CUSTOS DE RECUPERAÇÃO EM UM PLANO DE DESATIVAÇÃO
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Os custos de n:cupcração ambiental são componentes importantes na preparação de um Plano de Dcsativação, c
scrn:m de subsídio para a escolha da melhor

alt~:rnativa

dt:

r~:cuperação.

Uma empresa, quando desativa e

recupera suas úrcas degradadas, durante ou após a sua vida útil, pode quantificar os seus gastos com a
rccupcraçüo. obter índices de referência para os seus trabalhos e tomú-los com parâmetro para planejar as futuras
recuperações. Quando se plancja. previamente, a desativação de uma mina é possível se quantificar, de maneira
geral, a ordem de grandeza destes gastos por meio de um índice cconômico que relaciona os custos de produção
aos custos de recuperação c assim, utilizú-los na fase de viabilidade cconômica. A quantificação destes recursos,
derivados da rccuperaçüo ambiental c dcsativaç<lo de mina, pode ser comparada a um Plano de Aposentadoria
Pmgramada. onde se poupa hoje para produzir recursos suficientes para eliminar ou reduzir o passivo ambiental
gerado pela mineração após o período subseqLiente à desativaçüo de mina.

Palavras-chave:: custos, desativação. recuperaçüo.
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INTRODUÇÃO

Custos de uma maneira geral ".wia todos os gastos uti/i::ados pam a conduç1io das atividades de III/la

empresa. Estes gastos esteio relacionados ao processo de produçlio de zuna empresa c podem ser identificados
como: matéria prima, mão de obra, desgaste de máquinas. impostos em geral. etc". (ludícibus, 1999, p. 180).
O custo ambiental particularizado para ao setor mineral é definido como ··a antcczjwçào, medida em

termos monetários, incorrida, ou potencialmente a incorrer, para atingir os ohjctiJ•os de al'a!iar. reabilitar c
recuperar uma área degradada por um empree!l(/imento mineral, ou mantê-la em condiç1ics amhicntais
aceitáveis, através das açi5es de proteção, monitoramento e prevençlio ". (Taveira, 1997. p. 90). Estes custos
podem incorrer "nas açàes de avaliaçâo, prevenção, minimi::açiio. monitoramento, e rcahilitaç·lio dos impactos

sobre os meios .fisicos, bióticos e antrópico, provocados por empreendimentos do setor min eral. nas jáses de
planejamento, construçâo, operaçâo e .feclwmento". (Taveira, Op. cit).
Os custos ambientais de um empreendimento mineiro devem ser computados desde o início das
operações mineiras . A sua identificação depende da localização da jazida, quanto mais próximo dos centros
urbanos, deve-se ter maiores cuidados com a preservação c controle ambiental. O método de lavra influi de
maneira decisiva; se a lav ra for a céu aberto, implica maior impacto no meio ambiente c precisa maiores
trabalhos de recuperação ambiental no futuro que a lavra subterrânea. Na fase de beneficiamento, a recuperação
de minerais metálicos implica utilização de reagentes químicos, conseqüentemente, os resíduos gerados no
tratamento serão mais perigosos e deverão ter um cuidado maior na sua disposição e nos trabalhos de
recuperação ambiental, mais que os minerais industriais. Definidos o método de lavra c o tratamento de minério
empregado para a substância mineral, pode-se ter uma idéia dos custos utilizados na preservação c controle
ambiental.
Podemos definir os custos em um Plano de Desativação como sendo "a antcciJ)(lÇlio medida. em termos

monetários, incorridos ou potencialmente a incorrer, nas açlies de araliaçào. minimi:açào, monitoramcnto ou
recuperaçào dos danos causados ao meio ambiente pro\'Ocados pela mineraçcio nas jáscs de planl:jamcnto.
construçâo. operaçâo efechamento de uma mina" (Oliveira .Jr, 2001).

DESENVOLVIMENTO

Para a elaboração dos orçamentos dos trabalhos de recuperação ambiental de uma mma é ncccssúno
montar um quadro de preços onde apareçam todos os custos correspondentes a rendimento dos equipamentos
utilizados, materiais de consumo, e mão-de-obra envolvida nestes trabalhos. Ver Figura I.
Esta metodologia é utilizada para cada unidade de úrea onde são processadas as obras de recuperação
ambiental, estas unidades podem ser: cavas, galerias subterriincas, pilhas de estéril, bacias ou barragens de
rejeitas; obras civis, infra-estrutura, etc. Obviamente, cada unidade tem seu próprio volume de trabalho e
características peculiares (rendimento de equipamentos c consumo de materiais destinados ú recuperação).
A apropriação dos custos com os equipamentos dependem ·dos seus rendimentos c da quantidade de
horas que foram utilizados. A mão-de-obra refere-se úquela utili zada na execução dos trabalhos de recuperação,
sendo também apropriada pela quantidade de horas trabalhadas. Os gastos com materiais de consumo são
aqueles envolvidos na compra de insumos (combustíveis, óleo lubrificantes, sementes, adubos, corretivos de
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solo, pesticidas, etc.) necessários para a realização de trabalhos de recuperação ambiental em áreas degradadas
pela mineração.

Unidade de Área a ser
Recuperada

Rendimento do
Equipamento

l

I

J

Consumo de
Materiais

Mão-de-obra

l
._______,__l------:-11

rento de Minérios e

Horas Trabalhadas

Custos com
Equipamento

Custos com
Mão-de-obra

Reserva da
jazida
economicamente
lavrável (t )ou
talurgia E
(m 3) ou área
recuperada
(ha)

Custos com
Materiais

1
Custos de Recuperação
(UM/ha) ou (UM/t) ou (Um/m 3)
Fonte: ITCE (1989) modificado

Figura 01 Metodologia para a elaboração de orçamento de recuperação ambienta

O orçamento geral de recuperação ambiental de uma unidade de área é o somatório de todos os gastos
com equipamentos, mão-de-obra e materiais de consumo e é indicado nas unidades UM (Unidade Monetária
vigente em cada país).
Uma vez conhecidos os custos globais de recuperação dos terrenos afetados pela mineração, deve-se
analisar a repercussão que estes custos podem ter sobre a economia da operação.
Isto pode ser levado a cabo mediante a utilização de diversos indicadores económicos e financeiros. O
mais recomendado para se efetuar as comparações ou estimativas económicas rápidas são os que se referem à
unidade de área recuperada ou a tonelagem ou volume de minério extraído.
O custo de recuperação de área degradada por tonelada ou volume de minério extraído é o mms
indicado, pois depende das dimensões dos projetas, e, fundamentalmente, da reserva de massa mineral e à
espessura dos terrenos de cobertura. Este indicador serve também para quantificar o acréscimo que o custo de
produção terú com a realização dos trabalhos de recuperação ambiental.
Seria útil um índice que correlacionasse o custo de recuperação com o custo de produção da mina. Com
este índice poderíamos fazer previsões do montante a ser destinado à recuperação ambiental já na fase de
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viabilidade económica, podendo, assim, destinar uma quantia para este fim. Na Tabela OJ está indicado como se
pode conseguir o percentual de acréscimo nos custos de produção.

Tabela 01 Montagem dos custos de recuperação de área degradada
Areas
l~ecuperadas

Cavas, Pilhas,
Barragens ou
Bacias de
Rejeitos, etc.

Custo de
Recuperação
(lJi\1)

Quantidade
de Minério
Extraído
(t ou m\

Custo de
Recuperação do
Minério Extraído
(Ul\1/t ou m·1 )

Custo de
Produção
(lJl\1/ t ou

Acréscimo
no Custo de
Produção

m~).

(%)

Q

CR/Q

CP

(CRIQ*CP)*

CR

100

Fonte: Modificado de Oliveira Jr (2000)

O percentual de acréscimo nos custos de produção (P) é definido como:

P = (CR/ Q *CP)*IOO

(1)

Onde, CR são os custos incorridos após o término das operações mineiras (cavas, galerias subterrâneas,
pilhas de estéril, barragens ou bacias de rejeitos, etc.) ou das atividades da mina (desativação das operações
citadas anteriormente, acrescidas de obras civis e infra-estrutura) nas ações de recuperação ou reabilitação de
áreas degradadas. Estes custos envolvem mão-de-obra, equipamentos e insumos; Q é a quantidade de minério
extraído na mina e processado (t ou m3); e CP é o custo incorrido na produção de um determinado bem mineral c
envolve todos os gastos que a empresa tem para se produzir um bem mineral. Estes custos envolvem mão-deobra, equipamentos e depreciação e impostos.
Brandt (I 998) diz que os custos de desativação de um empreendimento mineiro devem ser definidos nos
estudos de viabilidade económica. Podemos estimar a ordem de grandeza dos valores referentes à recuperação de
uma mina e acrescentá-lo ao estudo de viabilidade. Para isso, devemos obter a reserva lavrável e o custo médio
de produção do bem mineral explotado em estudo. De posse destes dados poderemos idealizar vários cenários de
custos de recuperação, bastando para isso alterar o valor percentual do acréscimo nos custos médio de produção.
Utilizando a expressão (1), e colocando o CR (custo de recuperação) em função dos demais membros
encontraremos a seguinte expressão:

CR = (P*CP*Q) I 100%

(2)

Desta maneira, variando o P (percentual de aumento nos custos de produção), podemos prever o CR
(custo de recuperação). O percentual de acréscimo geralmente varia em tomo de I% a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Serão apresentados a seguir dois tipos de cálculo de índices económicos, um após a recuperação
ambiental e o outro, antes da recuperação ambiental.

Cálculo de índices econômicos após a recuperação ambiental
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Como exemplos, apresentaremos dois tipos de avaliação econômica, um de Oliveira Júnior (2000) para
recuperação ambiental de pilhas de estéril da Mina Altamira, pertencente à Química Geral do Nordeste,
município de Miguel Calmon (BA) que extrai barita e outro deBrum et ai (2001) para a recuperação de áreas
degradadas pela extração de areia de dunas da Ottomar Mineração Ltda, no município de Camaçari (BA). Todos
estes dados foram obtidos usando uma estratégia preventiva, isto é, os trabalhos de recuperação foram realizados
após a desativação das pilhas de estéreis e áreas de lavra.
A Mina Altamira produz uma quantidade média de estéril 13,3 m 3, para cada tonelada de barita
3

extraída . A sua produção anual é de 28.000 t, conseqüentemente gera 372.000 m de estéril no mesmo período.
Os custos de extração da barita, na época, eram de R$ 53,84 por tonelada. Esta grande quantidade de estéril faz
com que a mina crie pilhas de estéri l de grandes dimensões. As características, objetivos, medidas, ações de
recuperação e itens de custo das pilhas são apresentadas nas Tabelas 02 e 03.

Tabela 02 Volume, área e inclinação das pilhas de estéril A e B.
Pilhas de Estéril

I

Volume (m 3)

I

Área Recuperada (ha)

I

Inclinação (graus)

Pilha A

1.400.000

5

34

Pilha B

770.000

lO

37
Fonte: Ohvwa Jr (2001)

Tabela 03Características, objetivos, medidas, ações de recuperação e itens de custo das pilhas.
Características
das Pilhas
Perenes

I Ob'Jet•vo
. d a Recuperaçao
_

I

- Evitar rupturas,
afundamentos e descarga
de sedimentos.

Custos com Equipamentos
• Custos com tratores e pás
carregadeiras (2).

I

Medidas Adotadas

- Instalação de
canaletas de
drenagens
superficiais e
revegetação

Custos com Mão-de-obra

I

A çoes
_ de recuperaçao
_

I. Instalação de
drenagens superficiais
nas bermas e laterais
das pilhas;
2. Preparo do solo;
3. Tratamento da
superficie;
4. Coleta de Sementes;
5. Semeadura e plantio.

I Custos materiais de consumo

• Operação e manutenção de
• Combustíveis, lubrificantes e
equipamentos (2);
peças de reposição (2);
• Coleta de sementes, aragem do • Adubos, corretivos de solo,
pesticidas, sementes, saco
solo, semeadura e plantio (2 a
5);
para mudas, etc. (2 a 5);
• Instalação das drenagens
• Cimento, areia, pedra de mão,
superficiais (I).
etc (I).
Fonte: Oliveira Jr (2001)

Na continuação, Tabela 04, são apresentados, de maneira resumida, os custos envolvidos na
recuperação ambiental das pilhas de estéril da Mina Altamira.
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Tabela 04 Custos envolvidos na recuperação ambiental das pilhas de estéril da Mina Altamira

Custo de
Recuperação

:\reas
Recuperadas

(R$)

PlLHASAe B

Quantidade
de :\linério
Extraído

34.464,01

(t)

Custo de
Recuperação do
:\linério xtraído
(R$/t)

Custo de
Produção
(R$/t)

138.750

0,24

53,84

Acréscimo
no Custo
de
Produção

(%)

0.46

Fonte: Modificado de Oliveira Júnior (2000)

A Otlomar Mineração Ltda. apresenta uma produção de 600.000 m31ano de areia, sendo que o material
extraído desta empresa é composto essencialmente de areia de granulometria fina a grossa e coloração branca. O
principal composto mineral desta areia é Si02, sendo esta empregada "in natura" na construção civil.
A área alvo da recuperação, a qual ainda apresenta trabalhos de lavra, estão localizadas na BA 512, km
14 (estrada Camaçari!Monte Gordo), em uma área denominada Biribeira, na Fazenda República.
O início dos trabalhos de recuperação ficou concentrado numa área de 16 ba no areal Biribeira. A
Tabela 05 exemplifica as características das áreas de lavra, o objetivo, as medidas de recuperação, as ações
envolvidas c os principais itens de custo envolvidos.
T abela 05 Características, objetivos, medidas, ações de recuperação e itens de custo das áreas a serem
recuperadas.

Características
da Ca,·a
Seca com
enchimento total
para
reconfonnação
do terreno

I
I

Objetho d:'l
Recuperaçao

Retomo da área ao
uso anterior

Custos com Equipamentos
• Custos com tratores ( 1).

I

I

Medidas Adotadas

Recomposição do solo
para uso agrícola

Custos com Mão-de-obra

• Operação e manutenção de
equipamentos ( I);
• Coleta de sementes, aragem do
solo, semeadura e p lantio (2 a 5).

I
1.
2.
3.
4.
5.

Ações de recuperação
Reconformação do terreno;
Preparo do solo;
Tratamento da superficie;
Coleta de Sementes;
Semeadura e plantio.

I Custo rnatel'ial de consumo
• Combustíveis, lubrificantes
e peças de reposição (I);
• Adubos, corretivos de solo,
pesticidas, sementes, saco
para mudas, etc; (2 a 5).
Fonte: Oliveira Jr (2001)

O preço na portaria da mina para o tipo de areia comercializada pela Ottomar Mineração é de RS 6,00 I
m 3 e o custo de produção é de RS I , .15 I m3 de areia extraída. A Tabela 06 mostra os custos para a recuperação
do areal Biribeira.
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Tabela 06 Custos envolvidos na recuperação ambiental do Areal Biribeira

Custo de
l{ccupcração
(R$)

,\rea Recuperada

Areal Biribeira

11.762,90

Quantidade
de :\linério
Extraído
(m-')

Custo de
Recuperação
do Minério
Extraído
(R$/m3)

Custo de
Produção
(R$/ m3)

348.925

0,03

1,15

Acréscimo
no Custo
de
Produção
(%)

2.90

Fonte: Modificado deBrum et ai (200 I).

É possível perceber que a apropriação dos custos de recuperação ambiental depende dos objetivos e
medidas que serão adotados no momento da recuperação. Só após a definição destes itens, é que podemos definir
as ações necessárias à recuperação, sendo, então, possível quantificar, em termos monetários, o valor real da
recuperação das áreas degradadas.
Nos casos apresentados, pilha de estéril e lavra de areia, podemos notar que o acréscimo no custo de
produção para pilhas de estéreis foi menor (0,46) que o de recuperação de uma área de lavra (2,90). No caso das
pilhas, não se considerou a área de lavra que gerou a pilha e deve ser recuperada, que, com certeza, aumentará os
custos de recuperação e, conseqüentemente, haverá acréscimo nos custos de produção.

Cálculo de índices econômicos antes da recuperação

Com o cálculo destes índices, podemos quantificar, cm projeto, quanto seria despendido na recuperação
de áreas degradadas de uma mina qualquer. Tomemos como exemplo uma mina de ouro com lavra a céu aberto,
recuperação do ouro por lixiviação em pilhas, vida útil de I O (dez) anos, cuja reserva lavrável é de 4.500.000 g
de ouro e custo de produção médio de R$ 19,45 por grama.
Para o cálculo da estimativa de custo de recuperação, basta substituir em (2) os dados citados e fazer
variar o percentual de acréscimo nos custos de produção (P). A variação escolhida foi entre I% e 5%, uma vez
que nos casos estudados no item 3.1, nenhum passou dos 3%, os dados 4% e 5% serviram para comparação. O
quadro 3-6 explica os cenários estudados.

Tabela 06 Cenários de custos de recuperação de acordo com a variação dos percentuais de acréscimo nos
custos de produção.
Cenários

I

I 100%

(R$/g)

<)(g)

(R$)

A

0.01

19,45

4.500.000

875.250,00

B

0.02

19,45

4.500.000

l.750.500,00

c

0.03

19,45

4.500.000

2.625.750,00

D

0.04

19,45

4.500.000

3.501.000,00

E

0.05

19,45

4.500.000

4. 736.250,00
fonte: Ohve1ra Jr (200 I)
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A capitalização de recursos para a realização dos trabalhos de recuperação ambiental e desativação de
mina se assemelha a um plano de aposentadoria pro1:,rramada. Ambos têm como finalidade a preocupação com o
futuro, quando não só o aposentado como a empresa, ao final da sua vida produtiva, necessitam de rendimentos,
o primeiro para ter uma velhice tranqüila, o segundo para conseguir recuperar os passivos ambientais deixados e
fazer o monitoramento da área. Outro fator interessante é o tempo de capitalização e o dinheiro empregado.
Quanto mais se tem um, menos se precisa do outro, isto é, quanto mais tempo se leva capitalizando (maior vida
útil de uma mina) menos dinheiro será dispendido. Tal qual num plano de aposentadoria, no período subseqüente
à desativação, (recuperação das áreas degradadas, manutenção e monitoramento) os gastos serão menores que o
valor atual. Estima-se que, no período pós-desativação, haja uma queda de cerca de 50% com os gastos relativos
a pessoal, produção do bem mineral, etc.
Uma pessoa com 25 anos, que deseje se aposentar aos 50 anos com uma renda média de R$ 3.000,00 ao
mês, por 20 anos, após a aposentadoria, pode aplicar os valores dispostos na Tabela 07 de acordo com a idade
que deseja iniciar a aplicação. A taxa de retomo utilizada foi de 8%.

Tab ela 07 Exemplo de investimentos de acordo com a idade
Idade Aluai

I

Contribuição Mensal

I

Renda l\lensal Desejada

25

368.39

3.000,00

30

584.15

3.000,00

35

971.32

3.000,00

40

J .769.52

3.000,00
Fonte: Modificado de Luquet (2001)

Analogamente, se utilizássemos o custo de recuperação do Cenário C, para a mesma mina mostrada no
quadro 3-6, e fizéssemos uma previsão para a capitalização no início da mina e outra na metade da sua vida útil,
para a mesma taxa de juros (8%), igual renda anual para as duas opções, teríamos o seguinte panorama:

T ab ela 08 Períodos diferentes de capitalização para minas com recuperação após a lavra
Início da
Capitalização

I

Contribuição Anual até a
Dcsath ação

Início da mina

391.314,18

Após 5 anos

966.282,41

I

Renda Anual após a
Desatintção
577.379,53
577.379,53
Fonte: Adaptado de Luquet (2001)

Podemos perceber que quanto mais cedo começamos a capitalizar, menos dinheiro temos que dispender para
obter a mesma renda mensal pelo mesmo período.
Os cálculos abordados na Tabela 08 referem-se a cenários em que a recuperação ocorrerá após a lavra,
que é semelhante a um plano de aposentadoria programada. Para casos em que a recuperação ocorre simultânea à
lavra e a capitalização ocorre no início da vida da mina, podemos pensar na seguinte situação: Tomemos como
exemplo a mesma mina com duração de I Oanos, os trabalhos de recuperação estão p rogramados para ocorrerem
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no ano 4, os seus gastos corresponderão a 30% do que é capitalizado anualmente, no ano 7, os seus gastos
corresponderão ao valor total do que é capitalizado anualmente.

Tabela 09 Valores de capitalização para recuperações simultâneas à lavra

1.270.362,35

295.833,52

813.933,49

Zero

1.270.362,35

371.810,
64

Fonte: Oliveira Jr (2001)

Comparando as Tabelas 08 e 09, podemos observar que no primeiro, os valores capitalizados são
uniformes e o valor destinado à recuperação após a desativação é maior. Por outro lado, na recuperação
simultânea, os valores não são uniformes, pois há necessidade de utilizar o montante capitalizado para a
realização de recuperações de áreas degradadas, conseqüentemente, os valores que serão destinados ã
recuperação, após a desativação, são menores, assim com o passivo ambiental a ser recuperado.

CONCLUSÕES

Os gastos com recuperação encontrados podem servir de base para se computar os verdadeiros custos após a
desativação. A opção por um desses métodos dependerá da disponibilidade de capital da empresa, das
alternativas de recuperação previstas, de informações de outras empresas que exploram o mesmo mineral
com métodos semelhantes e, até a própria experiência da equipe da empresa.
As vantagens de se saber, antecipadamente, a ordem de grandeza dos custos de recuperação ambiental
são:
•

Poder incluir nos estudos de viabilidade uma quantia destinada a este fim;

•

Fazer uma previsão contábil de desembolsos à medida que as áreas de lavra estejam sendo
desativadas;

•

Aplicar a quantia destinada à recuperação ambiental no mercado financeiro e utilizar
os dividendos à medida que o cronograma de recuperação seja executado;

•

Poder avaliar c corrigir os custos de recuperação periodicamente;

•

Depois da desativação da mina, periodo que as empresas estão geralmente descapitalizadas, a
empresa não precisará despender grandes quantias para a recuperação de áreas degradadas.
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