Líquida   3.017.792,80  3.017.792,80  3.017.792,80  3.017.792,80  3.017.792,80  4.127.492,80  3.017.792,80  3.017.792,80  3.017.792,80  
11 Contribuições 

Incidentes sobre 
Receita Líquida 

  (1.176.939,2) (1.176.939,2) (1.176.939,2) (1.176.939,2) (1.176.939,2) (1.609.722,2) (1.176.939,2) (1.176.939,2) (1.176.939,2) 

  CEFEM   (60.355,9) (60.355,9) (60.355,9) (60.355,9) (60.355,9) (82.549,9) (60.355,9) (60.355,9) (60.355,9) 
  CSSL   (362.135,1) (362.135,1) (362.135,1) (362.135,1) (362.135,1) (495.299,1) (362.135,1) (362.135,1) (362.135,1) 
  Imposto de Renda   (754.448,2) (754.448,2) (754.448,2) (754.448,2) (754.448,2) (1.031.873,2) (754.448,2) (754.448,2) (754.448,2) 
6 Custo de Operação   (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) 
 Tributação Total   (9.594.459,2) (9.594.459,2) (9.594.459,2) (9.594.459,2) (9.594.459,2) (10.027.242,2) (9.594.459,2) (9.594.459,2) (9.594.459,2) 
 Depreciação 

Equipamentos 
  1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00                          -    1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  

 Depreciação 
Edificações 

  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  

10 Lucro Liquido Real - 
Lucro após Reduções 

  2.956.553,61  2.956.553,61  2.956.553,61  2.956.553,61  2.956.553,61  2.523.770,61  2.956.553,61  2.956.553,61  2.956.553,61  

11 Saldo Acumulado (7.140.000,0) (4.183.446,4) (1.226.892,8) 1.729.660,8  4.686.214,4  7.642.768,0  10.166.538,6  6.958.092,3  9.914.645,9  12.871.199,5  
12 Período de Retorno 

(anos) 
  2,4                  

13 Taxa Mínima de 
Atratividade(aa) 

  15,00%                 

14 Taxa Interna de Retorno   36,99%                 
15 Valor atual  464.647.167,48  -3.637.779,47 -1.066.863,29 1.504.052,89 4.074.969,07 6.645.885,25 8.840.468,39 6.050.515,01 8.621.431,19 11.192.347,37 
16 Valor Presente Liquido   50.706.325,32 

        
17 Rentabilidade Simples   7,60% 

        
18 Investimentos Totais (31.800.000,0)   

        
19 IVA  14,61            
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Fluxo de Caixa Projeto 1º Cenário em R$ 
 
Item Denominação 10º Ano 11º Ano 12º Ano 13º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 

1 Produção (t) 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 
2 Vendas (t) 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 
3 Mercado interno 38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  

4 Investimentos Totais         (6.165.000,0)           
  Usina de Beneficiamento         (2.500.000,0)           
  Edificações                     
  Pré-operacionais                     
  Equipamentos, Máquinas         (3.665.000,0)           
  Capital de Giro         

 
          

  Compensação Ambiental 
Supressão Cavidades 

                    

5 Faturamento Anual Bruto  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  
7 Impostos Faturamento 

Anual Bruto 
(8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) 

  ICMS (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) 
  COFINS 3% (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) 
  PIS 0,65%  (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) 

10 Receita Líquida 3.017.792,80  3.017.792,80   4.127.492,80  4.127.492,80  3.017.792,80  3.017.792,80  3.023.792,80  3.023.792,80  3.023.792,80  4.133.492,80  
11 Contribuições Incidentes 

sobre Receita Líquida 
(1.176.939,2) (1.176.939,2) (1.609.722,2) (1.609.722,2) (1.176.939,2) (1.176.939,2) (1.179.279,2) (1.179.279,2) (1.179.279,2) (1.612.062,2) 

  CEFEM (60.355,9) (60.355,9) (82.549,9) (82.549,9) (60.355,9) (60.355,9) (60.475,9) (60.475,9) (60.475,9) (82.669,9) 
  CSSL (362.135,1) (362.135,1) (495.299,1) (495.299,1) (362.135,1) (362.135,1) (362.855,1) (362.855,1) (362.855,1) (496.019,1) 
  Imposto de Renda (754.448,2) (754.448,2) (1.031.873,2) (1.031.873,2) (754.448,2) (754.448,2) (755.948,2) (755.948,2) (755.948,2) (1.033.373,2) 
6 Custo de Operação (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) 
 Tributação Total (9.594.459,2) (9.594.459,2) (10.027.242,2) (10.027.242,2) (9.594.459,2) (9.594.459,2) (9.596.799,2) (9.596.799,2) (9.596.799,2) (10.029.582,2) 
 Depreciação 

Equipamentos 
 1.109.700,00  1.109.700,00  

  
1.109.700,00  1.109.700,00   1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  

 
 Depreciação Edificações 6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  

    
10 Lucro Liquido Real após 

Deduções 
 2.956.553,61  2.956.553,61  2.523.770,61  2.523.770,61  2.956.553,61  2.956.553,61  2.954.213,61  2.954.213,61  2.954.213,61  2.521.430,61  

11 Saldo Acumulado 15.827.753,1  18.784.306,7  21.308.077,3  23.831.847,9  20.623.401,5  23.579.955,1  26.534.168,7  29.488.382,3  32.442.595,9  34.964.026,6  
12  

  
                

13  
  

                
14  

  
                

15 Valor atual 13.763.263,55 16.334.179,73 18.528.762,87 20.723.346,00 17.933.392,62 20.504.308,80 23.073.190,20 25.642.071,60 28.210.952,99 30.403.501,35 

 

 

 

 

 



 

 

149 
 
 

Fluxo de Caixa Projeto 1º Cenário em R$ 
 
Item Denominação 20º Ano 21º Ano 22º Ano 23º Ano 24º Ano 25º Ano 26º Ano 27º Ano 28º Ano 29º Ano 

1 Produção (t) 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 
2 Vendas (t) 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 
3 Mercado interno 38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  

4 Investimentos Totais   (6.165.000,0)             (6.165.000,0)   
  Usina de 

Beneficiamento 
  (2.500.000,0)             (2.500.000,0)   

  Edificações                     
  Pré-operacionais                     
  Equipamentos, 

Máquinas 
  (3.665.000,0)             (3.665.000,0)   

  Capital de Giro   
 

            
 

  
  Compensação 

Ambiental Supressão 
Cavidades 

                    

5 Faturamento Anual 
Bruto 

38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  

7 Impostos 
Faturamento Anual 
Bruto 

(8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) 

  ICMS (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) 
  COFINS 3% (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) 
  PIS 0,65%  (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) 

10 Receita Líquida 4.133.492,80  3.023.792,80  3.023.792,80  3.023.792,80  3.023.792,80  3.023.792,80  4.133.492,80  4.133.492,80  3.023.792,80  3.023.792,80  
11 Contribuições 

Incidentes sobre 
Receita Líquida 

(1.612.062,2) (1.179.279,2) (1.179.279,2) (1.179.279,2) (1.179.279,2) (1.179.279,2) (1.612.062,2) (1.612.062,2) (1.179.279,2) (1.179.279,2) 

  CEFEM (82.669,9) (60.475,9) (60.475,9) (60.475,9) (60.475,9) (60.475,9) (82.669,9) (82.669,9) (60.475,9) (60.475,9) 
  CSSL (496.019,1) (362.855,1) (362.855,1) (362.855,1) (362.855,1) (362.855,1) (496.019,1) (496.019,1) (362.855,1) (362.855,1) 
  Imposto de Renda (1.033.373,2) (755.948,2) (755.948,2) (755.948,2) (755.948,2) (755.948,2) (1.033.373,2) (1.033.373,2) (755.948,2) (755.948,2) 
6 Custo de Operação (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) (26.328.987,2) 
 Tributação Total (10.029.582,2) (9.596.799,2) (9.596.799,2) (9.596.799,2) (9.596.799,2) (9.596.799,2) (10.029.582,2) (10.029.582,2) (9.596.799,2) (9.596.799,2) 
 Depreciação 

Equipamentos  
1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  

  
1.109.700,00  1.109.700,00  

 Depreciação 
Edificações  

  
 

    
  

  
  

10 Lucro Liquido Real 
após Deduções 

2.521.430,61  2.954.213,61  2.954.213,61  2.954.213,61  2.954.213,61  2.954.213,61  2.521.430,61  2.521.430,61  2.954.213,61  2.954.213,61  

11 Saldo Acumulado 37.485.457,2  34.274.670,8  37.228.884,4  40.183.098,0  43.137.311,6  46.091.525,2  48.612.955,8  51.134.386,4  47.923.600,0  50.877.813,6  
12  

  
                

13  
  

                
14  

  
                

15 Valor atual 32.596.049,70 29.804.061,54 32.372.942,94 34.941.824,33 37.510.705,73 40.079.587,13 42.272.135,49 44.464.683,84 41.672.695,67 44.241.577,07 
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Fluxo de Caixa Projeto 1º Cenário em R$ 
 
Item Denominação 30º Ano 31º Ano 

1 Produção (t) 1296000 1296000 
2 Vendas (t) 1296000 1296000 
3 Mercado interno 38.880.000,00  38.880.000,00  

4 Investimentos Totais     
  Usina de 

Beneficiamento 
    

  Edificações     
  Pré-operacionais     
  Equipamentos, 

Máquinas 
    

  Capital de Giro   500.000,00  
  Compensação 

Ambiental Supressão 
Cavidades 

    

5 Faturamento Anual 
Bruto 

38.880.000,00  38.880.000,00  

7 Impostos 
Faturamento Anual 
Bruto 

(8.417.520,0) (8.417.520,0) 

  ICMS (6.998.400,0) (6.998.400,0) 
  COFINS 3% (1.166.400,0) (1.166.400,0) 
  PIS 0,65%  (252.720,0) (252.720,0) 

10 Receita Líquida 3.023.792,80  3.023.792,80  
11 Contribuições 

Incidentes sobre 
Receita Líquida 

(1.179.279,2) (1.179.279,2) 

  CEFEM (60.475,9) (60.475,9) 
  CSSL (362.855,1) (362.855,1) 
  Imposto de Renda (755.948,2) (755.948,2) 
6 Custo de Operação (26.328.987,2) (26.328.987,2) 
 Tributação Total (9.596.799,2) (9.596.799,2) 
 Depreciação 

Equipamentos 
1.109.700,00  1.109.700,00  

 Depreciação 
Edificações   

10 Lucro Liquido Real 
após Deduções 

2.954.213,61  2.954.213,61  

11 Saldo Acumulado 53.832.027,2  57.286.240,8  
12  

  
13  

  
14  

  
15 Valor atual 46.810.458,47 49.814.122,48 
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ANEXO VII – FLUXO DE CAIXA COMPLETO DO PROJETO 3º CENÁRIO 
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Fluxo de Caixa Projeto 3º Cenário em R$ 
 
Item Denominação Investimento 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

1 Produção (t)   1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 
2 Vendas (t)   1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 
3 Mercado interno   38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00   38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00   38.880.000,00   38.880.000,00  
4 Investimentos Totais (6.890.000,0)             (6.165.000,0)     
 Usina de 

Beneficiamento 
(2.500.000,0)             (2.500.000,0)     

 Edificações (100.000,0)                   
 Pré-operacionais (125.000,0)                   
 Equipamentos, 

Máquinas 
(3.665.000,0)             (3.665.000,0)     

 Capital de Giro (500.000,0)             
 

    
 Compensação 

Ambiental Supressão 
Cavidades 

                   

5 Faturamento Anual 
Bruto 

  
38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 

7 Impostos Faturamento 
Anual Bruto 

  
(8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) 

 ICMS   (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) 
 COFINS 3%   (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) 
 PIS 0,65%    (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) 

10 Receita Líquida 
 

 2.326.592,80  2.326.592,80  2.326.592,80  2.326.592,80  2.326.592,80  3.436.292,80  2.326.592,80  2.326.592,80  2.326.592,80  

11 Contribuições 
Incidentes sobre 
Receita Líquida 

  (907.371,2) (907.371,2) (907.371,2) (907.371,2) (907.371,2) (1.340.154,2) (907.371,2) (907.371,2) (907.371,2) 

 CEFEM   (46.531,9) (46.531,9) (46.531,9) (46.531,9) (46.531,9) (68.725,9) (46.531,9) (46.531,9) (46.531,9) 
 CSSL   (279.191,1) (279.191,1) (279.191,1) (279.191,1) (279.191,1) (412.355,1) (279.191,1) (279.191,1) (279.191,1) 
 Imposto de Renda   (581.648,2) (581.648,2) (581.648,2) (581.648,2) (581.648,2) (859.073,2) (581.648,2) (581.648,2) (581.648,2) 

6 Custo de Operação   (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) 
7 Tributação Total   (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.757.674,2) (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.324.891,2) 
8 Depreciação 

Equipamentos 
  1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  

 
1.109.700,00  1.109.700,00  1.109.700,00  

9 Depreciação 
Edificações 

  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  

10 Lucro Liquido Real - 
Lucro após Reduções 

  2.534.921,61  2.534.921,61  2.534.921,61  2.534.921,61  2.534.921,61  2.102.138,61  2.534.921,61  2.534.921,61  2.534.921,61  

11 Saldo Acumulado (6.890.000,0) (4.355.078,4) (1.820.156,8) 714.764,8  3.249.686,4  5.784.608,0  7.886.746,6  4.256.668,3  6.791.589,9  9.326.511,5  
12 Período de Retorno 

(anos) 
  2,7                  

13 Taxa Mínima de 
Atratividade(aa) 

  15,00%                 

14 Taxa Interna de Retorno   30,01%                 
15 Valor atual  R$   146.762.588,72  -3.787.024,69 -1.582.745,03 621.534,63 2.825.814,29 5.030.093,95 6.858.040,56 3.701.450,66 5.905.730,32 8.110.009,98 
16 Valor Presente Liquido   20.623.810,59 

        
17 Rentabilidade Simples   6,52% 

        
18 Investimentos Totais (19.220.000,0)   

        
19 IVA 7,64            
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Item Denominação 10º Ano 11º Ano 12º Ano 13º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 
1 Produção (t) 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 
2 Vendas (t) 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 1296000 
3 Mercado interno 38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  

4 Investimentos Totais         (6.165.000,0)       
  Usina de Beneficiamento         (2.500.000,0)       
  Edificações                 
  Pré-operacionais                 
  Equipamentos, Máquinas         (3.665.000,0)       
  Capital de Giro         

 
     500.000,00 

  Compensação Ambiental 
Supressão Cavidades 

                

5 Faturamento Anual Bruto  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  38.880.000,00  
7 Impostos Faturamento 

Anual Bruto 
(8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) (8.417.520,0) 

  ICMS (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) (6.998.400,0) 
  COFINS 3% (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) (1.166.400,0) 
  PIS 0,65%  (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) (252.720,0) 

10 Receita Líquida 2.326.592,80  2.326.592,80  3.436.292,80  3.436.292,80  2.326.592,80  2.326.592,80  2.332.592,80  2.332.592,80  

11 Contribuições Incidentes 
sobre Receita Líquida 

(907.371,2) (907.371,2) (1.340.154,2) (1.340.154,2) (907.371,2) (907.371,2) (909.711,2) (909.711,2) 

  CEFEM (46.531,9) (46.531,9) (68.725,9) (68.725,9) (46.531,9) (46.531,9) (46.651,9) (46.651,9) 

  CSSL (279.191,1) (279.191,1) (412.355,1) (412.355,1) (279.191,1) (279.191,1) (279.911,1) (279.911,1) 

  Imposto de Renda (581.648,2) (581.648,2) (859.073,2) (859.073,2) (581.648,2) (581.648,2) (583.148,2) (583.148,2) 

6 Custo de Operação (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) (27.020.187,2) 

 Tributação Total (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.757.674,2) (9.757.674,2) (9.324.891,2) (9.324.891,2) (9.327.231,2) (9.327.231,2) 

 Depreciação 
Equipamentos 

1.109.700,00  1.109.700,00  
  

1.109.700,00  1.109.700,00   1.109.700,00   1.109.700,00  

 Depreciação Edificações  6.000,00   6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  
 

-    

10 Lucro Liquido Real após 
Deduções 

2.534.921,61  2.534.921,61  2.102.138,61  2.102.138,61  2.534.921,61  2.534.921,61  2.532.581,61  2.532.581,61  

11 Saldo Acumulado 11.861.433,1  14.396.354,7  16.498.493,3  18.600.631,9  14.970.553,5  17.505.475,1  20.038.056,7  23.070.638,3  

12  
  

            
13  

  
            

14  
  

            
15 Valor atual 10.314.289,63 12.518.569,29 14.346.515,91 16.174.462,53 13.017.872,62 15.222.152,28 17.424.397,15 20.061.424,64 
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ANEXO VIII – IMAGENS DA CAVA DO PROJETO 1º CENÁRIO 
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ANEXO IX – IMAGENS DA CAVA DO PROJETO 3º CENÁRIO 
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ANEXO X – IMAGENS DA CAVA DO PROJETO 3º CENÁRIO 
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