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RESUMO 

 

A mineração é uma das principais atividades industriais do Brasil, sendo responsável 

pela geração de grande riqueza. No entanto, devido à restrição da legislação 

cavernícola, reservas minerais têm sido bloqueadas, trazendo à luz o dilema da 

sustentabilidade da atividade mineral frente à necessidade de preservação das 

cavidades naturais. A legislação federal das cavidades naturais tem sofrido 

modificações no decorrer dos últimos anos, no qual um dos principais marcos sobre o 

tema é a publicação do Decreto nº 6.640 em 2008 que possibilitou a supressão de 

cavidades, fato até então impossível. Este estudo apresenta uma análise da evolução 

da legislação federal cavernícola, aponta os principais ganhos e contribuição ao tema, 

e evidencia a importância da Instrução Normativa nº 01/2017/MMA que atualizou os 

procedimentos para a definição de “outras formas de compensação” ao impacto 

negativo irreversível em cavidades com grau de relevância alto. Este estudo analisou 

os acordos de compensação espeleológica firmados de 2010 a 2018 entre o ICMBIO e 

empresas mineração e apresenta a evolução das tratativas sobre o tema ao longo dos 

anos.  Por fim, utiliza um estudo de caso, para simulações de uma cava de mina a céu 

aberto, considerando uma jazida hipotética de minério de ferro, para analisar o efeito 

do bloqueio de reserva devido à presença de cavidades e o custo com a compensação 

espeleológica que chega, como resultado deste estudo, a atingir um milhão de reais 

por cavidade. Os resultados encontrados corroboram para a importância de estudos 

técnicos para minimização dos impactos da mineração nas cavidades naturais e, ao 

mesmo tempo, evidenciam a necessidade de aprimoramento na legislação para 

garantir o equilíbrio entre a preservação das cavidades naturais e a sustentabilidade da 

indústria da mineração. 

Palavras – chaves: espeleologia, mineração, viabilidade econômica e cavidades 

naturais. 
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ABSTRACT 
 

Mining is one of the main economic activities in Brazil. However, due to the cavity 

legislation, mineral reserves have been prohibited to be exploited, bringing attention 

to the sustainability of the mineral activity regarding the natural preservation of caves. 

The federal legislation on natural cavities has undergone changes over the past few 

years, in which a publication of a new Decree No. 6,640 in 2008, madepossible the 

suppression of caves, which was not permitted before. This study presents an analysis 

of the evolution of federal laws in Brazil related to these caves, pointing out the main 

gains and contribution to the subject and shows the importance of the Normative 

Instruction 01/2017/MMA, which updated the procedures to define the “other ways to 

compensate” the irreversible negative impact in cavities with high grade of relevance. 

In this study, the agreements of speleological compensation signed from 2010 to 2018 

between the ICMBIO and the mining companies were analyzed and their evolution 

along the years are presented here. Finally, a case study was used to simulate an open 

pit mine considering a hypothetic iron mine to analyze the effect of the reserve 

inhibition due to the presence of cavities and the cost of speleological compensation 

that can be, according to this study, up to R$1 Million per cavity. The results confirm 

the importance of the technical studies to minimize the impacts of the mining on 

natural cavities and, at the same time, show the need of improving the legislation to 

ensure the balance between naturais caves preservation and the mining industry 

sustainability. 

 

Key - words: speleology, mining, economic feasibility and naturais caves. 
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1  INTRODUÇÃO 

As cavidades naturais constituem um rico patrimônio da humanidade e os ambientes 

cavernícolas, normalmente, guardam informações valiosas da vida pretérita, 

possibilitando que pesquisadores tenham uma melhor compreensão da nossa 

evolução (CRUZ e PILÓ, 2019). No Brasil, a primeira legislação federal que aludiu ao 

tema de proteção das cavernas foi a Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961. Segundo 

esta lei, todos os monumentos arqueológicos ou pré-históricos existentes no território 

nacional estão sobre proteção do poder público, independente da sua natureza. 

Segundo Cruz e Piló (2019), devido ao maior entendimento da importância e da 

peculiaridade dos ambientes cavernícolas, a legislação direcionada a proteção e 

conservação destes ambientes vem se transformando nos últimos anos, via inclusão de 

normas específicas para a conservação do patrimônio espeleológico.  

 

Levantamentos do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) 

mostram que as cavidades naturais estão presentes em quase todos os estados do 

país, sendo mais ocorrentes em rochas carbonáticas, siliclásticas e ferruginosas. E a 

mineração, enquanto atividade industrial de extração de minérios, é potencialmente 

impactante ao patrimônio espeleológico (ICMBIO, 2020).  

 

A atividade mineral é uma das principais atividades industriais no Brasil, responsável 

por grande parte da geração de riqueza do país. Em 2017, a mineração respondeu por 

1,4 % do Produto Interno Bruto (PIB), sendo responsável por 30% do saldo da balança 

comercial brasileira e pela geração de cerca de 180 mil empregos diretos e mais de 2 

milhões indiretos (IBRAM, 2018). Em 2018, as principais commodities minerais 

produzidas no país foram as metálicas, totalizando 80% da produção total e os 

principais estados produtores foram o Pará e Minas Gerais (ANM, 2019). Apesar da 

importância, a indústria mineral enfrenta uma restrição ambiental ainda mais severa, 

representada pelas políticas atuais para cavernas naturais (BRANDI et al., 2019).  

 

Calaes (2006), afirma que uma mina requer investimentos de capital elevado desde a 

exploração mineral até as fases de planejamento, implantação e produção, além de 
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apresentar um longo prazo de maturação dos investimentos. No Brasil, para abertura 

de uma mina é necessário tanto a anuência da Agência Nacional da Mineração (ANM), 

quanto das agências ambientais. A Lei n° 6.938 de 1981 que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, tem no licenciamento ambiental o mecanismo de 

avaliação e autorização de implantação e operação de empreendimentos classificados 

com possíveis causadores de degradação ao meio ambiente (BRASIL, 1981).  

 

Em se tratando de cavidades, em 1990 a legislação cavernícola, por meio do Decreto 

nº 99.556 (BRASIL, 1990) e regulamentada pela Portaria nº 887/1990 (IBAMA,1990) 

estabeleceu que todas as cavidades deveriam ser preservadas, juntamente com seu 

entorno, respeitando, a priori um raio de 250 m, a partir da projeção horizontal. 

Posteriormente, de acordo com a Resolução CONAMA 347/2004 (BRASIL, 2004), ficou 

definido que a área de influência deveria ser melhor definida por estudos específicos, 

porém, uma área de proteção de 250 m de raio, deve ser considerada até a conclusão 

desses estudos. Segundo Jacobi et al., (2015), estas medidas causaram atraso ou 

paralisação de vários projetos de mineração em andamento. 

 

Atualmente, conforme descrito no Decreto Federal nº 6.640/2008, cavidades 

enquadradas com grau de relevância máximo, são passíveis apenas de utilização 

dentro de condições que assegurem a integridade física e o equilíbrio ecológico, não 

havendo possibilidade de impacto ambiental irreversível. Para cavidades classificadas 

com grau de relevância alto, médio ou baixo, a legislação prevê a possibilidade de 

incidência de impactos ambientais irreversíveis, tal como a supressão, mediante 

compensação (BRASIL, 2008). A classificação do grau de relevância das cavidades é 

realizada de acordo com a metodologia descrita na Instrução Normativa nº 

02/2017/MMA. 

 

A presença de cavernas em áreas com potencial recurso mineral, tem impacto 

significativo na redução da reserva lavrável, dado a natureza restritiva da legislação 

sobre cavidades e o número de cavidades (especialmente de máxima relevância) 

presentes (AULER e PILÓ, 2014). Portanto, o estudo da relação que as cavidades têm 
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com projetos de mineração, passou a ser especialmente importante no contexto atual 

para rochas carbonáticas (AQUINO e LIMA, 2015) e, mais recentemente, em depósitos 

de minérios de ferro. Para minas de minério de ferro o tema é ainda mais crítico, pois 

há uma clara relação entre a ocorrência de cavernas de alta relevância com áreas de 

minério de alto teor (AULER e PILÓ, 2014). 

 

Aquino e Lima (2015) realizaram uma análise da viabilidade econômica de um projeto 

de mina em razão da presença de cavidades naturais com foco no bloqueio da reserva 

de minério em função do grau de relevância e do raio de proteção estabelecido para as 

cavidades. Nessa análise, entretanto, Aquino e Lima, não consideraram o custo da 

compensação espeleológica, de acordo com legislação vigente. A instrução normativa 

do Ministério de Meio Ambiente que dispõe sobre a compensação espeleológica para 

cavidades é nº 01/2017. 

 

Este estudo, por outro lado, demonstra o grau de impacto que as cavidades têm na 

viabilidade de um projeto de mina. Para isso levou-se em consideração a legislação de 

proteção cavernícola atual, que trata da proteção e compensação espeleológica. 

Adicionalmente, simulações de cava final foram utilizadas para dimensionar a perda de 

reserva lavrável, levando em consideração o custo, no âmbito federal, da 

compensação espeleológica referentes a supressão de cavidades de alta relevância, 

por “outras formas de compensação”, conforme descrito na Instrução Normativa nº 

01/2017/MMA.  

 

1.1 Objetivos 

 

Este estudo propõe analisar o impacto da presença de cavidades naturais subterrâneas 

na viabilidade de empreendimentos de mineração com base nas legislações que 

tratam da proteção, classificação do grau de relevância das cavidades e da 

compensação do patrimônio espeleológico em cunho federal. Além disso, este estudo 

propõe: 
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 Levantar as formas de compensação espeleológica firmadas entre grandes 

empresas do setor mineral e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), nos últimos anos. Além de avaliar os impactos de cada 

acordo firmado, descrevendo os casos, evidenciando os fatores mais importantes. 

 

 Executar uma análise de viabilidade para dois cenários de compensação 

espeleológica numa jazida hipotética de minério de ferro, baseada em um modelo 

de blocos real, de uma área real, que contém cavidades naturais subterrâneas.  

 

1.2. Justificativas 

 

A expansão das minas de ferro associada ao aumento das restrições ambientais e à 

importância da preservação das cavidades em formações ferríferas trazem relevância 

ao estudo. A relevância deste estudo, se dá, principalmente, ao se considerar os custos 

associados com a compensação espeleológica e o impacto na viabilidade de uma mina. 

Embora o impacto na viabilidade seja maior para empresas de pequeno e médio porte, 

o conhecimento dos custos da compensação é importante numa análise de reserva 

lavrável e no planejamento de longo prazo de uma mina. Embora o objeto de análise 

seja uma mina de minério de ferro, este estudo aplica-se, também às minas de 

calcário, onde há número expressivo de ocorrência de cavidades. 

 

Por fim, ao avaliar impacto da compensação espeleológica na viabilidade de um 

projeto de mina, este estudo extrapola a análise com foco no bloqueio da reserva de 

minério em função do grau de relevância e do raio de proteção estabelecido para as 

cavidades realizado por Aquino (2014).    
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Conceito de Cavidades 
 

As cavidades naturais subterrâneas, também conhecidas como cavernas, são definidas 

pela União Internacional de Espeleologia como estruturas que apresentam uma fissura 

natural estabelecida em rocha abaixo da superfície do terreno, com dimensão 

suficiente que permita a entrada do homem (AULER e PILÓ, 2013).   

 

Segundo o Decreto nº. 6.640, de 07 de novembro de 2008, parágrafo único, as 

cavidades naturais são: 

[...] 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 (BRASIL, 2008). 

 

Para questões ambientais é necessário determinar parâmetros dimensionais a respeito 

de quais estruturas se encaixaria na classificação de caverna. Um ponto relevante 

sobre questão do desenvolvimento linear das cavidades foi que a Instrução Normativa 

(IN) nº 2/2017/MMA definiu que quaisquer cavernas aquém de 5 metros de 

desenvolvimento linear serão consideradas com baixo grau de relevância, desde que 

provada a ausência de determinados atributos. Portanto, as cavidades abaixo deste 

limite carecem de cadastro e identificação, no entanto, não precisam da realização de 

estudos para a determinação dos graus de relevância (PILÓ e CRUZ, 2019). 

 

Cavidades naturais apresentam distintas classificações, como: abrigos, tocas, grutas ou 

lapas, fossos e abismos que variam em relação as suas dimensões, comprimento, 

forma e topografia (LINO, 2001). A Instrução Normativa do MMA, nº 2/2017, no anexo 

V, usa apenas três variações para definir cavidades (BRASIL, 2017): 
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 Caverna: quando a altura da entrada da cavidade natural subterrânea é menor 

que o seu desenvolvimento linear. 

 Abrigo: quando a altura da entrada da cavidade natural subterrânea é maior 

que o seu desenvolvimento linear. 

 Abismo: quando o desenvolvimento linear da cavidade natural subterrânea é 

predominantemente vertical.  

 
A Figura 1 ilustra os três conceitos definidos acima. 

 

 

Figura 1. Diferença entre caverna, abrigo e abismo (Fonte: CECAV, 2012) 

 

A ciência que estuda as cavernas e os fenômenos cársticos é conhecida como 

espeleologia. Esta ciência tem como objetivo buscar o estudo, preservação e proteção 

do patrimônio espeleológico, abordando as cavidades do ponto de vista científico, 

utilizando os elementos técnicos e desportivos (FARIA et al., 2015). 

 

O conhecimento espeleológico vem avançando no Brasil nos últimos anos. Figueiredo 

(2011) afirma que é possível dividir a evolução da espeleologia no país em seis fases. A 

primeira, até 1936 é o primórdio da espeleologia brasileira e teve influência dos 

naturalistas. A segunda, de 1937 a 1963 é a fase da institucionalização da espeleologia 

no Brasil. A terceira, de 1964 a 1974 envolveu a divulgação e articulação da 

espeleologia nacional. Na quarta, de 1975 a 1984 houve a expansão das atividades 

espeleológicas nas cavernas brasileiras. Na quinta fase, de 1985 a 2000, ocorreu a 

reestruturação e o fortalecimento da legislação de proteção ao patrimônio 
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espeleológico. E a sexta e atual, a partir de 2001, caracterizada pelo reconhecimento 

internacional e ação intergrupos. 

 

A partir de 2008, as atividades de espeleologia, governamental e empresarial, foram 

fortemente exigidas devido à grande demanda de bens minerais pelo mercado 

internacional (BRANDI, 2018). Desde então, tem crescido os investimentos por parte 

das empresas de mineração em estudos sobre o tema, afim de cumprir as exigências 

da legislação de proteção das cavidades e o atendimento das questões espeleológicas 

em suas unidades de produção, projetos em licenciamento e áreas de interesse 

minerário. 

 

2.2 Gênese das Cavidades  

 

Cavidades naturais são estruturas constituídas por um conjunto de sistemas de canais 

horizontais e/ou verticais, com variações irregulares de estruturas geológicas e 

fraturas. A formação das cavidades advém do transporte de material da rocha matriz 

pela ação da água, que ocorre em algum momento do tempo geológico e por meio de 

diferentes processos (CEVAV, 2019).  

 

Em geral é comum considerar que rochas solúveis são indicadores da ocorrência de 

cavernas. Sanchez e Lobo (2016) afirmam que a gênese dessas estruturas transcorre 

em inúmeros tipos de rochas, sendo que no Brasil a maior incidência advém em rochas 

carbonáticas, como calcários e dolomitos; em rochas siliciclásticas, como quartzitos e 

arenitos; e em formações ferríferas, como jaspelitos, itabiritos e couraças ferruginosas 

laterizadas em diversos estágios de lixiviação/enriquecimento. 

 

As cavidades mais famosas, particularmente as que são abertas à visitação e com 

ampla divulgação na mídia, se formaram em litologias carbonáticas, como o calcário. 

(FARIA et al., 2015). Segundo Sanchez e Lobo (2106), o processo de dissolução desse 

tipo de rocha obedece à relação de equilíbrio químico do sistema gás carbônico-água-
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carbonato de cálcio (CO2-H2O-CaCO3), tanto para geração das formas exocársticas 

(feições superficiais), quanto para as endocársticas (cavernas).  

 

O cenário onde rochas carbonáticas se desenvolvem é denominado Carste Tradicional, 

e apresenta uma paisagem pedregosa com geometrias de relevo particulares, marcada 

por depressões fechadas, ampla incidência de cavidades, com escassa ocorrência de 

rios superficiais e muitos rios subterrâneos (FARIA et al., 2015). A Figura 2 mostra uma 

paisagem de Carste Tradicional, com feições superficiais de um extenso pavimento de 

calcário. 

 

 

Figura 2. Carste Tradicional, feições superficiais de um extenso pavimento de calcário (Fonte: SANCHEZ e 
LOBO, 2016) 

 

Para cavidades formadas em rochas ferruginosas existem vários processos genéticos 

constatados, como a lixiviação, dissolução, erosão e biogênese. O processo de erosão 

pode ser subdivido em erosão remontante, erosão por cachoeira, erosão nas margens 

de drenagens, erosão nas cabeceiras de drenagens, invasão de fragmentos, etc. Dentre 

todas as possibilidades a principal gênese é a erosão no contato canga/rocha com 

subsequente expansão dos espaços devido a desmoronamentos (DUTRA, 2013). A 

Figura 3 ilustra uma cavidade formada no contato Canga e Formação Bandada de Ferro 

(FBF). 
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Figura 3. Cavidade formada no contato canga e FBF (Fonte: FARIA et al., 2015) 

 

Cavidades em formação ferrífera ocorrem de forma notória no estado da Bahia, Goiás 

e, principalmente, no Pará na região de Carajás e em Minas Gerais no Quadrilátero 

Ferrífero (FARIA et al., 2015). Embora existam distinções mineralógicas entre as 

formações ferríferas e cangas que ocorrem tanto em Carajás como no Quadrilátero, as 

cavidades em ambas localidades possuem o mesmo tipo de ocorrência (DUTRA, 2013). 

 

Uma das características significativas desse tipo de cavidade é o seu pequeno 

desenvolvimento se comparadas com cavernas em litologias carbonáticas. A estrutura 

das rochas varia entre linear e salões interligados por acessos estreitos formando uma 

litologia esponjosa, com paredes rugosas. Além disso, apresentam uma inclinação que 

segue o terreno e ausência de um sistema concentrado de fluxos de água (FARIA et al., 

2015). A Figura 4 é de uma cavidade formada em rocha ferruginosa, com destaque 

para a sua estreita abertura. 
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Figura 4. Exemplo de acesso estreito da caverna em formação ferrífera (Fonte: FARIA et al., 2015) 

 

Quanto ao posicionamento em litologia ferrosa, as cavidades podem apresentar três 

formas principais: na borda de lagoas; nas cabeceiras e borda de drenagens e nas 

bordas dos platôs, incluindo-se a alta, média e baixa vertente. E, na maioria das vezes, 

posicionam-se na quebra do relevo, seja internamente ou externamente ao platô de 

canga (AULER e PILÓ, 2009). 

 

2.3 Número e Distribuição das Cavidades no Território Nacional 

 

Para auxiliar no monitoramento e proteção das cavidades naturais a Resolução 

CONAMA N° 347, de 10 de setembro de 2004 criou Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas (CANIE). Esse sistema é constituído por informações correlatas ao 

Patrimônio Espeleológico Nacional (BRASIL, 2004). 

 

A alimentação desse banco de dados do CANIE é feita por entidades governamentais e 

não-governamentais. Definiu-se que os órgãos ambientais deverão transmitir ao CANIE 

as informações espeleológicas inseridas nos processos de licenciamento ambiental, 

assim como o empreendedor que vier a requerer o licenciamento ambiental (BRASIL, 

2004). 

 



26 

 

A partir de 2006 o CECAV - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas do 

ICMBIO começou a disponibilizar uma base de dados das cavernas do Brasil. Por se 

tratar de dados geoespacializados houve uma facilitação da gestão das cavidades e dos 

procedimentos para o licenciamento ambiental (ICMBIO, 2020).   

 

O Anuário Estatístico do Patrimônio Espeleológico de 2019 elaborado pelo CECAV faz 

um diagnóstico atual da situação do patrimônio espeleológico no país. Todos os dados 

descritos a seguir são provenientes desse estudo que traz uma série de informações 

referente as análises e levantamentos da presença de cavidades naturais no Brasil. 

Para este anuário foi executado o cruzamento dos dados coletados até dezembro de 

2019.  

 

Um marco importante para a catalogação de cavernas foi a disponibilização do 

Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas – CANIE, assim como a intensificação 

das pesquisas sobre o tema e mudanças na legislação (ICMBIO, 2020). Estas mudanças 

aumentaram em mais de 450% o registro de cavernas, sendo que em 2019 o montante 

conhecido ultrapassou a marca de 20000. O gráfico da Figura 5 demonstra a evolução 

da quantidade de cavidades catalogadas no território nacional.  

 

Figura 5. Evolução da quantidade de cavidades catalogadas no Brasil (Fonte: Adaptada de ICMBIO, 2020) 
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Por intermédio da primeira edição da base CECAV foram computadas 4448 cavernas 

em 2006. Com publicação da IN nº 2/2009/MMA, os estudos espeleológicos evoluíram 

devido a sua obrigatoriedade para o licenciamento ambiental. Atualmente foram 

cadastradas 20147 ocorrências de cavernas no país (ICMBIO, 2020).   

 

Das 20147 cavidades conhecidas, cerca de 9225 (46%) encontram-se no Bioma 

Cerrado. Em segunda posição encontra-se o Bioma Mata Atlântica com a presença de 

4238 cavernas. Já o Pampa e Pantanal abrigam menos 1% delas, com 37 e 10 cavernas, 

respectivamente. A Figura 6 mostra a distribuição de cavernas por biomas. 

 

 

Figura 6. Distribuição de cavernas por Bioma brasileiro  

 

As cavernas são estruturas presentes em quase todos os estados brasileiros, não 

havendo ocorrência apenas no estado do Acre. Outro ponto notório é o elevado 

número de cavidades presentes no estado Minas Gerais, sendo o estado brasileiro com 

a maior quantidade de cavidades conhecidas, com cerca de 8854 cavernas, totalizando 

44% de todas as cavidades catalogadas. Em seguida temos o estado do Pará com 2630, 

Bahia com 1692 e Rio Grande do Norte com 1051 cavernas. A Figura 7 traz a 

distribuição de cavernas por unidade da federação.  
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Figura 7. Distribuição de cavernas por unidade da federação (Fonte: ICMBIO, 2020) 

 

No Anuário Estatístico do Patrimônio Espeleológico de 2019 detectou-se a presença de 

cavidades em 20 tipo de rochas diferentes. A maior quantidade de cavernas, cerca de 

10889, 54% do total, estão presentes em rochas do tipo carbonáticas. Em seguida 

aparecem as siliciclásticas com 3515 (17%) e rochas ferruginosas com 2772, sendo 14% 

das ocorrências de cavidades. A Figura 8 traz a distribuição de cavernas por litologia de 

rocha. 

 

 

Figura 8. Distribuição das cavidades por classes de rocha (Fonte: ICMBIO, 2020) 
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A Figura 9 ilustra o mapa da distribuição espacial das cavidades no território nacional. 

Conforme ilustrado, percebe-se uma grande quantidade de cavernas presentes em 

Minas Gerais, principalmente na região central do estado, região do Quadrilátero 

Ferrífero e na zona englobada pela região de Lagoa Santa e municípios vizinhos.  As 

litologias predominantes de ocorrência de cavidades no estado de Minas Gerais são 

em rochas carbonáticas e ferruginosas. 
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Figura 9. Áreas de ocorrências de cavernas no Brasil (Fonte: Adaptada, ICMBIO, 2020)
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No Brasil existem 2644 unidades de conservação sendo que apenas 8% dessas unidades 

abrigam cerca de 7093 cavernas registradas no CANIE. Dentre as cavidades analisadas, 35% 

estão dentro de unidades de conservação. Desse montante, 57% encontram-se em unidades 

de conservação classificadas como de Uso Sustentável (US) e 43% em Proteção Integral (PI) 

(Figura 10). 

 

 

Figura 10. Gráfico 01: Cavernas em unidades de conservação. Gráfico 02:  Cavernas em unidades de proteção 
integral e de uso sustentável (Fonte: Adaptada, ICMBIO, 2020) 

 

Os principais empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente impactantes ao 

Patrimônio Espeleológico ou sua área de influência são: ferrovias, linhas de transmissão, 

mineração, petróleo, hidrovias, rodovias e Usinas Hidrelétricas - UHE ou Pequenas Centrais 

Hidrelétricas - PCH. 

 

Uma análise global mostra que aproximadamente 63% das cavernas conhecidas, cerca de 

12781, apresentam sobreposição com empreendimentos impactantes. A Figura 11 ilustra a 

distribuição das cavernas em empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente 

impactantes, das quais 8831 cavidades encontram próximos a empreendimentos mineiros, 

fazendo com que a mineração seja considerada a maior atividade impactante ao patrimônio 

espeleológico. 
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Figura 11. Número de cavernas em empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente impactantes 
(Fonte: ICMBIO, 2020) 

 

Das 8831 cavidades localizadas em áreas de mineração, cerca de 5680 situam-se em projetos 

em fase de concessão de lavra e 3151 em empreendimento em fase de requerimento de 

lavra, conforme ilustrado na Figura 12. 

 

 

Figura 12. Número de cavernas em áreas de Concessão e Requerimento de Lavra (Fonte: ICMBIO, 2020) 
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2.4 Legislação de Proteção às Cavidades  

 

No contexto legal pode-se dizer que a legislação de proteção das cavidades naturais 

subterrâneas apresentou evolução com o passar dos anos. Segundo Brasil (1961), o início da 

proteção do patrimônio espeleológico se deu em 1961 com a publicação da Lei Federal n° 

3.924 em 26 de julho. Esta lei deixou explicito que todos os monumentos arqueológicos ou 

pré-históricos existentes no território nacional ficariam sobre proteção do poder público, 

independente da sua natureza.  

 

Entretanto, até o ano de 1986 não havia no país uma legislação específica para proteção de 

cavidades (LINO, 2012). A preservação das cavidades ocorria através de algumas leis 

ambientais, sendo que a forma mais efetiva se dava com a inclusão das cavidades em 

unidades de conservação. A situação mudou a partir da publicação da Resolução CONAMA 

n° 009 de 24 de janeiro de 1986, quando houve a criação de Comissão Especial para tratar 

de assuntos relativos à preservação do patrimônio espeleológico (BRASIL, 1986). 

 

A Resolução CONAMA nº 005, de 06 de agosto de 1987 aprovou o Programa Nacional de 

Proteção ao Patrimônio Espeleológico (PNPPE), com recomendações no sentido de melhorar 

e incluir uma série de medidas que não estavam presentes na Resolução CONAMA nº 009. 

Uma das principais medidas dessa nova resolução foi a obrigatoriedade de elaboração de 

estudo de impacto ambiental para empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio 

espeleológico nacional (BRASIL, 1987). 

 

Em 1988 a Constituição Federal estabeleceu que as cavidades naturais subterrâneas e os 

sítios arqueológicos e pré-histórico são “bens da União” (BRASIL, 1988). 

 

Pelo Decreto Federal n° 99.556, de 1º de outubro de 1990 as cavidades naturais 

subterrâneas não eram passíveis de supressão e deveriam ser preservadas em sua totalidade 

e ter integridade de seus ecossistemas garantida (BRASIL,1990). Este decreto levou em 

consideração a fragilidade, as particularidades e as atividades que ameaçavam a 

conservação dos ecossistemas cavernícolas, autorizando o uso das cavernas apenas para 
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atividades técnico-científicas, étnico-culturais, turísticas, recreativas ou educativas (CEVAV, 

2019). 

 

A Resolução CONAMA nº 347 publicada em 2004, vigente atualmente, dispõe sobre a 

proteção do patrimônio espeleológico. Um dos principais temas trazidos por essa resolução 

é o conteúdo que abrange a área de influência das cavidades. 

 

Segundo esta resolução a área de influência do patrimônio espeleológico é a região que 

compreende os elementos bióticos e abióticos, superficiais e subterrâneos, necessários à 

manutenção do equilíbrio ecológico e da integridade física do ambiente cavernícola. O 

tamanho da área de influência, entretanto, deve ser estabelecido pelo órgão ambiental 

competente mediante a estudos específicos. Para casos que não tenha estudos para 

definição do raio de influência, a norma estipula que se utilize um valor de 250 m a partir da 

projeção horizontal da cavidade (BRASIL, 2004). 

 

Após diversos questionamentos quanto à rigidez do Decreto Federal n° 99.556, foi publicado 

o Decreto Federal n° 6.640/2008 que permitiu, mediante licenciamento e compensação 

ambiental, a supressão de cavidades naturais subterrâneas (PENNA, 2009). 

 

Após um ano, a Instrução Normativa n° 02/09/MMA trouxe os conceitos e a metodologia 

adequada para a classificação do grau de relevância das cavernas sob enfoques locais e 

regionais através da presença ou ausência de atributos estabelecidos pela IN. Outro ponto 

importante desta instrução foi atribuição ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas (CECAV) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

como responsáveis pelo monitoramento e controle do uso das cavidades (BRASIL, 2009).  

 

O ano de 2017 marcou um grande avanço na legislação de proteção cavernícola com 

publicação de três instruções normativas. Em janeiro houve a publicação IN/MMA nº 01 que 

estabeleceu procedimentos para definição de outras formas de compensação ao impacto 

negativo irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto. Em 

agosto de 2017, foi publicada a Instrução Normativa/MMA n° 02, que atualizou a IN n° 

02/2009/MMA e definiu novos critérios para classificação do grau de relevância de 
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cavidades naturais subterrâneas. Já em setembro do mesmo ano foi publicada a IN n° 04 que 

modificou a redação da IN n° 01/2017/MMA.  

 

Para os processos de licenciamento ambiental nos quais o grau de relevância das cavidades 

naturais subterrâneas foi definido de acordo com a metodologia estabelecida na Instrução 

Normativa MMA nº 2 de 2017, o grau de impacto será calculado considerando-se os 

atributos ambientais que ocorrem em cada uma das cavidades naturais subterrâneas que 

sofrerão impactos negativos irreversíveis, por meio da somatória dos valores constantes na 

coluna “Resultado Final” das tabelas “Enfoque Local” e “Enfoque Regional” do Anexo II da IN 

nº 2 de 2017. 

 

De acordo com Hilário (2018) o tema sobre proteção das cavidades naturais no Brasil é 

considerado recente e não foi possível chegar a um consentimento sobre a questão entre a 

sociedade civil e a atividade mineral. Esse impasse causa uma duradoura discordância entre 

as perspectivas de preservação e conservação das cavidades. Isso justifica como a atual 

legislação cavernícola vem sendo construída por meio de decretos, resoluções, portarias e 

instruções normativas de modo a se amoldar a conjuntura científica e econômica do país. A 

Tabela 1 sumariza em ordem temporal da legislação federal brasileira referente a proteção 

das cavidades naturais subterrâneas. 
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Tabela 1. Legislação brasileira sobre cavidades naturais subterrâneas (Fonte: Adaptado de HILÁRIO, 2018) 

Ano Esfera Marco Regulatório Síntese 

1961 Federal Lei nº 3.924 Dispõe sobre Monumentos Arqueológicos e Pré-históricos. 

1986 Federal Resolução CONAMA nº 009 
Cria Comissão Especial para assuntos relativos à preservação do 
Patrimônio Espeleológico Nacional (PEN). 

1988 Federal 
Constituição Federal, Art. 

20, inciso X 
Define as cavidades como Bens da União. 

1990 Federal Portaria IBAMA nº 887 
Promove a realização de diagnóstico das cavidades no Brasil, limita o uso 
das cavidades e cria a obrigatoriedade de EIA/RIMA para atividades 
potencialmente lesivas as cavidades 

1990 Federal Decreto 99.556 

Dispõe sobre o Patrimônio Espeleológico e delega ao IBAMA preservar, 
conservar, fiscalizar e controlar o uso das cavidades, bem como fomentar 
levantamentos e estudos necessários para a conservação integral de 
todas as cavidades e de sua área de influência. 

2004 Federal Resolução CONAMA nº 347 

Abordagem de cavidade relevante mediante aos seus atributos 
ecológicos, ambientais, cênicos, científicos, culturais ou 
socioeconômicos. Delega ao IBAMA a autorização de licenças ambientais 
no caso de cavidade natural subterrânea relevante e para tal poderão ser 
solicitados ao empreendedor estudos 
Específicos. Admite a construção e instalação de atividades nocivas ao 
PEN, condicionadas ao licenciamento ambiental para as cavidades não 
relevantes. Instituí instituído o Cadastro Nacional de Informações 
Espeleológicas. Definição da área de influência das cavidades que será a 
projeção horizontal da caverna acrescida de um entorno de duzentos e 
cinquenta metros, em forma de poligonal convexa. Isso até que acontece 
o estudo adequado. 

2008 Federal Decreto nº 6.640 

Dá nova redação ao Decreto 99.556 e possibilita a intervenção em 
cavidades conforme seu grau de relevância, estabelece as formas de 
compensação e os estudos necessários para a classificação da relevância. 
Delega ao órgão licenciador, no âmbito do processo de licenciamento a 
responsabilidades sobre o tema. 

2009 Federal 
Instrução Normativa MMA 

nº 02 
Estabelece a metodologia para a classificação dos graus de relevância e a 
definição de conceitos alguns termos tratados no Decreto 6.640/08. 

2009 Federal Portaria MMA nº 358 
Institui o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio 
Espeleológico, que tem como objetivo desenvolver estratégia nacional de 
conservação e uso sustentável do PEN. 

2012 Federal Instrução Normativa nº 30 

Estabeleceu procedimentos administrativos e técnicos para a execução 
de compensação espeleológica de que trata o art. 4º, § 3º, do Decreto nº 
99.556, de 1º de outubro de 1990, alterado pelo Decreto nº 6.640, de 7 
de novembro de 2008, para empreendimentos que ocasionem impacto 
negativo irreversível em cavidade natural subterrânea classificada com 
grau de relevância alto e que não possuam na sua área, conforme análise 
do órgão licenciador, outras cavidades representativas que possam ser 
preservadas sob a forma de cavidades testemunho. 

2017 Federal Instrução Normativa nº 01 
Estabelece procedimentos para definição de “outras formas de 
compensação” ao impacto negativo irreversível em cavidades natural 
subterrânea com grau de relevância alto. 

2017 Federal Instrução Normativa nº 02 
Revoga a IN n° 02/2009 e estabelece novos critérios para classificação do 
grau de relevância de cavidades naturais subterrâneas. 

2017 Federal Instrução Normativa nº 04 
Acrescenta o art. 5-A à Instrução Normativa nº 1, de 24 de janeiro de 
2017 

2018 Federal Instrução Normativa nº 12 
Altera a redação do inciso II, § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa nº 
1, de 24 de janeiro de 2017. 
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2.5 Classificação de Relevância das Cavidades 

 

O Decreto nº 6.640 publicado em 2008 alterou os Art. 1°, 2°, 3°, 4° e 5° e acrescentou outras 

mudanças ao Decreto nº 99.556, de 1990. A partir desta vigência as cavidades passaram a 

ser classificadas em quatro graus de relevância: máximo, alto, médio e baixo. A 

responsabilidade de determinar qual seria esse grau de relevância foi atribuída ao órgão 

competente pelo licenciamento ambiental (BRASIL, 2008). 

 

A partir deste novo decreto tornou-se possível o impacto irreversível em cavidades de alta, 

média e baixa relevância, ficando acordado que apenas cavidades classificadas como de 

máxima relevância continuariam impossibilitadas de serem suprimidas.  Desta forma, houve 

uma diminuição da ação protecionista que estava acontecendo no cenário espeleológico 

brasileiro desde a década de 90 (HILÁRIO, 2018). 

 

A implementação integral desse decreto ocorreu apenas um ano após sua promulgação. Isso 

ocorreu devido a inexistência de uma metodologia adequada para análise dos atributos 

utilizados para a classificação das cavidades quanto ao grau de relevância. Somente em 

2009, com a publicação da IN/MMA nº 02 isso foi possível (BRASIL, 2009). 

 

Mesmo com IN 02/09/MMA a determinação do grau de relevância continuou sendo uma 

tarefa complicada. E, em 30 de agosto de 2017, foi publicada a Instrução Normativa n° 

02/2017/MMA, vigente atualmente, com intuído de atualizar e aprimorar Instrução 

Normativa n° 02/09/MMA. Entre as principais alterações e aprimoramentos, destacam-se 

(CECAV, 2019): 

 A avaliação de grupos de atributos para a classificação dos graus de relevância alto, 

médio e baixo e não mais a presença e ausência de determinados atributos. 

 Alteração das formas de cálculo dos atributos espeleométricos. 

 Metodologia para classificação do grau de relevância de cavernas com menos de 5 

metros de extensão. 

 Aprimoramento de parte dos conceitos constantes do Anexo I da norma. 
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 Alteração de atributos cuja aplicação da IN nº 2/2009/MMA demonstrou necessária, 

como a substituição de "abundância relativa de espécies" por "diversidade de 

espécies". 

 Inserção do conceito de "espaço subterrâneo" no Anexo V da IN. 

 

A nova IN preservou a classificação das cavidades quanto ao grau de relevância definida no 

Decreto nº 6.640/2008. Manteve-se, também, a lista de atributos que dão a classificação de 

máxima relevância a uma cavidade. De acordo com Art. 3° dessa resolução estabeleceu-se 

como caverna com grau de relevância máximo àquela que possuir pelo menos um dos 

atributos listados abaixo, exceto para o atributo isolamento geográfico (BRASIL, 2017): 

 Morfologia única;  

 Gênese única ou rara;  

 Dimensões notáveis em extensão, área ou volume;  

 Espeleotemas únicos;  

 Isolamento geográfico;  

 Abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 

espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais;  

 Hábitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies 

de troglóbios endêmicos ou relíctos;  

 Hábitat de troglóbio raro;  

 Interações ecológicas únicas;  

 Destacada relevância histórico-cultural ou religiosa; ou 

 Cavidade testemunho. 

 

O atributo “isolamento geográfico” é tratado de maneira diferente, visto que este é um 

atributo de classificação indireta da cavidade. Portanto, no início da análise é crucial que 

estudos certifiquem a classificação da caverna em níveis de alto ou médio grau de 

relevância. Nestes contextos, constatado também o isolamento geográfico, uma caverna é 

reclassificada como de relevância máxima. 

 

A metodologia atual fundamenta-se na importância acentuada, significativa ou baixa dos 

atributos estabelecidos na IN nº 02/2017/MMA para cálculo de relevância. Portanto, são 
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considerados os aspectos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, 

cênicos, histórico-culturais, socioeconômicos e espeleométricos, que variam de acordo com 

o enfoque em questão, podendo ser local ou regional. A Tabela 2 lista os atributos 

específicos levados em consideração para cada caso. 

 

Tabela 2. Atributos para cálculo de relevância de cavidades naturais subterrâneas (Fonte: IN nº 02/2017) 

Atributo Tipo de enfoque 

Presença de populações estabelecidas de espécies com função ecológica 
importante 

Local 

Presença de população excepcional em tamanho Local 

Constatação de uso da cavidade por aves silvestres como local de nidificação Local 

Constatação de uso da cavidade por espécies migratórias Local 

População residente de quirópteros Local 

Presença de táxons novos Local 

Presença de espécies troglomórficas Local 

Presença de trogloxeno obrigatório Local 

Diversidade de depósitos químicos Local 

Configuração dos espeleotemas Local 

Sedimentação clástica ou química com valor científico Local 

Presença de água de condensação Local 

Presença de água de percolação Local 

Localidade tipo Local 

Presença de registros paleontológicos Local 

Presença de estrutura geológica de interesse científico Local 

Alta Influência da cavidade sobre o sistema cárstico Local 

Presença de inter-relação da cavidade com alguma de relevância máxima Local 

Reconhecimento do valor estético/cênico da cavidade Local 

Visitação pública na cavidade Local 

Volume da cavidade Local e Regional 

Projeção horizontal da cavidade Local e Regional 

Área Local e Regional 

Desnível Local e Regional 

Presença de composição singular da fauna Regional 

Presença de singularidade dos elementos faunísticos da cavidade Regional 

Riqueza de espécies Regional 

Diversidade de espécies Regional 

Presença de espécie rara Regional 

Presença de troglóbios que não sejam considerados raros, endêmicos ou relíctos  Regional 

Presença de drenagem subterrânea Regional 

Presença de lago Regional 
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Diferentemente da IN nº 02/09/MMA, a legislação vigente atribui para cada variável da 

Tabela 2 um peso e uma contribuição em porcentagem. Além disso todos os atributos estão 

separados em grupos de acordo com suas características. Sendo que para o enfoque 

regional as variáveis são agrupadas em 4 grupos distintos e para o enfoque local em 8 

grupos. 

 

A multiplicação do peso de cada atributo pela sua contribuição em porcentagem fornece um 

resultado parcial. O resultado final é o somatório dos parciais, que deve ser comparado com 

um valor base estipulado pela IN. O resultado final somente será ponderado na classificação 

de relevância, se seu valor for igual ou exceder 30% do resultado pré-estabelecido, isso para 

cada grupo, conforme é exemplificado na Tabela 3 (BRASIL, 2017). 

 

Tabela 3. Método de avaliação de atributos e suas variáveis (Fonte: IN n° 02/17) 

Atributos 
relacionados à 
espécie 

Parâmetros 
para 
avaliação 

Peso 
(P) 

Contribuição 
(C) (%) 

Resultado 
parcial (Rp) 
(P x C) 

Resultado 
final (Σ Rp) 

Resultado 
minimamente 
significativo para 
ser considerado na 
classificação do 
grau de relevância 

Presença de espécie 
rara 

Presença 3 
50 0 

0 90 

Ausência 0 

Presença de 
troglóbios que não 
sejam considerados 
raros, endêmicos ou 
relictos 

Presença 3 

50 0 Ausência 0 

 

A determinação da importância dos atributos das cavidades naturais é realizada com base no 

número de grupos de atributos minimamente significativos. Por meio dessa análise os 

atributos são classificados com relevância acentuada, significativa e baixa, isso nos dois 

enfoques, local e regional. A Tabela 4 apresenta a metodologia utilizada para essa 

classificação. 
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Tabela 4. Classificação de importância relativa aos atributos da cavidade natural subterrânea avaliados sob os 

enfoques local e regional (Fonte: IN n°02/17) 

Importância 

Número de grupos de atributos considerados minimamente 
significativos para a classificação do grau de relevância 

 Enfoque local 

 

 

 

 

 

Enfoque regional 

 Acentuada 4 a 8 2 a 4 

Significativa 1 a 3 1 

Baixa 

 

 

0 0 

 

Após a definição da importância dos atributos, obtém-se a classificação do grau de 

relevância. Essa caracterização é realizada iniciando-se com a análise das configurações dos 

atributos sob enfoque regional quanto a importância dos mesmos e, posteriormente, sob 

enfoque local, assim como descrito no anexo IV da IN e ilustrado no diagrama da Figura 13 

(BRASIL, 2017). 

 

 

Figura 13. Chave de classificação do grau de relevância de cavidades (Fonte: IN n°02/17) 
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Desta forma, cavidades de alto grau de relevância são aquelas cuja importância de seus 

atributos seja considerada acentuada sob enfoque local e regional; ou acentuada sob 

enfoque local e significativa sob enfoque regional.  

 

Cavidades de médio grau de relevância são aquelas cuja importância de seus atributos seja 

considerada acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou significativa sob 

enfoque local e regional. E cavidades de baixo grau de relevância são aquelas cuja 

importância de seus atributos seja considerada significativa sob enfoque local e baixa sob 

enfoque regional; ou baixa sob enfoque local e regional. 

 

A dimensão é outra característica que interfere na classificação de uma cavidade sobre seu 

grau de relevância. O Art. 12 da IN n° 02/2017/MMA deixa claro que cavernas com menos de 

cinco metros de desenvolvimento linear serão classificadas com grau de relevância baixo, no 

caso de comprovada inexistência de alguns aspectos, tais como (BRASIL, 2017): 

 Zona afótica;  

 Destacada relevância histórico-cultural ou religiosa;  

 Presença de depósitos químicos, clásticos ou biogênicos de significativo valor 

científico, cênico ou ecológico; ou  

 Função hidrológica expressiva para o sistema cárstico. 

 

2.6 Compensação Espeleológica 

 

De acordo com Decreto n° 6.640/2008, a compensação espeleológica é aplicada apenas em 

cavidades com grau de relevância alto e médio, pois cavidades de máxima relevância não 

poderão sofrer impacto negativo irreversível e as cavidades de baixa relevância ficam isentas 

de compensação espeleológica (BRASIL, 2008). 

 

Segundo o decreto, umas das formas de compensação espeleológica é a preservação de 

outras cavidades para restituir as cavidades que serão suprimidas. No caso de 

empreendimento que cause impacto irreversível negativo para cavidades de alta relevância 

deverá ser preservada outras duas cavidades de mesmo grau de relevância, de mesma 

litologia e com atributos similares e em caráter permanente. Deverá também, sempre que 
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possível, esta preservação ser efetivada em área contínua e no mesmo grupo geológico da 

cavidade que sofreu o impacto (BRASIL, 2008). As duas cavernas preservadas passarão a ser 

consideradas cavidades testemunho e o seu grau de relevância mudará de alto para máximo 

(CECAV, 2019). 

 

Para impactos em cavidades de média relevância, o decreto estabelece a adoção de ações 

que contribuam para a preservação e o uso adequado do patrimônio espeleológico 

brasileiro, principalmente afim de resguardar as cavernas com grau de relevância máximo e 

alto (BRASIL, 2008). 

 

Caso não haja possibilidade de preservar outras cavidades como cavidades testemunho, na 

área do empreendimento, cabe ao ICMBio, de comum acordo com o empreendedor, definir 

“outras formas de compensação” para resguardar o patrimônio espeleológico (BRASIL, 

2008). 

 

Salienta-se que “outra forma de compensação” deve ser entendida como uma possibilidade 

de compensação espeleológica em área distinta a área do empreendimento e não como 

uma circunstância que descarte a preservação de outras cavidades de alta relevância. 

 

A primeira metodologia para definição de “outras formas de compensação” ocorreu em 

2012 com a publicação da IN n° 30/MMA. Esta legislação trouxe propostas de compensação 

para cavidades com grau de relevância alto, com o objetivo de proteger o patrimônio 

espeleológico. A compensação deveria contemplar ao menos uma das possibilidades 

determinada na IN, obedecendo a seguinte ordem de prioridade (BRASIL, 2012):  

I. Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, em área de propriedade 

do empreendedor; 

II. Criação de unidade de conservação de proteção integral, incluindo a elaboração dos 

estudos necessários, bem como a aquisição e a doação ao Instituto Chico Mendes das 

propriedades; 

III. Regularização fundiária e demarcação de áreas de ocorrência do patrimônio 

espeleológico em unidades de conservação. 
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Ficou acordado ainda que a ordem de compensação descrita nos incisos I a III poderia ser 

alterada, desde que a autoridade competente julgasse necessário e que o pedido fosse 

devidamente fundamentado. De forma complementar as propostas poderiam abranger 

ainda: a elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo em unidades de 

conservação, desenvolvimento de pesquisas necessárias para conservação e uso sustentável 

do patrimônio espeleológico brasileiro e compra de bens e serviços utilizados na 

implantação, gestão, monitoramento e proteção do patrimônio espeleológico (BRASIL, 

2012).  

 

Estas “outras formas de compensação espeleológica” foram bastante utilizadas, ajudando no 

licenciamento de vários empreendimentos mineiros. Timo (2018) enumera algumas formas 

de compensação que foram definidas com base nessa IN n° 30/2012/MMA, tais como:  

 A criação do Projeto Arcos-Pains Espeleologia (PROAPE);  

 Criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) na região dos municípios 

de Arcos, Doresópolis e Pains (MG); 

 Criação do Repositório Espeleológico; 

 Resgate Arqueológico da Lapa do Fogão; 

 Criação da RPPN Candeia e da RPPN Baixada das Crioulas; 

 Criação do Laboratório Espeleológico da Serra do Espinhaço Meridional /LESPE 

(Convênio UFVJM); 

 Elaboração do Plano de Manejo Espeleológico da Gruta do Salitre. 

 

Mesmo com as várias formas de compensação trazidas pela IN n° 30/MMA de 2012, havia 

ainda um grande impasse a ser resolvido quanto a metodologia para a determinação do 

montante a ser investido no Programa Nacional de Conservação do Patrimônio 

Espeleológico (PNCPE). Em 24 de janeiro de 2017 foi publicada a IN n° 01/MMA que 

substituiu a IN n° 30/2012/MMA e que atualizou os procedimentos para a definição dessas 

“outras formas de compensação” ao impacto negativo irreversível apenas em cavidade de 

alta relevância.  
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De acordo com essa nova legislação, as “outras possibilidades de compensação” são 

medidas e ações voltadas para o conhecimento e a preservação das cavidades no território 

brasileiro, que compreenderão em (BRASIL, 2017): 

I. Realização de ações que garantam a preservação de cavidades naturais subterrâneas, 

tal como, a criação e gestão de unidades de conservação da categoria Reserva 

Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou da consolidação territorial de unidades de 

conservação administradas pelo poder público. 

II. Investimento financeiro no Programa Nacional de Conservação do Patrimônio 

Espeleológico (PNCPE). 

 

Esta IN manteve a compensação de duas cavidades por cada uma suprimida. Mas, uma 

novidade trazida por essa legislação, foi a possibilidade de preservação de cavidades de 

litologias diferentes daquela suprimida e a capacidade de preservação de cavidade de 

máxima relevância, como cavidades testemunho. 

 

Em se tratando de cavidade de alta relevância a primeira opção para a compensação é a 

utilização de cavidades de mesma litologia e com atributos semelhantes daquela suprimida, 

sendo estabelecido a conservação de duas cavidades de alta relevância para cada cavidade 

suprimida (2:1). No caso da compensação por meio de cavidade de máxima relevância, a 

proporção é de 1:1, ou seja, preservação de uma cavidade de máxima para uma cavidade de 

alta relevância suprimida (BRASIL, 2017). 

 

O acordo firmado entre o agente causador de impacto em cavidades naturais subterrâneas e 

o órgão licenciador varia da seguinte forma: 

 ICMBio: Ocorre acordo com o ICMBio apenas em casos de supressão de cavidades de 

alta relevância no qual não é possível fazer a compensação na proporção de 2:1, 

sendo necessário utilizar “formas de compensação espeleológica”. 

 Órgão ambiental estadual/IBAMA: Em casos de impacto irreversível em cavidades de 

média relevância, ou impacto de cavidades de alta relevância em que é possível de 

fazer a compensação 2:1 na área do empreendimento, o acordo é firmado com o 

órgão licenciador de cada estado ou com IBAMA.  
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Portanto, em se tratando de cavidades de alta relevância e não havendo a possiblidade 

comprovada de compensação por cavidades testemunho em mesma litologia, com atributos 

similares e localizadas na área do empreendimento, a compensação ocorrerá através de 

“outras formas de compensação" estabelecida pela IN n° 01/MMA de 2017. Aplica-se a 

metodologia de compensação da seguinte maneira: 

 Conservação de duas cavidades de alta relevância, para uma cavidade de alta 

relevância e com similaridade de atributos da cavidade suprimida, obedecendo a 

proporção 2:1; 

 Conservação de uma cavidade de máxima, para uma cavidade de alta relevância e 

com similaridade de atributos da cavidade suprimida, obedecendo a proporção 1:1.  

 

Em ambos os casos é necessário a criação RPPN para conservação das cavidades preservadas 

ou da consolidação territorial de unidades de conservação administradas pelo poder público. 

Além disso, fica também estabelecida a obrigatoriedade de investimento em dinheiro no 

PNCPE, que é calculado de acordo com os atributos da cavidade suprimida. 

 

Quando da compensação de cavidades de mesma litologia daquela suprimida, o valor de 

investimento no PNCPE será reduzido em 50% (BRASIL, 2017). O diagrama da Figura 14 

sumariza as possibilidades de compensação espeleológica para proteção de ambientes 

cavernícolas, variando conforme o grau de relevância das cavidades. 
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Cavidade de  

Baixa 
Relevância

Não é passivel 
de 

compensação.

Não é passivel 
de 

compensação.
Acões que contribuam 
para preservação e uso 

adequado do pratrimônio  
espeleologico brasileiro. 

Este acordo é firmado 
com orgão ambiental 
estadual e não com o 

ICMBio.

Primeira forma de compensação 
são duas cavidades preservadas 

para uma impactada (2: 1), isso 
com atributos similares e na 

área do empreendimento.
Caso não haja essa 
possibilidade, será empregada 

"outras formas de 

compensação espelológica"

junto ao ICMBio.

Outras Formas de Compensação Espelológica - ICMBio

Conservação de 1 cavidade de máxima 
relevância para 1 cavidade de alta

relevância suprimida, com atributos 

similares . Além da criação  de RPPN   

para conservação da cavidade (s) 
preservada (s) como cavidade (s) 
testemunho ou a consolidação territorial 

de unidades de conservação 
administradas pelo poder público.

+
Investimento em dinheiro no  PNCPE 

que é calculado de acordo com os 
atributos presentes na cavidade
suprimida.

Conservação de 2 cavidades de alta 
relevância para 1 cavidade de alta

relevância suprimida com atributos 

similares . Além da criação  de RPPN   

para conservação das cavidades 
preservadas como cavidades testemunho 
ou a consolidação territorial de unidades 

de conservação administradas pelo poder 
público.

+
Investimento em dinheiro no  PNCPE 

que é calculado de acordo com os 
atributos presentes na cavidade
suprimida.

Cavidade de  

Máxima
Relevância

Compensação Espeleológica 

Cavidade de  

Alta 
Relevância

Cavidade de  

Média 
Relevância

 

Figura 14. Diagrama de compensação espeleológica baseado na legislação vigente no momento 
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As propostas de compensação espeleológica através de “outras formas de compensação” 

são julgadas pelo ICMBio que, após a análise, manifesta-se por:  

1. Aceitar a proposta integralmente;  

2. Aceitar a proposta parcialmente e apresentar complementações; 

3. Rejeitar integralmente a proposta e apresentar contraproposta. 

 

Quando a compensação espeleológica compreender a criação e gestão de RPPN, os 

procedimentos necessários para tal ação devem incluir todas as condutas e estudos 

essenciais para a elaboração e implantação do plano de manejo da unidade. A dimensão da 

área da RPPN deve assegurar a integridade física e a manutenção do equilíbrio ecológico das 

cavidades, garantindo a conservação dos atributos existentes, isso em caráter permanente. 

A localização destas reservas deverá ser, preferencialmente, em regiões indicadas pelo 

Instituto Chico Mendes como prioritárias para conservação do patrimônio espeleológico e 

em âmbito federal (BRASIL, 2017). 

 

Para compensação espeleológica que envolva casos de consolidação territorial de unidades 

de conservação administradas pelo poder público, a escolha do local para o investimento 

deve ser realizada a fim de contemplar propriedades existentes no interior da unidade que 

correspondam à área necessária para garantir a conservação das cavidades (BRASIL, 2017). 

 

O recurso financeiro a ser investido no PNCPE é estipulado conforme o grau do impacto 

ambiental ao patrimônio espeleológico causado pelo empreendimento. Esse grau de 

impacto deve ser calculado considerando os atributos que decorrem em cada uma das 

cavidades suprimidas. Assim, é atribuída uma quantidade de pontos para cada tipo de 

atributo, a ser somado, gerando um total de pontos. A quantidade de pontos define o grau 

de impacto gerado ao ambiente cavernícola (BRASIL, 2017). 

 

Há duas maneiras de calcular o grau de impacto gerado por um empreendimento ao 

patrimônio espeleológico e o montante a ser investido no PNCPE e que dependem do 

método utilizado para determinar o grau de relevância das cavidades.  
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Para processos protocolados antes da publicação da IN nº 02/2017/MMA, utiliza-se a 

metodologia antiga estipulada pela IN nº 02/2009/MMA. Isto se justifica, porque para 

adequar esses processos a atual IN exige-se trabalho de campo, o que onera, ainda mais, o 

licenciamento dos projetos. Portanto, para processos protocolados antes da publicação da 

nova IN e que não foram analisados, prevalece e permanece a análise pelo órgão licenciador 

conforme a metodologia descrita na IN nº 02/2009/MMA. 

 

Para cavidades que tiveram o seu grau relevância determinado por meio da IN nº 

02/2009/MMA, os pontos para definir o grau de impacto são atribuídos da seguinte forma: 

 Um ponto para cada atributo entre os listados no art. 10 da Instrução Normativa 

MMA nº 2, de 20 de agosto de 2009; 

 Dois pontos para cada atributo entre os listados nos artigos 8º e 9º da Instrução 

Normativa MMA nº 2, de 2009; 

 Quatro pontos para cada atributo entre os listados no artigo 7º da Instrução 

Normativa MMA nº 2, de 2009. 

 

Posteriormente, multiplica-se a quantidade de pontos pela quantia estipulada. Desta forma, 

tem-se o valor a ser investido no PNCPE, conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5. Valoração do investimento no Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico por 
cavidade mediante a impacto negativo irreversível para cavidades que tiveram seu grau de relevância atribuído 

através da IN nº 02/2009 (Fonte: IN nº 01/2017) 

Quantidade de Pontos 
Valor que deve ser investido no Programa Nacional de Conservação do 

Patrimônio Espeleológico 

Até 59 pontos Número de pontos multiplicado por 10 salários mínimos 

60 pontos até 199 Número de pontos multiplicado por 20 salários mínimos 

200 pontos até 399 Número de pontos multiplicado por 30 salários mínimos 

Acima de 400 pontos Número de pontos multiplicado por 40 salários mínimos 

 

Para as cavidades que tiveram seu grau de relevância calculados por meio da metodologia 

presente na IN  02/2017/MMA, o grau do impacto é definido por meio da somatória dos 

valores finais encontrado em cada um dos enfoques, local e regional. A partir da quantidade 

de pontos presente nas cavidades valora-se o investimento no PNCPE, atendendo a seguinte 

regulamentação, conforme a Tabela 6 (BRASIL, 2017). 
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Tabela 6. Valoração do investimento no Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico por 
cavidade mediante a impacto negativo irreversível para cavidades que tiveram seu grau de relevância atribuído 

através da IN nº 02/2017 (Fonte: IN nº 01/2017) 

Quantidade de Pontos 
Valor que deve ser investido no Programa Nacional de Conservação do 

Patrimônio Espeleológico 

Até 2.000 pontos Número de pontos multiplicado pelo valor de 0,5 salário mínimo 

2.001 pontos até 4.000 Número de pontos multiplicado pelo valor 1,0 salário mínimo 

4.001 pontos até 7.000 Número de pontos multiplicado por 1,25 salários mínimos 

Igual 7.001 ou superior  Número de pontos multiplicado por de 1,5 salários mínimos 

 

De acordo redação da IN n° 04 de 2017 que acrescentou o art. 5-A à Instrução Normativa nº 

01 de 24 de janeiro de 2017, em caso de compensação por meio de preservação de 

cavidades da mesma litologia daquelas que serão suprimidas, o investimento necessário, 

estipulado pela legislação, no PNCPE será reduzido pela metade (BRASIL, 2017). 

 

Segundo dados do Anuário Estatístico do Patrimônio Espeleológico de 2019, a autorização 

de impacto negativo irreversível, fornecida pelos órgãos licenciadores, foi dada para apenas 

363 cavernas até o momento, correspondendo a 1,7% do total de cavidades cadastradas no 

CANIE (ICMBio, 2020). 

 

Desse total de autorizações de supressão, 124 estão localizadas no Pará, 182 em Minas 

Gerais, 28 na Bahia, 22 no Maranhão, 5 em São Paulo e 2 no Paraná. Sobre o tipo de 

atividade impactante 93% estão presentes na mineração, 6% em Usinas Hidrelétricas (UHE) 

e apenas 1% perto de rodovias (Figura 15) (ICMBIO, 2020). 

 

 

Figura 15. Cavernas com autorização de impacto, Mineração, Ferrovia e UHE (Fonte: ICMBIO, 2020) 
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Quanto à litologia, 90% das cavernas suprimidas ocorreram em formação ferrífera, 6,61% 

em arenito e 3,31% em rochas carbonáticas. Destas cavidades, 56% tiveram a compensação 

destinada à conservação de cavidades testemunho, 25% em atendimento a outras formas de 

compensação e 6% em investimentos que contribuam para a conservação e uso adequado 

do patrimônio espeleológico, conforme mostrado no gráfico Figura 16. 

 

 

Figura 16. Cavernas com autorização de impacto e destinação da compensação espeleológica e suas formas de 
compensação (Fonte: ICMBIO, 2020) 

 

2.7 Cava Final 

 

As minas a céu aberto ocorrem nos projetos de mineração em dimensões e formatos 

variados, assim como é diverso o corpo mineral de cada empreendimento. A delimitação da 

cava final dos empreendimentos mineiros é uma etapa importante, visto que é por meio 

desta definição, que é estimado o montante de estéril e minério movimentados na 

operação. Esta fase tem relação direta com a economia do projeto, fazendo com que 

estudos mal elaborados resultem em prejuízos. Cabe salientar, que o modelo ideal de cava 

deve ser aquele otimizado, conhecido como cava ótima (HARTMAN e MUTMANSKY, 1987). 

 

Segundo Carmo (2001), é de grande relevância a qualidade dos inputs utilizados para 

definição da cava final, além da utilização de modelos matemáticos. Os aspectos que 

influenciam cada empreendimento mineiro podem variar e são geralmente fatores: 
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 Mercadológicos; 

 Geológicos; 

 Geotécnicos; 

 Tecnológicos; 

 Operacionais; 

 Econômicos, e 

 Ambientais. 

 

A modelagem de blocos tornou-se um instrumento essencial para a engenharia de minas, 

isso devido ao desenvolvimento da tecnologia computacional, assim como dos modelos 

matemáticos empregados no planejamento de lavra. Esta técnica de modelagem retrata o 

corpo mineral por meio de blocos, no qual são armazenadas informações que serão 

utilizadas durante o processo de lavra (HUSTRULID e KUCHTA, 2013). 

 
A criação do modelo se inicia com a elaboração de um bloco tridimensional com tamanho 

apto para cobrir completamente a área de interesse, sendo baseado nas particularidades do 

corpo mineral e no conjunto de informações à disposição. A próxima etapa do processo é a 

divisão deste bloco em blocos tridimensionais menores, que podem ser de diferentes 

dimensões e formatos (SME, 2011). 

 

O valor econômico dos blocos é calculado levando os fatores econômicos do 

empreendimento. Segundo Carmo (2001) os blocos podem ser representados por: 

 Receita (R): valor atribuído à venda do bloco; 

 Custos Diretos (CD): Custos ligados diretamente ao bloco, perfuração, detonação, 

carregamento e transporte, entre outros; 

 Custos Indiretos (CI): Custos que não podem ser atribuídos diretamente aos blocos, 

tais como, valores de salários de funcionários, compra de equipamentos, 

manutenção dos mesmos, entre outros. 

 

Os custos de um empreendimento mineiro podem variar de acordo com as peculiaridades 

de cada projeto. De acordo com Pinto e Dutra (2008) estes valores são segregados 

essencialmente em tipos, sendo eles: 
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 Custos de capital: São custos relativos aos investimentos feitos na infraestrutura da 

mina e na planta de processamento do bem mineral. 

 Custos operacionais: São os custos vinculados às operações de produção como 

perfuração, desmonte, transporte, operações de beneficiamento, etc. 

 Custos gerais e administrativos: Custos de supervisão, despesas administrativas, 

levantamento topográfico e geologia de mina, bombeamento, desmonte para 

desenvolvimento, taxas, seguros, ensaios, depreciação da planta, etc. Normalmente 

esses custos são considerados em uma base anual.  
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3    MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A primeira etapa deste estudo envolveu uma detalhada revisão bibliográfica com foco na 

legislação ambiental sobre proteção de cavidades e do conteúdo que trata da compensação 

espeleológica em cunho federal. 

 

Em seguida foi realizado o levantamento das medidas de compensação espeleológica 

adotadas pelo órgão federal competente, ICMBio, quanto aos casos de compensação 

espeleológica utilizando-se as “outras formas de compensação”, conforme descrito na 

Instrução Normativa do MMA, n° 01/2017. Nesta fase foram avaliados os acordos firmados 

entre o órgão federal e grandes empresas de mineração, sendo avaliados os impactos de 

cada decisão, objetivando determinar as medidas compensatórias mais adotadas nos 

últimos anos. A base de dados analisada foi acessada da plataforma SEI do ICMBio por meio 

de uma solicitação de acesso externo. Trata-se de dados públicos, disponíveis ao cidadão 

para consulta. 

 

Para complementação do estudo, foi conduzida uma análise da influência que as cavernas 

têm em empreendimentos mineiros, tendo como base as cavidades presentes na área de 

estudo a Fazenda Gogo — área de proteção ambiental da Vale, localizada no município de 

Mariana/MG, no Quadrilátero Ferrífero. Para tal estudo, utilizou-se um banco de dados de 

valoração do grau de relevância das cavidades e foi inserido um modelo de blocos geológico, 

com dados reais de forma a simular uma jazida de minério de ferro para possibilitar o cálculo 

do valor econômico da reserva mineral. 

 

A área da Fazenda do Gogo, contém cavidades com diferentes graus de relevância. 

Diferentes modelos de cava foram gerados, com base na legislação de proteção às 

cavidades, no grau de relevância, com intuito de promover uma análise do impacto da 

compensação pela supressão de cavidades na viabilidade de uma mina. Para tal, avaliou-se 

as cavidades presentes na área e calculou-se o custo de compensação espeleológica para 

fins supressão de acordo com a Instrução Normativa do MMA, n° 01/2017. Para avaliar o 

impacto das cavidades foi analisada a reserva resultante em cada cava final gerada. Para 
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geração das cavas e análise da reserva lavrável, utilizou-se o software de planejamento de 

lavra NPVS Datamine®. Por fim, realizou-se uma análise da viabilidade econômica através de 

fluxo de caixa. A Figura 17 descreve toda a metodologia utilizada neste estudo. 

 

Metodologia

Mapeamento das Medidas de 

Compensação Espeleológica 

Adotadas Pelo ICMBio

Revisão 

Bibliográfica 

Detalhada

Estudo de 

Caso 

Análise Descritiva das 

Cavidades e do Grau 

de Relevância

Análise

Econômica 

Determinação da 

Compensação 

Espeleológica

Determinação 

da Cava Final 

Análise com 

Fluxo de Caixa

 

Figura 17. Fluxograma global da metodologia 

 

3.1 Mapeamento das Medidas de Compensação Espeleológica Adotadas Pelo 
ICMBio 

 

Esta etapa envolveu o levantamento das principais medidas de compensação espeleológica 

realizadas pelas grandes empresas de mineração nos últimos anos no Brasil. Os dados foram 

fornecidos pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas do ICMBio (CECAV). 
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Os Termos de Compromisso Ambiental (TAC) e os Termos de Compromisso de Compensação 

Espeleológica (TCCE) firmados entre as empresas e o órgão federal foram analisados para 

levantar as principais medidas de compensação empregadas nos últimos anos. Os acessos 

aos processos foram executados por meio da plataforma SEI do Instituto Chico Mendes de 

Conservação de Biodiversidade (ICMBio). A Tabela 7 abaixo sumariza os processos 

analisados.  

 

Tabela 7. Processos de compensação espeleológica 

Empresa Ano Processo ICMBio Projeto 

Bahia Mineração 2010 02070.004496/2010- 72 
Complexo Minerário Pedra de 
Ferro 

Ferrous Resources  2012 02667.000005/2012- 76 Mina Viga 

Gerdau 2013 02667.000006/2013- 00 Mina Várzea do Lopes 

Anglo American 2015 0267.000006/2015- 63 Otimização Mina do Sapo 

Vale 2017 02667.000110/2017- 10 

"Ampliação dos Corpos N4 e N5, 
Serra Norte - 
Complexo Minerador Ferro 
Carajás" 

Anglo American 2018 02667.000045/2018- 11 Extensão Mina do Sapo 

 

3.2 Estudo de Caso  

 

O banco de dados da Fazenda Gogo foi escolhido em função da geologia (formação ferrífera) 

e presença de cavidades já valoradas quanto à relevância. Ademais, a empresa Vale 

disponibilizou todos os estudos de prospecção espeleológica, assim como a determinação do 

grau de relevância das cavidades que foram elaborados segundo a metodologia da IN do 

MMA n° 02/2009. 

 

A Fazenda Gogo está localizada na região do Morro do Santana, situada no município de 

Mariana – MG. Esta região abriga um conjunto expressivo de estruturas correlatadas à 

história mineral ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, posicionada dentro do Quadrilátero 

Ferrífero — porção centro-sul do estado de Minas Gerais que apresenta uma grande 
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quantidade de riqueza minerais, tais como, ferro, ouro e manganês (SANTOS, 2008). Do 

ponto de visto geológico o Quadrilátero Ferrífero situa-se na porção meridional do Cráton 

São Francisco e a unidade é datada da idade Brasiliana, rodeada por cinturões orogênicos 

brasilianos vergentes para o seu interior (ALMEIDA, 1977). 

 

Em relação à composição lito-estratigráficas do Quadrilátero, Santos (2008) afirma que a 

região é integrada por três grandes unidades, sendo elas os complexos metamórficos de 

rochas cristalinas, as sequências vulcano-sedimentares do tipo "Greenstone Belt" de idade 

Arqueana (Supergrupo Rio das Velhas), as coberturas sedimentares plataformais de idade 

Proterozóica Inferior (Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi) e as coberturas sedimentares 

Fanerozóicas. 

 

A Figura 18 representa a localização da área (Fazenda Gogo) em relação aos municípios de 

Ouro Preto -MG e Mariana - MG. 

 

Figura 18. Mapa de localização da área de que contém as cavidades utilizadas neste estudo (Fonte: Banco de 
dados, UFOP, 2020) 
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A metodologia para a análise do impacto da compensação pela supressão de cavidades no 

estudo de caso da Fazenda Gogo seguiu 3 etapas: (1) análise descritiva das cavidades e do 

grau de relevância, (2) determinação da compensação espeleológica e (3) realização da 

análise econômica. 

 

3.2.1 Análise Descritiva das Cavidades e do Grau de Relevância  

 

Tanto a prospecção da área, quanto a determinação do grau de relevância das cavidades 

presentes na Fazenda Gogo foram realizadas por empresas de consultoria contratada pela 

Vale. A metodologia utilizada compreendeu: 

 O reconhecimento geral da área para delimitação dos locais de maior potencial 

espeleológico.  Seguido do detalhamento da malha de caminhamento e realização de 

caminhamentos para identificação das feições locais favoráveis à ocorrência de 

cavidades como afloramentos e abatimentos. Áreas onde a litologia ou os padrões 

morfológicos do relevo apresentavam baixo potencial de ocorrência de cavernas, o 

caminhamento da prospecção foi realizado de forma extensiva. 

 A caracterização detalhada de cada caverna localizada, por meio de uma Ficha de 

Cadastro de Cavidades Naturais Subterrâneas (CNS), abordando atributos 

Geoespeleológicos, Histórico-cultural e Bioespeleológico, além de registro 

fotográfico. Também foi realizado um croqui para cada estrutura, a fim de definir 

suas dimensões. Quanto ao meio físico, foram avaliados os atributos morfológicos, 

espeleométricos, geológicos, geomorfológicos e hidrológicos. Além disso, foram 

analisados os aspectos socioeconômicos, culturais e o estado de conservação das 

cavernas e de seu entorno, assim como os dados bióticos.  

 A determinação do grau de relevância das cavidades ocorreu por meio dos dados de 

campo coletados, conforme a metodologia descrita na IN do MMA, n° 02/2009, visto 

que esse estudo foi realizado em 2015 e ainda não estava vigente a do MMA, n° 

02/2017.  

 A classificação de cada cavidade em relação ao seu grau de relevância por meio de 

comparação sob enfoque local e regional. Na escala local foi considerado o conjunto 

de cavidades conhecidas na Unidade Geomorfológica Quadrilátero Oriental. Na 
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escala regional foi considerado o conjunto de cavidades conhecidas na Unidade 

Espeleológica do Quadrilátero Ferrífero-Conceição. 

 

3.2.2 Determinação da Compensação Espeleológica 

 

Nesta etapa utilizou as informações dos estudos, anteriormente, realizados e fornecidos pela 

Vale, levando em consideração os atributos presentes em cada uma das cavidades. Para a 

determinação da compensação espeleológica considerou-se que todas as cavidades de alta 

relevância serão compensadas por meio de “outras formas de compensação” e utilizou-se a 

metodologia descrita na IN do MMA, nº 01/2017.  

 

Foi tomado como base a classificação de cada cavidade quanto ao seu grau de relevância. 

Para cavidades com máximo grau de relevância não foi calculada a compensação 

espeleológica, visto que este tipo de estrutura não pode sofrer impacto negativo irreversível. 

Para cavidades com alto grau de relevância a compensação espeleológica considerou o custo 

para preservar 2 (duas) cavidades testemunhos de alta relevância, e o montante a ser 

investido no Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico (PNCPE).  

 

Para cavidades de médio grau de relevância, conforme disposto no Art. 4º, § 4º do Decreto 

n° 6.640/2008, o empreendedor deverá realizar medidas e ações que contribua para a 

preservação e a utilização de forma adequada do patrimônio espeleológico brasileiro, 

principalmente a conservação de cavidades testemunho de máximo e alto grau de 

relevância, que deverão ser definidas pelo órgão licenciador (BRASIL,2008).  

 

Atualmente não existe um valor fixo para compensação de cavidades de média relevância, 

mas tem-se observado, além de compensação de outras cavidades como testemunho, o 

acordo de financiamento de bolsas parar o desenvolvimento de pesquisas espeleológicas. 

Portanto, o valor utilizado neste estudo, para compensação deste tipo de cavidade foi de R$ 

50.000,00 (Cinquenta mil reais), referente ao financiamento de uma bolsa de mestrado e 

taxas. Para cavidades de baixo grau de relevância não foi considerada nenhuma ação, visto 

que para esse tipo de estrutura a legislação atual não estabelece compensação. 
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A legislação cavernícola deixa claro, que em caso de compensação de cavidades de alta 

relevância, é obrigação no empreendedor criar uma unidade de conservação do tipo Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) para preservar as cavidades testemunho ou realizar 

a consolidação territorial de unidades de conservação administradas pelo poder público, 

além de fazer um investimento no Programa Nacional de Conservação do Patrimônio 

Espeleológico (PNCPE). Portanto, a compensação espeleológica por meio de “outras formas 

de compensação” firmada com o ICMBio é realizada em duas etapas, conforme descrito na 

IN do MMA, nº 01/2017. 

 

Quanto à unidade de conservação (UC), é importante salientar que a área total da reserva 

dever ser suficiente para garantir a preservação das cavidades, levando em consideração o 

raio de proteção. Outro ponto importante, é que este estudo é bastante complexo, e 

envolve uma equipe multidisciplinar para tal. 

 

Neste trabalho foi considerado que a primeira etapa da compensação se dará via criação da 

RPPN. Além disso, foi realizada uma simplificação para a determinação da área final da UC, 

devido à falta de expertise e a complexidade do tema. Desta forma, a dimensão da RPPN 

será três vezes a área total de todas as cavidades suprimidas, sendo o valor o utilizado para o 

raio de proteção igual a 250 m.  

 

Para determinar o montante gasto na compra do terreno da unidade de conservação foi 

utilizado um valor médio do hectare de terra igual a R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Houve esta 

necessidade, pois, o valor por hectare varia de região para região no país, sendo influenciado 

por uma série de fatores, tal como a especulação fundiária por meio do superficiário. Em 

alguns casos, o superficiário inflaciona o valor de mercado, ao saber do interesse da empresa 

de mineração pela área para compensação fundiária, florestal ou espeleológica e o valor 

empregado sofre variação. Portanto, a área final encontrada em hectares será multiplicada 

pelo valor em reais preestabelecido, chegando ao valor final. 

 

A segunda fase da compensação equivale ao montante a ser investido no Programa Nacional 

de Conservação do Patrimônio Espeleológico (PNCPE) e é definida conforme descrito na IN 
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do MMA nº 01/2017. Cabe destacar que a metodologia utilizada para definir os graus de 

relevância das cavidades utilizadas neste estudo foi a Instrução Normativa MMA nº 2, de 20 

de agosto de 2009. Partindo deste princípio, o primeiro passo a ser realizado é a definição do 

grau de impacto, no qual foi considerado os atributos ambientais observados em cada uma 

das cavidades, sendo atribuído: 

I. Um ponto para cada atributo entre os listados no art. 10 da Instrução Normativa 

MMA nº 2, de 20 de agosto de 2009;  

II. Dois pontos para cada atributo entre os listados nos artigos 8º e 9º da Instrução 

Normativa MMA nº 2, de 2009;  

III. Quatro pontos para cada atributo entre os listados no artigo 7º da Instrução 

Normativa MMA nº 2, de 2009. 

 

O somatório dos pontos referentes aos atributos presentes na cavidade define o grau de 

impacto gerado. Esse processo foi repetido para cada caverna encontrada na área de 

interesse de alta relevância. Em seguida, verificou-se em qual grau de impacto cada cavidade 

se enquadrava. E, posteriormente, atribuiu-se uma quantia em salários mínimos de acordo 

com o impacto gerado, da seguinte forma: 

I. Grau de impacto ao patrimônio espeleológico de até cinquenta e nove pontos deve 

ser atribuído o equivalente a dez salários mínimos para cada ponto.  

II. Grau de impacto ao patrimônio espeleológico entre sessenta e cento e noventa e 

nove pontos deve ser atribuído o equivalente a vinte salários mínimos para cada 

ponto.  

III. Grau de impacto ao patrimônio espeleológico entre duzentos e trezentos e noventa e 

nove pontos deve ser atribuído o equivalente a trinta salários mínimos para cada 

ponto.  

IV. Grau de impacto ao patrimônio espeleológico acima de quatrocentos pontos deve ser 

atribuído o equivalente a quarenta salários mínimos para cada ponto. 

 

A Figura 19 sumariza a metodologia utilizada para determinar o investimento no Programa 

Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico - PNCPE. 
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MONTANTE INVESTIDO NO PNCPE

Atribuição de pontos para cada atributo presente nas 

cavidades, conforme IN 02 /2009.

Somatória total dos pontos, definido assim o montante 
de pontos e o grau de impacto gerado.

Verificação do grau de impacto gerado por cada 
cavidade.

Atribuição de salários mínimos para cada ponto 
presente na cavidade, variando de acordo com o grau 

de impacto. 

 

Figura 19. Metodologia para determinação do montante a ser investido no Programa Nacional de Conservação 
do Patrimônio Espeleológico (PNCPE) 

 

3.2.3 Análise Econômica   

 

A análise econômica consistiu de duas etapas. A primeira envolveu a definição da cava final 

e sequenciamento de lavra, a fim de definir a quantidade de material presente em cada um 

dos cenários. O software de planejamento de lavra utilizado foi o NPVS Datamine ®. As 

informações obtidas na fase anterior, foram empregadas na segunda etapa, que 

compreendeu na aplicação de fluxo de caixa para o empreendimento, gerando resultados 

para cada cenário utilizado, avaliando caso a caso. 

 

Para estudo foram utilizados dois cenários distintos, variando a limitação da área da lavra, 

no qual as regiões foram carimbadas como restrições ambientais. Os cenários utilizados 

foram: 
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 Cenário I - Regido de acordo com a legislação atual de proteção de cavidades e

supressão apenas das permitidas por lei, levando em consideração o custo de

compensação espeleológica (apenas na etapa de fluxo de caixa).

 Cenário II - Considerando que todas as cavidades fossem de baixa relevância, não

sendo pertinente a compensação espeleológica e tão pouco restrição quanto a

supressão das estruturas.

Os cenários foram propostos a fim de comparar situações de mínima restrição e situação 

real.   

3.2.3.1 Determinação da Cava Final 

A partir do jazimento e da localização espacial das cavidades, foram elaborados dois projetos 

de cava final, considerando os dois cenários supramencionados. Para esta análise, foi 

utilizado um modelo de blocos que representa a reserva de minério de ferro localizada no 

"Quadrilátero Ferrífero", cujo mineral minério é a hematita. O banco de dados do jazimento 

possui as seguintes características: 

 Os teores de ferro, sílica, manganês, alumínio e fósforo;

 As densidades dos blocos, que variaram de 1,85 a 4,45 g/cm³;

 A localização espacial dos blocos;

 Dimensões dos blocos em X, Y e Z, com valores de 50 m, 50m e 10 m,

respectivamente;

 Tipo de rocha, classificando entre estéril, material pobre e rico. Os blocos que

continham alto teor de ferro (média de 54%) foram identificados com o número três,

os blocos que continham baixo teor de ferro (média de 7,5%) foram identificados

com o número dois os e os blocos sem a presença de ferro receberam o número um

como identificação.

O software utilizado foi NPVS Datamine ®, que representa a metodologia clássica de 

definição da cava final, sendo baseado no algoritmo Lerchs e Grossmann. A reserva lavrável 

foi definida considerando a massa total dos blocos e litologia de interesse, respeitando o 
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limite da topografia e a delimitação da cava final. O fluxo de trabalho do NPVS Datamine ® 

segue etapas sequenciais que serão descritas a seguir, assim como os parâmetros utilizados. 

 

Importação de dados 

Foi importado o modelo de blocos, topografia e as regiões de restrições ambientais, de 

máxima restrição e aquela que representa a situação real. 

 

Geração do Modelo Econômico  

Nesta etapa foram inseridos os valores econômicos e os destinos dos materiais da lavra e 

usina. Cabe destacar que foi utilizado simplificação, isso quanto aos valores de recuperação 

da lavra (%) e diluição da lavra (%). Os parâmetros utilizados foram (Tabela 8): 

 

Tabela 8. Parâmetros da geração do modelo econômico 

 
Parâmetros  

 
Valor 

Preço de Venda ($/t de Produto) – Todos os Produtos 70 

Custo de Venda ($/t de Produto) – Todos os Produtos 15 

Custo de Lavra ($/t de ROM) – Rocha Rica, Pobre e Estéril  3,5 

Custo de Beneficiamento ($/t de ROM) – Rocha Rica e Pobre 2,2 

Recuperação da Lavra (%) 100 

Diluição da Lavra (%) 0 

 

Geração das Cavas Aninhadas  

Foram geradas cavas por meio do algoritmo de Lerchs Grossman (LG). O objetivo foi definir a 

configuração que representa a cava com maior retorno, isso para os diferentes parâmetros 

econômicos. Foram utilizados os seguintes parâmetros (Tabela 9): 
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Tabela 9. Parâmetros da geração das cavas aninhadas 

 
Parâmetros  

 
Valor 

Taxa Anual de Desconto (%) 10 

Taxa Média de Produção (toneladas) 60.000.000 

Taxa de Incremento (%) 10 

Ângulo do Talude (graus) 45 

  Área da delimitação de restrição ambiental – Cenário I (ha) 26,3 

Área da delimitação de restrição ambiental – Cenário II (ha) 0 

 

Todas as etapas descritas foram realizadas para cada um dos cenários e a variação de inputs 

entre os casos ocorreu apenas em relação ao limite de restrição ambiental. 

 

Geração do Pushback 

A partir da cava final definida na etapa anterior, realizou-se a geração dos pushbacks a fim 

de respeitar as fases intermediarias baseadas em metas de produção, dentre as restrições já 

estabelecidas. Nesta etapa definiu como movimentação obrigatória de massa total um 

montante de 60.000.000 de toneladas de material anual.  

 

Sequenciamento  

Como última etapa, foi realizada o sequenciamento ano a ano de cada projeto.  

 

3.2.3.2 Análise com Fluxo de Caixa 

 

A definição da cava final permite identificar a reserva lavrável em termos de quantidade e 

qualidade. Entretanto a existência de cava final não determina a viabilidade econômica do 

empreendimento, nem mesmo se o projeto deve ser iniciado. Para analisar o potencial 

econômico da reserva é necessário pelo menos uma análise fundamentalista de fluxo de 

caixa. Após a definição das reservas lavráveis em cada cenário após a definição dos limites 

das cavas, foi analisada a viabilidade econômica do empreendimento, realizando análise de 
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fluxo de caixa dos projetos. Os parâmetros utilizados para a elaboração do fluxo de caixa 

foram: 

 

Produção de Estéril 

O valor encontrado foi calculado de acordo com software de planejamento de lavra. 

 

Produção de Minério 

O valor encontrado foi calculado de acordo com software de planejamento de lavra. 

 

Produção Total (ROM) 

O valor encontrado foi calculado de acordo com software de planejamento de lavra. 

 

Câmbio do Dólar  

Foi utilizado um valor de cambio de R$ 5,00. 

 

Custo de Produção de Estéril  

Para este parâmetro utilizou-se um valor de US$ 3,5 ou R$ 17,00 por tonelada (considerando 

custos diretos e indiretos). 

 

Custo de Produção de Minério  

Para este parâmetro foi utilizado um valor de US$ 5,7 ou R$ 28,50 por tonelada 

(considerando custos diretos e indiretos). 

 

Preço de Venda do Minério  

Preço utilizado foi de US$ 70,0 ou R$ 350,0 por tonelada (dependendo da cotação do dólar). 

 

Investimento Total para Operacionalização do Projeto 

Para este parâmetro foi tomado como base nos trabalhos do departamento estadunidense 

Bureau of Mines. Os valores foram ajustados no tempo e para economia brasileira pelo 

trabalho intitulado: Comparativo dos modelos de CAPEX para mineração, isso de acordo com 

o porte do empreendimento. 
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Investimento total para compensação espeleológica 

Para a compensação espeleológica foi considerado o valor encontrado de acordo com a 

metodologia descrita na legislação cavernícola, Instrução Normativa do MMA n° 01/2017.  

 

Tempo de vida útil do projeto  

A vida útil do projeto foi determinada tomando como base reserva total e a produção total 

preestabelecida. 

 

Produção total preestabelecida 

Foi considerado o target de 60.000.000 de toneladas do Run of Mine (ROM) anual para 

empreendimento de grande porte. 

 

Taxa Mínima de Atratividade  

Foi utilizada uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) para que o investimento no 

empreendimento fosse viável de 12%. 

 

Tributações Incidentes sobre a Mineração 

As atividades desenvolvidas no país estão sujeitas a tributações, sendo que os impostos 

podem ser federais, estaduais, municipais e contribuições sociais, variando caso a caso. As 

taxas e tributos podem incidir sobre o faturamento (receita bruta) e sobre os custos, sendo 

que o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e comunicação (ICMS), Imposto sobre Operações Financeiras 

(IOF), Programa Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS) incidem sobre a receita bruta e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),  

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Compensação Financeira de Recursos 

Minerais (CFEM) incidem sobre o lucro.  

 

A. ICMS – Tributo que incide sobre as operações de circulação de mercadorias e 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação, sendo de 

competência dos estados e do distrito federal. Atualmente o valor do ICMS para circulação 

interna no estado de Minas Gerais é de 18 %, aplicável na receita bruta. 
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B. PIS – O Programa de Integração Social (PIS) é aplicado sobre o faturamento bruto. 

Atualmente é aplicado 0,65% referente à arrecadação bruta. 

 

C. COFINS – A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) incide 

sobre o faturamento bruto. A alíquota aplicada é de 3,0% referente a arrecadação bruta. 

 

D. CSLL – O pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é obrigatório 

para as pessoas jurídicas e físicas. O percentual da CSLL é de 9% (nove por cento) para as 

pessoas jurídicas em geral.  

 

E. IRPJ - Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ). O percentual do IRPJ é de 

15% (quinze por cento) sobre o lucro apurado, com complemento de 10% para empresas 

que exceder lucro de R$ 20.000,00 / mês, totalizando uma alíquota de 25%. 

 

F. CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), deve 

ser paga por pessoa física ou jurídica, que estejam aptas a extrair bens minerais no Brasil. A 

CFEM é estimada tomando como base o valor do faturamento líquido, isso para situações 

que o produto mineral é vendido. O faturamento líquido é valor encontrado após a dedução 

de tributos, despesas com transporte e seguro aplicável no momento da comercialização. O 

percentual da CFEM é de 2% (dois por cento) para o minério de ferro. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta os resultados de mapeamento das medidas de compensação 

espeleológicas adotadas pelo órgão ambiental, assim como o estudo de caso. 

 

4.1  Mapeamento das Medidas de Compensação Espeleológica Adotadas Pelo 
ICMBio 

 

Esta etapa descreve os mapeamentos dos acordos para supressão de cavernas, firmados 

entre empresas do setor da mineração e o ICMBio nos últimos anos. Todos os processos 

analisados foram de compensação espeleológica utilizando-se o modelo “outras formas de 

compensação”. 

 

Foram analisados seis processos de compensação espeleológica por meio de “outras formas 

de compensação” para impactos irreversíveis em um montante de 41 cavidades, todas de 

alta relevância. Quase todos os processos avaliados neste estudo iniciaram com a 

apresentação de Propostas de Compensação Espeleológica pelas empresas junto ao ICMBio. 

 

Estas propostas foram pleiteadas com a apresentação de estudos técnicos, tais como: 

relatório de prospecção de cavidades na área de interesse, relatório de análise de relevância 

e justificativa da proposta apresentada, que deixava claro a impossibilidade de compensação 

espeleológica através de cavidades testemunho, na proporção 2:1, na área do 

empreendimento. Na maioria dos processos o ICMBio realizou uma contraproposta, para 

posteriormente a assinatura do termo de compromisso. A seguir são apresentados os 

detalhamentos de cada caso. 

Caso 1 - Bahia Mineração S.A   

 

Em 2010 a Bahia Mineração – Bamin solicitou junto ao ICMBio a autorização para supressão 

de 10 cavidades de alta relevância (PF-03, PF-05, PF-07, PF-10, PF-12, PF-13, PF-15, PF-17, 

PF-18 e PF-22) na área do Complexo Minerário Pedra de Ferro, situado no município de 
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Caetité – BA. Como resposta o órgão apresentou duas alternativas de compensação 

espeleológica, sendo elas: 

1. Readequação do empreendimento para atender plenamente, o referido decreto, ou 

seja, apresentar a quantidade de cavernas da mesma litologia a ser preservada na 

área do empreendimento, conforme previsto no Artigo 4°, parágrafo 1, do Decreto 

6.640/2008, obedecendo a proporção de 2:1. 

2. Preservação das cavidades PF22 e PF10, como cavidades testemunho e a não 

supressão das mesmas. 

 

Levando em consideração o que tange a legislação, a Bamin formalizou junto ao ICMBio 

justificativas técnicas para não aceitação das duas primeiras propostas apesentadas pelo 

órgão. Para primeira proposta apresentada pelo ICMBio, a empresa apresentou como 

justificativa que essa medida inviabilizaria a execução do plano de aproveitamento 

econômico (PAE) da jazida.  

 

Quanto à segunda proposta – a preservação de apenas duas cavidades como cavidades 

testemunho de um montante total de 10 –, a empresa justificou que a localização do corpo 

mineralizado e as circunstâncias geotécnicas do jazimento impediam a delimitação da área 

da cava, tornando impossível garantir a proteção destas duas estruturas.  

 

Portanto, não seria possível preservar as cavidades presentes na área do empreendimento 

sem inviabilizar o projeto da mina, visto que para a área da cava, não existia alternativas 

locacionais, sendo necessário a definição de uma outra forma de compensação. 

 

Mediante o impasse, o ICMBio apresentou uma terceira proposta que implicava na criação 

de Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, para a preservação do complexo 

de cavernas do Sistema Cárstico do Rio João Rodrigues, município de São Desidério/BA. A 

Bamin seria responsável por desenvolver todos os estudos necessários para a delimitação da 

unidade de conservação do grupo de proteção integral e, posteriormente, a regularização 

fundiária e doação da unidade ao poder público. Esta proposta foi aceita pela empresa, 
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culminando na formalização do Termo de Compromisso Ambiental em 01/04/2011 e 

publicado no DOU em 18/04/2011. 

 

Na definição do grau de relevância das cavidades presentes no projeto, a Bamin utilizou a 

metodologia descrita na Instrução Normativa MMA nº 02, de 20 de agosto de 2009. Quanto 

à definição da compensação espeleológica, utilizando outras formas de compensação, a 

empresa ficou à mercê da falta de metodologia, visto que apenas um ano após a assinatura 

do TCA foi publicada a Instrução Normativa nº 30. A falta de metodologia ficou evidenciada 

nos autos do processo. 

 

Posteriormente à formalização do acordo entre as partes, os estudos foram desenvolvidos e 

apresentados ao ICMBio, no qual foi definida que área total da unidade de conservação seria 

de 8.247,02 ha. A regularização fundiária da unidade segue em andamento, visto que a 

mineradora teve dificuldades na compra de áreas junto aos superficiários. A Tabela 10 

sumariza os detalhes do processo. 

 

Tabela 10. Compensação espeleológica - Bahia Mineração S.A 

Empresa Bahia Mineração S.A 

Número do Processo ICMBio: 02070.004496/2010-72 

Status do processo Em andamento 

Ano do processo 2010 

Nome do Projeto Complexo Minerário Pedra de Ferro 

Local do Projeto: Caetité- BA 

Tipo de Acordo Firmado entre as Partes Termo de Compromisso Ambiental 

Quantidades de Cavidades Suprimidas: 10 cavidades de alta relevância 

Litologia: Rocha ferrífera 

Compensação Espeleológica 

Criação de Unidade de Conservação para o Sistema 

Cártisco do Rio João Rodrigues em São Desidério, BA, 

com área total de 8.247,02 ha. Termo de Compromisso 

Ambiental celebrado em 01/04/2011 e publicado no 

DOU em 18/04/2011 
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Caso 2 - Ferrous Resources do Brasil S.A 

 

Em setembro de 2012 a empresa Ferrous protocolou junto ao ICMBio a Proposta de 

Compensação Espeleológica, a fim de solicitar a permissão de supressão de duas cavidades 

de alta relevância, CV05 e CV06. A justificativa utilizada foi a necessidade de supressão 

destas cavernas para que houvesse a consolidação do projeto de expansão da Mina Viga, 

localizada no munícipio de Congonhas/MG.  

 

Inicialmente, como forma de compensação, a empresa apresentou a proposta de proteção 

em caráter permanente das cavidades de alta relevância CV01, CV02, CV18, CV19, bem 

como a disponibilização de estudos de coletas externa do meio biótico realizados. Em 

complemento à proposta, a Ferrous propôs a criação de unidade de conservação de uso 

sustentável, da categoria RPPN, em 50 ha na área do empreendimento, contemplando as 

cavidades testemunho CV18, CV19 e outras quatro (CV03, CV04, CV10, CV20,). 

 

Ao julgar insuficiente, o ICMBio solicitou uma nova delimitação da configuração da RPPN, no 

qual foi apresentado uma nova área, abrangendo 149,2 ha. A retificação da proposta foi 

avaliada pelo órgão ambiental como suficiente, mas um questionamento judicial promovido 

pela Companhia Siderúrgica Nacional - CSN quanto a titularidade das terras afetadas pela 

criação da reserva, fez necessária a definição de uma nova proposta de compensação 

espeleológica entre o ICMBio e a Ferrous. 

 

Tomando como base a nova legislação publicada em 19 de setembro de 2012, IN nº 30, foi 

apresentado pelo ICMBio a proposta, como forma de compensação, da regularização 

fundiária e demarcação de uma área de 8.516 ha no Parque Nacional Furna Feia, localizado 

em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. 

 

Da área total do parque, foi constatado na época que cerca de 4.473 ha constituíam 

propriedades privadas. Posteriormente nas diligências realizadas em campo, a equipe da 

Ferrous verificou que a área do Parque Nacional Furna Feia não se encontra devidamente 

delimitada, sendo que vários proprietários no interior do parque sequer tinham 
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conhecimento da existência da unidade de conservação. No interior da UC foram 

identificadas áreas de loteamento, construções de moradias e benfeitorias que justificou a 

discrepância entre os valores por hectare encontrados. 

 

Inicialmente, em avaliação realizada e apresentada à Ferrous, o valor das áreas do parque 

estaria em torno de R$400,00/ha a R$600,00/ha. Posteriormente, verificou-se que o preço 

variava entre R$ 4.000,00/ha a R$ 20.000,00/ha, sendo calculado um montante de R$ 

88.000.000,00 para compra da área remanescente. 

 

Mediante ao exposto, a Ferrous não aceitou a proposta inicial, mas chegou a um acordo de 

compensação que envolveu a regularização fundiária e demarcação de uma área de 3.100 

ha. O Termo de Compromisso Ambiental foi celebrado em 21/02/2014 e publicado no DOU 

em 25/02/2014. A Tabela 11 sumariza os detalhes do processo. 

 

Tabela 11. Compensação espeleológica - Ferrous Resources do Brasil S.A 

Empresa Ferrous Resources do Brasil S.A 

Número do Processo ICMBio: 02667.000005/2012-76 

Status do processo Em andamento 

Ano do processo 2012 

Nome do Projeto Mina Viga 

Local do Projeto: Congonhas – MG 

Tipo de Acordo Firmado entre as Partes Termo de Compromisso Ambiental 

Quantidades de Cavidades Suprimidas: 2 cavidades de alta relevância 

Litologia: Rocha ferrífera 

Compensação Espeleológica 

Consolidação territorial do Parque Nacional da Furna 

Feia, RN, contemplando o levantamento fundiário, a 

regularização fundiária de propriedades localizadas nos 

limites da unidade de conservação até o limite de 3.100 

ha, e a demarcação e sinalização dos limites do parque, 

mediante Termo de Compromisso Ambiental celebrado 

em 21/02/2014 e publicado no DOU em 25/02/2014 
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Caso 3 - Gerdau Açominas S.A. 

 

Em 2013, a Gerdau Açominas S.A apresentou ao ICMBio a solicitação de supressão de 10 

cavidades de alta relevância, para a expansão da Mina Várzea do Lopes, localizada no 

município de Itabirito/MG. A solicitação envolvia autorização de impacto reversível nas 

cavidades VL-01, VL-02, VL-03, VL-04, VL-05, VL-06, VL-07, VL-09, VL-1 1 e VL-47, todos 

formadas em litologia ferrífera.  

 

A Gerdau, alegou impossibilidade de se fazer a compensação espeleológica na área do 

empreendimento, conforme definido no Art. 4°, § 1°, do Decreto Federal n° 6640/2008, ou 

seja, preservação de duas cavidades naturais subterrâneas, com o mesmo grau de 

relevância, de mesma litologia e com atributos similares para cada cavidade suprimida, e 

apresentou as seguintes propostas: 

 Compensação ambiental pecuniária, via aporte financeiro, para regularização e 

demarcação de ocorrência de patrimônio espeleológico em unidades de conservação 

já criadas pelo poder público, conforme previsto no inciso III, do Art. 4°, da Instrução 

Normativa n° 30; 

 Compensação em área localizada em outra região que não a da Mina Várzea do 

Lopes e dentro de propriedade diversa do empreendedor, que, como já ilustrado, 

pode ser ainda mais benéfico no atendimento da principal finalidade da proteção das 

cavidades naturais subterrâneas. 

 

Após análise dos estudos apresentados pela Gerdau para pleitear a compensação 

espeleológica via outras formas de compensação, o ICMBio apresentou a contraposta de 

“Consolidação territorial do Parque Nacional Serra da Bodoquena por meio de regularização 

fundiária de 15 propriedades do PARNA, assim como a implementação do uso público 

conforme estratégias definidas no projeto para implantação da atividade de 

espeleomergulho em cavernas do Parque Nacional da Serra da Bodoquena". 

 

Em dezembro de 2013, a Gerdau fez um levantamento de custo para aquisição das áreas e 

estimou um valor final de cerca de R$41.679.349,00. Diante disso, a empresa fez uma nova 
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proposta, deixando claro que realizaria a regularização fundiária até o montante de 

R$8.000.000,00.  

 

Na impossibilidade de seguir com a compensação espeleológica no Parque Nacional da Serra 

da Bodoquena, a Gerdau buscou compensar no mesmo estado onde localizavam as 

cavidades que sofreriam impactos negativos irreversíveis, de acordo com a possibilidade 

apresentada pelo ICMBio de compensação de cavidades localizadas em áreas da província 

cárstica Arcos Paíns e Doresópolis. Em março de 2014 a Gerdau formalizou a proposta de 

aquisição de áreas com potencial espeleológico na região. 

 

Em 11 de junho de 2014 foi assinado um TAC que estabeleceu como medidas de 

compensação a “criação de RPPN na região de Arcos, Paíns e Doresópolis”, em Minas Gerais, 

assim como o financiamento e execução de atividades projetos de pesquisa. Desta forma a 

Gerdau Açominas S.A, tornou-se responsável por desenvolver os estudos necessários para a 

delimitação da área da RPPN e executar todas as medidas necessárias para a criação da 

unidade de conversação que incluíam a compra das áreas e dos direitos minerários; a 

execução do plano de manejo da RPPN; e o investimento em estudo e projetos de pesquisa 

limitado ao montante RS3.600.000,00. 

 

Posteriormente, o TAC transformou-se em um Termo de Compromisso de Compensação 

Espeleológica (TCCE), publicado no DOU em 17/10/2018. Estabeleceu-se que RPPN a ser 

criada na região denominada “Bareado”, no município de Piumhi, MG, teria uma área de 

aproximadamente 90 ha. E que o investimento em medidas no PNCPE limitado ao novo 

montante de R$4.728.457,10. A Tabela 12 sumariza os detalhes do processo. 
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Tabela 12. Compensação espeleológica - Gerdau Açominas S.A 
Empresa Gerdau Açominas S.A 

Número do Processo ICMBio: 02667.000006/2013-00 

Status do processo Em andamento 

Ano do processo 2013 

Nome do Projeto Mina Várzea do Lopes 

Local do Projeto: Itabirito- MG 

Tipo de Acordo Firmado entre as Partes 
Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica 

(TCCE) 

Quantidades de Cavidades Suprimidas: 10 cavidades de alta relevância 

Litologia: Rocha ferrífera 

Compensação Espeleológica 

1- Criação de RPPN em Piumhi, MG, com área de ~ 90 ha 

2 - Execução do plano de manejo da RPPN 

3 - Investimento no PNCPE limitado a R$ 4.728.457,10 

4 - TCCE publicado no DOU em 17/10/2018 

 

Caso 4 - Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A. 

 

A solicitação para a supressão das cavidades CAI – 02, ASS – 02 e CSS – 015, todas de alta 

relevância foi realizada em 2015 pela Anglo American Minério de Ferro Brasil ao ICMBio pela 

Anglo American, como necessário para a viabilização do projeto “Otimização da Mina do 

Sapo”, localizado em Conceição do Mato Dentro/MG. 

 

A justificativa da empresa para a supressão era a continuidade de operação do 

empreendimento, já que as cavidades e seus respectivos raios de proteção impediam a 

continuidade da lavra, bloqueando a retirada de minério de ferro em área de 

aproximadamente 100 ha. O projeto de expansão envolvia a ampliação de frentes de lavras 

da Cava do Sapo (cava licenciada no Projeto Minas-Rio), com o desenvolvimento das cavas 

Norte e Sul; a ampliação da Pilha de Estéril existente; a implantação de Dique de Contenção 

de Sedimentos (Dique 2); e a implantação de Novo Sistema de Captação e Adução de Água 

Recuperada da Barragem de Rejeitos. 
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A empresa salientou que não existiam, dentro da área do empreendimento, cavidades que 

sem prejudicar a economicidade e viabilidade da expansão da mina, pudessem ser 

preservadas como cavidades testemunho. Daí “ser imprescindível” a aplicação de uma das 

formas alternativas de compensação espeleológica previstas na instrução Normativa do 

MMA n° 30 ou estabelecidas formas diversas de compensação, conforme regra geral 

prevista no decreto federal. 

 

Para a compensação espeleológica a Anglo American apresentou a proposta da criação da 

RPPN na área do sistema cavernícola Baixada das Crioulas I e II, Município de Itambé do 

Mato Dentro/MG, no qual foi feita uma contraposta pelo ICMBio.  

 

Em 20 de abril de 2016 foi publicado no Diário Oficial da União o Termo de Compromisso 

Ambiental, que estabeleceu: 

 A criação de unidade de conservação da categoria RPPN na área do sistema 

cavernícola Baixada das Crioulas I e II, Município de Itambé do Mato Dentro/MG, 

com área aproximada de 46 hectares; 

 A elaboração dos estudos espeleológicos nas cavidades naturais subterrâneas 

existentes na área da RPPN; 

 A elaboração de diagnóstico ambiental sobre o estado de conservação da área; 

 A elaboração de diagnóstico fundiário e da situação dos títulos minerários nas áreas 

estudadas para criação da unidade de conservação; 

 A delimitação de proposta de criação de RPPN com a aquisição das propriedades 

necessárias para criação, assim como a elaboração e implantação do plano de 

manejo da unidade de conservação; 

 A preservação de duas cavidades de alta relevância e similaridade de atributos na 

área do empreendedor, na forma e condições da legislação em vigor, para cada uma 

das três a serem suprimidas na presente fase do empreendimento; e 

 O investimento em até R$2.000.000,00 em diversas ações que contribuam para o 

desenvolvimento do PNCPE. 

 

 A Tabela 13 sumariza os detalhes do processo.   
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Tabela 13. Compensação espeleológica – Anglo American Minério de Ferro Brasil. S.A 

Empresa Anglo American Minério de Ferro Brasil. S.A 

Número do Processo ICMBio: 0267.000006/2015-63 

Status do processo Em Andamento 

Ano do processo 2015 

Nome do Projeto Otimização Mina do Sapo 

Local do Projeto: Conceição do Mato Dentro – MG 

Tipo de Acordo Firmado entre as Partes Termo de Compromisso Ambiental 

Quantidades de Cavidades Suprimidas: 3 cavidades de alta relevância 

Litologia: Rocha ferrífera 

Compensação Espeleológica 

1- Criação de RPPN em Itambé do Mato Dentro, MG, 

com área de 46,22 ha; execução do plano de manejo e 

regularização fundiária da área 

2 – Compensação de 6 cavidades de alta relevância 

3 – Investimento no PNCPE limitado a R$ 2.000.000,00 

4 - Termo de Compromisso Ambiental publicado no DOU 

em 20/04/2016 

 

Caso 5 - Vale S.A. 

 

Em 2017, a Vale apresentou ao ICMBio o Plano de Compensação Espeleológica para o 

impacto irreversível em 9 cavidade de alta relevância. Nesta solicitação foi informado a 

indisponibilidade de cavidades naturais subterrâneas para preservação permanente na área 

do empreendimento, devido falta de similaridade de atributos entre as cavidades. Dessa 

forma a empresa solicitou que a compensação espeleológica fosse realizada por meio de 

outras formas de compensação, conforme previsto no § 3º do art. 4º, do Decreto 

99.556/1990 alterado pelo 6.640/2008 e nos termos da IN 01/2017/MMA. 

 

A Vale justificou a necessidade de supressão das cavidades, N4E_0044, N4WS_0006, 

N4WS_0016, N4WS_0018, N4WS_0019, N4WS_0049, N4WS_0050, N4WS_0055 e 

N4WS_0064, visto que as operações das minas de N4 e N5, localizadas no Complexo 

Minerador Ferro Carajás, em Parauapebas/PA, interferiam com as cavidades. 
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Em função da necessidade de intervenção direta nas cavernas a empresa apresentou como 

medidas de compensação:  

I. Preservar de forma permanente como cavidades testemunho, 9 cavidades, em 

mesma litologia, com grau de relevância máximo em Serra Leste/PA, conforme 

previsto no inciso I do art. 3º e §2º do art.4º da IN ICMBio 01/2017. Foi sugerida a 

preservação das cavidades, SL_0136, SL_0137, SL_0139, SL_0142, SL_0145, SL_0149, 

SL_0150, SL_0151 e SL_0161, devido à proximidade com cavidades que já tenham 

sido selecionadas como testemunho neste ou em outros processos; 

II. Financiar ações no Plano Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico no 

valor de R$4.188.390,00 - conforme previsto no inciso II do art. 3º e art. 5º da IN 

01/2017.  

 

Diferentemente dos outros processos de compensação espeleológica discutido até então, 

este é o primeiro Plano de Compensação Espeleológica que foi baseado na IN 

01/2017/MMA.  Esta nova legislação estabeleceu procedimentos para definição de outras 

formas de compensação ao impacto negativo irreversível em cavidade natural subterrânea 

com grau de relevância alto. 

 

Portanto, a partir de 24 de janeiro de 2017, os empreendedores passaram a ter maior 

segurança para realizar a estimativa de quanto uma cavidade poderia vir a custar. Isso 

porque o montante a ser investido no PNCPE passou a ser calculado de acordo com atributos 

presentes nas cavidades suprimidas. 

 

Outro ponto a ser observado neste processo foi a utilização de cavidades de máxima 

relevância como forma de compensação. Esta premissa foi apresentada com base no Art. 3º 

inciso II, complementado pelo §2º do Art. 4º da IN  01/2017/MMA. As cavernas 

mencionadas para preservação, pertencem ao mesmo grupo geológico e litologia (rochas 

ferríferas) das que seriam suprimidas. 

 

O montante inicial para o financiamento de ações PNCPE foi calculado a partir de critérios 

estabelecidos no Art. 5º da IN 01/2017/MMA. Dado aos atributos das 9 cavidades, foi 



80 

 

atribuído um total de 298 pontos, que alcançou um total de R$8.376.780,00, considerando o 

valor do salário mínimo R$937,00. Entretanto, o Art.6º da IN 01/2017/MMA estabelece a 

possibilidade de redução de 50% do valor do investimento em ações do PCNPE para casos de 

preservação de cavernas localizadas no mesmo grupo geológico e litologia das cavidades a 

serem impactadas. Desta forma, o valor final estipulado para investimento em ações do 

PCNPE foi de R$4.188.390,00.  

 

Posteriormente, foram inseridas mais três cavidades de alta relevância para supressão, 

totalizando 12 cavidades para serem compensadas, acarretando reajustes tanto no 

montante de cavidades preservadas, quanto no montante a ser investido no PNCPE. Em 16 

de maio de 2018 foi celebrado Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica 

nº1/2018. Neste acordo ficou definido: 

 A preservação de 15 cavidades testemunho, sendo 9 cavidades de máxima e 6 de alta 

relevância; 

 A criação da unidade de conservação da categoria RPPN em uma porção de área 

denominada “ Serra Leste”, localizada no município de Curionópolis, no estado do 

Pará, a fim de garantir a preservação de 15 cavidades testemunho.  

 O investimento de R$7.899.120,00 em 10 ações do PNCPE.  

 

A área final da Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra Leste ficou estipulada em 

150,2 ha, maior que área de 73,4 ha exigida para o cumprimento do TCCE ICMBio 01/2018. 

Isso porque a RPPN abrangeu um total de 63 cavidades, sendo 15 cavidades comprometidas 

com o processo ICMBio 02667.000110/2017, além de outras 29 cavidades referentes a atos 

de compensação de outros processos de licenciamento e 19 cavidades não correlacionadas a 

qualquer processo, as quais permanecerão como saldo disponível para processos futuros. A 

Tabela 14 sumariza os detalhes do processo.   

 

 

 

 



81 

 

Tabela 14. Compensação espeleológica – Vale S.A 

Empresa Vale. S.A 

Número do Processo ICMBio: 02667.000110/2017-10 

Status do processo Em Andamento 

Ano do processo 2017 

Nome do Projeto 
Ampliação dos Corpos N4 e N5, Serra Norte - Complexo 

Minerador Ferro Carajás 

Local do Projeto: Parauapebas – Pará 

Tipo de Acordo Firmado entre as Partes 
Termo de Compromisso para Compensação 

Espeleológica (TCCE). 

Quantidades de Cavidades Suprimidas: 12 cavidades de alta relevância 

Litologia: Rocha ferrífera 

Compensação Espeleológica 

1- Criação de RPPN em área denominada “ Serra Leste”, 

em Curionópolis, PA, em uma área de 150,2, garantindo 

a preservação de 15 cavidades inseridas na área, sendo 9 

cavidades de máxima e 6 de alta relevância 

2 - Investimento em medidas no PNCPE no montante de 

R$ 7.899.120,00 e mais 789.912,00 referentes as taxas 

administrativas, totalizando um valor de R$ 8.689.032,00 

3 - Termo de Compromisso Ambiental publicado no DOU 

em 27/05/2018 

 

Caso 6 - Anglo American Minério de Ferro Brasil S. A. 

 

Em 19 abril de 2018 a Anglo American solicitou a abertura de processo e análise pelo ICMBio 

da proposta de outras formas de compensação espeleológica para a supressão de quatro 

cavidades de alta relevância nominadas CSS – 0012, CSS – 0013, CSS – 0018 e CSS – 0021.  

 

A solicitação foi realizada em consonância com a IN 01/2017/MMA, para o projeto extensão 

da Mina do Sapo (etapa 03), localizado no município de Conceição do Mato Dentro/MG. Em 

junho de 2018, a empresa apresentou uma retificação da proposta técnica de compensação 

espeleológica protocolada junto ao ICMBio sob a alegação de que a primeira proposta foi 

revista, sendo necessária a alteração do conjunto de cavidades alvo da proposta de 

compensação. Por fim, foram apresentadas as seguintes medidas de compensação: 
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 A utilização de três cavidades de máxima relevância como cavidades testemunho das 

cavernas, CSS – 0012, CSS – 0018 e CSS – 0021, inseridas em mesma litologia; 

 A utilização de duas cavidades de alta relevância como cavidades testemunho da 

caverna CSS – 0013, inserida em rocha siliciclástica. 

 Criação de RPPN para abrigar as cinco cavidades propostas para compensação SPT – 

0131, SPT – 0150, SPT –0295, SPT –0055 e SPT –0156. A área proposta para unidade 

de conservação foi de 985,97 ha, abrangendo uma dimensão superior apenas para as 

cavidades testemunho. 

 Investimento no Programa Nacional de Conversação do Patrimônio Espeleológico, 

definido conforme atributos presentes nas cavidades. 

 

Por ser um processo de compensação espeleológica de 2018, toda a proposta de 

compensação foi baseada na IN  01/2017/MMA. Cabe destacar a utilização de cavidades de 

máxima relevância como formas de compensação, além de investimento no PNCPE. 

 

O valor inicial para o financiamento de ações PNCPE foi calculado a partir de critérios 

estabelecidos na IN 01/2017/MMA, tomando como base os atributos presentes nas quatro 

cavidades passíveis de supressão. O grau de impacto ao patrimônio espeleológico calculado 

totalizou 139 pontos para as cavidades a serem suprimidas. 

 

Conforme estabelece a IN, o valor a ser investido equivale a vinte salários-mínimos para cada 

ponto, para empreendimentos que obtiverem grau de impacto entre sessenta e cento e 

noventa pontos. Desta forma, o valor inicial foi de R$2.652.120,00, considerado o valor do 

salário-mínimo de R$954,00. Entretanto, como 75% das cavidades propostas para 

intervenção seriam compensadas por cavidades inseridas em mesma litologia, o montante 

investido pode ser reduzido em 50%, proporcionalmente às três cavidades. O valor final 

estipulado de investimento em ações do PCNPE foi de R$1.657.575,00. 

 

A proposta apresentada foi aceita e em 05/09/2018 foi publicado no Diário Oficial da união o 

Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica n°02/2018, ficando acordado: 
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 A criação de unidade de conservação da categoria RPPN nas áreas Meloso e Fazenda 

Diamante, em Conceição do Mato Dentro/MG, com áreas de 261,32 ha e 724,65 ha, 

respectivamente;  

 Registro pela Anglo American das informações no CANIE, a elaboração do diagnóstico 

ambiental do estado de conservação das áreas, a definição dos limites das reservas 

para criação da RPPN, a elaboração do plano de manejo e implementação de ações e 

programas prioritários desse plano na RPPN; e 

 O investimento de R$ 1.657.575,00 no PNCPE, divididos em seis ações.  

 

A Tabela 15 sumariza os detalhes do processo.   

 

 Tabela 15. Compensação espeleológica – Anglo American Minério de Ferro Brasil. S.A 

Empresa Anglo American Minério de Ferro Brasil. S.A 

Número do Processo ICMBio: 02667.000045/2018-11 

Status do processo Em Andamento 

Ano do processo 2018 

Nome do Projeto Extensão Mina do Sapo 

Local do Projeto: Conceição do Mato Dentro – MG 

Tipo de Acordo Firmado entre as Partes Termo de Compromisso de Compensação Espeleológica 

Quantidades de Cavidades Suprimidas: 4 cavidades de alta relevância 

Litologia: Rocha ferrífera 

Compensação Espeleológica 

1- Criação de duas RPPN’s, Diamante e Meloso, com 

área total de 985,47 ha em Conceição do Mato Dentro, 

MG e execução do plano de manejo 

2 – Compensação de 5 cavidades testemunho, sendo 3 

de máxima e 2 de alta relevância 

3 - Investimento de R$ 1.657.575,00 no PNCPE  

4 - Termo de Compromisso de Compensação 

Espeleológica n°02/2018 publicado no DOU em 

05/09/2018 

 

Numa análise dos seis processos, observa-se uma evolução da metodologia para definir as 

compensações, assim como as evoluções das próprias compensações firmadas entre o 

ICMBio e os empreendedores. 
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Quanto à legislação, destaca-se a importância da IN n° 01/2017/MMA (BRASIL, 2017), que 

definiu a metodologia para “outras formas de compensação” e trouxe a possibilidade da 

utilização de cavidades de máxima relevância como forma de compensação, além de 

estabelecer uma metodologia para cálculo do montante do financiamento de ações PNCPE.  

 

Esta IN trouxe uma maior segurança para o empreendedor, ao tornar possível calcular 

quanto será necessário investir para realizar a supressão de cada cavidade de alta relevância 

por meio de “outras formas de compensação”, isso conhecendo os atributos das cavidades a 

serem suprimidas. 

 

Esta evolução da legislação ficou evidenciada no caso de compensação realizada pela Vale. 

S.A, que utilizou da premissa do Art. 3º inciso II, complementado pelo §2º do Art. 4º da IN  

01/2017/MMA (BRASIL, 2017) e apresentou como forma de compensação cavidades de 

máxima relevância que pertenciam ao mesmo grupo geológico e litologia (rochas ferríferas) 

das cavidades que foram suprimidas. Outro ponto a ser observado neste processo foi a 

utilização dos critérios estabelecidos no Art. 5º da IN 01/2017/MMA (BRASIL, 2017) para o 

cálculo do montante para o financiamento de ações PNCPE através dos atributos presentes 

nas cavidades suprimidas. Além disso, a empresa se prevaleceu do Art.6º da IN 

01/2017(BRASIL, 2017), que estabelece a possibilidade de redução de 50% do valor do 

investimento em ações do PCNPE para casos de preservação de cavernas localizadas no 

mesmo grupo geológico e litologia das cavidades a serem impactadas. 

 

A empresa Anglo American Minério de Ferro Brasil. S.A utilizou também da prerrogativa da 

nova legislação para o projeto Extensão Mina do Sapo, no qual a empresa se valeu em 2018 

da possibilidade de utilização de cavidades de máxima relevância como forma de 

compensação. Outro ponto marcante neste processo foi quanto ao montante a ser investido 

no PCNPE, no qual o valor total foi reduzido proporcionalmente, visto que apenas 75% das 

cavidades propostas para intervenção seriam compensadas por cavidades inseridas em 

mesma litologia. 
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Outro fato evidente foi a dificuldade de regularização fundiária enfrentada pelas empresas 

de mineração em alguns casos, tais como da Bahia Mineração S.A e Ferrous Resources do 

Brasil S.A. Esta tarefa muitas vezes é complicada para o empreendedor, visto que muitos 

superficiários têm resistência em negociar suas propriedades, situação que se agrava 

quando as regularizações são em áreas de grandes extensões, no qual o valor monetário por 

hectare varia, sendo influenciado por uma série de fatores,  exemplo da especulação 

fundiária por meio do superficiário. 

 

Esta dificuldade ficou notória na análise do processo da Ferrous Resources do Brasil S.A, no 

qual a empresa apresentou inicialmente a proposta de compensação, da regularização 

fundiária e demarcação de uma área de 8.516 ha no Parque Nacional Furna Feia. No 

entanto, verificou-se uma grande discrepância entre o valor por hectare. Inicialmente, o 

valor estaria variando de R$400,00/ha a R$600,00/ha e na verdade verificou que o preço 

praticado seria entre R$ 4.000,00/ha e R$ 20.000,00/ha, sendo calculado um montante de 

R$ 88.000.000,00 regularização fundiária do parque.   

 

A Tabela 16 sumariza uma estimativa dos valores quanto a compensação espeleológica total 

em cada caso. Para este cálculo não foi levado em consideração valores para realizações de 

estudos técnicos, tais como: estudos de prospecção de cavidades, estudos para a valoração 

de cavidades quanto a relevância, EIA – RIMA, levantamento fundiário, dentre outros. Isto, 

dada a dificuldade de acesso aos valores exatos de todos os estudos técnicos realizados para 

cada caso. A não contabilização destes custos faz com que os valores apresentados serão 

menores do que os reais. 

 

Destaca-se, que para o cálculo, levou-se em consideração o valor gasto para regularização 

fundiária, cujo valor médio é de R$ 10.000,00/ha. Ademais, foi considerado o valor 

estabelecido a ser investido no PNCPE em cada caso, quando aplicado. 
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Tabela 16. Estimativa dos valores das compensações espeleológicas 

Empresa 
Complexo 
Minerário 

Nº de 
Cavernas 

Impactadas 

Unidade de 
Conservação 
(UC) em ha 

 
PNCPE (R$) 

  Valor Total Estimado (R$) 
UC (ha) x 10.000/ha + 

PNCPE 

 
Valor/ 

Caverna 
(R$) 

 
Bahia 
Mineração 
 

Complexo 
Minerário 
Pedra de 

Ferro 

10 8.247,02 - 82.470.200,00 8.247.020,00 

Ferrous 
Resources 

Mina Viga 2 3.100 - 31.000.000,00 15.500.000,00 

Gerdau 
Mina Várzea 

do Lopes 
10 90 4.728.457,00 5.628.457,00 562.845,70 

Anglo 
American 

Otimização 
Mina do 

Sapo 
3 46,22 2.000.000,00 2.462.200,00 820.733,33 

Vale 
Complexo 
Minerador 

Ferro Carajás 
12 150,2 8.689.032,00 10.191.032,00 849.256,67 

Anglo 
American 

Extensão 
Mina do 

Sapo 
4 985,97 1.657.575,00 11.517.275,00 2.879.318,75 

 

É importante destacar que todos os seis processos de compensação espeleológica analisados 

não haviam sido finalizados, até a última data de análise, 12/08/2020. Isso porque, de 

acordo com Brasil (2017), a IN 01/2017/MMA definiu que o procedimento para aplicação de 

outras formas de compensação será finalizado apenas com assinatura de Certidão de 

Cumprimento Integral de Compensação Espeleológica, fato que não ocorreu em nenhum 

processo ainda. 

 

4.2 Estudo de Caso  
  

4.2.1 Análise Descritiva e do Grau de Relevância das Cavidades 

 

Um total de 74 galerias de exploração mineral e 25 cavidades foram catalogadas na Fazenda 

do Gogo pela empresa Spelayon. Das 25 cavidades, algumas apresentavam impactos gerados 

pela mineração. Galerias são estruturas criadas pela ação humana para pesquisa e extração 

mineral, que foram abertas no século passado, e as cavidades impactadas são cavernas 

naturais que sofreram impactos por alguma atividade. 
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Este estudo considerou apenas 12 cavidades dentre as 25 estruturas levantadas, visto que 

apenas uma parcela das cavidades apresentava informações completas quanto aos atributos 

levantados e em muitas delas não foi possível verificar se existia ou não o atributo analisado.  

 

Portanto, o montante a ser investido no PNCPE foi calculado via os atributos das 12 

cavidades, de modo a não incorrer em subestimação dos resultados. Cabe destacar que as 

informações da área de estudo estão presentes no Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas – CANIE. A Tabela 17 apresenta os dados espeleométricos de cada uma das 

12 (doze) cavidades, tais como: nome, coordenadas geográficas em UTM, altitude, projeção 

horizontal (PH), desnível, área, volume e tipologia da rocha. 

 

Tabela 17. Dados espeleométricos das cavidades da Fazenda Gogo 

Nome UTM_E UTM_N 
Alt. 

(m) 
PH (m) 

Desnível 

(m) 

Área 

(m²) 

Volume 

(m³) 

Tipologia da 

Rocha 

SPB013 662462 7749008 906 18,18 1,47 39,81 57,32 Ferrífera 

SPB018 662456 7749116 899 13,39 1,06 31,33 26,31 Ferrífera 

SPB022 662771 7749136 774 7,44 0,71 22,63 32,36 Ferrífera 

SPB062 661958 7749565 845 10,06 0,59 23,84 11,44 Siliciclástica 

SPD007 662168 7749321 934 54,36 6,98 134,20 123,46 Ferrífera 

SPA011 662559 7749104 863 5,55 0,93 13,57 21,03 Ferrífera 

SPA015  662460 7749010 908 5,14 0,06 9,38 7,50 Ferrífera 

SPA066 662155 7749212 919 5,98 0,15 18,61 13,21 Ferrífera 

SPB068 661928 7749560 818 5,34 0,59 17,80 17,80 Ferrífera 

SPD012 662662 7749239 806 12,13 1,06 23,56 28,97 Ferrífera 

SPA008 662614 7749045 845 9,89 0,77 20,93 25,11 Ferrífera 

SPD028 662166 7749320 934 27,08 1,76 59,11 60,29 Siliciclástica 

 

Dentre as cavidades encontradas, a cavidade SPD-007 é a maior e a SPA015 a menor, de 

acordo com as dimensões, sendo ambas já impactadas. A Figura 20 representa o mapa com 

a localização espacial das cavidades.  
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Figura 20.  Mapa cavidades presentes na Fazenda Gogo  

 

A determinação do grau de relevância foi realizada pela empresa Carste contratada pela 

Vale. Os estudos foram finalizados em 2015 e a metodologia utilizada foi a descrita na IN n° 

02/2009/MMA. Como resultado, das 12 (doze) cavernas analisadas, 1 (uma) apresentou 

relevância máxima, 10 (dez) apresentaram alta relevância, 1 (uma) apresentou média 

relevância. Nenhuma cavidade foi classificada como baixa relevância. A Tabela 18 apresenta 

a síntese da relevância das 12 (doze) cavidades estudadas de acordo com a análise dos 

atributos biológicos, físicos e histórico-culturais e o grau de relevância de cada. 
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Tabela 18. Relevância das cavidades estudadas de acordo com a configuração de importância dos atributos 
biológicos, físicos e histórico-culturais 

Cavidade 
Tipo de 

Cavidade 
Atributos biológicos, físicos e histórico-culturais 

classificatórios 
Grau de 

Relevância 

SPB013 Impactada 

- Projeção horizontal, área e volume classificados como 
médio;  
- Alta diversidade de substratos orgânicos, média riqueza 
de espécies e média abundância relativa de espécies. 

Alto 

SPB018 Impactada 

- Táxons novos, troglóbios que não sejam considerados 
raros, endêmicos ou relictos, Presença de espécies 
troglomórficas; 
- Alta diversidade de substratos orgânicos, média riqueza 
de espécies; 

Alto 

SPB022 Natural 

- Projeção horizontal, área e volume classificados como 
médio;  
- Média abundância relativa de espécies e presença de 
água de percolação ou condensação. 

Alto 

SPB062 Natural 

- Presença de táxons novos, área e volume classificados 
como médio;  
- Alta diversidade de substratos orgânicos, média riqueza 
de espécies e média abundância relativa de espécies. 

Alto 

SPD007 Impactada - Troglóbio raro. Máximo 

SPA011 Impactada 

- Projeção horizontal, área e volume classificados como 
médio;  
- Presença de troglóbios que não sejam considerados 
raros, endêmicos ou relictos. 

Médio 

SPA015 Impactada 
- Presença de táxons novos, presença de troglóbios que 
não sejam considerados raros, endêmicos ou relictos; 
- Média projeção horizontal regional. 

Alto 

SPA066 Natural 
- Área e volume classificados como médio;  
- Média abundância relativa de espécies, presença de 
água de percolação ou condensação. 

Alto 

SPB068 Impactada 

- Projeção horizontal, área e volume classificados como 
médio;  
- Alta riqueza de espécies, alta diversidade de substratos 
orgânicos, média abundância relativa de espécies, lago ou 
drenagem subterrânea intermitente. 

Alto 

SPD012 Natural 

- Projeção horizontal, área e volume classificados como 
médio;  
- Alta diversidade de substratos orgânicos, média riqueza 
de espécies e de abundância relativa de espécies, 
presença de água de percolação ou condensação. 

Alto 

SPA008 Impactada 
-  Presença de táxons novos, alta riqueza de espécies e de 
diversidade de substratos orgânicos; 
- Média abundância relativa de espécies. 

Alto 

SPD028 Impactada 

- Alta riqueza de espécies, presença de troglóbios que não 
sejam considerados raros, endêmicos ou relictos; 
- Presença de espécies troglomórficas, alta diversidade de 
substratos orgânicos e média abundância relativa de 
espécies. 

Alto 
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A cavidade SPD007 foi classificada de máxima relevância dado a presença de troglóbio raro, 

considerado um atributo determinante para classificação da cavidade como de máxima 

relevância. As cavidades de alta relevância foram as SPB013, SPB018, SPB022, SPB062, 

SPA015, SPA066, SPB068, SPD012, SPA008 e SPD028. A cavidade de média relevância 

encontrada foi SPA011, que apresentou média projeção horizontal regional, média área da 

projeção horizontal regional, médio volume da cavidade regional, além de baixa riqueza de 

espécies e baixa abundância, dentre outros atributos. 

 

Como pode ser observado, 1(uma) cavidade entre as 12(doze) presentes na área do 

empreendimento não é passível de supressão, visto se tratar de uma cavidade de máxima 

relevância. 

 

A Resolução CONAMA nº 347 de 2004 estabeleceu como a área de influência sobre o 

patrimônio espeleológico, a região que abrange os inúmeros elementos necessários à 

conservação do equilíbrio ecológico e da integridade física das cavernas. Para determinação 

da área de influência é necessária a realização de estudos específicos. No entanto, até que 

seja delimitada esta região, a zona de proteção de uma cavidade será estabelecida pela 

projeção horizontal acrescida de um entorno de 250 m (BRASIL, 2004).  

 

Portanto, neste estudo foi utilizado este valor para a zona de influência, conforme descreve 

a legislação. A Figura 21 representa o mapa de localização espacial das cavidades, com os 

raios de relevância de 250 m com uma área de amortecimento total de 82,1 ha. Como pode 

ser observado, o raio de proteção da cavidade SPD007 de máxima relevância e da cavidade 

de média relevância SPA011 estão dentro da zona de amortecimento formado pelas 

cavidades de alta relevância. 
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Figura 21.  Mapa do grau de relevância e buffer do raio de proteção das cavidades com 250 metros 

 

4.2.2 Determinação da Compensação Espeleológica  

 

Para o cálculo da compensação espeleológica foram consideradas apenas as cavidades 

passíveis de supressão, conforme a legislação espeleológica. Para a cavidade SPD007 de 

máxima relevância, não passível de supressão, foi considerado um raio de proteção de 250 

m. Outro ponto relevante, é que as cavidades SPD028 e SPA066 se encontram dentro da 

zona de proteção da cavidade máxima relevância e também não serão passíveis de 

supressão, conforme ilustrado na Figura 22.  

 

A primeira etapa compreendeu da determinação da área final da unidade de conservação.  A 

segunda etapa compreendeu o cálculo do investimento a ser realizado no Programa 

Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico (PNCPE). 
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Figura 22.  Raio de proteção da cavidade de 250 metros da cavidade SPD007 
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Etapa 1 – Montante para Criação da RPPN  

 

Nesta etapa utilizou-se uma simplificação para a determinação da área final da unidade de 

conservação, devido à falta de expertise e a complexidade do tema. Portanto, para o cálculo 

da delimitação da unidade de conservação do tipo RPPN, considerou-se que a dimensão da 

área seria três vezes a área total de todas as cavidades passiveis de supressão, com raio de 

proteção de 250 m. A Figura 23 ilustra a delimitação da área sem e com possibilidade de 

interferência, que medem 26,3 e 55,8 hectares, respectivamente. 

 

 

Figura 23. Delimitação das áreas com e sem possibilidade de interferência 
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Como a área do total passível de interferência mede 55,8 ha, chegou-se à área da RPPN igual 

a 167,4 ha. Para a determinação da área total da UC, foi utilizada a premissa de simplificação 

definida de que a área da RPPN seria 3(três) vezes a área das cavidades com possibilidade de 

interferência. Considerando ainda o valor de RS10.000,00/ha o montante para compensação 

nesta etapa alcançou R$1.674.000, 00. 

 

Etapa 2 – Investimento no PNCPE   

 

Para o cálculo do investimento a ser realizado no Programa Nacional de Conservação do 

Patrimônio Espeleológico (PNCPE) utilizou-se como base os atributos que foram 

identificados nas cavidades de alta relevância passíveis de supressão e, posteriormente, 

atribuiu-se o valor de pontos para cada atributo, conforme a IN nº 01/2017/MMA de forma 

a definir o grau de impacto. A tabela que presenta os atributos presentes nas cavidades de 

alta relevância, assim como a somatória dos pontos de cada cavidade e os pontos totais 

gerais, encontra-se presente no apêndice desta dissertação (Apêndice A).  

 

O grau de impacto gerado pelo empreendimento para as 08 (oito) cavidades de alta 

relevância foi de 201 pontos. Conforme a IN nº 01/2017/MMA, para um grau de impacto ao 

patrimônio espeleológico entre 200 e 399 pontos, deverá ser atribuído o equivalente a trinta 

salários mínimos para cada ponto. Portanto, o montante a ser investido no Programa 

Nacional de Conversação do Patrimônio Espeleológico (considerando o valor do salário 

mínimo de R$1.045,00) é da ordem R$ 6.301.350,00. 

 

Utilizando da prerrogativa descrita no art. 6º da IN ICMBio 01/2017 que descreve a 

possibilidade de redução de 50% do valor do investimento em ações do PCNPE no caso de 

ocorrer a preservação de cavidades da mesma litologia daquelas que serão objeto de 

impactos negativos irreversíveis, um valor final de R$ 3.150.675,00 deverá ser o 

investimento no PNCPE. 

 

Para a compensação da cavidade de média relevância considerou-se o valor de R$ 50.000,00 

referente ao valor do financiamento de uma bolsa de mestrado para desenvolvimento de 
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pesquisas espeleológicas, incluindo taxas.  Um ponto importante a se destacar é falta de 

clareza quanto à compensação de cavidades de média relevância, fato este que pode ser 

considerado uma fragilidade na legislação, visto que não existe uma metodologia clara para 

compensação destes tipos de cavidades. 

 

Considerando as duas etapas de compensação para a supressão das 08 (oito) cavidades de 

alta relevância, criação da RPPN e investimento no PNCPE, e a compensação de 01 (uma) 

cavidade de média relevância, o valor total alcançado foi de R$ 8.025.350,00. 

 

No segundo caso, com a redução de 50% no investimento no PNCPE, o valor total 

encontrado foi de R$4.874.675,00. Desta forma, o preço médio para compensação de cada 

cavidade de alta relevância para o caso de considerar o valor integral e a redução de 50%, 

seria igual a R$ 996.918,75 e R$ 603.084,37, respectivamente. 

 

Como pode ser observado em ambos os cenários o custo total para compensação 

espeleológica apresentam valores expressivos e devem ser considerados relevantes para um 

estudo de viabilidade econômica do empreendimento. 

 

4.2.3 Análise Econômica   

 

4.2.3.1 Determinação da Cava Final  
 

Esta fase apresenta os resultados obtidos na etapa da delimitação da cava final para cada 

cenário I (atendimento da legislação atual de proteção cavernícola) e cenário II (sem 

restrições quanto à supressão das cavidades e pagamento de compensação pela supressão). 

A Figura 24 ilustra a topografia inicial da área utilizada nesta etapa com a localização das 

regiões sem e com possibilidade de interferência. 
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Figura 24. Topografia inicial da área de estudo com a localização das áreas sem possibilidade de interferência e 
com possibilidade de interferência de acordo com as cavidades 

 

Cenário I 

 

Este cenário ilustra o projeto de lavra aplicável a situação real, levando-se em consideração a 

atual legislação de proteção cavernícola. Visto que, segundo o marco regulatório, apenas 

cavidades de alta, média e baixa relevância podem sofrer impactos irreversíveis. A restrição 

ambiental é oriunda da cavidade de máxima relevância presente na área e a zona de 

influência total, cujo valor encontrado foi de 26,3 ha (Figura 27). A massa total a ser lavrada 

no cenário 1 será de 1,63 x 109 t, sendo a massa total de minério igual a 5,59 x 108 t e a 

relação estéril minério média de 1, 92:1 (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Cenário I: Movimentação de massa total de materiais 

Cenário Descrição de Restrição Massa Total (t) Massa de Minério (t)      REM 

I Situação Real 1,63 x 109   5,59 x 108 1,92:1 
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O gráfico da Figura 25 demonstra a movimentação de estéril e minério em cada ano, assim 

como Net Present Value (NPV) acumulado. Como pode ser observado, houve um 

crescimento no NPV durante os 28 anos do empreendimento, assim como uma grande 

movimentação de estéril no ano 11 e uma movimentação de minério considerável nos anos 

5 e 22, quando comparados aos demais.  
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Figura 25. Cenário I: NPV e a movimentação de estéril e minério em toneladas 

 

Cenário II 

 

O cenário II representa o projeto de lavra que visa efetuar o máximo aproveitamento da 

jazida, visto que este não apresenta restrições ambientais referente a espeleologia. Como 

não foi considerada a existência de cavidades na área do empreendimento, este projeto 

consiste no projeto ideal, do ponto de vista da não existência das restrições ambientais 

(Figura 27). O valor de massa total movimentada será de 1,69 x 109 t, a massa total de 

minério de 5,77 x 108 t, e uma relação estéril minério média de 1, 93:1 (Tabela 20). 

 

Tabela 20. Cenário II: Movimentação de massa total de materiais 

Cenário Descrição de Restrição Massa Total (t) Massa de Minério (t)      REM 

II Sem Restrição 1,69 x 109 5,77 x 108 1,93:1 

 

No cenário II observa-se uma curva do NPV acumulado semelhante à do cenário I, com um 

crescimento no NPV durante os 29 anos do empreendimento. As maiores movimentações de 
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minério ocorrerão nos anos 5 e 10 e nos anos 11 e 12 ocorrerá uma grande movimentação 

de estéril. A Figura 26 descreve as movimentações ano a ano.  
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Figura 26. Cenário II: NPV e a movimentação de estéril e minério em toneladas 

 

 A Tabela 21 indica os resultados obtidos com a delimitação da cava final, fazendo a 

comparação entre os cenários I e II. Os parâmetros analisados foram toneladas de minério e 

estéril (massa total), massa de minério e relação estéril/minério. 

 

Tabela 21. Comparação entre os cenários da movimentação de massa total de materiais 

Cenário Massa Total (t) Massa de Minério (t)      REM 

I 1,63 x 109   5,59 x 108 1,92:1 

II 1,69 x 109 5,77 x 108 1,93:1 

 

Como pode ser observado, houve uma redução de 3,55% de material lavrável e de 3,12% de 

minério lavrável, considerando-se a área a ser preservada em 26,3 ha em função da 

presença de uma cavidade de máxima e que equivale ao bloqueio de 687.758 t de 

minério/ha.  A mesma comparação em termos de tonelagem equivale a redução é de 60 x 

106 t de material lavrável e 18 x 106 t de minério. A Figura 27 descreve o comparativo da 

configuração final das cavas dos cenários I e II. É notória a diferença na região norte das 

minas, a qual, no cenário I devido à restrição ambiental, não é lavrada. 
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Figura 27. Comparativo da configuração final dos cenários I e II – (círculo branco para destaque) 

 

4.2.3.2 Análise com Fluxo de Caixa 
 

Nesta etapa, foram utilizados fluxos de caixa, para avaliar os cenários I e II. Para estimativa 

do investimento de capital (CAPEX) adotou-se uma produção total anual de 60 milhões de 

toneladas. O investimento em dólar por tonelada lavrada foi de US$ 1,37/ton, que foi 

determinado tomando como base o trabalho intitulado: Comparativo dos modelos de CAPEX 

para mineração, realizado por Queiroz et al., (2020), que determinou o CAPEX para 

empreendimento de produção até 20 milhões de tonelada. 
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Foi necessário realizar a determinação do custo médio por tonelada para o porte de 

empreendimento de 60 milhões de toneladas ano. O investimento em dólar por tonelada 

lavrada é dado pela Equação 1, que foi determinada a partir dos dados do estudo de Queiroz 

et al., (2020), que se deu por meio de uma etapa de regressão. 

 

                                                                                                                                                  (1) 

Onde:  

I= Investimento em dólar por tonelada, e  

P= Produção média anual em milhões de toneladas. 

 

 A Tabela 22 descreve o investimento inicial para cada caso. Além disso foi realizado um 

reinvestimento a cada 10 anos. 

 

Tabela 22. Investimento inicial para cada cenário  

Cenário Descrição de Restrição Investimento Inicial (R$) 

I Situação Real 11.200.182.591 

II Sem Restrição 11.589.245.720 

 

Cabe destacar que não foram realizados dimensionamentos dos projetos de mineração para 

cada cenário, tal como frota, equipamentos da usina de beneficiamento e edificações, isso 

devido à complexidade do tema e falta de acesso às informações. 

 

Cenário I 

 

Para estimativa da compensação espeleológica total considerou-se o valor mais restritivo e 

conservador, levando em consideração que todas as cavidades testemunho preservadas 

eram diferentes da litologia de origem. Portanto, o montante total de compensação 

espeleológica utilizado foi de R$ 8.025.350,00. A Tabela 23 descreve os parâmetros 

utilizados neste caso. 

I  
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Tabela 23. Cenário I: Parâmetros utilizados no fluxo de caixa 

 
Parâmetros  

 
 
 

 
Valor 

Produção Total (ROM) - Target Anual (t) 60.000.000 

Produção Total (ROM) - Geral (t) 1.635.063.152 

Produção Total de Minério (t) 559.421.532 

Produção Total de Estéril (t) 1.075.641.620 

Câmbio do Dólar (R$) 5,0 

Custo de Produção de Estéril (R$/t) 17,50 

Custo de Produção de Minério (R$/t) 28,50 

Preço de Venda do Minério (R$/t) 350,00 

Investimento Para Operacionalização (R$/t) 6,85 

Investimento Inicial Para Operacionalização (R$) 11.200.182.591 

  Investimento Total Para Compensação Espeleológica (R$) 8.025.350,00 

Tempo de vida útil do projeto (Anos) 28 

Taxa Mínima de Atratividade (%) 12 

ICMS (%) 18 

PIS (%) 0,65 

COFINS (%) 3 

CSLL (%) 9 

IRPJ (%) 25 

CFEM (%) 2 

 

De acordo com o fluxo de caixa do cenário I foi possível observar um Valor Presente Líquido 

(VPL) positivo de cerca de 9,5 bilhões de reais, fato este que demostra que o investimento é 

executável e o investidor terá ganhos financeiros. Quanto a Taxa Interna de Retorno (TIR) o 

valor encontrado foi de 24%, excedendo em 12% a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 

12%, mostrando que o projeto é viável.  

 

O prazo de retorno do investimento (Payback) foi de 5,3 anos, demostrando o período 

necessário para recuperar o valor investido no empreendimento. A rentabilidade mostra a 

proporção de remuneração em relação ao montante de capital investido no 

empreendimento. O valor de rentabilidade encontrado foi de 2,1. Sendo assim, para cada 
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valor unitário investido, houve um retorno de 2,1 do valor investido. O fluxo de caixa 

completo encontra-se nos apêndices desta dissertação (Apêndice B). 

 

Cenário II 

 

Como não haverá supressão de cavidades, o montante gasto com a compensação 

espeleológica foi considerado nulo. A Tabela 24 descreve os parâmetros utilizados neste 

cenário. 

 

Tabela 24.  Cenário II: Parâmetros utilizados no fluxo de caixa 

  
Parâmetros  

 
 
 

 
Valor 

Produção Total (ROM) - Target Anual (t) 60.000.000 

Produção Total (ROM) - Geral (t) 1.691.860.689 

Produção Total de Minério (t) 577.509.592 

Produção Total de Estéril (t) 1.114.351.097 

Câmbio do Dólar (R$) 5,0 

Custo de Produção de Estéril (R$/t) 17,50 

Custo de Produção de Minério (R$/t) 28,50 

Preço de Venda do Minério (R$/t) 350,00 

Investimento Para Operacionalização (R$/t) 6,85 

Investimento Inicial Para Operacionalização (R$) 11.589.245.720 

  Investimento Total Para Compensação Espeleológica (R$) 0 

Tempo de vida útil do projeto (Anos) 29 

Taxa Mínima de Atratividade (%) 12 

ICMS (%) 18 

PIS (%) 0,65 

COFINS (%) 3 

CSLL (%) 9 

IRPJ (%) 25 

CFEM (%) 2 
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No fluxo de caixa do cenário II (presente no Apêndice C desta dissertação), o Valor Presente 

Líquido (VPL) encontrado é positivo e apresenta um montante de cerca de 9,0 bilhões de 

reais, demostrando que o projeto é viável e que o investidor terá ganhos financeiros. O valor 

da Taxa Interna de Retorno (TIR) encontrado foi de 22%, excedendo em 10% a Taxa Mínima 

de Atratividade (TMA) de 12%, mostrando que o projeto é executável.  

 

O período necessário para recuperar o valor investido no empreendimento neste cenário foi 

de 5,6 anos. O valor de rentabilidade encontrado foi de 2,1, sendo assim, para cada valor 

monetário investido, haverá um retorno de 2,1. 

 

Ao comparar os dois empreendimentos, é possível perceber que o cenário I apresentou o 

maior Valor Presente Líquido (VPL), maior Taxa Interna de Retorno (TIR) e menor Payback. 

Este resultado é justificado pelo fato que os investimentos iniciais para os empreendimentos 

tiveram valores consideráveis e que o cenário I apresentou um menor investimento quando 

comparado ao cenário II, valor este que foi menor em cerca de R$ 389 milhões. Portanto, 

mesmo com as restrições ambientais, o cenário I foi aquele que apresentou os melhores 

parâmetros econômicos. A Tabela 25 descreve a comparação dos parâmetros econômicos 

entre os cenários. 

 

Tabela 25. Comparação entre os cenários – parâmetros econômicos   

Cenário Restrição VPL (R$)    TIR (%) Payback (anos)  Rentabilidade 

I Situação Real 9,5 x 109   24 5,3 2,1 

II Sem Restrição 9,0 x 109 22 5,6 2,1 

 

O gráfico da Figura 28 descreve uma comparação do Valor Presente Líquido (VPL), ano a ano 

nos dois projetos. 
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Figura 28. Comparação de VPL do empreendimento em cada cenário 

 

O valor da compensação espeleológica não teve um impacto significativo na viabilidade 

econômica do empreendimento do cenário I (situação real). Isso porque, o valor da 

compensação espeleológica, quando comparado com o investimento inicial para 

operacionalização do projeto foi de cerca de 0,07%. No entanto, para empreendimentos 

menores, este impacto pode ser significativo, visto que estes empreendimentos apresentam 

investimentos de menor magnitude quando comparados com projetos de maior porte. 

 



 

105 

  

5 LIMITAÇÕES 

 

Dentre as limitações encontradas durante a elaboração deste trabalho, destaca-se a 

dificuldade ao acesso as informações para realizar o levantamento das principais medidas de 

compensação espeleológica realizadas pelas grandes empresas de mineração nos últimos 

anos no Brasil, referente aos processos de compensação via de outras formas de 

compensação. A obtenção dos dados se deu através da plataforma SEI do ICMBio e de forma 

digital, não sendo possível ter acesso aos meios físicos dos processos, visto que a sede do 

ICMBio é em Brasília.  

 

Em adição, alguns processos eram antigos e a documentação presente na plataforma SEI não 

se encontra de forma organizada o que dificulta e atrasa a leitura e análise, a exemplo, do 

processo da Bahia Mineração S.A.  

 

Entretanto, até o último acesso, nenhum dos processos de compensação espeleológica 

analisados estavam finalizados, fato este que impossibilitou a quantificação exata do valor 

da compensação por meio de “outras formas de compensação”.  

 

A metodologia de fluxo de caixa para análise econômica também apresentou limitação dada 

a dificuldade de acesso a informações, a exemplo dos custos operacionais, CAPEX total do 

empreendimento e outros parâmetros necessários para que análise fosse mais fidedigna ao 

cenário atual. 

 

Mesmo com as limitações supramencionadas, foi possível elaborar um estudo concordante 

com a realidade, sendo factível alcançar os resultados aspirados. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este estudo possibilitou identificar a evolução da legislação espeleológica brasileira na esfera 

federal nos últimos anos e mostrou que a publicação da Instrução Normativa do MMA nº 

01/2017 (BRASIL, 2017) trouxe uma metodologia mais clara para definição de “outras formas 

de compensação” ao impacto negativo irreversível em cavidades naturais subterrâneas com 

grau de relevância alto. A IN do MMA n° 01/2017 facilitou ao empreendedor uma estimativa 

mais assertiva do custo da compensação espeleológica por meio de “outras formas de 

compensação”, fato este que trouxe uma maior segurança no planejamento econômico.  

 

Ademais, a IN n° 01/2017/MMA facilitou o processo de compensação, visto que 

anteriormente este processo se dava por meio de regularização fundiária de unidades de 

conservação, que é moroso e caro, a exemplo dos casos da Bahia Mineração S.A e da Ferrous 

Resources do Brasil S.A. 

 

Ao se avaliar o impacto da atual legislação federal cavernícola brasileira, pode-se concluir 

que a presença de cavidades naturais subterrâneas em área a objeto de projeto de mina, 

devem ser cuidadosamente consideradas, pois podem colocar em risco a viabilidade do 

projeto. A morosidade da determinação do grau de relevância das cavidades, visto que os 

estudos deverão ser realizados respeitando no mínimo a um ciclo anual (estação seca e 

chuvosa), seguida da impossibilidade de interferência na zona de influência da cavidade, até 

conclusão dos estudos, o que exige a suspensão das operações numa área equivalente a 

19,6 ha, isso para cada cavidade, constituem riscos à continuidade do empreendimento, de 

suspensão das operações e de atrasos nos projetos. Outro ponto que merece destaque é a 

fragilidade da legislação, quanto a compensação espeleológica para cavidades de médio grau 

de relevância, visto que não existe uma metodologia definida.  

 

Para minas de minério de ferro, o levantamento em campo para apurar a presença de 

cavidades, deve ser realizado com maior detalhamento e rigor possível, visto que há uma 

forte correlação entre a presença de cavidades e áreas de minério de alto teor. Portanto, a 

análise de risco para empreendimentos em litologias ferrífera, ou em outras litologias 
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propicias a formação de cavidades merecem uma maior atenção, visto que cavidades podem 

paralisar empreendimentos já em operação e inviabilizar projetos em implementação. Para 

projetos de minas de pequeno e médio porte, que geralmente, apresentam menor 

flexibilidade quanto às operações de lavra, este risco ao negócio é ainda mais acentuado, 

quando comparados com empreendimentos maiores. 

 

O bloqueio de reservas causado pela presença cavidades em áreas de mineração ficou 

evidente com o estudo de caso desenvolvido neste trabalho.  Houve um bloqueio de 3,55% 

de material lavrável e de 3,12% de minério lavrável. E considerando-se que, no estudo de 

caso, a área a ser preservada em função da presença de uma cavidade de máxima foi de 26,3 

ha e o bloqueio de minério lavrável foi de 687.758 t/ha. Em relação ao valor monetário da 

compensação, foi possível determinar o montante, que quando considerado o valor gasto 

apenas com a compensação espeleológica das cavidades de alta relevância, a quantia foi de 

aproximadamente 1 milhão de reais para cada estrutura presente no projeto.  

 

A análise econômica, baseada no caso hipotético, mostrou um valor de compensação 

espeleológica irrisório, quando comparado com o investimento inicial para 

operacionalização do projeto, representando cerca de 0,07% do montante. No entanto, para 

projetos de mineração de menor porte, este impacto pode ser mais significativo, devido a 

escala de investimento necessário. Deve se considerar para o caso hipotético o tamanho do 

recurso usado, via modelo geológico adotado e o porte da mina, plotados sobre uma área 

com número reduzido de cavidades — apenas uma cavidade de máxima relevância a ser 

preservada (com pequeno impacto no bloqueio de recurso lavrável) e não muitas cavidades 

de alta relevância a serem compensadas pela supressão. 

 

Por fim, mesmo com a evolução da legislação de cavernas no Brasil nos últimos anos, ainda 

existem lacunas a serem preenchidas, a fim de possibilitar uma atividade mineral mais 

sustentável, tanto para empresas do setor mineral, quanto para questões ambientais. Desta 

forma o avanço na legislação e o melhor conhecimento das geoespeleológicos das 

cavidades, em função dos conhecimentos técnicos advindos das parcerias ICMBio, empresa 

e universidades é de fundamental importância. 
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7 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como recomendações de trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento de trabalhos que 

permitam: 

 Avaliar o impacto da legislação sobre cavidades naturais para diferentes portes das 

minas. Como por exemplo, minas de pequeno, médio e grande porte, segundo a 

classificação de porte da mina em função do Run of Mine (ROM).  

 Comparar o impacto da legislação sobre cavidades naturais em minas de minério de 

ferro e minas de calcário/dolomito. 

 Avaliar o impacto da legislação sobre cavidades naturais em outros 

empreendimentos/atividades, a exemplo do setor elétrico (linhas de transmissão). 

 Fazer análise de sensibilidade e de riscos nos cenários avaliados. 
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Atributos Presentes nas Cavidades: Artigo 7° - Importância 
acentuada sob o enfoque local e regional 
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I - Localidade tipo - - - - - - - - 

II - Populações estabelecidas de espécies com função ecológica 
importante 

- - - - - - - - 

III - Presença de táxons novos - 4 - 4 4 - - 4 

IV - Alta riqueza de espécies - - - - - 4 - 4 

V - Alta abundância relativa - - - - - - - - 

VI - Composição singular da fauna - - - - - - - - 

VII - Presença de espécies troglóbias que não consideradas raras, 
endêmicas ou relictas 

- 4 - - 4 - - - 

VIII - Presença de espécies troglomórficas - 4 - - 4 - - - 

IX - Presença de trogloxeno obrigatório - - - - - - - - 

X - População excepcional em tamanho - - - - - - - - 

XI - Presença de espécie rara - - - - - - - - 

XII - Alta projeção horizontal - - - - - - - - 

XIII - Alta área da projeção horizontal - - - - - - - - 

XIV - Alto volume da cavidade - - - - - - - - 

XV - Presença significativa de estruturas espeleogenéticas raras 
- - - - - - - - 

XVI - Lago ou drenagem subterrânea perene com influência 
acentuada sobre os atributos da cavidade 

- - - - - - - - 

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 

4 4 4 4 4 4 4 4 

XXI - Reconhecimento nacional ou mundial do valor 
estético/cênico da cavidade 

- - - - - - - - 

XXII - Visitação pública sistemática na cavidade, com abrangência 
regional ou nacional. 

- - - - - - - - 

Atributos Presentes nas Cavidades: Artigo 8° - Importância 
acentuada sob enfoque local 
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I - População residente de quirópteros - - - - - - - - 

II - Constatação de uso da cavidade por aves silvestres como 
local de nidificação 

- - - - - - - - 

III - Alta diversidade de substratos orgânicos 2 2 - 2 2 2 2 2 

IV - Média riqueza de espécies 2 2 - 2 - - 2 - 

V - Média abundância relativa de espécies 2 2 2 2 2 2 2 2 
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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 

- - 2 - - - 2 - 

XIII - Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência 
acentuada sobre os atributos da cavidade que tenham as 
configurações relacionadas nos incisos deste artigo 

- - - - - 2 - - 

Atributos Presentes nas Cavidades: Artigo 9° - Importância 
significativa sob local e regional 
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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 

2 2 2 2 2 2 2 2 

III - Média área da projeção horizontal da cavidade em relação às 
demais cavidades que se distribuem na mesma unidade 
espeleológica 

2 2 2 2 2 2 2 2 

IV - Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade espeleológica 

- - - - - - - - 

V - Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade espeleológica 

2 2 2 2 2 2 2 2 

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 

- - - - - - - - 
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IX - Sedimentação clástica ou química com valor científico 
- - - - - - - - 

X - Reconhecimento regional do valor estético/cênico da 
cavidade 

- - - - - - - - 

XI - Uso constante, periódico ou sistemático para fins 
educacionais, recreativos ou esportivos 

- - - - - - - - 

Atributos Presentes nas Cavidades: Artigo 10° - Importância 
significativa sob enfoque local 
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I - Baixa diversidade de substratos orgânicos - - 1 - - - - - 

II - Baixa riqueza de espécies - - 1 - 1 - - - 

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 

1 1 1 1 1 1 1 1 

VI - Média área da projeção horizontal da cavidade em relação às 
demais cavidades que se distribuem na mesma unidade 
geomorfológica 

1 1 1 1 1 1 1 1 

VII -  Alto desnível da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade geomorfológica; 

- - - - - - - - 

VIII - Médio volume da cavidade em relação às demais cavidades 
que se distribuem na mesma unidade geomorfológica 

1 1 1 1 1 1 1 1 

IX - Poucos tipos de espeleotemas e processos de deposição em 
termos de diversidade de sedimentação química 

1 1 1 1 1 1 1 1 

X - Uso esporádico ou casual para fins educacionais, recreativos 
ou esportivos 

- - - - - - - - 

XI - Visitação pública esporádica ou casual na cavidade - - 1 - - 1 - - 

XII - Presença de água de percolação ou condensação com 
influência sobre os atributos da cavidade que tenham as 
configurações relacionadas nos incisos deste artigo 

- - - - - - - - 

XIII - Lago ou drenagem subterrânea intermitente com influência 
sobre os atributos da cavidade que tenham as configurações 
relacionadas nos incisos deste artigo 

- - - - - - - - 

Subtotal de Pontos  20 32 21 24 31 25 22 26 

 Total de Pontos  201 
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APÊNDICE B - FLUXO DE CAIXA COMPLETO DO CENÁRIO I



- Produção Anual Rock média 60.000.000,00 t/ano - Preço de venda 350,00 R$/t

- Operação:

- Custo de Produção ( Minério) 28,50R$    R$/t

- Custo de Produção (Estéril) 17,50R$    R$/t

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7
Produção de Estéril R$ 48.634.911,00 R$ 46.717.630,00 R$ 41.634.390,00 R$ 35.589.801,00 R$ 22.812.757,00 R$ 30.316.463,00 R$ 25.910.104,00
Produção de Minério - R$ 11.378.309,00 R$ 13.269.799,00 R$ 18.402.340,00 R$ 24.458.738,00 R$ 37.173.812,00 R$ 29.669.356,00 R$ 34.065.415,00

CAPEX - OPERACIONALIZAÇÃO -R$ 11.200.182.591
CAPEX - ESPELEOLOGIA -R$ 8.025.350,00

0,07%
Receita Operacional Bruta (R$) - R$ 3.982.408.150,00 R$ 4.644.429.650,00 R$ 6.440.819.000,00 R$ 8.560.558.300,00 R$ 13.010.834.200,00 R$ 10.384.274.600,00 R$ 11.922.895.250,00
ICMS (18%) - -R$ 716.833.467,00 -R$ 835.997.337,00 -R$ 1.159.347.420,00 -R$ 1.540.900.494,00 -R$ 2.341.950.156,00 -R$ 1.869.169.428,00 -R$ 2.146.121.145,00
PIS (0,65%) - -R$ 25.885.652,98 -R$ 30.188.792,73 -R$ 41.865.323,50 -R$ 55.643.628,95 -R$ 84.570.422,30 -R$ 67.497.784,90 -R$ 77.498.819,13
COFINS (3%) - -R$ 119.472.244,50 -R$ 139.332.889,50 -R$ 193.224.570,00 -R$ 256.816.749,00 -R$ 390.325.026,00 -R$ 311.528.238,00 -R$ 357.686.857,50
Impostos Total Faturameto Anual Bruto - -R$ 862.191.364,48 -R$ 1.005.519.019,23 -R$ 1.394.437.313,50 -R$ 1.853.360.871,95 -R$ 2.816.845.604,30 -R$ 2.248.195.450,90 -R$ 2.581.306.821,63
Receita Base CFEM (R$) - R$ 3.120.216.785,53 R$ 3.638.910.630,78 R$ 5.046.381.686,50 R$ 6.707.197.428,05 R$ 10.193.988.595,70 R$ 8.136.079.149,10 R$ 9.341.588.428,38
CFEM (2%) - -R$ 62.404.335,71 -R$ 72.778.212,62 -R$ 100.927.633,73 -R$ 134.143.948,56 -R$ 203.879.771,91 -R$ 162.721.582,98 -R$ 186.831.768,57
Receita Líquida (R$) - R$ 3.057.812.449,81 R$ 3.566.132.418,16 R$ 4.945.454.052,77 R$ 6.573.053.479,49 R$ 9.990.108.823,79 R$ 7.973.357.566,12 R$ 9.154.756.659,81
Custo de Operação Minério (R$/t) - -R$ 324.281.806,50 -R$ 378.189.271,50 -R$ 524.466.690,00 -R$ 697.074.033,00 -R$ 1.059.453.642,00 -R$ 845.576.646,00 -R$ 970.864.327,50
Custo de Operação Estério (R$/t) -R$ 851.110.942,50 -R$ 817.558.525,00 -R$ 728.601.825,00 -R$ 622.821.517,50 -R$ 399.223.247,50 -R$ 530.538.102,50 -R$ 453.426.820,00
Custo de Operação Total (R$/t) -R$ 1.175.392.749,00 -R$ 1.195.747.796,50 -R$ 1.253.068.515,00 -R$ 1.319.895.550,50 -R$ 1.458.676.889,50 -R$ 1.376.114.748,50 -R$ 1.424.291.147,50
Lucro Operacional (R$) - R$ 1.882.419.700,81 R$ 2.370.384.621,66 R$ 3.692.385.537,77 R$ 5.253.157.928,99 R$ 8.531.431.934,29 R$ 6.597.242.817,62 R$ 7.730.465.512,31
CSLL (9%) - -R$ 169.417.773,07 -R$ 213.334.615,95 -R$ 332.314.698,40 -R$ 472.784.213,61 -R$ 767.828.874,09 -R$ 593.751.853,59 -R$ 695.741.896,11
Depreciação Anual (R$) (-) - -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34
Lucro antes do IRPJ (R$) - R$ 872.988.233,40 R$ 1.317.036.311,37 R$ 2.520.057.145,03 R$ 3.940.360.021,04 R$ 6.923.589.365,86 R$ 5.163.477.269,69 R$ 6.194.709.921,86
Imposto de Renda (25%) - -R$ 218.247.058,35 -R$ 329.259.077,84 -R$ 630.014.286,26 -R$ 985.090.005,26 -R$ 1.730.897.341,47 -R$ 1.290.869.317,42 -R$ 1.548.677.480,46
Lucro após IRPJ (R$) - R$ 654.741.175,05 R$ 987.777.233,53 R$ 1.890.042.858,77 R$ 2.955.270.015,78 R$ 5.192.692.024,40 R$ 3.872.607.952,27 R$ 4.646.032.441,39
Depreciação (R$) (+) - R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34

ENTRADAS 0 1 2 3 4 5 6 7
Lucro Líquido (R$) R$ 0,00 R$ 1.494.754.869,39 R$ 1.827.790.927,87 R$ 2.730.056.553,11 R$ 3.795.283.710,12 R$ 6.032.705.718,74 R$ 4.712.621.646,61 R$ 5.486.046.135,73
TOTAL R$ 0,00 R$ 1.494.754.869,39 R$ 1.827.790.927,87 R$ 2.730.056.553,11 R$ 3.795.283.710,12 R$ 6.032.705.718,74 R$ 4.712.621.646,61 R$ 5.486.046.135,73

SAÍDAS 0 1 2 3 4 5 6 7
Investimentos Próprios (R$) -R$ 11.208.207.941,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL -R$ 11.208.207.941,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SALDO LÍQUIDO CAIXA (R$) -R$ 11.208.207.941,20 R$ 1.494.754.869,39 R$ 1.827.790.927,87 R$ 2.730.056.553,11 R$ 3.795.283.710,12 R$ 6.032.705.718,74 R$ 4.712.621.646,61 R$ 5.486.046.135,73
SALDO ACUMULADO (R$) -R$ 11.208.207.941,20 -R$ 9.713.453.071,81 -R$ 7.885.662.143,94 -R$ 5.155.605.590,83 -R$ 1.360.321.880,71 R$ 4.672.383.838,03 R$ 9.385.005.484,64 R$ 14.871.051.620,37

RETORNO SOBRE O CAPITAL 0 1 2 3 4 5 6 7
Valor Presente Anual (R$) -R$ 11.208.207.941,20 R$ 1.334.602.561,96 R$ 1.457.103.737,14 R$ 1.943.200.329,92 R$ 2.411.971.410,46 R$ 3.423.119.237,46 R$ 2.387.560.788,51 R$ 2.481.608.664,80
Valor Presente Acumulado (R$) -R$ 11.208.207.941,20 -R$ 9.873.605.379,24 -R$ 8.416.501.642,10 -R$ 6.473.301.312,19 -R$ 4.061.329.901,73 -R$ 638.210.664,27 R$ 1.749.350.124,24 R$ 4.230.958.789,04

Taxa de Desconto Anual %/ano 12%
Valor Presente Líquido (VPL) R$ R$ 9.502.002.806,87
Taxa Interna de Retorno (TIR) % 24%
Prazo de Retorno (Payback) Tempo (Anos) 5,3
Investimentos Totais R$ R$ 27.168.468.133,66

Taxa de Rentabilidade - 2,1 120

Fluxo de Caixa - Cenário I



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R$ 47.511.982,00 R$ 36.034.749,00 R$ 41.716.413,00 R$ 58.733.888,00 R$ 42.900.391,00 R$ 32.667.331,00 R$ 37.549.816,00 R$ 43.860.611,00 R$ 42.563.820,00 R$ 38.939.692,00 R$ 42.898.581,00
R$ 12.534.099,00 R$ 23.911.660,00 R$ 18.277.076,00 R$ 1.300.181,00 R$ 17.072.708,00 R$ 27.365.350,00 R$ 22.404.432,00 R$ 16.130.088,00 R$ 17.463.699,00 R$ 21.056.459,00 R$ 17.099.560,00

-R$ 8.400.136.943,40

R$ 4.386.934.650,00 R$ 8.369.081.000,00 R$ 6.396.976.600,00 R$ 455.063.350,00 R$ 5.975.447.800,00 R$ 9.577.872.500,00 R$ 7.841.551.200,00 R$ 5.645.530.800,00 R$ 6.112.294.650,00 R$ 7.369.760.650,00 R$ 5.984.846.000,00
-R$ 789.648.237,00 -R$ 1.506.434.580,00 -R$ 1.151.455.788,00 -R$ 81.911.403,00 -R$ 1.075.580.604,00 -R$ 1.724.017.050,00 -R$ 1.411.479.216,00 -R$ 1.016.195.544,00 -R$ 1.100.213.037,00 -R$ 1.326.556.917,00 -R$ 1.077.272.280,00
-R$ 28.515.075,23 -R$ 54.399.026,50 -R$ 41.580.347,90 -R$ 2.957.911,78 -R$ 38.840.410,70 -R$ 62.256.171,25 -R$ 50.970.082,80 -R$ 36.695.950,20 -R$ 39.729.915,23 -R$ 47.903.444,23 -R$ 38.901.499,00
-R$ 131.608.039,50 -R$ 251.072.430,00 -R$ 191.909.298,00 -R$ 13.651.900,50 -R$ 179.263.434,00 -R$ 287.336.175,00 -R$ 235.246.536,00 -R$ 169.365.924,00 -R$ 183.368.839,50 -R$ 221.092.819,50 -R$ 179.545.380,00
-R$ 949.771.351,73 -R$ 1.811.906.036,50 -R$ 1.384.945.433,90 -R$ 98.521.215,28 -R$ 1.293.684.448,70 -R$ 2.073.609.396,25 -R$ 1.697.695.834,80 -R$ 1.222.257.418,20 -R$ 1.323.311.791,73 -R$ 1.595.553.180,73 -R$ 1.295.719.159,00
R$ 3.437.163.298,28 R$ 6.557.174.963,50 R$ 5.012.031.166,10 R$ 356.542.134,73 R$ 4.681.763.351,30 R$ 7.504.263.103,75 R$ 6.143.855.365,20 R$ 4.423.273.381,80 R$ 4.788.982.858,28 R$ 5.774.207.469,28 R$ 4.689.126.841,00
-R$ 68.743.265,97 -R$ 131.143.499,27 -R$ 100.240.623,32 -R$ 7.130.842,69 -R$ 93.635.267,03 -R$ 150.085.262,08 -R$ 122.877.107,30 -R$ 88.465.467,64 -R$ 95.779.657,17 -R$ 115.484.149,39 -R$ 93.782.536,82
R$ 3.368.420.032,31 R$ 6.426.031.464,23 R$ 4.911.790.542,78 R$ 349.411.292,03 R$ 4.588.128.084,27 R$ 7.354.177.841,68 R$ 6.020.978.257,90 R$ 4.334.807.914,16 R$ 4.693.203.201,11 R$ 5.658.723.319,89 R$ 4.595.344.304,18
-R$ 357.221.821,50 -R$ 681.482.310,00 -R$ 520.896.666,00 -R$ 37.055.158,50 -R$ 486.572.178,00 -R$ 779.912.475,00 -R$ 638.526.312,00 -R$ 459.707.508,00 -R$ 497.715.421,50 -R$ 600.109.081,50 -R$ 487.337.460,00
-R$ 831.459.685,00 -R$ 630.608.107,50 -R$ 730.037.227,50 -R$ 1.027.843.040,00 -R$ 750.756.842,50 -R$ 571.678.292,50 -R$ 657.121.780,00 -R$ 767.560.692,50 -R$ 744.866.850,00 -R$ 681.444.610,00 -R$ 750.725.167,50
-R$ 1.188.681.506,50 -R$ 1.312.090.417,50 -R$ 1.250.933.893,50 -R$ 1.064.898.198,50 -R$ 1.237.329.020,50 -R$ 1.351.590.767,50 -R$ 1.295.648.092,00 -R$ 1.227.268.200,50 -R$ 1.242.582.271,50 -R$ 1.281.553.691,50 -R$ 1.238.062.627,50
R$ 2.179.738.525,81 R$ 5.113.941.046,73 R$ 3.660.856.649,28 -R$ 715.486.906,47 R$ 3.350.799.063,77 R$ 6.002.587.074,18 R$ 4.725.330.165,90 R$ 3.107.539.713,66 R$ 3.450.620.929,61 R$ 4.377.169.628,39 R$ 3.357.281.676,68
-R$ 196.176.467,32 -R$ 460.254.694,21 -R$ 329.477.098,44 -R$ 301.571.915,74 -R$ 540.232.836,68 -R$ 425.279.714,93 -R$ 279.678.574,23 -R$ 310.555.883,66 -R$ 393.945.266,56 -R$ 302.155.350,90
-R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34
R$ 1.143.548.364,15 R$ 3.813.672.658,18 R$ 2.491.365.856,50 -R$ 1.555.500.600,81 R$ 2.209.213.453,69 R$ 4.622.340.543,16 R$ 3.460.036.756,63 R$ 1.987.847.445,09 R$ 2.300.051.351,60 R$ 3.143.210.667,49 R$ 2.215.112.631,44
-R$ 285.887.091,04 -R$ 953.418.164,55 -R$ 622.841.464,13 -R$ 331.382.018,05 -R$ 1.155.585.135,79 -R$ 865.009.189,16 -R$ 496.961.861,27 -R$ 575.012.837,90 -R$ 785.802.666,87 -R$ 553.778.157,86
R$ 857.661.273,11 R$ 2.860.254.493,64 R$ 1.868.524.392,38 -R$ 1.555.500.600,81 R$ 1.877.831.435,64 R$ 3.466.755.407,37 R$ 2.595.027.567,47 R$ 1.490.885.583,82 R$ 1.725.038.513,70 R$ 2.357.408.000,62 R$ 1.661.334.473,58
R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R$ 1.697.674.967,45 R$ 3.700.268.187,98 R$ 2.708.538.086,72 -R$ 1.555.500.600,81 R$ 2.717.845.129,98 R$ 4.306.769.101,71 R$ 3.435.041.261,81 R$ 2.330.899.278,16 R$ 2.565.052.208,04 R$ 3.197.421.694,96 R$ 2.501.348.167,92
R$ 1.697.674.967,45 R$ 3.700.268.187,98 R$ 2.708.538.086,72 -R$ 1.555.500.600,81 R$ 2.717.845.129,98 R$ 4.306.769.101,71 R$ 3.435.041.261,81 R$ 2.330.899.278,16 R$ 2.565.052.208,04 R$ 3.197.421.694,96 R$ 2.501.348.167,92

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 8.400.136.943,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 8.400.136.943,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 1.697.674.967,45 R$ 3.700.268.187,98 -R$ 5.691.598.856,68 -R$ 1.555.500.600,81 R$ 2.717.845.129,98 R$ 4.306.769.101,71 R$ 3.435.041.261,81 R$ 2.330.899.278,16 R$ 2.565.052.208,04 R$ 3.197.421.694,96 R$ 2.501.348.167,92
R$ 16.568.726.587,82 R$ 20.268.994.775,80 R$ 14.577.395.919,12 R$ 13.021.895.318,31 R$ 15.739.740.448,29 R$ 20.046.509.550,00 R$ 23.481.550.811,81 R$ 25.812.450.089,97 R$ 28.377.502.298,01 R$ 31.574.923.992,97 R$ 34.076.272.160,89

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R$ 685.662.445,91 R$ 1.334.353.803,71 -R$ 1.832.542.505,26 -R$ 447.169.252,64 R$ 697.603.151,35 R$ 987.000.320,96 R$ 702.877.499,32 R$ 425.846.583,50 R$ 418.415.578,89 R$ 465.686.375,44 R$ 325.274.290,50
R$ 4.916.621.234,95 R$ 6.250.975.038,66 R$ 4.418.432.533,39 R$ 3.971.263.280,75 R$ 4.668.866.432,10 R$ 5.655.866.753,06 R$ 6.358.744.252,38 R$ 6.784.590.835,88 R$ 7.203.006.414,77 R$ 7.668.692.790,21 R$ 7.993.967.080,71
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R$ 45.214.521,00 R$ 38.932.560,00 R$ 34.514.189,00 R$ 25.729.850,00 R$ 40.867.899,00 R$ 38.928.063,00 R$ 43.425.798,00 R$ 39.633.629,00 R$ 42.100.851,00 R$ 9.300.930,00
R$ 14.808.229,00 R$ 21.064.710,00 R$ 25.457.151,00 R$ 34.295.591,00 R$ 19.147.551,00 R$ 21.034.438,00 R$ 16.597.422,00 R$ 20.328.899,00 R$ 17.892.340,00 R$ 5.762.120,00

-R$ 7.560.123.249,06

R$ 5.182.880.150,00 R$ 7.372.648.500,00 R$ 8.910.002.850,00 R$ 12.003.456.850,00 R$ 6.701.642.850,00 R$ 7.362.053.300,00 R$ 5.809.097.700,00 R$ 7.115.114.650,00 R$ 6.262.319.000,00 R$ 2.016.742.000,00
-R$ 932.918.427,00 -R$ 1.327.076.730,00 -R$ 1.603.800.513,00 -R$ 2.160.622.233,00 -R$ 1.206.295.713,00 -R$ 1.325.169.594,00 -R$ 1.045.637.586,00 -R$ 1.280.720.637,00 -R$ 1.127.217.420,00 -R$ 363.013.560,00
-R$ 33.688.720,98 -R$ 47.922.215,25 -R$ 57.915.018,53 -R$ 78.022.469,53 -R$ 43.560.678,53 -R$ 47.853.346,45 -R$ 37.759.135,05 -R$ 46.248.245,23 -R$ 40.705.073,50 -R$ 13.108.823,00
-R$ 155.486.404,50 -R$ 221.179.455,00 -R$ 267.300.085,50 -R$ 360.103.705,50 -R$ 201.049.285,50 -R$ 220.861.599,00 -R$ 174.272.931,00 -R$ 213.453.439,50 -R$ 187.869.570,00 -R$ 60.502.260,00
-R$ 1.122.093.552,48 -R$ 1.596.178.400,25 -R$ 1.929.015.617,03 -R$ 2.598.748.408,03 -R$ 1.450.905.677,03 -R$ 1.593.884.539,45 -R$ 1.257.669.652,05 -R$ 1.540.422.321,73 -R$ 1.355.792.063,50 -R$ 436.624.643,00
R$ 4.060.786.597,53 R$ 5.776.470.099,75 R$ 6.980.987.232,98 R$ 9.404.708.441,98 R$ 5.250.737.172,98 R$ 5.768.168.760,55 R$ 4.551.428.047,95 R$ 5.574.692.328,28 R$ 4.906.526.936,50 R$ 1.580.117.357,00
-R$ 81.215.731,95 -R$ 115.529.402,00 -R$ 139.619.744,66 -R$ 188.094.168,84 -R$ 105.014.743,46 -R$ 115.363.375,21 -R$ 91.028.560,96 -R$ 111.493.846,57 -R$ 98.130.538,73 -R$ 31.602.347,14
R$ 3.979.570.865,57 R$ 5.660.940.697,76 R$ 6.841.367.488,32 R$ 9.216.614.273,14 R$ 5.145.722.429,52 R$ 5.652.805.385,34 R$ 4.460.399.486,99 R$ 5.463.198.481,71 R$ 4.808.396.397,77 R$ 1.548.515.009,86
-R$ 422.034.526,50 -R$ 600.344.235,00 -R$ 725.528.803,50 -R$ 977.424.343,50 -R$ 545.705.203,50 -R$ 599.481.483,00 -R$ 473.026.527,00 -R$ 579.373.621,50 -R$ 509.931.690,00 -R$ 164.220.420,00
-R$ 791.254.117,50 -R$ 681.319.800,00 -R$ 603.998.307,50 -R$ 450.272.375,00 -R$ 715.188.232,50 -R$ 681.241.102,50 -R$ 759.951.465,00 -R$ 693.588.507,50 -R$ 736.764.892,50 -R$ 162.766.275,00
-R$ 1.213.288.644,00 -R$ 1.281.664.035,00 -R$ 1.329.527.111,00 -R$ 1.427.696.718,50 -R$ 1.260.893.436,00 -R$ 1.280.722.585,50 -R$ 1.232.977.992,00 -R$ 1.272.962.129,00 -R$ 1.246.696.582,50 -R$ 326.986.695,00
R$ 2.766.282.221,57 R$ 4.379.276.662,76 R$ 5.511.840.377,32 R$ 7.788.917.554,64 R$ 3.884.828.993,52 R$ 4.372.082.799,84 R$ 3.227.421.494,99 R$ 4.190.236.352,71 R$ 3.561.699.815,27 R$ 1.221.528.314,86
-R$ 248.965.399,94 -R$ 394.134.899,65 -R$ 496.065.633,96 -R$ 701.002.579,92 -R$ 349.634.609,42 -R$ 393.487.451,99 -R$ 290.467.934,55 -R$ 377.121.271,74 -R$ 320.552.983,37 -R$ 109.937.548,34
-R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34 -R$ 840.013.694,34
R$ 1.677.303.127,29 R$ 3.145.128.068,77 R$ 4.175.761.049,02 R$ 6.247.901.280,38 R$ 2.695.180.689,76 R$ 3.138.581.653,51 R$ 2.096.939.866,10 R$ 2.973.101.386,63 R$ 2.401.133.137,56 R$ 271.577.072,18
-R$ 419.325.781,82 -R$ 786.282.017,19 -R$ 1.043.940.262,25 -R$ 1.561.975.320,09 -R$ 673.795.172,44 -R$ 784.645.413,38 -R$ 524.234.966,53 -R$ 743.275.346,66 -R$ 600.283.284,39 -R$ 67.894.268,05
R$ 1.257.977.345,47 R$ 2.358.846.051,58 R$ 3.131.820.786,76 R$ 4.685.925.960,28 R$ 2.021.385.517,32 R$ 2.353.936.240,14 R$ 1.572.704.899,58 R$ 2.229.826.039,97 R$ 1.800.849.853,17 R$ 203.682.804,14
R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34 R$ 840.013.694,34

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R$ 2.097.991.039,81 R$ 3.198.859.745,92 R$ 3.971.834.481,10 R$ 5.525.939.654,62 R$ 2.861.399.211,66 R$ 3.193.949.934,48 R$ 2.412.718.593,92 R$ 3.069.839.734,31 R$ 2.640.863.547,51 R$ 1.043.696.498,48
R$ 2.097.991.039,81 R$ 3.198.859.745,92 R$ 3.971.834.481,10 R$ 5.525.939.654,62 R$ 2.861.399.211,66 R$ 3.193.949.934,48 R$ 2.412.718.593,92 R$ 3.069.839.734,31 R$ 2.640.863.547,51 R$ 1.043.696.498,48

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R$ 0,00 -R$ 7.560.123.249,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 -R$ 7.560.123.249,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 2.097.991.039,81 -R$ 4.361.263.503,14 R$ 3.971.834.481,10 R$ 5.525.939.654,62 R$ 2.861.399.211,66 R$ 3.193.949.934,48 R$ 2.412.718.593,92 R$ 3.069.839.734,31 R$ 2.640.863.547,51 R$ 1.043.696.498,48
R$ 36.174.263.200,70 R$ 31.812.999.697,55 R$ 35.784.834.178,66 R$ 41.310.773.833,28 R$ 44.172.173.044,94 R$ 47.366.122.979,42 R$ 49.778.841.573,33 R$ 52.848.681.307,64 R$ 55.489.544.855,15 R$ 56.533.241.353,62

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R$ 243.590.977,58 -R$ 452.118.079,04 R$ 367.631.457,22 R$ 456.677.525,53 R$ 211.136.798,38 R$ 210.424.139,64 R$ 141.924.085,47 R$ 161.230.467,64 R$ 123.839.545,61 R$ 43.698.808,11
R$ 8.237.558.058,29 R$ 7.785.439.979,25 R$ 8.153.071.436,48 R$ 8.609.748.962,01 R$ 8.820.885.760,39 R$ 9.031.309.900,03 R$ 9.173.233.985,51 R$ 9.334.464.453,15 R$ 9.458.303.998,76 R$ 9.502.002.806,87
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APÊNDICE C - FLUXO DE CAIXA COMPLETO DO CENÁRIO II 



- Produção Anual Rock média 60.000.000,00 t/ano - Preço de venda 350,00 R$/t

- Operação:

- Custo de Produção ( Minério) 28,50R$     R$/t

- Custo de Produção (Estéril) 17,50R$     R$/t

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Produção de Estéril 48.634.911 46.717.630 41.634.390 35.589.801 22.812.757 38.795.342 43.165.952 38.671.698
Produção de Minério - 11.378.309   13.269.799   18.402.340   24.458.738   37.173.812   21.140.377   16.875.988   21.343.412   

CAPEX - OPERACIONALIZAÇÃO -R$ 11.589.245.719,65
CAPEX - ESPELEOLOGIA

Receita Operacional Bruta (R$) - R$ 3.982.408.150,00 R$ 4.644.429.650,00 R$ 6.440.819.000,00 R$ 8.560.558.300,00 R$ 13.010.834.200,00 R$ 7.399.131.950,00 R$ 5.906.595.800,00 R$ 7.470.194.200,00
ICMS (18%) - -R$ 716.833.467,00 -R$ 835.997.337,00 -R$ 1.159.347.420,00 -R$ 1.540.900.494,00 -R$ 2.341.950.156,00 -R$ 1.331.843.751,00 -R$ 1.063.187.244,00 -R$ 1.344.634.956,00
PIS (0,65%) - -R$ 25.885.652,98 -R$ 30.188.792,73 -R$ 41.865.323,50 -R$ 55.643.628,95 -R$ 84.570.422,30 -R$ 48.094.357,68 -R$ 38.392.872,70 -R$ 48.556.262,30
COFINS (3%) - -R$ 119.472.244,50 -R$ 139.332.889,50 -R$ 193.224.570,00 -R$ 256.816.749,00 -R$ 390.325.026,00 -R$ 221.973.958,50 -R$ 177.197.874,00 -R$ 224.105.826,00
Impostos Faturameto Anual Bruto - -R$ 862.191.364,48 -R$ 1.005.519.019,23 -R$ 1.394.437.313,50 -R$ 1.853.360.871,95 -R$ 2.816.845.604,30 -R$ 1.601.912.067,18 -R$ 1.278.777.990,70 -R$ 1.617.297.044,30
Receita Base CFEM (R$) - R$ 3.120.216.785,53 R$ 3.638.910.630,78 R$ 5.046.381.686,50 R$ 6.707.197.428,05 R$ 10.193.988.595,70 R$ 5.797.219.882,83 R$ 4.627.817.809,30 R$ 5.852.897.155,70
CFEM (2%) - -R$ 62.404.335,71 -R$ 72.778.212,62 -R$ 100.927.633,73 -R$ 134.143.948,56 -R$ 203.879.771,91 -R$ 115.944.397,66 -R$ 92.556.356,19 -R$ 117.057.943,11
Receita Líquida (R$) - R$ 3.057.812.449,81 R$ 3.566.132.418,16 R$ 4.945.454.052,77 R$ 6.573.053.479,49 R$ 9.990.108.823,79 R$ 5.681.275.485,17 R$ 4.535.261.453,11 R$ 5.735.839.212,59
Custo de Operação Minério (R$/t) - -R$ 324.281.806,50 -R$ 378.189.271,50 -R$ 524.466.690,00 -R$ 697.074.033,00 -R$ 1.059.453.642,00 -R$ 602.500.744,50 -R$ 480.965.658,00 -R$ 608.287.242,00
Custo de Operação Estério (R$/t) -R$ 851.110.942,50 -R$ 817.558.525,00 -R$ 728.601.825,00 -R$ 622.821.517,50 -R$ 399.223.247,50 -R$ 678.918.485,00 -R$ 755.404.160,00 -R$ 676.754.715,00
Custo de Operação Total (R$/t) -R$ 1.175.392.749,00 -R$ 1.195.747.796,50 -R$ 1.253.068.515,00 -R$ 1.319.895.550,50 -R$ 1.458.676.889,50 -R$ 1.281.419.229,50 -R$ 1.236.369.818,00 -R$ 1.285.041.957,00
Lucro Operacional (R$) - R$ 1.882.419.700,81 R$ 2.370.384.621,66 R$ 3.692.385.537,77 R$ 5.253.157.928,99 R$ 8.531.431.934,29 R$ 4.399.856.255,67 R$ 3.298.891.635,11 R$ 4.450.797.255,59
CSLL (9%) - -R$ 169.417.773,07 -R$ 213.334.615,95 -R$ 332.314.698,40 -R$ 472.784.213,61 -R$ 767.828.874,09 -R$ 395.987.063,01 -R$ 296.900.247,16 -R$ 400.571.753,00
Depreciação Anual (R$) (-) - -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97
Lucro antes do IRPJ (R$) - R$ 843.808.498,77 R$ 1.287.856.576,74 R$ 2.490.877.410,40 R$ 3.911.180.286,41 R$ 6.894.409.631,23 R$ 3.134.675.763,68 R$ 2.132.797.958,98 R$ 3.181.032.073,61
Imposto de Renda (25%) - -R$ 210.952.124,69 -R$ 321.964.144,18 -R$ 622.719.352,60 -R$ 977.795.071,60 -R$ 1.723.602.407,81 -R$ 783.668.940,92 -R$ 533.199.489,74 -R$ 795.258.018,40
Lucro após IRPJ (R$) - R$ 632.856.374,08 R$ 965.892.432,55 R$ 1.868.158.057,80 R$ 2.933.385.214,80 R$ 5.170.807.223,42 R$ 2.351.006.822,76 R$ 1.599.598.469,23 R$ 2.385.774.055,21
Depreciação (R$) (+) - R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97

ENTRADAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lucro Líquido (R$) R$ 0,00 R$ 1.502.049.803,05 R$ 1.835.085.861,53 R$ 2.737.351.486,77 R$ 3.802.578.643,78 R$ 6.040.000.652,39 R$ 3.220.200.251,74 R$ 2.468.791.898,21 R$ 3.254.967.484,18
TOTAL R$ 0,00 R$ 1.502.049.803,05 R$ 1.835.085.861,53 R$ 2.737.351.486,77 R$ 3.802.578.643,78 R$ 6.040.000.652,39 R$ 3.220.200.251,74 R$ 2.468.791.898,21 R$ 3.254.967.484,18

SAÍDAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Investimentos Próprios (R$) -R$ 11.589.245.719,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL -R$ 11.589.245.719,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SALDO LÍQUIDO CAIXA (R$) -R$ 11.589.245.719,65 R$ 1.502.049.803,05 R$ 1.835.085.861,53 R$ 2.737.351.486,77 R$ 3.802.578.643,78 R$ 6.040.000.652,39 R$ 3.220.200.251,74 R$ 2.468.791.898,21 R$ 3.254.967.484,18
SALDO ACUMULADO (R$) -R$ 11.589.245.719,65 -R$ 10.087.195.916,60 -R$ 8.252.110.055,07 -R$ 5.514.758.568,30 -R$ 1.712.179.924,52 R$ 4.327.820.727,87 R$ 7.548.020.979,61 R$ 10.016.812.877,81 R$ 13.271.780.362,00

RETORNO SOBRE O CAPITAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Valor Presente Anual (R$) -R$ 11.589.245.719,65 R$ 1.341.115.895,58 R$ 1.462.919.213,59 R$ 1.948.392.719,61 R$ 2.416.607.472,68 R$ 3.427.258.578,73 R$ 1.631.453.663,95 R$ 1.116.756.077,98 R$ 1.314.626.774,48
Valor Presente Acumulado (R$) -R$ 11.589.245.719,65 -R$ 10.248.129.824,07 -R$ 8.785.210.610,48 -R$ 6.836.817.890,87 -R$ 4.420.210.418,20 -R$ 992.951.839,47 R$ 638.501.824,48 R$ 1.755.257.902,47 R$ 3.069.884.676,95

Taxa de Desconto Anual %/ano 12%
Valor Presente Líquido (VPL) R$ R$ 9.012.912.053,99
Taxa Interna de Retorno (TIR) % 22%
Prazo de Retorno (Payback) Tempo (Anos) 5,6
Investimentos Totais R$ R$ 28.103.920.870,15

Taxa de Lucratividade - 2,1 124

Fluxo de Caixa - Cenário II



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
34.554.113 23.298.071 49.743.302 54.329.548 34.994.603 34.283.727 38.219.336 48.783.011 39.311.371 39.761.521 46.305.591

25.452.686   36.713.047   10.177.417   5.711.350   25.028.347   25.674.172   21.824.511   11.194.898   20.645.069   20.299.960   13.659.160   

-R$ 8.691.934.289,74

R$ 8.908.440.100,00 R$ 12.849.566.450,00 R$ 3.562.095.950,00 R$ 1.998.972.500,00 R$ 8.759.921.450,00 R$ 8.985.960.200,00 R$ 7.638.578.850,00 R$ 3.918.214.300,00 R$ 7.225.774.150,00 R$ 7.104.986.000,00 R$ 4.780.706.000,00
-R$ 1.603.519.218,00 -R$ 2.312.921.961,00 -R$ 641.177.271,00 -R$ 359.815.050,00 -R$ 1.576.785.861,00 -R$ 1.617.472.836,00 -R$ 1.374.944.193,00 -R$ 705.278.574,00 -R$ 1.300.639.347,00 -R$ 1.278.897.480,00 -R$ 860.527.080,00

-R$ 57.904.860,65 -R$ 83.522.181,93 -R$ 23.153.623,68 -R$ 12.993.321,25 -R$ 56.939.489,43 -R$ 58.408.741,30 -R$ 49.650.762,53 -R$ 25.468.392,95 -R$ 46.967.531,98 -R$ 46.182.409,00 -R$ 31.074.589,00
-R$ 267.253.203,00 -R$ 385.486.993,50 -R$ 106.862.878,50 -R$ 59.969.175,00 -R$ 262.797.643,50 -R$ 269.578.806,00 -R$ 229.157.365,50 -R$ 117.546.429,00 -R$ 216.773.224,50 -R$ 213.149.580,00 -R$ 143.421.180,00

-R$ 1.928.677.281,65 -R$ 2.781.931.136,43 -R$ 771.193.773,18 -R$ 432.777.546,25 -R$ 1.896.522.993,93 -R$ 1.945.460.383,30 -R$ 1.653.752.321,03 -R$ 848.293.395,95 -R$ 1.564.380.103,48 -R$ 1.538.229.469,00 -R$ 1.035.022.849,00
R$ 6.979.762.818,35 R$ 10.067.635.313,58 R$ 2.790.902.176,83 R$ 1.566.194.953,75 R$ 6.863.398.456,08 R$ 7.040.499.816,70 R$ 5.984.826.528,98 R$ 3.069.920.904,05 R$ 5.661.394.046,53 R$ 5.566.756.531,00 R$ 3.745.683.151,00
-R$ 139.595.256,37 -R$ 201.352.706,27 -R$ 55.818.043,54 -R$ 31.323.899,08 -R$ 137.267.969,12 -R$ 140.809.996,33 -R$ 119.696.530,58 -R$ 61.398.418,08 -R$ 113.227.880,93 -R$ 111.335.130,62 -R$ 74.913.663,02

R$ 6.840.167.561,98 R$ 9.866.282.607,30 R$ 2.735.084.133,29 R$ 1.534.871.054,68 R$ 6.726.130.486,95 R$ 6.899.689.820,37 R$ 5.865.129.998,40 R$ 3.008.522.485,97 R$ 5.548.166.165,59 R$ 5.455.421.400,38 R$ 3.670.769.487,98
-R$ 725.401.551,00 -R$ 1.046.321.839,50 -R$ 290.056.384,50 -R$ 162.773.475,00 -R$ 713.307.889,50 -R$ 731.713.902,00 -R$ 621.998.563,50 -R$ 319.054.593,00 -R$ 588.384.466,50 -R$ 578.548.860,00 -R$ 389.286.060,00
-R$ 604.696.977,50 -R$ 407.716.242,50 -R$ 870.507.785,00 -R$ 950.767.090,00 -R$ 612.405.552,50 -R$ 599.965.222,50 -R$ 668.838.380,00 -R$ 853.702.692,50 -R$ 687.948.992,50 -R$ 695.826.617,50 -R$ 810.347.842,50

-R$ 1.330.098.528,50 -R$ 1.454.038.082,00 -R$ 1.160.564.169,50 -R$ 1.113.540.565,00 -R$ 1.325.713.442,00 -R$ 1.331.679.124,50 -R$ 1.290.836.943,50 -R$ 1.172.757.285,50 -R$ 1.276.333.459,00 -R$ 1.274.375.477,50 -R$ 1.199.633.902,50
R$ 5.510.069.033,48 R$ 8.412.244.525,30 R$ 1.574.519.963,79 R$ 421.330.489,68 R$ 5.400.417.044,95 R$ 5.568.010.695,87 R$ 4.574.293.054,90 R$ 1.835.765.200,47 R$ 4.271.832.706,59 R$ 4.181.045.922,88 R$ 2.471.135.585,48
-R$ 495.906.213,01 -R$ 757.102.007,28 -R$ 141.706.796,74 -R$ 37.919.744,07 -R$ 486.037.534,05 -R$ 501.120.962,63 -R$ 411.686.374,94 -R$ 165.218.868,04 -R$ 384.464.943,59 -R$ 376.294.133,06 -R$ 222.402.202,69
-R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97

R$ 4.144.969.391,50 R$ 6.785.949.089,05 R$ 563.619.738,07 -R$ 485.782.683,37 R$ 4.045.186.081,93 R$ 4.197.696.304,26 R$ 3.293.413.250,98 R$ 801.352.903,45 R$ 3.018.174.334,03 R$ 2.935.558.360,85 R$ 1.379.539.953,81
-R$ 1.036.242.347,87 -R$ 1.696.487.272,26 -R$ 140.904.934,52 R$ 72.867.402,51 -R$ 1.011.296.520,48 -R$ 1.049.424.076,07 -R$ 823.353.312,75 -R$ 200.338.225,86 -R$ 754.543.583,51 -R$ 733.889.590,21 -R$ 344.884.988,45
R$ 3.108.727.043,62 R$ 5.089.461.816,79 R$ 422.714.803,56 -R$ 412.915.280,86 R$ 3.033.889.561,45 R$ 3.148.272.228,20 R$ 2.470.059.938,24 R$ 601.014.677,59 R$ 2.263.630.750,52 R$ 2.201.668.770,64 R$ 1.034.654.965,36
R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R$ 3.977.920.472,60 R$ 5.958.655.245,76 R$ 1.291.908.232,53 R$ 456.278.148,11 R$ 3.903.082.990,42 R$ 4.017.465.657,17 R$ 3.339.253.367,21 R$ 1.470.208.106,56 R$ 3.132.824.179,49 R$ 3.070.862.199,61 R$ 1.903.848.394,33
R$ 3.977.920.472,60 R$ 5.958.655.245,76 R$ 1.291.908.232,53 R$ 456.278.148,11 R$ 3.903.082.990,42 R$ 4.017.465.657,17 R$ 3.339.253.367,21 R$ 1.470.208.106,56 R$ 3.132.824.179,49 R$ 3.070.862.199,61 R$ 1.903.848.394,33

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R$ 0,00 -R$ 8.691.934.289,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 -R$ 8.691.934.289,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 3.977.920.472,60 -R$ 2.733.279.043,97 R$ 1.291.908.232,53 R$ 456.278.148,11 R$ 3.903.082.990,42 R$ 4.017.465.657,17 R$ 3.339.253.367,21 R$ 1.470.208.106,56 R$ 3.132.824.179,49 R$ 3.070.862.199,61 R$ 1.903.848.394,33
R$ 17.249.700.834,59 R$ 14.516.421.790,62 R$ 15.808.330.023,15 R$ 16.264.608.171,26 R$ 20.167.691.161,68 R$ 24.185.156.818,85 R$ 27.524.410.186,06 R$ 28.994.618.292,63 R$ 32.127.442.472,12 R$ 35.198.304.671,73 R$ 37.102.153.066,06

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R$ 1.434.478.001,00 -R$ 880.042.700,29 R$ 371.392.745,54 R$ 117.115.236,08 R$ 894.485.883,34 R$ 822.053.069,96 R$ 610.069.105,60 R$ 239.822.789,60 R$ 456.278.112,88 R$ 399.333.661,74 R$ 221.049.700,75
R$ 4.504.362.677,94 R$ 3.624.319.977,65 R$ 3.995.712.723,19 R$ 4.112.827.959,26 R$ 5.007.313.842,60 R$ 5.829.366.912,57 R$ 6.439.436.018,17 R$ 6.679.258.807,77 R$ 7.135.536.920,64 R$ 7.534.870.582,39 R$ 7.755.920.283,14
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
48.542.041 35.249.159 28.005.830 28.159.880 47.524.771 36.761.431 44.039.525 37.623.384 40.537.370 8.301.031

11.482.459   24.701.771   32.012.100   31.867.561   12.465.969   23.232.810   15.958.133   22.362.097   19.492.331   3.510.969   

-R$ 7.822.740.860,76

R$ 4.018.860.650,00 R$ 8.645.619.850,00 R$ 11.204.235.000,00 R$ 11.153.646.350,00 R$ 4.363.089.150,00 R$ 8.131.483.500,00 R$ 5.585.346.550,00 R$ 7.826.733.950,00 R$ 6.822.315.850,00 R$ 1.228.839.150,00
-R$ 723.394.917,00 -R$ 1.556.211.573,00 -R$ 2.016.762.300,00 -R$ 2.007.656.343,00 -R$ 785.356.047,00 -R$ 1.463.667.030,00 -R$ 1.005.362.379,00 -R$ 1.408.812.111,00 -R$ 1.228.016.853,00 -R$ 221.191.047,00
-R$ 26.122.594,23 -R$ 56.196.529,03 -R$ 72.827.527,50 -R$ 72.498.701,28 -R$ 28.360.079,48 -R$ 52.854.642,75 -R$ 36.304.752,58 -R$ 50.873.770,68 -R$ 44.345.053,03 -R$ 7.987.454,48

-R$ 120.565.819,50 -R$ 259.368.595,50 -R$ 336.127.050,00 -R$ 334.609.390,50 -R$ 130.892.674,50 -R$ 243.944.505,00 -R$ 167.560.396,50 -R$ 234.802.018,50 -R$ 204.669.475,50 -R$ 36.865.174,50
-R$ 870.083.330,73 -R$ 1.871.776.697,53 -R$ 2.425.716.877,50 -R$ 2.414.764.434,78 -R$ 944.608.800,98 -R$ 1.760.466.177,75 -R$ 1.209.227.528,08 -R$ 1.694.487.900,18 -R$ 1.477.031.381,53 -R$ 266.043.675,98

R$ 3.148.777.319,28 R$ 6.773.843.152,48 R$ 8.778.518.122,50 R$ 8.738.881.915,23 R$ 3.418.480.349,03 R$ 6.371.017.322,25 R$ 4.376.119.021,93 R$ 6.132.246.049,83 R$ 5.345.284.468,48 R$ 962.795.474,03
-R$ 62.975.546,39 -R$ 135.476.863,05 -R$ 175.570.362,45 -R$ 174.777.638,30 -R$ 68.369.606,98 -R$ 127.420.346,45 -R$ 87.522.380,44 -R$ 122.644.921,00 -R$ 106.905.689,37 -R$ 19.255.909,48

R$ 3.085.801.772,89 R$ 6.638.366.289,43 R$ 8.602.947.760,05 R$ 8.564.104.276,92 R$ 3.350.110.742,04 R$ 6.243.596.975,81 R$ 4.288.596.641,49 R$ 6.009.601.128,83 R$ 5.238.378.779,11 R$ 943.539.564,54
-R$ 327.250.081,50 -R$ 704.000.473,50 -R$ 912.344.850,00 -R$ 908.225.488,50 -R$ 355.280.116,50 -R$ 662.135.085,00 -R$ 454.806.790,50 -R$ 637.319.764,50 -R$ 555.531.433,50 -R$ 100.062.616,50
-R$ 849.485.717,50 -R$ 616.860.282,50 -R$ 490.102.025,00 -R$ 492.797.900,00 -R$ 831.683.492,50 -R$ 643.325.042,50 -R$ 770.691.687,50 -R$ 658.409.220,00 -R$ 709.403.975,00 -R$ 145.268.042,50

-R$ 1.176.735.799,00 -R$ 1.320.860.756,00 -R$ 1.402.446.875,00 -R$ 1.401.023.388,50 -R$ 1.186.963.609,00 -R$ 1.305.460.127,50 -R$ 1.225.498.478,00 -R$ 1.295.728.984,50 -R$ 1.264.935.408,50 -R$ 245.330.659,00
R$ 1.909.065.973,89 R$ 5.317.505.533,43 R$ 7.200.500.885,05 R$ 7.163.080.888,42 R$ 2.163.147.133,04 R$ 4.938.136.848,31 R$ 3.063.098.163,49 R$ 4.713.872.144,33 R$ 3.973.443.370,61 R$ 698.208.905,54
-R$ 171.815.937,65 -R$ 478.575.498,01 -R$ 648.045.079,65 -R$ 644.677.279,96 -R$ 194.683.241,97 -R$ 444.432.316,35 -R$ 275.678.834,71 -R$ 424.248.492,99 -R$ 357.609.903,35 -R$ 62.838.801,50
-R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97 -R$ 869.193.428,97
R$ 868.056.607,27 R$ 3.969.736.606,44 R$ 5.683.262.376,42 R$ 5.649.210.179,49 R$ 1.099.270.462,10 R$ 3.624.511.102,98 R$ 1.918.225.899,80 R$ 3.420.430.222,37 R$ 2.746.640.038,28 -R$ 233.823.324,93
-R$ 217.014.151,82 -R$ 992.434.151,61 -R$ 1.420.815.594,11 -R$ 1.412.302.544,87 -R$ 274.817.615,52 -R$ 906.127.775,75 -R$ 479.556.474,95 -R$ 855.107.555,59 -R$ 686.660.009,57 R$ 58.455.831,23
R$ 651.042.455,45 R$ 2.977.302.454,83 R$ 4.262.446.782,32 R$ 4.236.907.634,62 R$ 824.452.846,57 R$ 2.718.383.327,24 R$ 1.438.669.424,85 R$ 2.565.322.666,77 R$ 2.059.980.028,71 -R$ 175.367.493,70
R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97 R$ 869.193.428,97

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
R$ 1.520.235.884,42 R$ 3.846.495.883,81 R$ 5.131.640.211,29 R$ 5.106.101.063,59 R$ 1.693.646.275,55 R$ 3.587.576.756,21 R$ 2.307.862.853,82 R$ 3.434.516.095,75 R$ 2.929.173.457,68 R$ 693.825.935,28
R$ 1.520.235.884,42 R$ 3.846.495.883,81 R$ 5.131.640.211,29 R$ 5.106.101.063,59 R$ 1.693.646.275,55 R$ 3.587.576.756,21 R$ 2.307.862.853,82 R$ 3.434.516.095,75 R$ 2.929.173.457,68 R$ 693.825.935,28

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
-R$ 7.822.740.860,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
-R$ 7.822.740.860,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

-R$ 6.302.504.976,34 R$ 3.846.495.883,81 R$ 5.131.640.211,29 R$ 5.106.101.063,59 R$ 1.693.646.275,55 R$ 3.587.576.756,21 R$ 2.307.862.853,82 R$ 3.434.516.095,75 R$ 2.929.173.457,68 R$ 693.825.935,28
R$ 30.799.648.089,72 R$ 34.646.143.973,53 R$ 39.777.784.184,82 R$ 44.883.885.248,41 R$ 46.577.531.523,95 R$ 50.165.108.280,17 R$ 52.472.971.133,99 R$ 55.907.487.229,74 R$ 58.836.660.687,42 R$ 59.530.486.622,70

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
-R$ 653.360.302,80 R$ 356.030.165,33 R$ 424.091.629,67 R$ 376.768.759,28 R$ 111.580.978,94 R$ 211.033.127,31 R$ 121.210.825,12 R$ 161.056.754,75 R$ 122.642.347,68 R$ 25.937.485,56

R$ 7.102.559.980,34 R$ 7.458.590.145,67 R$ 7.882.681.775,34 R$ 8.259.450.534,62 R$ 8.371.031.513,57 R$ 8.582.064.640,88 R$ 8.703.275.465,99 R$ 8.864.332.220,74 R$ 8.986.974.568,43 R$ 9.012.912.053,99
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