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                                    RESUMO 

 

Essa dissertação descreve a situação atual e as tendências relacionadas ao 

tratamento de minérios de ferro de baixo teor na indústria mineral, utilizando um estudo 

de caso e uma discussão sobre o projeto de implantação de uma instalação de 

tratamento de itabiritos de baixo teor, denominada ITM-S, a ser instalada em uma 

empresa mineradora de ferro no Estado de Minas Gerais. Seu objetivo principal foi 

analisar a viabilidade técnica e econômico-financeira desse projeto, com base nos 

conceitos existentes na metodologia FEL (Front-End-Loading), associados aos 

conceitos de sequenciamento de lavra, beneficiamento mineral e economia mineral. 

Foram analisados, na metodologia, dois cenários do projeto para a escolha das 

alternativas de rotas de processo: com o uso de separação magnética (cenário 1), e sem 

a utilização de separação magnética (cenário 2). Os resultados mostraram que o cenário 

2 é o mais viável economicamente, devido principalmente a redução do investimento 

por tonelada produzida, dentre outros fatores. Pretende-se apresentar as várias 

evoluções nos processos de tratamento de minério de ferro, e apresentar uma 

metodologia adequada para análise de viabilidade de projetos de tratamento e 

aproveitamento de minérios de ferro marginais, como a metodologia FEL, associada aos 

conceitos existentes na engenharia de minas. 

 

 

Palavras-chave: economia mineral, viabilidade de projetos, separação magnética, 

minério de ferro. 
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                                      ABSTRACT 

 

This dissertation describes the current situation and trends related to the 

exploitation of low-grade iron ore in the mineral industry, to accomplish it, a case study 

and a discussion on the implementation project of a treatment facility for low grade 

itabirites called ITM-S, to be installed in an iron ore mining company in the State of 

Minas Gerais, are presented. The main objective was to analyze the technical and 

economic-financial feasibility of this project, based on FEL methodology (Front-End-

Loading) existing concepts, associated with the mining concepts of sequencing, mineral 

processing and mineral economics. Using this methodology, two project’s scenarios 

were analyzed in order to help to choose between two alternative routes: magnetic 

separation usage (scenario 1), and no usage of magnetic separation (scenario 2). The 

results showed that scenario 2 is the most economically viable; mainly due to reduction 

of the investment per ton produced, among other factors. This work intends to present 

the various evolutions in the iron ore treatment processes, and to present an appropriate 

methodology for marginal iron ore project feasibility analysis, such as the FEL 

methodology, associated with the existing concepts in mining engineering. 

 

 

Keywords: mineral economy, project availability, magnetic separation, iron ore. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os atuais métodos de tratamento de minérios de ferro têm passado por 

adequações recentes, com o objetivo de promoverem melhorias no desempenho dos 

processos de concentração de minérios mais pobres em conteúdo metálico, com a 

presença cada vez mais constante de contaminantes nesses minérios.  

 

A razão para a elaboração dessa dissertação está relacionada à crescente 

necessidade das empresas de mineração em reduzirem custos operacionais e 

minimizarem impactos ambientais, resultantes das atividades de lavra nas minerações 

em geral. As práticas recentes na mineração apontam para uma necessidade crescente 

das mineradoras de investirem em tecnologias de processo mineral, visando à melhoria 

em desempenho e em recuperações nas etapas de tratamento de minérios de ferro 

pobres, para se manterem competitivas no mercado mundial, principalmente no 

mercado destinado ao produto pellet feed que será detalhado no capítulo 2 desta 

dissertação.  

 

Somam-se a essa condição a atual situação crítica da disponibilidade de áreas e 

os longos prazos de licenciamento para estruturas tais como cavas, pilhas de disposição 

de estéril e barragens de rejeitos, resultantes das atividades minerarias. Daí a busca por 

melhorias contínuas em processos para a minimização de geração de estéreis e rejeitos. 

A escassez de reservas de minério de ferro com teores mais elevados, como as reservas 

hematíticas, também contribui para a busca por tecnologias de aproveitamento de 

minérios de ferro pobres como os minérios itabiríticos. 

 

O trabalho consiste em analisar parâmetros presentes na determinação da 

viabilidade técnica e econômica de projetos de aproveitamento de minérios de ferro de 

baixo teor, aplicados ao projeto da instalação de tratamento ITM-S, do complexo de 

minas do Pico, de propriedade da mineradora Vale S/A. Serão evidenciados, como 

partes fundamentais deste trabalho, as tendências em desenvolvimento de técnicas que 

visam à otimização de processos de tratamento de minérios de ferro, os métodos usados 
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na avaliação de projetos, como a metodologia FEL (front –end -loading), e qual as 

principais influências, neste projeto, dos estudos e análises de sequenciamento de lavra, 

beneficiamento de minérios e economia mineral. A análise final compara os resultados 

de viabilidade técnica e econômica do projeto, a partir da análise de 2 cenários: 

concentração por separação magnética versus cenário sem a concentração por separação 

magnética, dentro do projeto da ITM-S.  

 

1.1  Objetivo geral  

 

Apresentar e discutir aspectos técnicos e econômico-financeiros presentes na 

determinação da viabilidade de projetos de tratamento de minérios de ferro de baixo 

teor, baseados na metodologia front-end-loading (FEL). Esta metodologia, usada na 

avaliação de projetos de capital em mineração, foi aplicada ao projeto de instalação de 

tratamento de minérios de ferro itabiríticos ITM-S relacionando as influências, neste 

projeto, dos parâmetros de sequenciamento e planejamento de lavra, beneficiamento e 

economia mineral.  

 

1.2  Objetivos específicos 

 

- Discutir sobre os atuais processos de tratamento de minérios de ferro na 

indústria mineral e relacioná-los ao projeto da ITM-S, enfatizando as novas tendências e 

técnicas aplicadas nestes projetos, como a disposição controlada de rejeitos e de lamas 

em pilhas após filtragem destes, dificuldades enfrentadas nas adequações de rotas de 

processo, e a relevância desse tema no mercado mineral. 

 

- Descrever a rotina de seleção de parâmetros de sequenciamento de lavra 

(modelos geológicos, parametrizações, teores de corte), beneficiamento mineral 

(recuperações mássicas, metalúrgicas, fatores de processo) e de economia mineral 

(trade-offs, análise e escolha de alternativas de investimentos) inseridos na análise de 
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viabilidade do projeto, e  descrever a metodologia FEL, para avaliação de viabilidade de 

projetos de capital em mineração, aplicado ao projeto da ITM-S. 

 

1.3  Relevância e justificativa  

 

Historicamente minérios de ferro têm sofrido, comparativamente a outras 

commodities minerais, pouca evolução nos processos de beneficiamento, e a diminuição 

dos teores relacionados a disseminações mais finas dos itabiritos tem resultado no 

aumento de demanda pelos processos de beneficiamento adaptados a minérios de baixo 

teor. O aproveitamento de minérios de ferro de baixo teor, tema dessa dissertação, 

também aborda questões ambientais inseridas nos projetos, como a disposição 

controlada de rejeitos e lamas resultantes das operações unitárias de beneficiamento 

mineral em pilhas, além das questões referentes a licenciamentos ambientais de 

estruturas como barragens de rejeito e pilhas de disposição de estéril. 

 

A crescente demanda por utilização de minério de ferro como matéria-prima 

básica para a produção de bens de consumo, cada vez mais sofisticados, leva as 

empresas do Brasil e de todo mundo a se prepararem para o aumento de produção e 

garantia da qualidade do produto final. A busca pela otimização de seus ativos e 

melhoria dos processos é contínua, para que estas empresas adaptem-se a qualidade do 

minério originado no ROM (run of mine), e para obtenção dos produtos que atendam as 

especificações do mercado, cada vez mais exigente.  

 

Torna-se necessário que as empresas de mineração desenvolvam estudos e 

técnicas para viabilizar novas reservas minerais a partir de teores de ferro médios mais 

baixos, bem como adaptar seus processos de beneficiamento mineral a essa nova 

realidade, face à constância maior de riscos inseridos no negócio mineração, 

evidenciados principalmente a partir da crise mundial de 2008. A crise de 2008 se 

destacou pela queda de preços das commodities, redução da demanda internacional, 

retração das linhas de crédito ao comercio exterior, além da desvalorização cambial, que 

prejudicou o valor das exportações de produtos como o minério de ferro. 
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Esta dissertação é significativa do ponto de vista da pesquisa sobre os 

parâmetros e premissas atualmente utilizados na avaliação da viabilidade de projetos de 

aproveitamento de minérios de ferro de baixo teor. Trata-se de uma tendência 

tecnológica e uma realidade de mercado, principalmente no estado de Minas Gerais, de 

onde surgem constantemente novos projetos de aproveitamento de minérios de ferro 

pobres. A alta dos preços do minério de ferro no mercado internacional e o grande 

consumo da indústria chinesa dão valor à matéria-prima de baixíssimo teor de ferro, 

encontrada nas reservas principalmente do Quadrilátero Ferrífero e do norte de Minas 

Gerais.  

 

Exemplos desses projetos são, dentre outros, o projeto Conceição-Itabiritos em 

Itabira, Minas Gerais, onde a Vale planeja lavrar teores de ferro de no máximo 40% 

para, após beneficiamento, comercializá-los aos 62% a 65% em Fe exigido pelo 

mercado. No norte de Minas Gerais, o projeto da Votorantim Novos Negócios, em 

associação com a chinesa Hombridge, visa lavrar minério de ferro com teores de até 

20%  de ferro, empreendimento que deverá entrar em funcionamento dentro de quatro 

anos. A Ferrous Resources do Brasil estudou e viabilizou, técnica e economicamente, 

um depósito de minério de baixo teor de ferro contido (~ 34% Fe) no estado de Minas 

Gerais, gerando produção de pellet feed de alta qualidade. 

 

Na figura 1 apresentam-se os investimentos previstos no setor mineral brasileiro 

por tipo de minério, de 2012 a 2016, destacando-se a importância do minério de ferro no 

setor primário da economia brasileira, com base em dados do Ibram (2012). Trata-se de 

uma commodity cujo preço de venda, aliado a adequadas escalas de produção e 

condições favoráveis de mercado, justificam as pesquisas e investimentos em busca de 

melhorias nos processos de beneficiamento destes minérios, como os de baixo teor, 

tema dessa dissertação. 
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Figura 1: Investimentos previstos de 2012 a 2016 por tipo de mineral no 

Brasil. 
Fonte: Levantamento de investimentos minerais no Brasil (IBRAM ,2012). 

 

A análise dos métodos de beneficiamento mineral já conhecidos na indústria, 

comparados ao método proposto de aproveitamento de minérios de ferro marginais, 

poderá definir a viabilidade futura de novos projetos a partir de parâmetros a serem 

detalhados nesta dissertação. Será descrito o histórico das dificuldades enfrentadas na 

adequação dos processos de beneficiamento de minérios de ferro para baixos teores de 

ferro, assunto de relevância nos atuais projetos em desenvolvimento nas minerações.  

Serão descritos os maiores riscos enfrentados e a enfrentar pelos atuais 

empreendimentos e projetos de mineração no Brasil e no mundo, a partir de 

informações de consultorias especializadas e relatórios de empresas de grande porte do 

setor mineral. 

 

O beneficiamento de minérios itabiríticos mais pobres pela ITM-S permitirá a 

ampliação da vida útil do Complexo da Mina Pico, e irá gerar um adicional de, 

aproximadamente, 50% na produção anual de pellet feed para a mineradora Vale. 
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1.4   Estrutura do trabalho 

 

Esse trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo aborda os 

objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração, descrevendo brevemente a 

importância da avaliação técnica e econômico financeira para projetos de mineração, em 

especial projetos de aproveitamento de minérios de ferros marginais, e relaciona a 

viabilidade destes projetos a questões ambientais e a metodologia FEL. Neste capítulo 

apresenta-se a relevância deste tema no mercado mineral, enfatizando a busca por 

melhorias nas recuperações de processos minerais pelas minerações, dentro do atual 

cenário, que mescla baixa disponibilidade de reservas ricas em conteúdo metálico 

ferrífero e aumento de riscos associados ao capital e crédito. 

 

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica relacionada à mineralogia e 

composição química básica dos minérios de ferro, históricos e conceitos utilizados em 

beneficiamento mineral e desafios presentes nos projetos de minério de ferro em geral, 

além de descrever a atual situação do mercado mundial de minério de ferro, destacando 

seus principais produtos e particularidades destes na determinação dos preços de venda. 

Nessa revisão bibliográfica também incluem-se os principais conceitos relacionados a 

planejamento e sequenciamento de lavra em mineração. 

 

Faz-se também no capítulo 2 uma descrição da metodologia de trabalho, 

detalhando-se os dados e recursos utilizados como base para o desenvolvimento do 

projeto da ITM-S no complexo de minas do Pico, além de apresentar a rotina das áreas 

de planejamento de mina e processo mineral. Apresenta-se também a conceituação da 

metodologia FEL, usada no estudo de viabilidade do projeto da ITM-S. 

 

Ainda neste capítulo são descritos os resultados obtidos a partir de um estudo de 

caso do projeto da ITM-S, com aplicação de análise financeira para decisão de 

investimentos para implantação ou não de separação magnética no processo, e a devida 

discussão dos resultados envolvidos na determinação da viabilidade desse investimento.  
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O capítulo 3 descreve as conclusões e recomendações deste trabalho. O capítulo 

4 detalha as referencias bibliográficas, base de dados e informações dessa dissertação. 

Essa dissertação é concluída com os devidos anexos referentes aos temas tratados. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

2.1  Revisão Bibliográfica 

2.1.1  Mineralogia e composição química básica dos minérios de ferro  

 

No Quadrilátero Ferrífero, no Estado de Minas Gerais, estão localizadas 

importantes reservas de minério de ferro. Estes podem ser classificados em dois grupos 

principais: “os itabiríticos, mais heterogêneos e contendo óxidos e hidróxidos de ferro, e 

os hematíticos de alto teor, quimicamente mais homogêneos e ricos em óxidos de 

ferro[...]” (ROSIÈRE, 1983,v. 3, p. 173). 

 

O minério de ferro é uma substância mineral que, quando 

aquecida na presença de um redutor, irá produzir ferro metálico (Fe), e 

consiste quase sempre em óxidos de ferro, com as formas primárias 

sendo a magnetita (Fe3O4) e a hematita (Fe2O3). O minério de ferro é a 

principal fonte de ferro do mundo e indústrias siderúrgicas, portanto, é 

essencial para a produção de aço, que por sua vez é essencial para 

manter uma forte indústria de base. Quase todo o minério de ferro 

(98%) é utilizado na fabricação de aço. (USGS, 2012). 

 

De acordo com Dana (1974), são listadas, na tabela 1, as principais 

características dos minerais portadores de ferro, e dos principais minerais de ganga 

presentes nos minérios de ferro em geral, descrevendo dessa forma a composição 

química básica dos mesmos com os principais contaminantes, que interferirão no 

processo de beneficiamento, posteriormente a lavra. “Conceitualmente definem-se 

como minerais-minérios os minerais valiosos, aproveitáveis como bens úteis, o mineral 
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ou conjunto de minerais não aproveitados de um minério é denominado mineral de 

ganga” (LUZ; LINS, 2004, p. 3). 

 

Tabela 1: Mineralogia básica dos minérios de ferro. 

Minerais portadores de ferro 

     Nome                          Características 

 

Hematita 

Mais importante minério de ferro, considerada como Fe2O3 

puro, com 69,94% de ferro e 30,06 % de oxigênio, densidade de 5,3. 

 

   Goethita 

Um dos minerais mais comuns que contém ferro, com 62,90% 

de ferro, 27 % de oxigênio e 10,1% de água, densidade de 4,3. 

 

 

  Magnetita 

Usualmente considerada como Fe3O4, 72,40 % de ferro e 27,60 

% de oxigênio. As magnetitas naturais contem quantidades menores 

de elementos como Mg, Mn, Zn, Al e Ti na sua estrutura.Fortemente 

magnética, densidade de 5,2. 

 

   Limonita 

Óxidos de ferro hidratados de aspecto terroso, densidade de 

2,7 a 4,3. Em termos químicos passou de FeOOH.nH2O para 

FeOOH. 

Minerais de ganga 

   Nome                                    Características 

 

    Quartzo 

Em termos químicos, é considerado como SiO2 puro, com 

46,7 % de silício e 53,3 % de oxigênio. Principal mineral de ganga 

presente nos minérios de ferro, resistente aos ataques químicos e 

físicos. 

 

   Caulinita 

É um silicato de alumínio hidratado, produto da 

intemperização química dos feldspatos e, em termos químicos, é 

considerada como Al2Si2O5(OH)4, com 39,5 % de alumina, 46,5 % de 

sílica e 14% de água. 

   Gibbisita Considerada como Al(OH)3, com 62,8 a  65,3 % de Al2O3 e 

31,8 a 34,2% de perda ao fogo. 
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Apatita e 

Wavellita 

Nos minérios de ferro de depósitos não intemperizados, a 

fonte primária do fósforo é a apatita [Ca5(PO4)(F,Cl,OH)]. A remoção 

de fósforo desses minérios pode ser realizada por vários processos, 

como a separação magnética, deslamagem por floculação seletiva e 

flotação. 

Nos depósitos de minério de ferro intemperizados, o fósforo 

ocorre altamente disseminado na forma de minerais secundários. No 

Quadrilátero Ferrífero, por exemplo, as mineralizações por processos 

de enriquecimento supergênico geraram itabiritos ricos com teores 

normalmente superiores a 60% de ferro. Porém, os fluidos gerados 

durante o intemperismo sobre materiais originais como a apatita 

levam à dissolução desta, e o fósforo liberado fixa-se com outros 

cátions em fases secundárias, formando vários fosfatos ricos em 

alumínio, como a wavellita [Al3(OH, F)3(PO4)2.5H2O)]. 
 

Fonte: Manual de Mineralogia (DANA, 1974). 

 

De acordo com Santos (2009), dois tipos básicos de minérios são lavrados 

atualmente nas minas do Quadrilátero: minérios de alto teor ou hematíticos, e minérios 

quartzosos ou itabiríticos. O minério de alto teor é denominado pelo mineral que o 

constitui, hematita, sendo reconhecido pela ausência generalizada de quartzo visível a 

olho nu e teores superiores a 64,0% de Fe. Os minérios hematíticos são produtos de 

metamorfismo da rocha de itabirito. O metamorfismo pode localmente solubilizar e 

remover o quartzo, produzindo corpos de hematita pura. Granulometricamente 

produzem um ROM com fragmentos predominantemente acima de 8mm (hematita 

compacta). Dois subtipos, a hematita pulverulenta e branda geram uma proporção maior 

de finos, na faixa de –8,0mm +0,150mm. 

 

O minério itabirítico é um produto de alteração, por intemperismo, da rocha de 

mesmo nome. O  intemperismo é um processo que atua tanto mais internamente, quanto 

mais próximo à superfície topográfica. Produz não só a liberação dos grãos ou 

agregados de hematita existentes na rocha, como também o aumento dos teores de Fe, 
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visto que é um processo de solubilização preferencial do quartzo. Ao contrário do que 

ocorre com minérios de alto teor (hematita), o run of mine dos itabiritos não produz 

massas significativas acima de 8,0mm. 

 

2.1.2  Histórico e evoluções dos métodos de tratamento e aproveitamento de 

minérios de ferro no Brasil e no mundo  

 

Com o objetivo de mostrar a evolução do tema dessa dissertação de forma 

integrada, e para que o projeto denominado ITM-S seja mais bem compreendido, serão 

descritos, na sequência, aspectos da evolução histórica dos processos de tratamento do 

minério de ferro na indústria mineral.  

 

Segundo Luz e Lins (2004, p. 5), em um fluxograma típico de tratamento de 

minérios, as operações unitárias são assim classificadas: 

 

 operações de cominuição (redução de tamanho ) para se 

obter a liberação do mineral : britagem e moagem; 

 

 operações de separação por tamanhos: peneiramento e 

classificação granulométrica (ciclonagem, classificador espiral), além da 

deslamagem ou desempoeiramento; 

 

 concentrações gravítica, magnética, eletrostática, por 

flotação etc. 

 

 operações auxiliares de desaguamento (eliminação de 

parte da água do concentrado): espessamento e filtragem; 

 

 secagem: secador rotativo, spray dryer, secador de leito 

fluidizado; 
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 disposição de rejeitos . 

 

A figura 2 ilustra um fluxograma típico de tratamento de minério de ferro, nele 

se apresentam as operações unitárias, as setas tracejadas e em negrito representam a  

recirculação de água no processo (no projeto da ITM-S será dada ênfase, nessa 

dissertação, às operações unitárias de concentração magnética, flotação e disposição de 

rejeitos): 

 
Figura 2: Fluxograma típico de tratamento de minério de ferro 
Fonte: Introdução ao Tratamento de Minérios, Centro de Tecnologia Mineral (LUZ;LINS , 

2004). 
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Nesta dissertação serão descritas, no capítulo 2, adequações que visam à 

otimização de processos de tratamento de minérios de ferro visando a minimização de 

impactos ambientais, como a metodologia de disposição controlada, em pilhas, de 

rejeitos de flotação e lamas, considerando-se a disposição conjunta ou separadamente 

com estéril gerado nas operações de lavra.  Estes três produtos gerados nas operações 

unitárias de tratamento de minérios e de operações de lavra da mina seriam dispostos 

em locais destinados, inicialmente, apenas para a disposição de estéril. 

 

Para que se possa compreender os termos e conceitos relacionados aos produtos 

finais de minério de ferro, apresenta-se, na tabela 2, a granulometria dos produtos finais 

de minério de ferro da Vale S.A, detentora do projeto da ITM-S. São gerados, 

basicamente, 3 produtos com granulometrias distintas, que apresentam pequenas 

variações entre as diferentes minas e minérios (WOLLF, 2009, p. 16): 

 

Tabela 2: Principais produtos de minério de ferro na indústria mineral. 

Tipo de 

Produto 

 

Granulometria 

 

                       Aplicação Básica 

Granulado ou 

Lump 

 

  6,35 a 50 mm 

Alto forno ou forno de redução direta, com 

pequenas variações na granulometria. 

 

 

Sinter Feed 

 

 

6,35 a 0,15 mm 

Processo de aglomeração de sinter feed, ligantes e 

outros materiais, em uma massa consistente, por 

meio de aquecimento sem fundição, utilizado 

como carga metálica em alto forno. 

 

 

Pellet Feed 

 

Menor que 0,15 

mm (partículas 

ultrafinas) 

Aglomeração em usinas de pelotização. O pellet 

feed, após moagem para adequação de sua 

superfície específica, é transformado em pelotas, 

com tamanho médio variando de 8 a 18 mm de 

diâmetro. 
                 Fonte: Caracterização de Rejeitos de Minério de Ferro da Vale (WOLLF , 2009). 

 

As operações de tratamento de minérios de ferro para a obtenção de produtos só 

se justificam em larga escala, devido ao preço da tonelada do produto (conforme será 
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apresentado no item 2.1.3 deste capítulo), requerendo equipamentos e instalações de 

grande porte, logicamente exigindo extensas áreas a serem licenciadas.  

 

Os produtos de minério de ferro não são definidos apenas pelos teores mínimos 

de ferro (Fe) e máximo de impurezas (SiO2,Al2O3,P,PPC,etc) ,mas também por classes 

de frações granulométricas rigidamente controladas, o que exige que, mesmo para 

minérios de alto teor e baixo nível de impurezas, o processo seja controlado para o 

atendimento às especificações granulométricas dos produtos gerados.  

 

De forma geral, contaminantes tais como sílica e alumina aumentam de teor na 

direção das frações mais finas, que geram um produto final como o pellet feed, produto 

principal a ser gerado das instalações da ITM-S, tema dessa dissertação (NETO, 2006). 

 

A seguir descreve-se um histórico de adequação dos métodos de tratamento de 

minérios de ferro ricos, até a adequação para minérios itabiríticos de baixo teor, foco 

principal dos principais projetos minerais atuais de médio e grande porte no Brasil e no 

mundo. 

 

Segundo Araujo et.al. (2003), a produção de minério de ferro no Brasil 

restringiu-se a hematitas de altos teores (teor de Fe no ROM > 60%)  até o final dos 

anos 60, com predominância de produção de granulados como lump, além de pellet feed 

e sinter feed. Todas as operações desta época beneficiavam hematitas de altos teores. O 

minério era lavado e classificado granulometricamente, com altas recuperações 

mássicas nas usinas, como as da mina de Águas Claras, hoje pertencente a Vale e que 

operou pela empresa MBR de 1973 a 2001 em Nova Lima, estado de Minas Gerais. 

 

Sob o ponto de vista da engenharia de projetos, o desenvolvimento de processos 

para o aproveitamento principalmente de itabiritos friáveis de baixo teor e dos itabiritos 

compactos é recente no Brasil. Segundo dados da ECM (2007), enfatizando-se 

novamente a evolução histórica dos processos de tratamento de minérios de ferro, nas 

décadas de 70 e 80 ocorre o início efetivo do aproveitamento dos itabiritos no Brasil. O 
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pellet feed passa a ter participação significativa na produção e inicia-se o 

aproveitamento de minérios com teores na ordem de 50 a 60 % de Fe.  

 

O primeiro grande projeto baseado exclusivamente na concentração de minérios 

itabiríticos de baixo teor foi colocado em operação pela Samarco na mina de Germano 

em Mariana, Minas Gerais, em 1977 (mineração, beneficiamento com concentração por 

flotação, transporte por mineroduto e pelotização). Antes disso, a Vale com operações 

nas usinas de Cauê e Conceição, em Itabira, Minas Gerais, já vinha utilizando, de modo 

pioneiro, desde 1972, separadores magnéticos de alta intensidade (separação magnética 

de alta intensidade a úmido – WHIMS – DP317) para o beneficiamento de itabiritos 

junto com hematitas de alto teor, ainda disponíveis naquele complexo de mineração 

(ARAUJO et.al, 2003). 

 

Nos anos 90 inicia-se o aproveitamento sistemático de minérios hematíticos com 

teores inferiores a 50% de Fe, e dos itabiritos friáveis e semi friáveis. Após período de 

relativa estagnação tecnológica quanto a implantação de novos projetos, entre 2000 e 

2005 iniciam-se os estudos e projetos para aproveitamento dos itabiritos friáveis de 

baixo teor (teor de Fe no ROM abaixo de 45%).  

 

A partir de 2005 iniciam-se os estudos e projetos para aproveitamento dos 

itabiritos friáveis de baixo teor (teor de Fe no ROM abaixo de 40%) e para os itabiritos 

compactos. São listados, na figura 3, alguns aspectos gerais destes projetos de minério 

de ferro, em desenvolvimento ou recentemente implantados no Brasil, com respectivas 

características em comum (ECM, 2007, p. 6): 
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Figura 3: Características dos projetos de minério de ferro em 

desenvolvimento ou recentemente implantados no Brasil. 
Fonte: Desenvolvimento de Processos para Aproveitamento de Itabiritos pobres  (ECM , 2007). 

 

Entre os maiores produtores de minério de ferro, apenas em Carajás (Vale, 

Estado do Pará) uma usina de beneficiamento baseada exclusivamente em um circuito 

de cominuição, lavagem e classificação granulométrica permanece em operação, 

tratando mais de 100 milhões de toneladas por ano de hematita de alto teor produzindo 

granulado, sinter feed e pellet feed. Há uma tendência de aumento da participação de 

itabiritos na alimentação das usinas, especialmente no Quadrilátero Ferrífero, desta 

forma as usinas de beneficiamento serão cada vez mais complexas, tais como a usina 

ITM-S, cuja escolha da melhor rota de processo será detalhada neste capítulo. 

 

As concentrações gravítica, magnética e flotação são métodos empregados em 

separado, ou, mais comumente, combinados, para a concentração de minérios de ferro 

no Brasil. Na região do Quadrilátero Ferrífero, as frações de sinter feed e pellet feed são 

submetidos à concentração.  Na figura 4 são listados alguns impactos das características 

tecnológicas do minério de ferro nos resultados econômicos dos projetos em geral, 

como os citados na figura 3 (ECM, 2007, p.13): 
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Figura 4: Impactos das características tecnológicas do minério de ferro nos 

projetos. 
Fonte: Desenvolvimento de Processos para Aproveitamento de  Itabiritos pobres ( ECM , 2007). 

 

A mineração de ferro é tanto mais econômica quanto mais granulado é possível 

gerar, e a qualidade das reservas e jazimentos é determinante nesse aspecto. Os 

processos de concentração e aglomeração são de alto custo operacional, requerem 

grandes montantes de investimento e têm considerável impacto ambiental. As 

produções de sinter feed e pellet feed nas minas implicam na necessidade de suas 

prévias aglomerações para que possam ser utilizados na siderurgia, como é caso do 

pellet feed a ser produzido na ITM-S. 

 

Em um estudo sobre tendências na indústria de minério de ferro, Mourão (2008, 

p. 21) elaborou a figura 5 a seguir, que apresenta, de forma genérica e qualitativa, a 

evolução de qualidade das reservas de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero, em 

Minas Gerais, a partir da década de 1940. O objetivo é o de compreender a realidade de 

mercado do minério de ferro, a ser descrito no item 2.1.3 deste capítulo. 
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Figura 5: Evolução na qualidade  das reservas de minério de ferro no 

quadrilátero ferrífero. 
Fonte: Estudo prospectivo do setor siderúrgico (MOURÃO, 2008). 

 

Como colocado, a participação da hematita vem se reduzindo à medida que a de 

itabiritos vem crescendo, os seguintes pontos merecem destaque, na análise desses 

dados: 

 

- as hematitas estão em processo de exaustão nas reservas conhecidas do 

quadrilátero e, por conseguinte, deverá haver escassez de granulado em futuro não 

muito distante; 

 

- sendo mais pobres em ferro, os itabiritos necessitam de usinas mais complexas 

de beneficiamento, com etapas de concentração mais sofisticadas e com menores 

índices de recuperação metálica, 

 

- a geração de minério ultrafino, tipo pellet feed, estará aumentando, 

principalmente com o advento dos novos projetos; 
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- a pelotização vai se configurando e se fortalecendo como um caminho para 

mineração, em vista do aumento de pellet feed, e também para a siderurgia, devido à 

redução da disponibilidade de granulado (pelotas como substituto). Nesse cenário, os 

custos de capital e operacional da mineração serão impactados negativamente. O 

aumento da produtividade será um fator fundamental para que não haja perda de 

competitividade da mineração de ferro, num ambiente cada vez mais global. 

 

De acordo com dados da Vale (2012, p. 3), referente ao formulário 20F do ano 

de 2011, enviado a comissão de valores imobiliários dos Estados Unidos (SEC), alguns 

pontos de crescente influência na viabilização de projetos de minério de ferro de baixo 

teor em geral, como os da ITM-S, são descritos abaixo.  

 

São desafios e fatores de risco do negócio, devendo ser avaliados no estudo de 

viabilidade destes projetos, tais como: 

 

- desdobramentos econômicos adversos na China, que podem causar um impacto 

negativo no fluxo de caixa e lucratividade dos projetos, pois a China tem sido o 

principal driver da demanda global por minerais e metais nos últimos anos. Em 2011, a 

demanda chinesa representou 63% da demanda global transoceânica por minério de 

ferro, 43% da demanda global por níquel e 39% da demanda global por cobre; 

 

- os preços do minério de ferro, assim como outras commodities como níquel e 

cobre, estão sujeitos à volatilidade. Os preços de minério de ferro são baseados em uma 

variedade de opções, que geralmente usam índices de preços spot como base para a 

determinação do preço ao cliente. São, consequentemente, voláteis, o que pode afetar 

adversamente o fluxo de caixa dos projetos. Os preços mundiais desses minérios estão 

sujeitos a flutuações significativas e são afetados por muitos fatores, como: níveis de 

oferta e demanda, disponibilidade e custo de substitutos, níveis de estoque, 

investimentos por fundos de commodities e ações de participantes nos mercados de 

commodities, dentre outros; 
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 - mudanças nas políticas governamentais, inclusive pela imposição de novos 

impostos ou royalties sobre as atividades de mineração. A mineração no Brasil, por 

exemplo, está sujeita ao regulamento governamental na forma de impostos e royalties 

(CFEM), que já causam  um impacto financeiro importante sobre  os novos projetos. 

Exemplo recente deste risco ao negócio é a nova taxa aplicada as mineradoras no estado 

de Minas Gerai, denominada “Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das 

Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - 

TFRM”.  O valor da taxa, que já está em vigor, é de uma Unidade Fiscal (R$ 2,3291) no 

Estado de Minas Gerais por tonelada, acrescentando mais um imposto na análise de 

viabilidade financeira dos projetos; 

 

 - atrasos ou custos maiores do que os previstos na obtenção dos equipamentos 

ou serviços necessários, e na implementação de novas tecnologias para construir e 

operar os novos projetos; 

 

- regulamentos ambientais, de saúde e segurança, inclusive os regulamentos 

relativos à mudança climática, podem afetar negativamente a implantação de projetos. 

Por exemplo, o governo brasileiro adotou um decreto nos termos da lei sobre emissões 

de carbono (Política Nacional de Mudanças Climáticas) que contempla limites 

específicos sobre as emissões de carbono a serem estabelecidas em 2012, e implantadas 

gradualmente até 2020, e o governo australiano apresentou um mecanismo de 

precificação do carbono que passa a vigorar a partir de julho de 2012. Soma-se a esta 

condição os atuais  prazos e exigências dos licenciamentos de grandes estruturas como 

barragens de rejeitos, que afetam principalmente o prazo de implantação dos projetos; 

 

- as estimativas de reserva, que, de modo geral, podem diferenciar-se 

substancialmente das quantidades minerais que podem ser  de fato recuperadas, assim 

como as estimativas de vida útil da mina podem não ser precisas. As flutuações dos 

preços no mercado e mudanças nos custos operacionais e de capital podem fazer com 

que algumas reservas de minério não sejam rentáveis para viabilizarem novos projetos. 

Este risco está presente nos estudos e relatórios de avaliação e reavaliação de reservas 
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das minerações, base para o desenvolvimento de projetos correntes e novos projetos 

com os da ITM-S; 

 

- escassez de equipamentos, serviços e pessoal qualificado durante períodos de 

alta demanda por minerais e metais,  e de  intenso desenvolvimento de novos projetos 

de mineração; 

 

- disponibilidade e custo de energia elétrica (a maior parte das plantas de 

tratamento de minérios de ferro pobres utilizam  moagem e separação magnética). Os 

custos com energia nos projetos de mineração podem ser relacionados também ao custo 

dos insumos derivados de petróleo, carvão, gás natural e outras. Aumentos nos preços 

do petróleo e gás afetam negativamente os custos de projetos nas áreas de logística, 

mineração, e na pelotização de minérios de ferro principalmente; 

 

- taxa de câmbio: volatilidade do preço, relativo às flutuações constantes e 

recentes do dólar americano, que afetam a condição financeira e os resultados 

operacionais dos projetos de mineração, uma vez que a maior parcela de receita e dívida 

destes projetos é expressa em dólares americanos. 

 

2.1.3  Mercado de minério de ferro brasileiro e mundial  e respectivos 

produtos 

 

O minério de ferro é a matéria-prima básica da siderurgia, 

respondendo pelas unidades metálicas (Fe) de alimentação dos 

reatores de redução, como os altos fornos e os módulos de redução 

direta convencionais . Processado nessas instalações, o minério dá 

origem ao ferro primário ( gusa ou DRI / HBI , que é a designação, em 

inglês, dos produtos da redução direta: DRI-direct reduced iron / HBI-

hot briquetted iron )  que, tratado nas aciarias, converte-se em aço 

(MOURÃO, 2008, p. 9). 
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É importante ressaltar que a sucata de ferro e aço tem, também, um importante 

papel na siderurgia, haja vista sua utilização direta nos fornos elétricos a arco.  No 

entanto, tem um peso muito menor que o minério de ferro, respondendo por cerca de 

30% do suprimento de unidades de ferro à siderurgia. Granulado, sinter e pelota 

constituem, então, os elementos básicos para alimentação dos reatores de redução 

siderúrgicos, na cadeia de produção de aço, segundo as duas rotas consolidadas em 

escala global: 

- Alto Forno (AF) – Conversor a Oxigênio (BOF) e 

- Redução Direta (RD) – Forno Elétrico a Arco (FEA). 

 

Analisando a figura 6, pode-se visualizar a interdependência dos produtos 

gerados da  mineração de ferro e da siderurgia, em mais detalhes (MOURÃO, 2008) : 

 

 
Figura 6: Interação entre  processos de mineração e siderurgia. 
Fonte: Estudo prospectivo do setor siderúrgico (MOURÃO, 2008). 
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A tabela 3 foi elaborada pela World Steel Association , que é uma das maiores 

associações industriais do mundo. Criada em 1967, representa cerca de 170 produtores 

de aço, associações industriais nacionais e regionais de aço, e institutos de pesquisa. Os 

membros dessa associação representam cerca de 85% da produção mundial de aço.  

 

Nesta tabela são listadas as seis maiores empresas produtoras de aço em 2011, 

destacando-se a Arcelor Mittal, Hebel e a Baosteel, com o ranking das produções de aço 

medidas em milhões de toneladas (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2012, p .8) : 

 

Tabela 3: Maiores empresas produtoras de aço em 2011. 

Posição Empresa Tonelagem de Aço Produzida (t) 

1º Arcelor Mittal 97,2 

2º Hebei Group 44,4 

3º Baosteel Group 43,3 

4º POSCO 39,1 

5º Wuhan Group 37,7 

6º Nippon Steel 33,4 
           Fonte: Aço Mundial em Números em 2012 (WORLD STEEL ASSOCIATION,  2012) 

 

 A tabela 4 detalha a produção de aço em 2011 por pais produtor, 

observa-se que neste ano a China, Japão e Estados Unidos ocuparam os três primeiros 

lugares, ao passo que o Brasil manteve-se na nona colocação (WORLD STEEL 

ASSOCIATION, 2012,p .8). 
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Tabela 4: Maiores países produtores de aço em 2011. 

País Posição Tonelagem de Aço Produzida (t) 

China 1º 683,9 

Japão 2º 107,6 

Estados Unidos 3º 86,4 

Índia 4º 71,3 

Rússia 5º 68,9 

Coréia do Sul 6º 68,5 

Alemanha 7º 44,3 

Ucrânia 8º 35,3 

Brasil 9º 35,2 

 
Fonte: Aço Mundial em Números em 2012 (WORLD STEEL ASSOCIATION,  2012). 

 

A tabela 5 detalha a produção de minério de ferro dos quatro maiores países 

produtores em 2010, com as colunas da tabela contendo dados de teor de ferro contido, 

e as tonelagens produzidas (em milhões). 

 

Em 2010 os maiores produtores de minério de ferro foram, em ordem 

decrescente, a Austrália, Brasil, China e a Índia, destacando-se o minério de ferro chinês 

como sendo o de mais baixo teor médio de ferro (28%), e o do Brasil liderando o 

ranking contendo o minério mais rico em ferro contido (66%), segundo dados da world 

steel association (2012, p.20): 

 

Tabela 5: Produção de minério de ferro por pais produtor em 2010. 

País  Ferro contido (%) Produção (t) 

Austrália 65 432,8 

Brasil 66 375 

China 28 315,4 

Índia 61 212 
Fonte: Aço Mundial em Números em 2012  (WORLD STEEL ASSOCIATION,  2012). 
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Segundo dados do USGS (2012), no sumário de commodities minerais, em 2010  

a China importou quase 60% do total das exportações mundiais de minério de ferro e 

produziu cerca de 60% do ferro gusa do mundo.  Dado que a produção de minério de 

ferro e a de ferro-gusa são indicadores-chave de consumo de minério de ferro , isto 

demonstra que o consumo de minério de ferro na China é o principal fator sobre o qual 

depende a expansão da indústria internacional de minério de ferro.  

 

O mercado mundial de minério de ferro deve continuar com a demanda 

excedendo a oferta pelo menos até 2015, devido ao longo tempo necessário para as 

minas entrarem em produção, a escassez de mão de obra qualificada e o nacionalismo 

crescente quanto ao uso dos recursos naturais (interferências de governos com pouco 

conhecimento em implantação de projetos de mineração).  

 

O minério de ferro é extraído em cerca de 50 países, os sete maiores países 

produtores produzem cerca de três quartos do total mundial da produção. Austrália e 

Brasil juntos dominam as exportações mundiais de minério de ferro, cada um com cerca 

de um terço das exportações totais. 

 

A tabela 6 detalha as produções de minério de ferro por país, além das reservas 

em tonelagem de minério e em metal (ferro) contido, atualizadas em 2011, destacando-

se a Austrália, Brasil e Rússia como detentores das maiores reservas, nesta ordem 

(USGS, 2012): 
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Tabela 6: Produção e reservas de minério de ferro por país em 2010 e 2011. 

 
Fonte: Mineral Commodity Summary, United States Geological Survey (USGS , 2012) . 

Legenda: Mine production : produção mineral;  Reserves: reservas ; Crude ore : minério bruto ;             

Iron content: ferro contido; United States: Estados Unidos; Brazil : Brasil; Iran: Irã; Kazakhstan: 

Casaquistão; South Africa: África do Sul; Sweden: Suécia; Ukraine:Ucrânia; Word total rouded: 

total mundial em números arredondados. 

 

Avaliando-se a tabela 7, elaborada em 2009 pela consultoria especializada 

Commodities Research Unit - CRU (2009), percebe-se como as características minerais 

das jazidas de cada país influenciam na produção local de minério de ferro por produto. 

Em cor vermelha estão destacados os principais produtos de cada país, onde o volume 

de granulado produzido é bem menor que o de minério fino. Isto se deve ao fato de que 

sua produção limita-se pela composição das jazidas, enquanto os finos de minério 

podem ser produzidos, praticamente, em qualquer operação, capaz de adequá-los 

granulometricamente e concentrá-los. 

 

 Não existe produção significativa de granulado na China, America do Norte e 

CEI. Isso é uma das razões que levaram a uma maior produção de pelotas nessas 

regiões, como forma alternativa de carga direta para a alimentação dos alto-fornos. 
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Tabela 7: Produção de minério de ferro por produto e por país em 2009. 

 
Fonte: Commodities Research Unit, Iron Ore Market Report (CRU ,2009). 

 

No mais recente sumário mineral brasileiro do ferro elaborado pelo DNPM 

(2011), que apresenta o comportamento do mercado de bens minerais, são apresentados 

indicadores da produção de minério de ferro, tais como: oferta mundial, produção 

interna, importação, exportação, consumo interno, e fatores relevantes de cada 

substância mineral no país e no mundo. Estes itens serão apresentados de forma geral 

nesta dissertação para melhor conhecimento deste mercado.  

 

A tabela 8 apresenta  as principais estatísticas do mercado de minério de ferro no 

Brasil de 2008 a 2010, retirado do sumário citado no parágrafo acima. É nítido que, em 

2010, a indústria extrativa de minério de ferro mostrou uma forte recuperação da queda, 

anteriormente provocada pela recessão mundial de 2008/2009: 
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Tabela 8: Estatísticas principais de minério de ferro no Brasil de 2008 a 

2010. 

 
Fonte: Sumário Mineral Brasileiro do ferro de 2011 (DNPM,  2011).  

Legenda:  

(p):  preliminar; (r) : revisado; (-) : nulo 

(1) Produção + Importação – Exportação; 

(2) Consumo na indústria siderúrgica mais consumo nas usinas de pelotização (1,68 t minério/t 

de gusa; 1,08t de   minério/t de pelotas); 

(3) Preço médio FOB-mina, minério beneficiado;  

(4) Preço médio FOB - Exportação 

 

Outro item importante a ser citado é a produção obtida dos diferentes produtos 

de minério de ferro no Brasil, nos anos de 2008 a 2010, distribuídos de acordo com a 

tabela 9, a partir de dados do sumário mineral brasileiro do ferro de 2011 (DNPM, 

2011, p. 2). 
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Tabela  9: Produtos de minério de ferro produzidos no Brasil de 2008  a  

2010.  

 2008 2009 2010 

           Produtos                     % do total produzido 

Granulados 14,2 10,0 12,8 

 

Finos 

    Sinter feed 58,1 61,1 57,8 

    Pellet feed 27,7 28,9 29,4  
 

Fonte: Sumário Mineral Brasileiro do ferro de 2011 (DNPM,  2011).  

 

Da produção total de pellet feed em 2010, 60% foi destinada à produção de 

pelotas, destacando mais uma vez a tendência da pelotização se configurar como 

processo industrial de destaque, dada a maior oferta de pellet feed no Brasil. Vale e 

Samarco são as maiores empresas produtoras de pelotas do Brasil. 

 

Segundo o IBRAM (2011) as maiores empresas produtoras de minério de ferro 

no Brasil, com dados de produção acumulados até o final de 2010 são:  

 

- VALE (81,7%); 

 

- SAMARCO (6,6%); 

 

- CSN (2,9%); 

 

- MMX (1,03%); 

 

- NAMISA (0,9%) e outros (6,8%). 

 

Os principais estados produtores em 2010 foram: Minas Gerais (67%), Pará 

(29,3%) e outros (3,7%). 
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Outra informação também presente no informe mineral do ano de 2011 refere-se 

ao comércio exterior do setor mineral no Brasil. No segundo semestre de 2011, 

reforçou-se a participação do minério de ferro como predominante entre os minerais 

exportados. As tabelas 10 e 11, a seguir, consolidam valores exportados e importados de 

cada substância no ano de 2011, bem como o ranking dos países com maior 

representação no comércio exterior da indústria extrativa mineral brasileira. Verifica-se 

que existe certa constância no que se refere aos países de destino e origem do comércio 

exterior da indústria extrativa mineral brasileira (DNPM, 2012, p . 4): 

 

Tabela 10: Resumo do comércio exterior por substâncias minerais no Brasil 

em 2011. 

 
Fonte: Informe Mineral Brasileiro  de  2011 (DNPM  2012) . 

 

Destacam-se na tabela 10, entre os maiores valores exportados, os dos bens 

minerais de ferro, ouro e nióbio em 2011, ao passo que as maiores importações se 

concentram em carvão, potássio e cobre. Na tabela 11 a seguir destacam-se, 

respectivamente, a China e o Canadá como principais países de destino das exportações 

e de origem das importações de bens minerais, em 2011 (DNPM, 2012, p. 5). 
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Tabela 11: Exportações em 2011 dos bens minerais por país de destino e 

importações por país de origem no Brasil. 

 
Fonte: Informe Mineral Brasileiro  de  2011 (DNPM,  2012) . 

 

Segundo Ericsson e Laf (2008), os preços de minério de ferro, até 2007, eram 

definidos com base nos contratos do tipo benchmark, contratos de longo prazo com 

preços fixos por um período de 1 ano, entre os principais fornecedores e as maiores 

siderúrgicas do mundo, as europeias e asiáticas. Nessa condição de mercado os chineses 

lideravam as negociações de preços até 2007, mas em 2008 a Vale assumiu esse posto 

ao assinar o primeiro contrato para o ano de 2008 com a Nippon Steel e com a Posco, 

estabelecendo o preço de US$118.98/dmtu (dmtu:tonelada métrica seca) para os 

produtos finos do sistema sudeste FOB de Tubarão, resultando num aumento de 65% 
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nos preços.  Já os finos de Carajás sofreram um incremento de 71% sendo fixados a um 

preço de US$125.17/dmtu. 

 

No início de 2009, com a crise financeira mundial iniciada no terceiro trimestre 

de 2008, as negociações de preços se estenderam por vários meses, resultando no 

decréscimo de preços dos produtos em todas elas. De acordo com dados do sumário 

mineral do ferro de 2010 do DNPM (2010), o ano de 2009 foi último em que vigorou, 

na comercialização de minério de ferro, o sistema de contratos de fornecimento de 

longo prazo com reajustes anuais de preços. O novo sistema tem base em referências do 

mercado de curto prazo (mercado spot), onde os reajustes de preços são trimestrais. 

Estes reajustes têm como base uma média dos índices de preços trimestrais, para o 

período que encerra um mês antes do início do novo trimestre. 

 

Os contratos do tipo spot para minérios de ferro são a vista, voláteis, com o 

mercado impulsionado pela elevada demanda da China, que provoca a flutuação dos 

preços e sua consequente subida. Antes quase insignificante, hoje ele corresponde a 

quase metade de todo o comércio marítimo de minério de ferro, permitindo com que as 

siderúrgicas, no auge da crise financeira, pudessem romper os contratos firmados no 

benchmark e comprar o minério de ferro a patamares mais baratos.  

 

Segundo informações da revista especializada em economia Valor (2010), em 

março de 2010, a mineradora Vale, de expressiva participação no mercado de minério 

de ferro, enviou um documento aos seus clientes do mundo inteiro comunicando a 

adoção de um novo sistema de preços, o IODEX (Iron Ore Index) em alternativa ao 

"benchmark", acompanhado de uma nova tabela de preços do minério de ferro a vigorar 

no segundo trimestre daquele ano. 

 

 A Vale explicou nesta época que a nova tabela de preços foi elaborada tendo 

por base o preço de referência, calculado pela fórmula do Índice Platts, o mais antigo do 

mercado que leva em conta US$ 4,56 pela unidade de teor acima de 62% de ferro do 

minério (a cada 1% a mais no teor de ferro do minério é acrescido US$ 4,56 como 

prêmio pela qualidade do minério). O Platts é um índice americano que tem por base o 
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mercado à vista na China e leva em conta um teor básico de ferro do minério de 62%%, 

e retira do cálculo final o valor do frete. Ou seja, o sistema calcula o preço FOB do 

minério para o cliente, que terá de arcar com o transporte até o destino final do produto. 

 

Os reajustes frequentes dos preços de minério de ferro e a concentração de sua 

produção nas mãos de poucas empresas levaram a indústria siderúrgica, grande 

consumidora do insumo, a verticalizar a produção e garantir o suprimento de suas 

usinas a partir de minas próprias. A exemplo da CSN, que sempre adotou essa 

estratégia, a Usiminas, a Gerdau e a Arcelor Mittal entraram na atividade de mineração, 

produzindo minério de ferro para atender à demanda de suas usinas. A verticalização 

visa também gerar excedentes comercializáveis, já que a lucratividade na venda de 

minério supera hoje a registrada na venda de aço.  

 

Na tabela 12, informada pela Vale (2012, p. 56), listam-se as média históricas de 

preços de produtos de minério de ferro dos últimos três anos desta empresa, média 

encerrada no fim de 2011, servindo como um bom estimador dos valores praticados no 

mercado de mineração brasileiro e mundial. 

 

Estes valores são úteis na avaliação de reservas provadas e prováveis em 

mineração, como, por exemplo, na etapa de elaboração da função benefício para a 

geração da cava final. 

 

Tabela 12: Média histórica de preços de produtos de minério de ferro da 

Vale de 2009 a 2011. 

 
Fonte: Relatório 20F  da Vale do ano de 2011, enviado a comissão de valores imobiliários dos 

Estados Unidos (VALE ,2012). 
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Observa-se pela tabela 12 que os maiores preços de venda realizados foram 

atingidos pelos produtos sinter e pellet feed produzidos nos últimos 3 anos pela VALE.  

 

De acordo com Rodrigues (2012, p. 6), a figura 7 apresenta informações do 

relatório anual de 2011 para minério de ferro no Brasil, onde listam-se as média 

históricas de preços FOB em US$/t de produtos de minério de ferro no Brasil, com o 

aumento notável nos preços por tonelada a partir de 2010 , no período de recuperação 

posterior a crise de 2008: 

 

Figura 7: Preços médios históricos de produtos de minério de ferro de 2004 

a 2011  no Brasil. 
Fonte: Relatório do ano de 2011 do Sindicado Nacional da Indústria de Extração de Minério de 

Ferro e Metais Básicos (RODRIGUES, 2012). 

 

2.1.4  Principais conceitos relacionados  a planejamento e sequenciamento 

de lavra a céu aberto. 

 

Torna-se necessário descrever alguns conceitos de engenharia de minas 

referentes ao planejamento de mina em geral, como a geração de cava final, elaboração 

da função benefício, dentre outros, que estão presentes na metodologia dessa dissertação 

no item 2.2.3.  
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Stephen (2005) sugeriu que o processo de planejamento de lavra deva ser 

desenvolvido segundo o enfoque de 4 horizontes distintos: 

 

- planejamento de vida da mina: deve representar o primeiro passo do processo 

de planejamento de lavra e visa os seguintes objetivos: definir o inventário das reservas 

lavráveis de minério, segundo os parâmetros econômicos assumidos. Definir a 

capacidade de produção para a vida da mina remanescente. Definir os requisitos de 

infra-estrutura, determinar os custos de capital fixos e fornecer informações para a 

tomada de decisão estratégicas; 

 

- planejamento de longo prazo: deve elaborar a estratégia de lavra e operação, 

visando os seguintes objetivos: maximizar o retorno financeiro para os investidores; 

minimizar o risco para os investidores e maximizar a vida útil da mina. É a área 

responsável pela determinação dos limites e da geometria da cava final de minas a céu 

aberto, sendo esta a principal entrega desta área aos planejamentos de mina de médio e 

curto prazos; 

 

- planejamento de médio prazo: tem papel estratégico no atendimento à diretoria 

administrativa e financeira da empresa, fornecendo informações sobre detalhes e 

interferências existentes nos planos quinquenais de produção das minas. Os planos de 

lavra gerados pelo planejamento de médio prazo são direcionadores para o curto prazo, 

que geralmente detalham o plano de lavra do ano corrente fornecido pelo médio prazo; 

 

- planejamento de curto prazo: deve estar restringido pelos objetivos do 

planejamento de médio prazo, onde se busca que os objetivos traçados no médio prazo 

possam ser traduzidos para as bases mensais, semanais e diárias. Entre os objetivos 

possui: controle de qualidade do material lavrado, controle dos custos, performance de 

equipamentos e produtividade operacional. 

 

Como um primeiro passo, tanto para o planejamento a longo 

prazo como para o médio e curto prazo de minas a céu aberto, os 

limites da cava devem ser determinados. Esses limites definem a 
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quantidade de bem mineral lavrável e a quantidade de rejeito e estéreis 

associados que devem ser movimentados durante as operações de 

produção. O tamanho, geometria e locação da cava final são 

importantes para o planejamento de pilhas de disposição de estéril, 

barragens de rejeito, plantas de concentração e demais instalações 

industriais (DEMIN,2011, p .1). 

 

Segundo Hustrulid e Kucchta (1995a, p.400), a representação de corpos de 

minério por meio de modelo de blocos ao invés da representação por seções e o 

armazenamento das informações em computadores de alta capacidade de memória e 

velocidade de processamento tem oferecido novas possibilidades ao planejamento de 

lavra.  

 

O modelo de blocos é, portanto, a base para a grande maioria dos projetos de 

cava desenvolvidos por computador (modelos), e os métodos computacionais mais 

usados para desenho de cava final otimizada (cones flutuantes e Lerchs-Grossmann) 

requerem uma avaliação econômica inicial dos blocos. Diversas informações são 

combinadas para estabelecer o valor do bloco. São informações referentes a teores e 

recuperações de processo por cada mineral presente no modelo de blocos, dados 

econômicos como custos de lavra e tratamento e preços de venda por mineral presente 

no bloco. 

 

Hustrulid e Kucchta (1995b) citam que qualquer critério de otimização para o 

planejamento da cava final deve considerar: 

 

Máximo Z = ∑ (VEB)j. 

 

Define-se, na expressão acima, que : 

 

                                              VEB = R – CD, onde: 

 

 Receita = R = valor da porção recuperável e vendável do bloco; 
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 Custos diretos = CD = custos que podem ser atribuídos diretamente ao 

bloco (custos de perfuração, desmonte, carregamento e transporte); 

 

 O lucro ou prejuízo não é contemplado no valor econômico do bloco. 

 

Para determinar o lucro ou prejuízo é necessário considerar também os custos 

indiretos (CI), que são custos totais que não podem ser alocados individualmente a cada 

bloco. Tais custos são dependentes do tempo (salários de pessoal administrativo e de 

gerência, custos de pesquisa etc.). 

 

                             Lucro (ou prejuízo) = ∑ (VEB) –CI 

 

Antes de se definir a função benefício, alguns tipos de custos presentes na 

avaliação de empreendimentos mineiros devem ser citados. Estes custos estão presentes 

nas definições de função beneficio encontradas em vários artigos técnicos sobre 

planejamento de mina, destacando-se como principais custos, segundo Pinto e Dutra 

(2008): 

 

- custos de capital: investimentos na infraestrutura da mina e da planta de 

beneficiamento, também denominado de custos sustaining, aplicado, por exemplo, na 

renovação e substituição de frotas de equipamentos de mina. 

 

- custos operacionais: inerentes às operações de produção como perfuração, 

desmonte, transporte, operações de beneficiamento etc. Esses custos podem ser 

indicados na base de unidade monetária por tonelada produzida.  

 

- custos gerais e administrativos: custos de supervisão, prêmios aos empregados, 

despesas administrativas, levantamento topográfico e geologia de mina, bombeamento, 

desmonte para desenvolvimento, taxas, seguros, ensaios, depreciação da planta, etc. 
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Serão descritos os conceitos de função benefício e seus desdobramentos em 

teores de corte e teores marginais, antes de se detalhar os algoritmos utilizados para 

geração de cavas finais otimizadas. 

 

Valente (2006, p. 128) apresenta a descrição da função beneficio de forma geral, 

aplicada a uma mina a céu aberto qualquer, lavrada em bancadas e discretizada em 

blocos tecnológicos, de forma e dimensões constantes: 

 

 Para blocos de minério: 

 

Bim = Vi – Ci = Li Pti*ri – (CLM + CTMi + CBRi + CB + K) 

 

 Para blocos de estéril: 

 

Bie = Li (CLE +  CTEi) ,onde: 

 

 

Bi = benefício do bloco de minério ou estéril considerado, os símbolos Bim e Bie 

são referidos a função benefício para os blocos de minério ou estéril, respectivamente; 

 

Vi e Ci = referem-se às receitas ou despesas relacionadas ao bloco de minério i. 

 

Li = tonelagem do bloco i de minério ou estéril. 

 

P = preço de venda da unidade de metal contida. 

 

ti e tpi = teor do bloco i expresso por um numero adimensional ou na base 

percentual, quando a variável estiver afetada por um asterisco reporta-se a variável 

estimada, eventualmente estimada por krigagem. 

 

ri = recuperação do metal,geralmente correlacionável ao teor krigado. 
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CLM = custo de lavra do minério. 

 

CTMi = custo de transporte do minério. 

 

CBRi = custo de britagem do minério. 

 

CB  = custo de beneficiamento do minério. 

 

K = custos indiretos, como por exemplo, os custos administrativos (citado 

anteriormente na página 36). 

 

CLE  = custo de lavra do estéril. 

 

CTEi = custo de transporte do estéril. 

 

A função benefício também pode ser também representada por: 

 

  t mcaf - pcaf - grpreço valor , onde: 

 

- preço: valor unitário LME do metal em US$/t, por exemplo; 

 

- g: teor do metal no bloco; 

 

- r: recuperação do metal; 

 

- pcaf: custo de processo por unidade de massa do bloco, calculado pela soma 

dos custos de: usina, expedição (custo de "despacho logístico"), compartilhados (custo 

compartilhado como áreas administrativas), arrendamento (quando há algum tipo de 

arrendamento), ferrovia, porto e custos de impostos como a CFEM. A soma destes 

custos deve ser multiplicada pela recuperação do bloco para cálculo do pcaf. 
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- mcaf: custo de lavra ou de mina por unidade de massa do bloco, calculado pela 

soma dos custos de mina (custos variáveis, sustaining etc) e de fechamento de mina 

(cfm). 

 

- t: massa do bloco. 

 

Nos custos de mina incluem-se também o custo da fase de fechamento de mina. 

Trata-se de um custo que deve ser estimado pelas empresas de mineração ao fim da vida 

útil dos empreendimentos mineiros, visando a reabilitação ambiental das áreas 

mineradas para ações futuras, como entrega destas áreas para usufruto das comunidades 

locais. Tem origem em um dispositivo legal formalizado em portaria do DNPM, e que 

deve ser considerado na elaboração da função benefício. 

 

A figura 8 mostra a descrição do custo de lavra mcaf presente na função 

beneficio, para custo de minério e estéril. O custo variável cv de lavra inclui, dentre 

outros, o custo de perfuração e desmonte, já o custo cs - sustaining de mina inclui, por 

exemplo, os investimentos correntes necessários para a substituição de equipamentos de 

mina. 

 

 
Figura 8: Descrição do custo de lavra na função benefício . 
Fonte: Curso de Avaliação de Recursos e Reservas (VALENTE, 2006). 



 

 

 
40

A figura 9 apresenta outra formato de cálculo do custo de processo  pcaf , 

também presente na função beneficio. 

 
Figura 9: Descrição do custo de processo na função benefício . 
Fonte: Curso de Avaliação de Recursos e Reservas (VALENTE, 2006). 

 

A partir dos conceitos anteriormente descritos, podem-se definir os teores de 

corte e marginais de acordo com Valente (2006, p. 128): 

 

- teor de corte: também denominado de cut off grade de um bloco, é aquele teor 

capaz de pagar seus custos de mineração, processamento mineral , assim como os custos 

indiretos e financeiros , sem contudo gerar lucro e também sem suportar a remoção de 

quaisquer estéreis associados. 

 

- teor mínimo ou marginal: é o teor que paga apenas os custos de processamento 

mineral, além dos custos financeiros e indiretos, corresponde a ação de transportar um 

bloco já desmontado a planta de beneficiamento ao invés de encaminhá-lo a pilha de 

estéril, sem resultar em qualquer lucro ou perda de dinheiro. 

 

O teor de corte de um bloco mineralizado é determinado igualando-se o valor de 

seu benefício à zero, e resolvendo-se  a equação resultante para o teor. Já o teor mínimo 
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ou marginal é calculado com a consideração de que o teor de um bloco i já lavrado deva 

apenas pagar os custos de beneficiamento. 

 

De acordo com dados do Demin (2001, p. 6), vários tipos de abordagem têm 

sido utilizadas no planejamento da cava final. A tabela 13 apresenta vários tipos de 

métodos para projeto de cava final de acordo com a abordagem empregada, tais 

métodos foram desenvolvidos entre os anos de 1964 e 1987. A simulação e a 

programação dinâmica são as técnicas mais empregadas.  

 

As técnicas de simulação incluem os cones móveis e as técnicas de programação 

dinâmica incluem o algoritmo de Lerchs & Grossman e suas modificações incluindo 

algoritmos bi e tridimensionais. 
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Tabela 13: Tipos de abordagem para planejamento de cava final. 

 Métodos básicos 

Autor 

 M
an

ua
l 

Si
m

ul
aç

ão
 

Pr
og

ra
m

aç
ão

 

lin
ea

r 

Pr
og

ra
m

aç
ão

 

di
nâ

m
ic

a 

Te
or

ia
 d

e 

G
ra

fu
s 

Pa
ra

m
et

riz
a-

çã
o 

Axelson (1964    

Lerchs & Grossman (1965)  X X

Pana (1965)    

Meyer (1966) X   

Erikson (1968)    

Fairfield & Leigh (1969)    

Johnson & Sharp (1971)  X  

Francois-Bongarçon & 

Marechal (1976) 
   

Lee & Kim (1979)    

Koenigsberg (1982)  X  

Wilke & Wright (1984)  X  

Shenggui & Starfield (1985)  X  

Wright (1987)  X  

           Fonte: Curso de Planejamento de Lavra a Céu Aberto (DEMIN, 2001). 

 

A utilização de métodos computacionais no planejamento de cavas pode ser 

dividida em dois grupos, conforme tema abordado do Demin (2001, p. 9): 

 

- métodos assistidos por computador: o cálculo é feito pelo computador sob o 

controle direto do engenheiro. O computador não executa o projeto inteiro, mas 

somente realiza o trabalho de cálculo com o engenheiro controlando o processo, 

exemplo disso é a utilização da técnica de Lerchs-Grossman; 

 

- métodos automáticos: são capazes de executar o planejamento da cava final 

para um dado conjunto de restrições físicas econômicas sem a intervenção do 

engenheiro, uma categoria de métodos automáticos compreende técnicas 

matematicamente ótimas usando programação linear e dinâmica ou fluxo de rede, e uma 
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segunda categoria utiliza os métodos heurísticos, tal como o método dos cones 

flutuantes que produz uma cava aceitável, mas não necessariamente produz uma cava 

ótima. 

 

Outra forma de interpretação da classificação dos métodos de otimização de 

cavas é apresentada abaixo. 

 

Os métodos de otimização de cavas por processos automáticos 

são divididos em 2 classes: 

 

1ª classe: métodos heurísticos, que correspondem a algoritmos 

não exatos, porem capazes de chegar a soluções próximas da solução 

ótima, não obstante serem inábeis para atingi-la. Exemplo de software 

de mercado que utiliza o procedimento heurístico dos cones flutuantes 

é o Geopit; 

 

2ª classe: métodos matematicamente exatos, correspondendo 

aqueles que efetivamente atingem o ótimo funcional, não dando 

margens a discussões. Estes métodos matematicamente exatos 

compreendem, essencialmente: 

 

- Algoritmo de Lerchs e Grossman (ALG), desenvolvido em 

1964 pelos engenheiros canadenses H.Lerchs e I.F. Grossman, método 

fundamental na teoria geral da otimização de processos discretos, em 

particular na Teoria dos Grafos / Programação Dinâmica. 

 

- Análise convexa ou Parametrização do contorno final da 

cava, algoritmo criado por Matheron em 1975, e que teve sua 

implementação prática realizada por François – Bongarçon e amigos 

na Escola de Minas de Paris. Esse algoritmo tem a vantagem sobre 

aqueles que se apoiam no algoritmo de Lerchs e Grossman, pois com 

uma única simulação computacional é capaz de fornecer todas as 

cavas ótimas, sujeitas a todas as possíveis condições tecnológicas e 

econômicas (VALENTE, 2006, p. 32). 
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Quatro famílias genéricas de métodos computadorizados são utilizadas na 

indústria mineral (DEMIN, 2011, p.10): 

 

1) Método por Incrementos, uma variante computadorizada do 

tradicional método manual de “push-back”; 

 

2) Algoritmo utilizando Teoria dos Grafos, o mais conhecido é o 

Algoritmo de Lerch & Grossman (ALG), que foi utilizado para a determinação 

da cava final das minas de Sapecado e Galinheiro no complexo do Pico, a ser 

detalhado adiante no item 2.2.3;  

 

3) Algoritmo dos Cones Móveis, também chamado de Cones 

Flutuantes, esse algoritmo foi utilizado na elaboração dos sequenciamentos 

anuais das minas de Sapecado e Galinheiro de 2017 até a exaustão , a ser 

detalhado adiante no item 2.2.3;  

 

4) Método de Parametrização Técnica de Reservas. 

 

Será descrito na sequencia o algoritmo de Lerchs & Grossmann, usado, por 

exemplo, pelo software NPV Scheduler na geração de cava final. 

 

O algoritmo de Lerchs & Grossmann Tridimensional (3D) foi 

criado em 1965 é baseado no método da teoria dos grafos, e visa 

encontrar corretamente o desenho ótimo da cava de explotação 

tridimensional, à margem da morfologia dos blocos utilizados na 

otimização. O modelo de trabalho do algoritmo de LERCHS e 

GROSSMANN 3D considera os valores econômicos dos blocos e o 

conceito de arco estrutural. Um arco estrutural de um bloco A a um 

bloco B significa que para extrair o bloco A é necessário extrair 

previamente o bloco B, para que haja a liberação do bloco A, e não 

necessariamente vice-versa. Estes dois conceitos permitem obter o 

máximo econômico na lavra, com isso se define o limite ótimo da 
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cava, não podendo existir outro limite que produza um valor 

econômico maior. 

 

O método leva em conta dois tipos de informação. A primeira 

está relacionada com a inclinação dos taludes de lavra, dado 

imprescindível para poder estabelecer os correspondentes arcos 

estruturais. O segundo tipo de informação consiste no valor 

econômico do bloco. Se for estéril este valor será negativo (custo de 

desmonte, carregamento e transporte à pilha de estéril), enquanto que 

se for um bloco de minério o valor econômico do bloco será positivo. 

Por último, os blocos situados no ar possuem um valor zero. É 

importante levar em conta este tipo de bloco, pois pode ocorrer que, 

entre os blocos de minério, o arco estrutural tenha que passar por 

blocos de ar. (DEMIN, 2011, p. 17): 

 

Dados os valores dos blocos e dos arcos estruturais, o algoritmo começa a 

construir, desde a base da explotação, uma lista de blocos relacionados em forma de 

ramos de uma árvore, conforme a figura 10 (WHIITLE,1990): 

 

 
Figura 10: Representação gráfica do algoritmo de Lerchs & Grossmann3-D. 

Fonte : Open pit optmization in surface mining  (WHIITLE, 1990). 

 

Na figura 11 é mostrado o tipo de curva que se obtém quando se representa o 

valor total da cava em função das tonelagens correspondentes, neste método (DEMIN, 

2011, p.20) 
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Figura 11: Representação do valor final da cava em função de suas 

correspondentes tonelagens 
Fonte: Curso de Planejamento de Lavra a Céu Aberto (DEMIN, 2001). 

 

Pelo algoritmo de Lerchs & Grossmann, a contínua possibilidade de preços 

aplicada a otimização de cavas resulta em uma sequência de cortes endentados, com 

cavas mais pobres contendo cavas mais ricas. Cada uma dessas cavas é ótima numa 

determinada conjuntura tecnológica e econômica, conforme será mostrado no item 2.2.3 

desta dissertação, referente a metodologia. 

 

Será descrito a seguir o método dos cones flutuantes ou algoritmo dos cones 

móveis, método utilizado no sequenciamento de lavra elaborado para as minas de 

Sapecado e Galinheiro no complexo do Pico, com o uso do software Geopit. O Geopit 

utiliza algoritmo maximizante para determinação das cavas finais e algoritmo 

estacionarizante para o sequenciamento da lavra.  

 

Tal método consiste numa pesquisa do contorno ótimo por 

tentativas. O ápice do cone é movido de um bloco de minério para 

outro, sendo feito o cálculo do valor do cone para cada posição 

explorada. Quando o valor calculado é positivo, o cone é dito como 

contribuição positiva para o lucro da cava, e armazenado para ser 

lavrado, com os blocos de minério e estéril contidos no cone. O 

método identifica e conserva em memória os sucessivos cones fortes e 

fracos.  
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O cálculo é feito a partir de uma matriz de blocos em que os 

teores dos blocos são calculados por métodos consagrados como 

krigagem ou inverso do quadrado da distância. A continuidade do 

procedimento conduz a um teor mínimo de explotação e, um ângulo 

determinado para a inclinação das paredes da cava. Coloca-se o cone 

no primeiro bloco econômico (maior que o teor mínimo de 

explotação) que exista na matriz de blocos, começando de cima para 

baixo e da esquerda para a direita fazendo-se a avaliação de todos os 

blocos com valores positivos acima do teor mínimo estabelecido para 

a explotação, como se mostra abaixo na figura 12 (DEMIN, 2011, p. 

21): 

 

 
Figura 12: Otimização econômica pelo método dos cones flutuantes 
Fonte: Curso de Planejamento de Lavra a Céu Aberto (DEMIN, 2001). 

 

A viabilidade econômica do cone é calculada utilizando a seguinte fórmula, de 

acordo com esse cálculo as simulações são feitas para análise dos benefícios dos blocos 

contidos em cada cone: 

 

B = (Pr x RM x G x NB - (MM + P) x NB - (ME x NE)) x VB x DA  
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Onde:  

B =   Benefício 

Pr  =  Preço de venda do metal (mineral) 

RM =  Recuperação Metalúrgica (metálica) 

G =  Teor médio 

NB =  Número de blocos com G como teor médio 

MM  =  Custo de extração e transporte de cada tonelada de minério 

P =  Custo de processamento para cada tonelada de minério 

ME  = Custo de extração e transporte para cada tonelada de estéril 

NE  =  Número de blocos estéreis 

VB  =  Volume do bloco 

DA =  Densidade aparente 

 

Algumas vantagens do método dos cones flutuantes são descritas abaixo: 

 

- o método é uma informatização das técnicas manuais, e por isso os usuários 

podem utilizá-lo, entender o que estão fazendo e sentirem-se satisfeitos com os 

resultados; 

 

- o algoritmo é muito simples, permitindo uma fácil e ágil interface com outros 

programas de mineração. 

 

- o algoritmo gera resultados suficientemente seguros e confiáveis. 
 

2.2.  Metodologia 

2.2.1. Introdução 

 

Neste capítulo apresentam-se os dados e os recursos utilizados na elaboração 

dessa dissertação, para que se possa compreender a metodologia geral desenvolvida. Por 
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meio deste capítulo, pode-se ter uma visão geral dos diferentes aspectos abordados na 

avaliação de viabilidade do projeto da planta de tratamento de minérios ITM-S, bem 

como das ferramentas e conceitos de gestão de projetos e de engenharia de minas 

utilizadas no desenvolvimento deste projeto, como: planejamento e sequenciamento de 

lavra, beneficiamento de minérios e economia mineral.  

 

2.2.2.  Dados utilizados  para o  projeto de tratamento de minérios de ferro 

itabiríticos  da  ITM-S   

 

Para melhor detalhar o tema abordado nessa dissertação, referente ao projeto de 

aproveitamento de minérios de ferro de baixo teor, é mostrada na figura 13 a localização 

do empreendimento onde será instalada a nova planta de tratamento de minérios de 

ferro itabiríticos denominada ITM-S. Esta planta  será  instalada no complexo de minas 

do Pico, da Vale, localizada em Itabirito, Minas Gerais, para o beneficiamento de 

minérios de ferro das minas denominadas Sapecado e Galinheiro.  

 

De acordo com Paiva et al. (2011, p. 2) as informações estão presentes no último 

relatório de 2011 de avaliação de reservas geradas pelo planejamento de lavra a longo 

prazo da Vale, para as minas do complexo Pico. As minas de Galinheiro e Sapecado 

estão localizadas nos municípios de Nova Lima e Itabirito, a 50 km da cidade de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, região sudeste do Brasil.. 
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Figura 13: Localização esquemática das minas de Galinheiro (GAL), Pico 

(PIC) e Sapecado (SAP) do Complexo Itabiritos. 

Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA et al., 

2011). 
 

Paiva et al. (2011, p. 3) apresenta foto aérea recente das minas citadas, 

mostradas pela figura 14. A figura 15 apresenta os limites dos projetos finais para as 

cavas e pilhas de estéril planejadas para as minas de Galinheiro e Sapecado. 
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Figura 14: Localização das minas da unidade do Pico em Itabirito/MG. 
 Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA et al. 

2011). 

 

 
Figura 15: Localização e projetos finais de cavas e pilhas de estéril das 

minas da unidade do Pico em Itabirito/MG. 

               Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA  et al., 

2011). 
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A seguir são apresentados na figura 16 aspectos da geologia das minas de ferro 

de Sapecado e Galinheiro, diretamente relacionados as premissas do projeto da 

instalação de tratamento de minérios de ferro itabiríticos pobres da ITM-S. Segundo 

Braga et al. (2010, p. 8), a figura 16 apresenta informações da geologia local das minas 

do Galinheiro, Pico e Sapecado, originadas do estudo de avaliação de recursos dessas 

minas. Evidencia-se a ocorrência dos itabiritos dos tipos aluminoso, friável, e compacto. 

Algumas das litologias a serem beneficiadas nas futuras instalações da ITM-S. 

 

 
Figura 16: Geologia local das minas do Complexo do Pico. 
Fonte: Estimativa de Recursos de 2010 do Complexo Itabiritos (BRAGA et al.,2010). 

 

Já a figura 17 mostra seções geológicas típicas da mina Galinheiro, 

evidenciando-se em profundidade a ocorrência dos itabiritos dos tipos compacto 

aluminoso, silicoso e friável (BRAGA et al. 2010, p .9):  
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Figura 17: Seção típica da mina de ferro do Galinheiro. 
Fonte: Estimativa de Recursos de 2010 do Complexo Itabiritos (BRAGA et al, 2010). 

 

Conforme classificação proposta por Braga et al. (2010, p. 10), a tabela 14 

apresenta a chave de classificação dos litotipos modelados na Mina de Sapecado e 

Galinheiro. Utilizada como referência durante a interpretação geológica, a tabela 

destaca o corte em 62% no teor de Fe para classificação geral entre hematitas e 

itabiritos. Esta proposta de classificação foi gerada a partir da parametrização de reserva 

das minas e especificações de qualidade do processo de beneficiamento.  

 

Essas informações são importantes na definição de rotas de processo de 

tratamento de minérios de ferro de baixo teor como os da ITM-S, a partir de correlações 

a serem mostradas, ainda neste capítulo, entre as litologias presentes no ROM ofertado 

pela mina e as respectivas gerações de produtos a partir desse minério. Na tabela 14 a 

expressão “CLV” utilizada para as coberturas e parte das encaixantes significa 

classificação litológica visual, é a descrição do geólogo no furo de sonda. É também a 

classificação antes da análise química, quando da descrição dos testemunhos de 

sondagem. 
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Tabela 14: Chave de classificação dos litotipos usada na reavaliação de 

recursos da mina Sapecado e Galinheiro. 

 
Fonte: Estimativa de Recursos de 2010  do Complexo Itabiritos (BRAGA et al, 2010). 

 

De acordo com dados do relatório 20F de 2011 da Vale (2012, p. 58), na tabela 

15 são apresentadas as estimativas de reservas de minério provadas e prováveis das 

minas de Galinheiro e Sapecado, do complexo Itabiritos, atualizadas em 2011. As 

tonelagens estão expressas em milhões de toneladas, e o teor em % de ferro. 

 

Tabela 15: Reservas das minas de ferro do Complexo Itabiritos em 2010 e 

2011. 

 
Fonte: Relatório 20F  da Vale do ano de 2011, enviado a comissão de valores imobiliários dos 

Estados Unidos (VALE , 2012). 

Legenda:  

 (1) A tonelagem está expressa em milhões de toneladas métricas de ROM úmido. O teor é em 

porcentagem de Fe, baseado no conteúdo de umidade a seguir: Instalação de Minas Itabiritos 5%%. Os 

espaçamentos aproximados dos poços perfurados para classificar as reservas foram: 100m x 100m para 

reservas provadas e 200m x 200m para reservas prováveis. 
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Reserva é a parte dos recursos que possui um mínimo de 

especificações físicas e químicas para lavrar e praticar uma produção, 

incluindo teor, qualidade, espessura e profundidade; podendo assumir 

como, econômico, legalizado e preparado para produção em um 

tempo determinado. A possibilidade de lavrar específica deve ser  

demonstrada através de testes e medidas. O termo reserva não 

significa que as facilidades de exploração estão no local e são  

operacionais. O termo legal não implica que todas as permissões 

legais para lavrar e processar tenham sido obtidos ou que todas as 

pendências legais, tenham sido completamente resolvidas. De 

qualquer maneira para a reserva existir deve-se eliminar qualquer 

incerteza significante concernente aos resultados que permitam a sua 

legalização. 

As reservas relativas aos recursos são: 

• Reserva provada: Parte do recurso mensurado que 

satisfaz as condições para ser classificado como reserva. 

• Reserva provável: Parte dos recursos indicados que 

satisfaz as condições para ser classificado como reserva. (DEMIN, 

2001,p. 4) 
 

Mais informações sobre a relação entre recursos e reservas minerais encontram-

se em figura retirada do código JORC, no ANEXO B dessa dissertação. 

 

As reservas de minério de ferro das minas de Galinheiro e Sapecado apresentam 

altos índices de minério de itabirito com relação ao de hematita. Entre 2010 e 2011, 

houve um acréscimo expressivo de reservas nessas minas e, consequentemente, queda 

nos teores de ferro globais da reserva, dada a maior participação de itabiritos definidos 

como minério. Tais definições e classificações foram obtidas a partir das novas rotas de 

processo definidas para tratar minérios de ferro pobres, como os que alimentarão a 

ITM-S. 

 

A tabela 14 contribui para o entendimento da metodologia desenvolvida a seguir 

no projeto da planta de tratamento de minérios de ferro itabiritícos ITM-S, 
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principalmente quanto a geração de produtos para esta planta de tratamento de minérios. 

Na unidade do Pico, onde será instalada a ITM-S, atualmente estão em operação as 

seguintes instalações ou planta de tratamento de minérios (ITM´s): 

 

- A (a úmido, recuperação mássica média de 69%), para  a produção de sinter e 

pellet feed; 

 

- B (a seco, recuperação mássica média de 71%) para recebimento de hematitas 

e itabiritos ricos, para a produção de lump ore, hematitinha, sinter e pellet feed ; 

 

 - D (recuperação mássica de 69%), para  a produção de lump ore, hematitinha , 

sinter (fino e grosso) e pellet feed; 

 

- I (recuperação mássica orçada de 64%), para tratamento em geral de itabiritos 

médios e friáveis pobres. São instalações dotadas de operações unitárias de ciclonagem , 

flotação convencional e em coluna, jigagem ,filtragem e concentração magnética. A 

ITM-I entrou em operação em 2007, desenvolvida para o beneficiamento de minérios 

itabiríticos, para a produção de lump ore, hematitinha, sinter (fino e grosso) e pellet 

feed. A figura 18 contém informações da localização destas instalações no complexo do 

Pico (MIRANDA, 2012, p. 3): 
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Figura 18: Localização das instalações de tratamento de minérios atuais e 

projetadas no complexo Pico. 
Fonte: Sequenciamento quinquenal de lavra do complexo Itabiritos (MIRANDA, 2012). 

 

De acordo com dados da MBR (2007, p. 6), apresenta-se na figura 19 o 

fluxograma atual da ITM-I, para o beneficiamento principalmente de itabiritos do tipo 

limonítico e silicoso (em sua maioria), provenientes do minério das minas de Sapecado 

e Galinheiro: 

 



 

 

 
58

 
Figura 19: Fluxograma geral da ITM-I no Complexo Pico. 
Fonte: Dados Básicos e Critérios de Processo para a ITM-I (MBR, 2007). 

 

Segundo as premissas da área de projetos, baseadas nos parâmetros das áreas de 

planejamento de mina a longo prazo e de desenvolvimento de processos, a partir de 

2017 apenas as ITM´s  a seco, a ITM-I e a S, estarão em operação no complexo de 

minas do Pico, dada a qualidade do ROM a ser alimentado nestas instalações a partir 

daquele ano citado. A planta de beneficiamento a seco irá beneficiar as hematitas 

remanescentes após a desativação das plantas A, B e D, e a ITM-S será alimentada 

pelos itabiritos friáveis e médios remanescentes e abaixo do teor de corte da ITMI, com 

100% de produção planejada de pellet feed fines.  

 

A partir de dados de Paiva et al. (2011, p. 23), a figura 20 apresenta o 

fluxograma geral previsto da ITM-S, especificamente para as operações unitárias de 

moagem e hidrociclonagem . Ainda segundo dados de Paiva et al. (2011, p. 24), 

apresenta–se , na figura 21 , o fluxograma geral do circuito de flotação.  
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Figura 20: Fluxograma das operações unitárias de moagem e 

hidrociclonagem da ITM-S. 

 
Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA et al., 2011). 

 

Figura 21: Fluxograma das operações de flotação da ITM-S. 

 
Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA et al., 2011). 

 

Nestas etapas do processo serão geradas as lamas e os rejeitos da flotação, cujas 

rotas serão destacadas tanto no estudo de trade off de separação magnética, como na 
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metodologia de disposição de rejeitos e lamas em pilhas, no item 2.2.3 dessa 

dissertação. 

 

Segundo dados do plano diretor das minas de Galinheiro e Sapecado, elaborado 

por Gomide et al. (2012), estabeleceu-se na figura 22 a relação entre os tipos litológicos 

da reserva classificados como minério e estéril. A figura 19 apresenta também os 

respectivos teores de corte especificados para a alimentação das ITM´s (ITM a seco, 

ITM-I e a ITM-S). As rotas de processo estabelecidas foram utilizadas nas 

parametrizações de recursos feitas conforme o perfil de alimentação das plantas de 

tratamento de minérios. 

 

 
Figura 22: Tipos litológicos classificados por teor de corte e respectivas 

rotas de processo no complexo do Pico. 
Fonte: Plano Diretor de 2011 das minas Galinheiro e Sapecado (GOMIDE et. al , 2012). 

 

A classificação ilustrada na figura 22 será importante no entendimento da rotina 

de planejamento a longo prazo e no sequenciamento de lavra das minas citadas, dentro 
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da previsão de alimentação do ROM previsto para a ITM-S, cujos teores de corte, por 

tipo de litologia do ROM, são definidos por meio das parametrizações de recursos. 

 

2.2.3. Metodologia Geral 

 

A seguir serão descritas as técnicas e os processos empregados na metodologia 

utilizada nesta dissertação. 

 

 Para a elaboração dessa dissertação de mestrado, as seguintes áreas forneceram 

a base de dados necessária:  

 

- geologia de longo prazo: informações do modelamento geológico das minas 

com avaliações geoestatísticas e check´s realizados, e devidos arquivos dos modelos 

disponibilizados para importação em softwares de planejamento de mina; 

 

- planejamento a médio e longo prazo das minas: informações de parâmetros e 

resultados obtidos nos sequenciamentos anuais de lavra e na determinação de cava final 

das minas; 

 

- desenvolvimento de processos minerais: informações de fatores de processo 

utilizados para a geração de produtos, a partir da qualidade do ROM oferecido nos 

planos de lavra das minas, além de fluxogramas e balanços de massa das plantas de 

tratamento atuais e de projeto; 

 

- gestão de projetos: referências técnicas sobre metodologia de gerenciamento de 

projetos de capital, como a metodologia FEL; 

 

- gestão econômica de recursos e da produção mineral: fornecimento de 

informações sobre tendências do mercado de minério de ferro, metodologia de 

precificação de commodities etc. 
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Na metodologia utilizada para a avaliação da viabilidade técnica e econômico- 

financeira do projeto da ITM-S, seguiu-se, de forma geral, a sequência abaixo, referente 

à utilização das informações disponibilizadas pelas áreas citadas, segundo dados da 

Galpf (2011): 

 

1. Utilização dos modelos de blocos das minas de Galinheiro e 

Sapecado, gerados pela área de geologia, com informações de: coordenadas da 

origem dos modelos em x, y, z, variáveis químicas (ex: Fe, P, Mn, SiO2, perda 

ao fogo) e granulométricas (frações granulométricas denominadas G1, G2, G3, 

G4), estes modelos são a base para o planejamento a longo prazo  e para o 

sequenciamento de lavra das minas em estudo; 

 

2. Informação e descrição pela área de geologia das litologias 

presentes no modelo de blocos, com respectivas densidades em base natural; 

 

3. Importação e validação do modelo de blocos gerado pela 

geologia. Esta etapa engloba sub-rotinas como: comparação dos modelos, 

cubagem por recursos / tipos e a validação dos modelos; 

 

4. Uso de levantamentos topográficos atualizados cobrindo a área de 

cava, pilhas de estéril, acessos, planta de beneficiamento, barragens e demais 

edificações do projeto, além de limites de: propriedade, decretos de lavra, 

limites de licenciamento ambiental, cavidades etc; 

 

5. Definição de tipos de minério pelo planejamento a longo prazo, a 

partir das informações de: 

 

- rotas de processo; 

- definição litológica; 

- classificação de recursos (medido / indicado / inferido); 

- teores globais; 

- granulometria do bloco.  
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Os tipos de estéreis foram classificados de acordo com seu futuro 

aproveitamento ou não. As devidas parametrizações de recursos foram 

elaboradas para a obtenção de teores de corte e teores médios a serem aplicados 

por ITM ou planta de tratamento, por mina, por litologia e por fração 

granulométrica; 

 

6. Elaboração de função benefício, a partir de informações como: 

premissas de fatores de processo para geração de produtos, receitas e custos por 

bloco (para minério e estéril). Esta função é a base para a geração da cava final 

das minas em estudo; 

 

7. A valoração dos blocos do modelo segundo critérios econômicos 

e de processo definem de forma clara qual a geometria e tamanho da cava a ser 

lavrada. O resultado desta cava é denominado reserva lavrável, sendo utilizado 

para valorar o empreendimento e seu retorno financeiro e, consequentemente, o 

valor dos ativos da empresa. Após a valoração dos blocos, segue-se a etapa de 

otimização de cavas. Para tal, utilizam-se pela equipe de planejamento de mina, 

softwares que tem como base o algoritmo de Leachs- Grossman. Este algoritmo 

encontra a melhor solução matemática que maximiza o valor presente da reserva 

encontrada e, portanto, do empreendimento. 

 

8. Uma vez definida a cava matemática que será utilizada (cava 

escolhida), procede-se à operacionalização da mesma, que consiste no projeto da 

cava final, contendo pés, cristas e rampas de acesso. Esta será a cava utilizada no 

sequenciamento, licenciamento e auditoria de reservas. 

 

9. Definição de pushbacks: este processo tem como objetivo 

identificar, após diversas simulações em diversos cenários, a melhor estratégia 

de lavra que atenderá as metas estabelecidas para a mina em questão. 

 

10. Sequenciamento de Lavra: este processo tem como objetivo 

executar e operacionalizar o sequenciamento baseado nas metas do plano de 
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produção vigente, realizando em seguida os estudos conceituais de alocação da 

britagem, pilhas de estéril e cálculos de DMT´s. Os sequenciamentos anuais de 

lavra das minas do Complexo do Pico foram elaborados do ano de 2011 até a 

exaustão das minas deste complexo. Os trabalhos de sequenciamento de lavra e 

geração da cava final das minas foram desenvolvidos respectivamente com as 

seguintes ferramentas computacionais: Datamine Studio 3.0, Geopit e NPV 

Scheduler. 

 

Os passos até então citados podem ser resumidos de acordo com o 

fluxograma da figura 23, que resume a metodologia de trabalho das áreas de 

planejamento de mina a médio e longo prazo em geral, conforme dados da GALPF 

(2011): 

 
Figura 23: Fluxogramas de atividades do planejamento de mina a médio e 

longo prazo. 
Fonte: Manual de gestão de processos da gerência geral de planejamento longo prazo (GALPF, 

2011) 

 

 Os demais passos são descritos abaixo. 
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11. Previsão e possíveis impactos da disposição de estéril e rejeitos e 

implicações ambientais (licenciamentos), gerados a partir das reservas minerais 

avaliadas e contidas na cava final, e nos respectivos sequenciamentos anuais de 

lavra; 

 

12. Utilização de procedimentos e conceitos da metodologia de 

gestão de projetos denominada FEL –Front End Loading, aplicados a projetos 

de capital, como o da ITM-S; 

 

13.  Utilização de conceitos relacionados à análise financeira e 

estudos de viabilidade técnica e econômica para a escolha de rotas de processo, 

para o projeto da ITM-S, por meio de estudos (trade-offs). Os conceitos serão 

aplicados ao processo de tomada de decisão sobre a implantação de separação 

magnética, na rota de processo da planta de tratamento de minérios ITM-S. 

 

Em relação aos parâmetros de sequenciamento de lavra e de beneficiamento 

mineral utilizados, destaca-se a rotina de atividades da área de planejamento de mina, a 

partir dos dados recebidos das áreas de geologia (modelo geológico e descrição de 

litologias presentes) e de topografia de mina, com as devidas bases topográficas 

contendo levantamentos atualizados de estruturas como cavas e pilhas de estéril. 

 

A partir das informações da área de processo definem-se os tipos de minério e 

estéril, e as respectivas parametrizações.  Segundo Valente (2006, p. 30) “parametrizar é 

buscar a dependência da reserva lavrável (útil) aos teores (parâmetros) dos blocos que a 

constituem”. São estabelecidas curvas contendo, no mesmo gráfico, dados de 

tonelagem, teores de corte e teores médios. Dentre elas destacam-se as curvas das 

figuras 24 e 25. 
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Figura 24: Curva de parametrização de reservas de cúmulo superior. 
Fonte: Planejamento da Produção Mineral (VALENTE, 2006). 

 

- curva de cúmulos superiores mostrada na figura 24: típicas de altos teores, 

aplicados a elementos químicos de interesse como, por exemplo, o teor de ferro nos 

minérios de ferro (geralmente, nesta curva, o teor de corte < teor médio), esta curva foi 

a utilizada na parametrização univariável a ser descrita adiante, em função das ITM´s I e 

D. 
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Figura 25: Curva de parametrização de reservas de cúmulo inferior. 
Fonte: Planejamento da Produção Mineral (VALENTE, 2006). 

 

- curva de cúmulos inferiores mostradas na figura 25: aplicados a elementos 

químicos contaminantes como, por exemplo, a sílica nos minérios de ferro (geralmente, 

nesta curva, o teor de corte > teor médio). Na figura 25 apresenta-se um caso 

comparando se tonelagem de minério x espessura de capeamento para teores de P2O5 , 

de acordo com Valente (2006, p. 31): 

 

Os teores de cortes aplicados a cada planta de tratamento de minérios do 

complexo do Pico, como a ITM-S, foram obtidos pela técnica de parametrização de 

recursos em função das principais variáveis granuloquímicas que interferem na 

aceitação dos produtos desejados.  
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No caso da ITM-S  aplicou-se, a partir da meta de teor médio de ferro global 

informada pelo planejamento a longo prazo, as devidas parametrizações por litologia, 

por mina, por fração granulométrica e por planta de tratamento a ser alimentada (neste 

caso o teor de corte < teor médio obtido), conforme a tabela 16, de Paiva et al. (2011, p. 

14). 

 

Tabela 16: Parametrização do teor de ferro global para o ROM de 

alimentação da planta ITM -S. 

 
Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA  et 

al.,2011). 
 

Legenda: 

 IAL, IF,IMN: itabirito aluminoso, friável e manganesífero;  

SAP e GAL: Minas de Sapecado e Galinheiro;      

G1: % de material retido acima de 6.3 mm;                   

FEGL, SIGL, ALGL, PGL, MNGL, PFGL: teores globais de ferro, sílica, alumina, fósforo, 

manganês e perda ao fogo. 

 

Na tabela 17 apresenta-se parte dos fatores usados para a geração de produtos e 

respectivas qualidades para a ITM-S para um tipo de minério, baseando-se nos 

fluxogramas de processo e nos balanços de massas simplificados desta planta de 

beneficiamento, informações a serem usadas na composição da função benefício.  
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De acordo com Paiva et al. (2011, p.13), o minério classificado como 

“TIPON=2” corresponde  aos itabiritos friáveis e semicompactos separados por corte 

para a alimentação da ITM-S. 

 

Tabela 17: Fatores de processo utilizados para a ITM-S classificados por 

tipo de minério, mina , litologia e granulometria. 

 
Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado ( PAIVA et al., 

2011). 

 

Apresenta-se a seguir a rotina entre as áreas de planejamento a longo prazo e de 

processo mineral para a obtenção dos produtos a partir dos planos de lavra, com as 

devidas qualidades do ROM das minas de Galinheiro e Sapecado, apresentados 

parcialmente na tabela 18. As figuras 17 e 18 presentes neste relatório auxiliam no 

entendimento desta rotina, a partir dos fluxogramas de processo projetados para a ITM-

S. 

 

A tabela 18 apresenta os planos de lavra por mina (GAL = mina Galinheiro e 

SAP=mina Sapecado) e por litologia, de 2017 a 2020, elaborado pelo planejamento a 

longo prazo (GADMF, 2010). 

  

Tabela 18: Plano de lavra de 2017 a 2020 das minas de Galinheiro e 

Sapecado. 
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Fonte: Funções de Processo para o projeto da ITM-S (GADMF, 2010). 

 

A partir destes dados simulam-se, por mina e por litologia, os produtos a serem 

gerados. Por exemplo, o underflow gerado na etapa de hidrociclonagem da ITM-S será 

destinado a flotação, gerando como produto o pellet feed fines (PFF), e como rejeitos 

aqueles a seguir listados e apresentados na tabela 19: 

 

1) Lamas geradas pelo overflow da hidrociclonagem (granulometria < 0,01 mm) 

, direcionada a espessadores e daí para barragem (visando a recuperação de água do 

processo). Existe uma tendência para o desenvolvimento de projetos de adensamento 

desta lama em espessadores do tipo pasta, e a filtragem das lamas para a recuperação de 

água. Como consequência espera-se a redução na área planejada de barragens, e ganhos 

com a redução de infraestrutura como tubulações etc. A lama poderá ser então filtrada 

diminuindo a tonelagem de sólidos direcionados para barragens.  

 

2) Rejeitos da flotação: a flotação tank cell recebe, pelo projeto da ITM-S, 

material com granulometria < 0,15 mm  e > 0,01 mm da hidrociclonagem. O rejeito 

pobre, de granulometria < 0.15 mm, poderá ser direcionado a etapa de separação 

magnética, cujo estudo de viabilidade será descrita nesta dissertação.  

 

Tabela 19: Estimativa de qualidade para a ITM -S a partir do ROM. 

 
Fonte: Funções de Processo para o projeto da ITM-S (GADMF, 2010). 

 

Os teores de alguns elementos classificados por mina, como a sílica (SiO2), 

correspondem  a especificação esperada de mercado  para este elemento  na geração do  

produto pellet feed . Para as lamas, os percentuais por mina e por litologia são obtidos 
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pelos estudos de caracterização tecnológica e ensaios de bancada e piloto, conforme 

tabela 20. 

 

Tabela 20: Geração de sílica e lamas por mina e por litologia. 

 
Fonte: Funções  de  Processo para o projeto da ITM-S (GADMF,2010). 

 

A tabela 21 resume várias correlações lineares obtidas entre teores no ROM e 

nos respectivos produtos gerados na flotação. Para a flotação, o teor de ferro do produto 

pellet feed é obtido a partir de fechamento químico, por isso a tabela 21 não apresenta 

os fatores de correlação para o teor de ferro no concentrado da flotação. 

 

Esta tabela é a base de dados para a determinação dos teores dos produtos 

gerados nas minas a partir do ROM definido pelo planejamento de lavra, mostrado 

anteriormente na tabela 19. 

 

 

Tabela 21: Correlações entre teores na litologias do ROM e respectivos 

produtos gerados. 

 
Fonte: Funções de Processo para o projeto da ITM-S (GADMF, 2010). 
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Observa-se, nos planos de lavra de 2017 a 2020, elaborado pelo planejamento a 

longo prazo para as minas de Galinheiro e Sapecado, a alta participação de itabiritos 

friáveis e médios silicosos, que serão alimentados na ITM-S, conforme tabela 22. 

 

Tabela 22: Proporção de litologias nos planos de 2017 a 2020 do Complexo 

Pico. 

 
Fonte: Funções  de  Processo para o projeto da ITM-S (GADMF, 2010). 

 

 A função benefício, conforme conceito já apresentado nesta dissertação, atribui 

a cada bloco o seu valor, calculando a diferença entre a receita proporcionada e o custo 

de toda a cadeia produtiva.  

 

A receita depende da recuperação metálica e do preço dos produtos, sendo 

obtida através das informações da massa de ferro por produto contido no bloco e do 

preço da tonelada de ferro por produto. Os preços dos produtos de minério de ferro 

utilizados representam o preço médio de venda dos últimos 3 anos no mercado externo, 

conforme ilustrado na tabela 12. 

 

Em relação aos custos, utilizaram-se dados referentes a todo o processo 

produtivo desde a lavra (incluindo custos de fechamento de mina), passando pelo 

beneficiamento, transporte ferroviário e porto. Foram incluídos também investimentos 

correntes, administrativos/overhead e royalties/CFEM. O custo, portanto, é uma função 

das atividades de lavra, beneficiamento, manuseio e transporte do produto, 

comercialização, overhead, taxas e outros. 

 

A aplicação do “script” da função benefício aos blocos do modelo geológico 

gerou todas as informações de processo e econômicas necessárias para o software de 
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otimização NPV Scheduler gerar a cava final. Esta cava final é então operacionalizada 

considerando os parâmetros geotécnicos e geométricos como bermas, altura do banco, 

rampas etc. 

 

Para a geração da cava final das minas de Sapecado e Galinheiro, do Complexo 

Pico, foi utilizado o software NPV Scheduler, que utiliza o algoritmo de Lerchs e 

Grossman, sendo necessário definir-se antes  a função benefício. Adotou-se o critério de 

maximização do “NPV” (Valor Presente Líquido ou VPL) da mina. O resultado desta 

operação é uma família de cavas, e a de máximo valor é a cava ótima. Dentro de 

critérios específicos é escolhida uma das cavas da família para operacionalização. 

 

A tabela 23 apresenta a cava final escolhida para a mina de Sapecado. O NPV 

Scheduler calculou o valor presente líquido (VPL), respeitando as restrições físicas 

impostas e os parâmetros geotécnicos, adotando-se método de desconto nos preços de 

produtos para geração das fases. A cava escolhida é aquela destacada em cor azul (pit 

54), não sendo apresentadas nesta tabela todas as simulações realizadas por Paiva et al. 

(2011, p.31): 
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Tabela 23: Cavas geradas pelo NPV Scheduler – Mina de Sapecado. 

 
Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA  et al., 

2011). 

   

 As figuras 26 e 27 mostram a topografia de base (dezembro de 2011) e a cava 

final matemática obtida para a mina de Sapecado, ainda sem ter sido operacionalizada 

(PAIVA et al. , 2011, p.33): 
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               Figura 26: Topografia de dezembro de 2011 da mina de Sapecado. 

Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA ET AL., 

2011). 

 

 
Figura 27: Cava final matemática escolhida para a mina de Sapecado. 

Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA ET AL., 

2011). 

 

O sequenciamento de lavra das minas do complexo do Pico foi realizado 

utilizando-se o software GEOPIT. Uma de suas características é a utilização da média 

dos teores como meta para alimentação das instalações de beneficiamento, além da 
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exaustão de áreas pré-definidas pelo direcionamento da lavra. Outras restrições auxiliam 

nesta premissa. O sequenciamento pelo planejamento a longo prazo foi feito de 2017 a 

2020, quando então finalizaria a operação da ITM- I. Foram utilizados intervalos de 5 

anos até a exaustão das cavas, considerando o  início de operação da ITM-S para 2017. 

 

Paiva et al. (2011, p.59) descreve,na tabela 24, a geração de estéreis e rejeitos 

das minas e plantas de tratamento de minério de ferro do complexo do Pico. As 

tonelagens e volumes a serem gerados foram calculados a partir do sequenciamento de 

lavra e dos balanços de massa das usinas. Estes dados foram comparados às capacidades 

dos projetos atualmente licenciados, em licenciamento, e em estudo para suportar esta 

demanda. 

 

Tabela 24: Situação atual de licenciamento e capacidades de barragens e 

pilhas de estéril do complexo Pico. 

 
Fonte: Relatório de avaliação de reservas das minas Galinheiro e Sapecado (PAIVA et al., 

2011). 

 

Atualmente encontra-se em desenvolvimento, no complexo do Pico, um projeto 

relacionado a métodos alternativos para disposição de rejeitos em pilhas experimentais. 

Todo o estudo está sendo conduzido para os materiais da ITM-I, neste caso para os 

rejeitos gerados no circuito de flotação e para as lamas originadas nas operações de 

hidrociclonagem.  
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Este projeto apresenta-se compatível com a distribuição futura de fluxos de 

rejeitos da ITM-S, dado o balanço de massas da ITM-I semelhante ao da ITM-S. Serão 

executados testes em escala semi-industrial, utilizando equipamentos e técnicas 

inovadoras para adensamento e deposição de rejeitos. 

 

Há uma tendência nos novos projetos de mineração de otimizar a utilização do 

espaço empregado para disposição dos rejeitos gerados pela operação das usinas de 

tratamento de minério, excluindo as barragens ocupando grandes áreas para disposição 

de rejeitos e lamas. Este processo significa também um aumento no reaproveitamento 

de água recirculada nas instalações, proporcionando a redução do consumo de água 

nova. Apresenta-se, a seguir, esta tendência tipicamente para os projetos de 

aproveitamento de minérios de ferro, dentre eles os que tratam  minérios pobres como o 

da ITM-S. 

 

O local para tal projeto será o complexo do Pico devido à existência dos rejeitos 

típicos, bom espaço físico para formação da pilha experimental e parte da infraestrutura 

necessária existente. A proposta inicial é filtrar o rejeito gerado no beneficiamento por 

flotação e adensar as lamas até a condição de pasta. Avalia-se, neste projeto, a 

disposição em vários cenários, procurando minimizar o quantitativo de rejeito a ser 

direcionado a futuras barragens, conforme layouts propostos por Milonas (2012) e 

mostrados na figura 28. 
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Figura 28: Layout de disposição de pilhas experimentais com pasta, rejeitos 

de flotação e estéril. 
Fonte: Relatório sobre métodos alternativos para disposição e pilhas experimentais (MILONAS, 

2012). 

 

Detalham-se abaixo as alternativas mostradas na figura 28: 

 

PILHA 01 - Rejeito de flotação filtrado confinando a pasta; 

 

PILHA 02 - Rejeito de flotação filtrado confinando a pasta filtrada; 

 

PILHA 03 - Pasta + rejeito de flotação misturados; 
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PILHA 04 - Estéril confinando o rejeito de flotação que irá confinar a pasta; 

 

PILHA 05 - Pasta + rejeito de flotação + estéril misturados; 

 

PILHA 06 - Rejeito de flotação misturado com estéril confinando a pasta; 

 

O teor de Fe na lama (média de 38 a 45%), originada da hidrociclonagem, pode 

representar vantagem no futuro quando comparado com o teor de Fe no rejeito da 

flotação (média de 8 a 12%). Embora a lama disposta em pasta apresente uma menor 

estabilidade para disposição em pilhas, constitui-se em uma boa alternativa para 

minimizar o impacto de estruturas como barragens de rejeitos, de alto impacto 

ambiental e que demandam extensas áreas. 

 

 Quanto aos procedimentos de licenciamento ambiental, cujos prazos são em 

geral maiores que 1 ano, mostra-se na figura 29 um resumo geral dos procedimentos, 

tendo como exemplo o estado de Minas Gerais de acordo com padrões do DNPM 

(PRAES, 2012). 
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Figura 29: Procedimentos gerais de licenciamento ambiental em Minas 

Gerais. 
Fonte: Licenciamento ambiental em MG: Visão Prática (PRAES, 2012). 

 

Detalham-se a seguir conceitos e metodologias aplicadas a gerenciamento de 

projetos, como os de mineração, dentre eles o projeto da ITM-S, tema dessa dissertação. 

 

A figura 30 detalha as fases de desenvolvimento dos projetos de mineração em 

geral, representando a habilidade de influência nos custos de cada fase do 

empreendimento de mineração, com respectivos estágios, segundo Hustrulid e Kuchta 

(1995c , p.7). 
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Figura 30: Habilidade relativa para influenciar custos durante nas fases de 

desenvolvimento da mineração. 

Fonte: Open pit mine planning and design (HUSTRULID;KUCHTA , 1995c). 

 

A fase de planejamento oferece as melhores oportunidades de 

minimizar o capital de investimento e os custos operacionais do 

projeto final e de maximizar a operacionabilidade e a lucratividade do 

empreendimento. O contrário é também verdade. Nenhuma outra fase 

do projeto mostra o mesmo potencial de propiciar um desastre técnico 

ou financeiro como a fase do planejamento. No início do estudo 

conceitual, existe uma relativa ilimitada oportunidade de influência 

nos custos do projeto. A medida que as decisões, corretas ou 

incorretas, são tomadas durante o planejamento, as oportunidades de 

influenciar os custos do empreendimento diminuem rapidamente. A 

habilidade de influência nos custos do projeto diminui ainda mais 

quando novas decisões são tomadas durante o estágio de projeto na 

fase de implementação. No final desta fase não existe, praticamente, 

mais oportunidades de influenciar nos custos futuros. (HUSTRULID; 

KUCHTA,1995d , p. 7) . 

 

A seguir será dada ênfase as metodologias e práticas de gestão de projetos em 

geral e, dentre as metodologias adotadas atualmente no mercado, será descrita em 
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detalhes a metodologia FEL - Front End Loading, com um estudo de caso do projeto da 

ITM-S. 

 

 De acordo com Bard, Globerson e Shtub (1994), as fases de um projeto podem 

ser diferentes, mas geralmente são compostas por: 

 

- projeto conceitual: primeiro passo da organização, onde identifica-se a 

necessidade do projeto , ou dá-se origem a um projeto; 

 

- desenvolvimento avançado: fase de planejamento e orçamentação do 

projeto; 

 

- projeto detalhado: quando o projeto é aprovado, começa-se o detalhamento; 

 

- produção: consiste na própria execução do que foi planejado; 

 

- término: última fase do projeto. 

 

Segundo Neto (2011, p. 28) são adotadas atualmente, pela maior parte das 

empresas como as de mineração, duas metodologias para o gerenciamento de projetos:  

  

- PMBOK: Project Management Body of Knowledge , do PMI – Project 

Management Institute; 

  

-  FEL : Front End Loading , do IPA – Independent Project Analysis. 

 

A sigla PMI surge da expressão Project Management 

Institute, ou Instituto de Gerenciamento de Projetos, sem fins 

lucrativos, voltado exclusivamente para a gestão de projetos. Com 

sede na Filadélfia, Estados Unidos, a instituição foi fundada em 1969 

e é considerada hoje uma comunidade global, com mais de trezentos 

mil participantes e presente em mais de 160 países. Seus filiados são 
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oriundos de diversas áreas como: naval, mineração, tecnologia da 

informação etc. Sua meta principal é promover o gerenciamento de 

projetos de forma padronizada em todo mundo. Como produto 

principal, o PMI administra a edição do PMBOK – Project 

Management Body of Knowledge, traduzido para o português como 

Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. O PMBOK 

(Conjunto de Melhores Práticas em Gerenciamento de Projetos) 

consiste em um repositório de ferramentas e técnicas de 

gerenciamento de projetos que são aplicadas à medida que o projeto 

avança em suas fases (NETO, 2011, p. 29). 

 

 

Segundo Neto (2011, p. 30), a principal diferença entre as metodologias do 

PMBOK e do FEL está no fato de que o PMBOK é um guia, e não uma metodologia. 

Ele serve como uma referência básica para consulta à melhor ferramenta a se aplicar em 

determinada fase do projeto. Assim, cada empresa discute e implementa sua estrutura da 

forma que melhor se adapte ao tipo de projeto, indústria, cenário e, em geral, às 

características peculiares que cada projeto possui. O PMBOK não propõe um ciclo de 

vida característico para projetos, ao contrário, o PMBOK define o ciclo de vida de um 

projeto situando as fases necessárias para execução deste projeto. 

 

Será descrita, na sequência, a metodologia front-end loading (FEL), ou 

metodologia de gestão de projetos de capital, associada a conceitos de planejamento de 

mina, beneficiamento de minérios e economia mineral, na análise de viabilidade para a 

escolha de rotas de processo para a ITM-S.  

 

A expressão front-end loading não possui tradução adequada para o português, 

significando trazer para o início do projeto (front-end) a “carga” (load) de definições, 

decisões e estudos de um projeto, de modo a evitar surpresas, mudanças e riscos durante 

a execução. 

 

De acordo com Neto (2011, p. 35), a metodologia FEL é uma metodologia 

largamente difundida pelo Independent Project Analysis (IPA), que é um instituto 
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independente, fundado em 1987, com o propósito de providenciar pesquisas em 

gerenciamento de projetos de capital para as indústrias química, de petróleo e 

mineração. Na maior parte das vezes, estes projetos, como o da ITM-S, necessitam de 

grandes investimentos e a metodologia FEL é utilizada com o intuito de minimizar os 

riscos, descartando projetos não viáveis e sem atratividade para a organização. 

 

Segundo a Vale (2010, p.6), o FEL é uma metodologia que objetiva a definição 

detalhada, sequencial e contínua de projetos de capital como o da ITM-S. Nela definem-

se a estrutura, o foco e o conteúdo das fases do ciclo de vida dos projetos, que possuem 

em geral 2 macro- estágios principais: o desenvolvimento e a execução.  

 

Definem-se 3 fases na metodologia FEL no estágio de desenvolvimento do 

projeto: FEL 1, FEL 2 e FEL 3, que são sequenciais e possuem um conjunto de 

produtos específicos integrados entre as diversas áreas de conhecimento de projetos. Os 

focos das fases de FEL são ilustrados na figura 31. 

 
Figura 31: Processos ou fases de execução da metodologia FEL. 
Fonte: Procedimento de  implantação de empreendimentos pela metodologia front-end 

loading,(VALE (2010). 
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De acordo com Silva (2009, p.51) as características principais de cada fase de 

FEL podem ser descritas como: 

 

- FEL 1 é a fase de definição do negócio, na qual é verificado/validado o 

alinhamento estratégico do projeto e também a análise de mercado. A engenharia 

associada é baseada em índices de outros projetos similares; 

 

- FEL 2 é a fase da seleção da opção, na qual é decidido conceitualmente o 

escopo do projeto. O foco principal desta etapa é desenvolver a engenharia conceitual 

de todas as opções selecionadas no FEL 1, de modo a comparar as opções e definir, com 

base no resultado da avaliação econômico-financeiro de cada opção, qual será 

encaminhada à fase seguinte. Caso nesta etapa o projeto não apresente retorno acima da 

taxa mínima de atratividade, ou seja, VPL<0, o projeto é colocado “em prateleira”, ou 

seja, é arquivado; 

 

- FEL 3 é a construção, ou seja, a preparação do projeto para a sua aprovação 

corporativa e futura implantação. Nesta etapa, a engenharia básica da opção selecionada 

no estágio do FEL 2 é desenvolvida e o CAPEX do projeto apresenta menor imprecisão. 

É a fase ideal para aprovação em Diretoria Executiva, uma vez que a probabilidade de 

mudança de escopo é muito menor. 

 

Ainda de acordo com o procedimento de implantação de empreendimentos da 

Vale (2010, p. 8), durante a fase de desenvolvimento dos projetos (FEL 1, FEL 2 e FEL 

3), os gastos são de 5% a 10% do valor total do projeto, e sua influência sobre o custo 

total é superior a 90%, visto que as definições são formuladas nessa etapa. Com o início 

da execução, o quadro se inverte: os gastos aumentam consideravelmente e a influência 

sobre as definições do projeto diminui. 

 

Alterações feitas no projeto até a fase de FEL 2 representam um impacto 

relativamente pequeno nos gastos do projeto. Já durante a fase de Execução, grandes 

mudanças comprometem significativamente os resultados do empreendimento. Este 

comportamento é ilustrado na figura 32. 
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Figura 32: Grau de influência e gastos nos projetos ao longo do tempo. 
Fonte: Procedimento de  implantação de empreendimentos pela metodologia front-end loading 

(VALE , 2010). 
 

No projeto da ITM-S, o FEL 1, a primeira etapa de identificação da 

oportunidade de negócio, baseou-se em duas condições principais:  

 

- demanda existente no mercado de minério de ferro para pellet feed, com 

identificação de ganhos para a empresa Vale, com o aumento de produção deste produto 

de minério de ferro no complexo de minas do Pico; 

 

- resultados não satisfatórios obtidos nos testes realizados para aproveitamento 

de itabiritos pobres das minas do complexo de Vargem Grande, situadas próximas ao 

complexo do Pico, para a produção de pellet feed. Surge daí a necessidade de 

implantação de nova planta adaptada para minérios de ferro pobres existentes nas minas 

de Sapecado e Galinheiro. 

 

No projeto da ITM-S, nesta dissertação, foi dada ênfase à fase de FEL 2, 

relacionada ao desenvolvimento das alternativas identificadas com o objetivo de 
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selecionar aquela que maximizasse o valor para o projeto. Esta é a fase que apresenta 

maior potencial de agregar valor à oportunidade identificada em FEL 1, e está centrada 

na redução de várias alternativas a uma única – a melhor. Foram descritos parâmetros 

usados para assegurar a viabilidade técnico-econômica do investimento, e comparadas 

às vantagens e desvantagens das alternativas, do ponto de vista econômico 

(investimentos), operacional (operação e manutenção) e de processo. Mais informações 

sobre os objetivos e questões-chave relativos a cada fase de FEL encontram-se no 

ANEXO A dessa dissertação. 

 

Neste trabalho será abordado, no item 2.3, um estudo de caso referente a  

escolha de  alternativas técnicas e econômicas para o projeto da ITM-S, dentro da fase 

de FEL 2. Discute-se a seleção da melhor alternativa sobre a implantação de separação 

magnética no processo de beneficiamento, com simulações de custos operacionais e de 

capital, recuperações do processo e impactos na produção. 

 

Torna-se necessário abordar os principais conceitos utilizados em análise 

financeira nos estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos de mineração, 

como os usados para a escolha de rotas de processo para o projeto da ITM-S, por meio 

de trade-off a ser descrito no próximo item 2.3.  

 

De acordo com FILHO et al. (2006) são listados na tabela 25 abaixo alguns dos 

principais critérios usados na avaliação econômica de projetos: 
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Tabela 25: Critérios mais usados para análise de projetos: 

Desvantagens: o fluxo de caixa futuro é estimado, e a taxa para 
cálculo do VPL deve ser corretamente determinada.

 Taxa interna de retorno -TIR:
É a taxa que anula o VPL, não há uma forma simples de cálculo, 
sendo esta taxa obtida por critério de aproximação com base em 
cálculo numérico = critério de Newton -Raphson.

Pode existir apenas uma TIR se o fluxo de caixa possuir apenas 
uma inversão de sinal,neste caso usa-se a TIR com segurança. 
Geralmente o número de TIR's é proporcional ao número de 
inversões de sinal do fluxo de caixa.

VPL ( K) = R ; R > 0 :o projeto remunera exatamente à taxa K, e 
cria riqueza no valor de R.

A TIR deve ser superior, ou, na pior das hipóteses, igual à taxa 
mínima de retorno exigida. 

Se a TIR ( projeto A) > TIR ( projeto B) não significa que A é melhor 
do que B ,pois podem existir mais de uma TIR como solução.

Pode -se somar os VPL's de 2 projetos, pois sempre são medidos 
valores atuais.

É a diferença entre o valor presente de um projeto e o custo do 
projeto na data atual. VPL = VP - I0

É um valor absoluto, sendo a taxa mínima de atratividade do 
investimento.

VPL > 0: o projeto vale mais do que custa

VPL < 0: o projeto custa mais do que vale

VPL ( K) = 0: o projeto remunera exatamente à taxa K.

Valor Presente Líquido = VPL ou VAL
Consiste na soma dos valores presentes dos fluxos de caixa, e 
considera o valor do dinheiro no tempo.

Pode ser calculado para várias taxas mínimas de atratividade, útil 
em análise de sensibilidade.

 
Fonte: Finanças Corporativas, FILHO (2006). 
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Abaixo segue figura 33 ilustrando a definição da TIR (IRR em inglês) em 

relação ao valor presente líquido (NPV em inglês) citada na tabela 25, de acordo com 

Smith (2007a). 

 

 
Figura 33: Influência da taxa de retorno com o VPL. 
Fonte: Mineral economics (SMITH, 2007a). 

 

A figura 34 ilustra a relação do valor presente líquido (NPV em inglês) com a 

taxa de desconto aplicada, inversamente proporcionais, segundo Smith (2007b). 
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Figura 34: Influência da taxa de desconto  no valor do VPL. 
Fonte: Mineral economics (SMITH, 2007b). 

 

De acordo com Silva (2009, p. 59), a figura 35 resume o processo de avaliação 

de viabilidade de projetos de mineração, associados aos conceitos da metodologia FEL 

de gestão destes projetos: 
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Figura 35: Etapas de avaliação de projetos de mineração. 
Fonte: Avaliação econômica de  empreendimentos de mineração , SILVA ( 2009). 

 

Estes conceitos serão usados no próximo item, para a avaliação de viabilidade da 

implantação de separação magnética na rota de processo da ITM-S. 

 

2.3.  Resultados obtidos e discussões  

 

No estudo comparativo a ser descrito sobre  a  escolha da rota de processo com e 

sem separação magnética da ITM-S, o ROM considerado no plano anual de lavra das 

minas do complexo do Pico, de 2017 a 2020, apresenta um teor médio de ferro de 

44,5%. São necessárias etapas de concentração na rota de processamento deste minério, 

para aumentar o teor de ferro deste material e atender as demandas de qualidade de 

mercado, o que deu origem, portanto a este estudo. Foram analisados os seguintes 

cenários: 
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- Cenário 1: Rota de processo com novo prédio de separação magnética e 

flotação em colunas. 

 

- Cenário 2: Rota de processo sem separação magnética e sem flotação em 

colunas. Neste cenário a flotação convencional foi ampliada com a inclusão dos estágios 

scavenger I e II.  

 

A tabela 26 apresenta um resumo comparativo dos dois cenários, de acordo com 

Aguiar et al. (2011, p.4). 

 

Tabela 26: Balanço simplificado comparativo da usina ITM-S. 

Itens 
ITM-S com 

Separação Magnética 
ITM-S sem Separação 

Magnética 

Alimentação anual de ROM 

(base seca) 

44,8 Mta 

 

44,8 Mta 

 
Recuperação Mássica da Usina 48,6% 46,4% 

 

Recuperação Metalúrgica Global  72,6% 69,3% 

Produção anual de Pellet Feed 

(base seca) 

21,75 Mta 20,78 Mta 

 

Geração anual de lamas (base 

seca) 

8,84 Mta 8,84 Mta 

Geração anual de rejeito (base 

seca) 

14,05 Mta 15,02 Mta 

           Fonte: Relatório final de estudo de trade-off comparativo da rota de processo com e sem 

separação magnética (AGUIAR  et al., 2011).  

 

Como premissa deste estudo, considerou-se que os cenários para cálculos de 

investimentos e custos operacionais (capex e opex) foram construídos desconsiderando 

algumas operações comuns aos dois cenários, e que não terão interferência no estudo 
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comparativo, tais como operação de mina, expedição, transporte ferroviário, operação 

portuária, barragens e filtragem de rejeitos.  

 

O valor do dólar utilizado foi de US$1,00 = R$1,80. E o preço do minério de 

ferro utilizado como referência para cálculo do valor presente líquido (VPL) foi de US$ 

87,00/t (base seca), com 62% de ferro contido. Também foram considerados os custos 

de frete marítimo para correção do preço final.  

 

A vida útil do empreendimento necessária ao cálculo do VPL foi de 20 anos, 

com taxa de desconto de 12% a.a, taxa média usada no mercado em geral para 

descontos de fluxo de caixa em análise de investimentos. 

 

Para o cálculo do capex de cada cenário, os itens abaixo foram considerados:  

 

- fornecimento: equipamentos de processo, de manuseio, auxiliares, elétricos, 

equipamentos de automação e controle, materiais elétricos, de instrumentação e 

materiais mecânicos, caldeiraria, canteiro, mobilização, e desmobilização; 

 

- obras: terraplenagem e pavimentação, estrutura de concreto, arquitetura; 

 

- montagem eletromecânica; 

 

- custos de engenharia, gerenciamento, comissionamento e fretes, contingência, 

seguros e despesas pré-operacionais; 

 

Já para o cálculo do opex em cada cenário, os seguintes itens foram 

considerados:  

 

- custos de insumos a partir de dosagens (amina, amido, soda cáustica etc) e 

respectivos pontos de consumo na ITM-S; 

 

- custos de reposição de materiais e peças de desgaste; 
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- custos de demanda de energia elétrica com base nos equipamentos; 

 

- custos anuais de mão de obra (operadores e mantenedores). 

 

O VPL das alternativas foi calculado com base no fluxo de caixa obtido, 

considerando-se a estimativa de investimento, custos operacionais, valores residuais e 

depreciação. A tabela 27 mostra os resultados, segundo Aguiar et al. (2011, p.10). 

 

Tabela 27: Análise econômico-financeira da rota de processo com (CCM) e 

sem separação magnética (SCM) da ITM-S. 

 
Fonte: Relatório final de estudo de trade-off comparativo da rota de processo com e sem 

separação magnética (AGUIAR et.al., 2011).  

 

Ressalta-se que o VPL indicado não é o VPL real do empreendimento, devido a 

razões de confidencialidade de informações. Avaliou-se apenas o VPL diferencial entre 

os dois cenários da ITM-S. 

 

Na tabela 28 listam-se as vantagens da implantação da rota de processo com 

(CCM) e sem separação magnética (SCM) da ITM-S, base para a conclusão dessa 

dissertação, conforme dados de Aguiar et al. (2011, p.9): 
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Tabela 28: Tabela comparativa de rotas com (CCM) e sem separação 

magnética (SCM) da ITM-S. 

CCM SCM 
- Maior recuperação em massa, 
consequentemente maior produção 
anual 
- Maior recuperação metalúrgica global 
- Menor geração de rejeitos 

- Rota de processo simplificada 
- Melhor controle operacional 
- Menor CAPEX 
- Otimização da área total  
construída, melhorando o layout da 
usina 
- Redução do quadro efetivo 
- Redução do consumo de energia 
elétrica 
- Redução do número de 
equipamentos principais na usina, 
otimizando o homem-hora de 
manutenção 
- Redução da recirculação de água 
na usina 
 

 
Fonte: Relatório final de estudo de trade-off comparativo da rota de processo com e sem 

separação magnética (AGUIAR ET AL., 2011).  
 

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Analisando-se a tabela 27, conclui-se que a inclusão da concentração magnética 

não implica em maior geração de valor para o projeto, uma vez que a diferença entre os 

VPL´s é insignificante, considerando a margem de erro do estudo.  

 

Outros fatores relevantes são que a concentração magnética onera o capex e 

aumenta a complexidade da rota de processo da usina. Quanto aos aspectos qualitativos, 

podemos citar como pontos fortes do cenário com concentração magnética: maior 

recuperação em massa e metalúrgica e menor geração de rejeitos.  

 

Para a planta de tratamento ITM-S sem concentração magnética, temos uma rota 

de processo mais simplificada, gerando um melhor controle operacional e redução do 
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número de equipamentos principais. Por consequência, haverá redução de homem-hora 

de manutenção e possível aumento de rendimento operacional.  

 

Outro fator importante no cenário sem concentração magnética é a maior 

disponibilidade de espaço físico na área da usina, sendo este o melhor cenário a ser 

implantado.  

 

Os resultados mostrados anteriormente serão de grande utilidade para a tomada 

de decisão, permitindo aos gerentes do projeto identificar entre os cenários 

apresentados, a alternativa que está de acordo com os interesses e objetivos de empresa 

em determinado momento. A mudança da rota de processo da planta de tratamento de 

minérios ITM-S, com instalação de separação magnética, não é viável neste momento, 

mas pode vir a ser avaliada novamente posteriormente, já que existe a tendência na 

diminuição de teores de ferro no ROM das minas de Galinheiro e Sapecado após 2020. 

A área a ser licenciada para o projeto da ITM-S incluiu uma área adicional, 

considerando as possíveis alterações nas rotas de processo ao longo dos anos. 

 

Até o momento, a avaliação econômica do projeto da ITM-S  descrito nesta 

dissertação foi baseada em valores únicos dos parâmetros do depósito mineral e das 

condições futuras. As incertezas associadas com as possíveis variações nesses valores 

devem ser consideradas durante as fases FEL descritas.  

No processo de decisão é recomendável avaliar e analisar os efeitos dessas 

incertezas no critério econômico utilizado. Os valores das variáveis que são utilizadas 

nas avaliações econômicas dos projetos podem apresentar desvios, com efeitos nefastos 

nos resultados futuros.  

Recomenda-se a elaboração de análises de sensibilidade para a avaliação dos 

efeitos de uma variação no valor de algum dos parâmetros ou variáveis (investimentos, 

custos de operação, preço do minério, reserva, teores etc.) sobre os diferentes índices 

que medem a rentabilidade do projeto (VPL, TIR, etc). Estas análises permitem também 

identificar aquelas variáveis que têm um maior impacto no resultado, frente a distintos 
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graus de erro em sua estimativa, ajudando a decidir acerca da conveniência de realizar 

estudos mais profundos dessas variáveis críticas, com o objetivo de melhorar as 

estimativas, reduzir o grau de risco por erros, ou buscar outra estratégia de atuação. 

A avaliação econômica de jazidas minerais envolve inúmeros parâmetros, que 

são simples estimativas, tais como o preço futuro da comercialização do produto, o 

custo de produção, a tonelagem e os teores da reserva, taxa mínima de atratividade, vida 

útil do projeto, prazos de licenciamento ambiental, etc. A medida que o projeto é 

acionado, as oscilações nos parâmetros são traduzidas obviamente por modificações no 

fluxo de caixa e nos indicadores econômicos do empreendimento. Por isso é 

aconselhável verificar a sensibilidade das variáveis do projeto antes de decidir implantá-

lo, já que uma forte sensibilidade implica obviamente num maior risco de sucesso. 

Dada a exaustão (não renovabilidade) das reservas minerais, os riscos 

associados, e os altos investimentos, todos os fatores acima devem ser considerados na 

análise de viabilidade de projetos de mineração, associados a busca pela minimização 

de impactos ambientais, principalmente relacionados a geração de estéril e rejeitos em 

projetos de grande porte como o da ITM-S. 

Outro item que deve ser considerado em projetos de minérios de ferro de baixo 

teor é a seletividade de lavra, seja em relação a qualidade das frentes de lavra como em 

relação as operações de desmonte de rochas,carregamento e transporte na mina. O 

planejamento de mina deve fornecer a geometria dos planos de lavra a sistemas de 

controle de tráfego de mina, conhecidos na indústria mineral como sistemas de 

despacho (controle de posicionamento e produção de equipamentos por área a ser 

lavrada via GPS etc). 

A seletividade de lavra é atingida a partir da interação entre a área de perfuração 

e desmonte de rochas e área de qualidade de mina, a partir do direcionamento que é 

dado ao material desmontado, de acordo com premissas de qualidade de estoques 

existentes para as respectivas plantas de tratamento de minérios. Uma das variáveis 

principais variáveis a serem avaliadas é a granulometria do ROM ,para atendimento as 

metas do planejamento de mina. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Objetivos e questões-chave relativos a cada fase de FEL (a primeira 

coluna se repete para as 3 fases do FEL): 

FEL 1: 
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FEL 2: 
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FEL 3: 
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ANEXO B - Relações principais entre recursos e reservas no código JORC 

(Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore 

Reserves, 2004 Edition): 
 

Relatórios públicos que lidam com resultados de exploração mineral, recursos ou 

reservas minerais devem usar apenas os termos estabelecidos na figura a seguir. O 

termo “fatores modificantes” é definido para incluir considerações de lavra, metalurgia, 

marketing, econômicas, legais, ambientais, sociais e governamentais, apresentados na 

última caixa de texto da figura a seguir. 

A figura apresenta a estrutura para classificação das estimativas de tonelagem e 

teor, para refletir diferentes níveis de confiança geológica e diferentes níveis de 

avaliação técnica e econômica. Os recursos minerais podem ser estimados, 

principalmente, por um geólogo com base em informação geocientífica com alguns 

inputs de outras disciplinas. Reservas minerais, que são um subconjunto modificado dos 

recursos minerais indicados e medidos, requerem uma consideração dos fatores 

modificantes que afetam a lavra e que, na maioria dos casos, devem ser estimados com 

a entrada de uma gama de disciplinas.  Recursos minerais medidos podem ser 

convertidos para reservas minerais provadas ou prováveis. 

 
 


