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I – INTRODUÇÃO 

 

 A avaliação de direitos minerários tem por objetivo a valoração circunstancial  

de recursos minerais, levando-se em consideração os fatores locacional e 

mercadológico, e prever economicamente a viabilidade da lavra e a recuperação e 

recomposição ambiental, tendo como base de análise os investimentos, custos de 

explotação ao longo da vida útil e fechamento de mina.  

 Esse trabalho de avaliação pericial contempla um pacote de 41 processos 

minerários, entre processos ativos, em pesquisa, sem nenhuma atividade de lavra no 

momento, com alvarás de lavra e com concessão de lavra, pertencentes à Micromil 

Micronização e Moagem Ltda, CNPJ 04.313.814/0001-37, com sede à Rua 94, s/nº, 

Bairro Ouro Negro – Forquilhinha/SC, CEP 88850-000. Como veremos abaixo, alguns 

processos já possuem parte minerada anteriormente e outros em processos de 

solicitação de concessão de lavra, com reserva intocada e aguardando licenciamento 

ambiental para apreciação do órgão fomentador e fiscalizador das atividades 

minerárias, Agência Nacional de Mineração (ANM). 

 Dessa forma, a metodologia adotada para apuração e avaliação econômica dos 

processos enumerados opta por citar todos os processos de forma individual, 

detalhando, dimensionando e acrescentando uma análise de valoração de reserva 

pelas ocorrências objetivas de particularidades e benfeitorias, acessos, habitações 

superficiais e fundamentalmente pela reserva calculada pelas pesquisas 

encaminhados à ANM, justificando e quantificando suas contribuições. 

 Ao final, para simplificar e facilitar uma visão conjunta dos bens minerários da 

empresa, apresenta-se um quadro-resumo com os valores finais que servirão de base 

para um entendimento qualitativo e compactado dos direitos minerários. 

 

 

 

 

 



II – PROCESSOS MINERÁRIOS - Relação dos Processos ANM Micromil 

 

 Relacionam-se abaixo todos os processos minerários ativos e em 

disponibilidade, da Micromil Micronização e Moagem Ltda, conforme relação 

constante do site da ANM. 

Foram valorados os 41 processos relacionados na tabela abaixo, os quais 

foram solicitados pela Innovare Administradora em Recuperação e Falências SS-ME.  

 

PROCESSO FASE ATUAL MUNICÍPIO (SC/RS) SUBSTÂNCIA 

810.016/2014 Requerimento Pesquisa 

(indeferido) 

Pântano Grande RS Argila Industrial 

810.423/2016 Requerimento Lavra Pântano Grande RS Caulim Industrial 

811.430/2014  Pântano Grande RS Argila 

811.188/2014 Requerimento de Lavra 
(Exigência Publicada) 

Pântano Grande RS Caulim Industrial 

811.189/2014 Requerimento de Lavra 
(Exigência Publicada) 

Pântano Grande RS Caulim 

815.005/2007 Requerimento de Lavra (Prazo 
Solicit. Exigência Public. 
Licença Exigida) 

Nova Trento SC Feldspato 

815.006/2007 Disponibilidade Nova Trento SC Feldspato 

815.007/2007 Requerimento de Lavra (Prazo 
Solicit. Exigência Public. 
Licença Exigida) 

Nova Trento SC Feldspato 

815.008/2007 Requerimento de Lavra (Prazo 
Solicit. Exigência Public. 
Licença Exigida) 

Nova Trento SC Feldspato 

815.009/2007 Requerimento de Lavra (Prazo 
Solicit. Exigência Public. 
Licença Exigida) 

Nova Trento SC Feldspato 

815.010/2007 REQ LAV/INDEFERIMENTO 
REQ LAVRA – ANM PUB 

Nova Trento SC Feldspato 



815.024/2013  Jaguaruna SC Areia 

815.153/2003 
REQ. LAVRA/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 
SOLICITADO 

Jaguaruna/Içara SC Areia e Areia 

Quartzosa 

815.154/2003 
REQ. LAVRA/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 
SOLICITADO 

Jaguaruna/Içara SC Areia Quartzosa 

815.155/2003 
REQ LAV/CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA PROTOCOLIZADO Jaguaruna/Içara SC Areia e Areia 

Quartzosa 

815.156/2003 
CONC LAV/PORTARIA 
CONCESSÃO DE LAVRA ANM 
PUB 

Jaguaruna/Içara SC Areia Quartzosa 

815.157/2003 
 
REQ LAVRA/CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA PROTOCOLIZ 
 

Jaguaruna/Içara SC Areia e Areia 

Quartzosa 

815.158/2003 
REQ LAV/CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA PROTOCOLIZ Jaguaruna/Içara SC Areia e Areia 

Quartzosa 

815.159/2003 

(JÁ VENDIDO) 

CONC LAV/EXIGÊNCIA 
PUBLICADA Jaguaruna SC Areia Industrial 

815.160/2003 
REQ LAV/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 
SOLICITADO 

Jaguaruna SC Areia Quartzosa 

815.161/2003 
 

Jaguaruna SC Areia 

815.166/2003 
REQ LAV/CUMPRIMENTO 
DE EXIGˆNCIA PROTOCOLIZ Jaguaruna SC Areia Quartzosa 

815.167/2003 
 

Jaguaruna SC Areia 

815.172/2003 
REQ LAV/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 
PROTOCOLIZ 

Jaguaruna SC Areia Quartzosa 

815.173/2003 
 

Jaguaruna SC Areia 

815.179/2004  
CONC LAV/DOCUMENTO 
DIVERSO PROTOCOLIZ Nova Trento SC Feldspato/Caulim 

815.580/2012 
 

Nova Trento SC Caulim 

815.637/2017 
 

Araquari SC Areia 

815.664/2002 
REQ LAV/TRANSF 
DIREITOS-CESSÃO TOTAL 
REQ LAV EFETIVADA 

Jaguaruna/Laguna/Tubarão SC Turfa 



815.672/2007 
REQ LAV/DOCUMENTO 
DIVERSO PROTOCOLIZ Balneário Rincão SC Areia Industrial 

815.680/2008 
REQ LAV/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 
SOLICITADO 

São João Batista SC Caulim/Feldspato 

815.737/2013 
 

Morro Grande/Nova Veneza SC Argila 

815.740/2006  
CONC LAV/DOCUMENTO 
DIVERSO PROTOCOLIZ Major Gercino SC Feldspato 

815.742/2006 
REQ LAV/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 
SOLICITADO 

Nova Trento SC Feldspato 

815.743/2006  
REQ LAV/CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA PROTOCOLIZ Nova Trento SC Feldspato 

815.744/2006 
REQ LAV/CUMPRIMENTO 
EXIGÊNCIA PROTOCOLIZ Nova Trento SC Feldspato 

815.745/2006 
REQ LAV/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 
SOLICITADO 

Nova Trento SC Feldspato 

815.746/2006 
REQ LAV/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 
SOLICITADO 

Nova Trento SC Feldspato 

815.747/2006 
REQ LAV/AUT INFRAÇÃO 
PUBLICADO Nova Trento SC Feldspato 

815.748/2006 
REQ LAV/PRORROGAÇÃO 
PRAZO EXIGÊNCIA 
SOLICITADO 

Nova Trento SC Feldspato 

815.834/2011 
PAGAMENTO VISTORIA 
FISCALIZAÇÃO EFETUADO 
AUT. PESQUISA 

Içara SC Turfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

III.1 PROCESSO ANM 810.016/2014 

 

 

 

 

  



O processo ANM 810.016/2014, com poligonal de 215,56ha, localizado no 

município de Pântano Grande, Rio Grande do Sul, teve seu requerimento de pesquisa 

indeferido por não cumprimento de exigências e está em disponibilidade para Oferta 

Pública e Leilão Eletrônico pela Agência Nacional de Mineração (ANM), conforme 

novo procedimento, instituído pelo art. 2o, inciso VII da Lei 13.575/2017, 

regulamentado pelos artigos 45 e 46 do Decreto no 9.406/2018 e disciplinado pela 

Resolução ANM no 24 de 2020. 

Portanto, o ativo minerário representado pelo processo ANM 810.016/2014 não 

poderá ser oferecido em leilão judiciário, já que os direito não pertence mais à Micromil 

Micronização e Moagem Ltda. 

A constatação do status quo do processo foi verificado no Cadastro Mineiro do 

site da ANM, como “requerimento de pesquisa indeferido” e confirmado no site 

Jazida.com, com a inserção do modo “Aguardando Leilão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.1.1 – Movimentações do processo ANM 810.016/2014, no site da ANM: 

 



 

 



III.1.2 – Poligonal do processo ANM 810.016/2014 

 

 



 



 

 



III.1.3 – Localização e acesso 

 

 

 

Partindo de Porto Alegre, percorre-se 121km pela BR-290 até o trevo da RS 

471. Vira-se à esquerda em Pântano Grande e percorre-se 5 km entre Pântano 

Grande e Monte Castelo. A  área encontra-se à esquerda, próximo ao Balneário Ana 

Benta.   

 

III.1.4 – Valoração do ativo minerário 

 

 O Processo ANM 810.016/2014 não apresenta valor comercial pela fase 

administrativa de indeferimento de Requerimento de Pesquisa. 

 

 

Porto Alegre Þ 

810.016/2014 



III.2 – PROCESSO ANM 810.423/2016 

 

 

 

 

  

 

O processo ANM 810.423/2016, localizada no município de Pântano Grande 

no Rio Grande do Sul, encontra-se em análise na fase de Requerimento de Lavra para 

caulim em uma poligonal de 83,46ha. Existe uma solicitação de prorrogação de prazo 

para cumprimento de exigência.  



III.2.1 – Movimentações do processo ANM 810.423/2016, no site da ANM: 

 

 

 



 

 



III.2.2 – Poligonal do processo ANM 810.423/2016 

 

 

 



 

 

 



III.2.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE), apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM). 

  

- Reserva medida: 1.249.531,00 m3 ou 2.249.155,80 t  

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 999.624,80 m3 ou 1.799.324,64 t 

- Espessura média do minério: 15,29 m  

- Densidade do minério: 1.8 t/m3 

- Produção planejada: 3.000 t/mês ou 36.000 t/ano 

- Vida útil da jazida: 50 anos 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 30,00/t  

 

III.2.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 

ANM 810.423/2016 

Porto Alegre Þ 



Partindo de Porto Alegre, percorre-se 121km pela BR-290 até o trevo da RS 

471. Vira-se à esquerda em direção a Pântano Grande e percorre-se mais 11km até 

Monte Castelo.  A  área encontra-se à direita desta localidade.   

 

III.2.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para validar o método de valoração de reserva no caso desse processo 

minerário de caulim, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. De acordo 

com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o Decreto-Lei no 

227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 6o, Incisos I e 

II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem imóvel, distinto 

do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério ou substância 

mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão constitui-se em 

jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 810.423/2016, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% pela fase de requerimento de lavra em análise e localização. 

O percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 



assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.2.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 600 meses (50 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de caulim a um preço de venda no valor presente de R$ 30,00 (trinta 

reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento Econômico 

(PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de 

Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 30,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 90.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 90.000,00 x 600 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 54.000.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07(7/100) x R$ 54.000.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.780.000,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 



 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 810.423/2016 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.3 – PROCESSO ANM 811.430/2014 

 

 

 

  

 



O processo ANM 811.430/2014, com poligonal de 223,44ha, localizado no 

município de Pântano Grande, Rio Grande do Sul, encontra-se em disponibilidade por 

renúncia total à área pelo titular, aguardando oferta pública e leilão eletrônico, 

conforme novo procedimento de disponibilidade de áreas, instituído pelo artigo 2o, 

inciso VII da Lei no 13.575/2017, regulamentado pelos artigos 45 e 46 do Decreto no 

9.406/2018 e disciplinado pela Resolução ANM no 24 de 2020.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.3.1 – Movimentações do processo ANM 811.430/2014, no site da ANM: 

 



 

 



III.3.2 – Poligonal do processo ANM 811.430/2014 

 



 

 



III.3.3 – Localização e acessos  

 

 

 

Partindo de Porto Alegre, percorre-se 121km pela BR-290 até o trevo da RS 

471. Vira-se à esquerda em direção a Monte Castelo e percorre-se mais 5km até a 

entrada do Balneário Ana Benta.  A  área encontra-se a noroeste desta localidade. 

 

III.3.4 – Valoração do processo ANM 811.430/2014 

 

 Esse ativo minerário encontra-se em fase de renúncia total e, portanto, não 

apresenta valor comercial para leilão judicial. 

 

 

 

 

 



III.4 – PROCESSO ANM 811.188/2014 

 

 

 

 

  



O processo ANM 811.188/2014, com poligonal de 100,91ha, localizado no 

município de Pântano Grande, Rio Grande do Sul, encontra-se em fase administrativa 

de concessão de lavra, com pedido em análise.  

 



III.4.1 – Movimentações do processo ANM 811.188/2014, no site da ANM:

 



 

 



III.4..2 – Poligonal do processo ANM 811.188/2014 

 



 

 



III.4.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE), apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM). 

  

- Reserva medida:  504.671 t 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 403.737 t 

- Espessura média do minério: 2,96 m 

- Densidade do minério: 1,80 t/m3 

- Produção planejada: 3.000 t/mês 

- Vida útil da jazida: 134 meses ou 11 anos 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 30,00/t 

 

III.4.4 – Localização e acessos  

 

 



Partindo-se de Porto Alegre, percorrem-se 121km pela BR-290 até ao trevo da 

RS 471. Vira-se à esquerda em direção a Monte Castelo, distante 20,8 km. A área 

encontra-se a 1 km da cidade, na direção sudoeste.   

 

III.4.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de caulim, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 811.188/2014, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 



assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.4.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 134 meses (11 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de caulim a um preço de venda no valor presente de R$ 30,00 (trinta 

reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento Econômico 

(PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de 

Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 30,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 90.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 90.000,00 x 134 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 12.060.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 12.060.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 1.447.200,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 



 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 811.188/2014 pelo método 

utilizado é de R$ 217.080,00 (duzentos e dezessete mil e oitenta reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.5 – PROCESSO ANM 811.189/2014 

 

 

 

 

  

 

 

811.189/2014 



O processo ANM 811.189/2014, com poligonal de 29,82ha, localizado no 

município de Pântano Grande, Rio Grande do Sul, encontra-se em fase administrativa 

de concessão de lavra, com pedido em análise. 

O processo documental, contendo o Relatório Final de Pesquisa e o Plano de 

Aproveitamento Econômico, não foi encontrado nos arquivos da unidade regional do 

Rio Grande do Sul. Dessa forma, tendo em vista a proximidade locacional com o 

processo ANM 811.188/2014, a perícia optou por usar os mesmos dados técnicos 

deste processo e dimensionar a reserva de forma proporcional à área da poligonal e 

aplicando um índice de deságio* para eventuais incertezas quantitativas da reserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.5.1 – Movimentações do processo ANM 811.189/2014, no site da ANM: 

 



 

 



III.5.2 – Poligonal do processo ANM 811.189/2014 

 



 

 



III.5.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE), apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM). A reserva 

medida foi calculada de forma proporcional ao processo ANM 811.189/2014, conforme 

justificado anteriormente, com um fator de 30%, definido pela comparação entre as 

áreas das poligonais.  

  

- Reserva medida: 151.401 t  

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 121.120 t 

- Espessura média do minério: 2,96 m  

- Densidade do minério: 1,80 t/m3 

- Produção planejada: 3.000 t/mês  

- Vida útil da jazida:  40,37 meses ou 3,36 anos  

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 30,00/t  

 

III.5.4 – Localização e acessos 

 



Partindo-se de Porto Alegre, percorrem-se 121km pela BR-290 até ao trevo da 

RS 471. Vira-se à esquerda em direção a Monte Castelo, distante 20,8 km. A área 

encontra-se a 1,2 km da cidade, na direção sudoeste.   

 

III.5.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de caulim, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 811.189/2014, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 



assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.5.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de  40,37 meses (3,36 anos) e uma produção de 

3.000m3/mês (36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 

30,00 (trinta reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 30,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 90.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 90.000,00 x 40,37 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 3.633.300,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 3.633.300,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 435.996,00 

 Deságio por incertezas na reserva = 43.599,60 (10%)1 

           Valor corrigido do arrendamento = 392.396,40 

 
1 Indice de deságio 



  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 O índice de deságio aplicado por eventuais incertezas na reserva, conforme 

explicado anteriormente, é de 10%. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 810.189/2014 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 58.859,46 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e 

nove reais e quarenta e seis centavos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.6 – PROCESSO ANM 815.005/2007 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.005/2007, com poligonal de 49,87 ha, no município de 

Nova Trento/SC, encontra-se com Relatório Final de Pesquisa aprovado e em fase de 

análise de Requerimento de Lavra para feldspato pela Agência Nacional de Mineração 

(ANM), e aguardando a Licença Ambiental de Operação. 

ANM 815.005/2007 



III.6.1 – Movimentações do processo ANM 815.005/2007, no site da ANM: 

  



 

 



III.6.2 – Poligonal do processo ANM 815.005/2007 

 



 

 



III.6 3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do requerimento do título autorizativo de lavra. 

 

- Área de ocorrência do minério: 49,87 ha 

- Reserva medida: 2.535.431,10 t  

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 2.028.344,80 t 

- Espessura média do minério: 3,39 m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000 t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000 t/mês 

- Vida útil da jazida: 338 meses ou 28 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

  

III.6.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 



 

 

  Partindo-se da cidade de Nova Trento, toma-se a Rodovia Geral São Valentim 

e, após percorrer 12 km, ate o Clube de Tiro 9a Legião, a área está ao lado, conforme 

indicado na figura acima. 

 

III.6.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso específico 

desse processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e 

jazida. De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta 

o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu 

Artigo 6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um 

bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o 

minério ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em 

questão constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais.  

ANM 815.005/2007 



 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de produção 

para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às atividades 

operacionais. 

 No processo 815.005/2007, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeito de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se o índice de 10% do 

total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 

coerente e justo quando se avalia os riscos inerentes às atividades de mineração 

assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.6.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 338 meses (28 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 338 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 50.700.000,00 



 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 50.700.000,00 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.549.000,00 

 

 O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.005/2007 pelo método 

utilizado (10%) é de R$ 354.900,00 (trezentos e cinquenta mil e novecentos reais).

  

  

 

 

  

     

 

    

 

              

 

 

 

 

 

 

 



III.7 – PROCESSO ANM 815.006/2007 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.006/2007, com poligonal de 49,74 ha, em fase de 

disponibilidade, localizado no município de Nova Trento/SC, foi arrematado em Oferta 

Pública da ANM, na 2a Rodada de Disponibilidade de Áreas, pela empresa JLG 



Mineração Ltda. Portanto, é um ativo minerário sem valor comercial, não podendo 

participar de leilão judicial.   

 

III.7.1 – Movimentações do processo ANM 815.006/2007, no site da ANM: 

 

  



 

 



III.7.2 – Poligonal do processo ANM 815.006/2007 

 



 

 



III.7.3 – Localização e acessos.  

 

 

   

Partindo-se da cidade de Nova Trento/SC, toma-se a Rodovia Geral Baixo Salto 

e, após percorrer 10,4 km, até a localidade de Baiano, a área se encontra ao norte da 

comunidade, conforme indicado na figura acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.8 – PROCESSO ANM 815.007/2007 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.007/2007, com poligonal de 49,81 ha, no município de 

Nova Trento/SC,  com Relatório Final de Pesquisa aprovado para lavra de feldspato, 

encontra-se em fase de análise do Requerimento de Lavra pela Agência Nacional de 

Mineração (ANM). 

 



III.8.1 – Movimentações do processo ANM 815.007/2007, no site da ANM: 

 

 

  

 



 

 



III.8.2 – Poligonal do processo ANM 815.007/2007 

 



 

 



III.8.3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do requerimento do título autorizativo de lavra. 

 

- Área de ocorrência do minério: 40,76 ha 

- Reserva medida: 2.457.609,75 t  

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.966.987,70t 

- Espessura média do minério: 4,02 m 

- Densidade do minério: 1,5 t/m3  

- Produção planejada: 6.000 t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000 t/mês 

- Vida útil da jazida: 327 meses ou 27,25 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

  

III.8.4 – Localização e acessos  

 

 

815.007/2007 



  Partindo-se da cidade de Nova Trento/SC, toma-se a Rodovia Geral São 

Valentim e, após percorrer 23,7 km, ate a localidade de Saudade Pequena, a área 

está à noroeste da comunidade, conforme indicado na figura acima. 

 

III.8.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso específico 

desse processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e 

jazida. De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta 

o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu 

Artigo 6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um 

bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o 

minério ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em 

questão constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais.  

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de produção 

para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às atividades 

operacionais. 

 No processo 815.007/2007, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeito de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se o índice de 10% do 

total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 

coerente e justo quando se avalia os riscos inerentes às atividades de mineração 

assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 



  

III.8.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 327 meses (27,25 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 327 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 49.050.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 49.050.000,00 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.433.500,00 

 

 O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 



 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.007/2007 pelo método 

utilizado (10%) é de R$ 343.350,00 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e 

cinquenta reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.9 – PROCESSO ANM 815.008/2007 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.008/2007, com uma poligonal de 48,05 ha, no município 

de Nova Trento/SC, com Relatório Final de Pesquisa aprovado, encontra-se em fase 

de análise do Requerimento de Lavra pela Agência Nacional de Mineração (ANM). 

 

III.9.1 – Movimentações do processo ANM 815.008/2007, no site da ANM: 



 

  



 

 



III.9.2 – Poligonal do processo ANM 815.008/2007 

 



 

 



III.9.3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do requerimento do título autorizativo de lavra. 

 

- Área de ocorrência do minério: 36,50ha 

- Reserva medida: 2.101.976,70 t  

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.681.581,30 t 

- Espessura média do minério: 3,84 m 

- Densidade do minério: 1,5 t/m3  

- Produção planejada: 6.000 t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000 t/mês 

- Vida útil da jazida: 280 meses ou 23,30 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

  

III.9.4 – Localização e acessos  

 

  



  Partindo-se da cidade de Nova Trento/SC, toma-se a Rodovia Geral São 

Valentim e, após percorrer 13,4km, ate a localidade de Lageadinho, a área está à leste 

da comunidade, conforme indicado na figura acima. 

 

III.9.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso específico 

desse processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e 

jazida. De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta 

o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu 

Artigo 6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um 

bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o 

minério ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em 

questão constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais.  

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de produção 

para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às atividades 

operacionais. 

 No processo 815.008/2007, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeito de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se o índice de 10% do 

total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 

coerente e justo quando se avalia os riscos inerentes às atividades de mineração 

assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 



III.9.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 280 meses (23,30 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 280 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 42.000.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 42.000.000,00 

 Valor total do arrendamento = R$ 2.940.000,00 

 

 O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.008/2007 pelo método 

utilizado (10%) é de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais).  



III.10 – PROCESSO ANM 815.009/2007 

 

 

 

 

  



O processo ANM 815.009/2007, com poligonal de 49,97ha, no município de 

Nova Trento/SC com Relatório Final de Pesquisa aprovado para lavra de feldspato, 

encontra-se em fase de análise do Requerimento de Lavra pela Agência Nacional de 

Mineração (ANM). 

 

III.10.1 – Movimentações do processo ANM 815.009/2007, no site da ANM: 

  



 

 



III.10.2 – Poligonal do processo ANM 815.009/2007 

 



 

 



III.10.3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do requerimento do título autorizativo de lavra. 

 

- Área de ocorrência do minério: 43,97 ha 

- Reserva medida: 2.255.898,90 t  

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.804.719,10 t 

- Espessura média do minério: 3,05 m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000 t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000 t/mês 

- Vida útil da jazida: 301 meses ou 25 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

  

III.10.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  



  Partindo-se da cidade de Nova Trento/SC, toma-se a Rodovia Geral São 

Valentim e, após percorrer 14,9km, ate a localidade de Lageadinho, a área está ao sul 

da comunidade, conforme indicado na figura acima. 

 

III.10.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso específico 

desse processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e 

jazida. De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta 

o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu 

Artigo 6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um 

bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o 

minério ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em 

questão constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais.  

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de produção 

para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às atividades 

operacionais. 

 No processo 815.009/2007, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeito de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se o índice de 10% do 

total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 

coerente e justo quando se avalia os riscos inerentes às atividades de mineração 

assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 



  

III.10.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 301 meses (25 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 301 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 45.150.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 45.150.000,00 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.160.500,00 

 

 O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.009/2007 pelo método 

utilizado (10%) é de R$ 316.050,00 (trezentos e dezesseis mil e cinquenta reais). 



III.11 – PROCESSO ANM 815.010/2007 

 

 

 

 

  



O processo ANM 815.010/2007, com poligonal de 49,96 ha, no município de 

Nova Trento/SC, teve seu requerimento de lavra indeferido e encontra-se em 

disponibilidade, aguardando Oferta Pública e Leilão Eletrônico pelo novo 

procedimento da ANM, instituído pelo artigo 2o, inciso VII da Lei no 13.575/2017, 

regulamentado pelos artigos 45 e 46 do Decreto no 9.406/2018 e disciplinado pela 

Resolução ANM no 24 de 2020, que o torna indisponível para venda em leilão judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.11.1 – Movimentações do processo ANM 815.010/2007, no site da ANM: 

 

  



 

 



III.11.2 – Poligonal do processo ANM 815.010/2007 

 



 

 



III.11.3 – Localização e acessos  

 

 

  

  Partindo-se da cidade de Nova Trento, toma-se a Rodovia Geral São Valentim 

e, após percorrer 13,9km, a área localiza-se à direita da estrada, 600 m após o Clube 

de Tiro 9ª Região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.12 – PROCESSO ANM 815.024/2013 

 

 

 

 

  



O processo ANM 815.024/2013, com poligonal de 5,96 ha no município de 

Jaguaruna/SC, para lavra de areia, encontra-se em fase de Autorização de Pesquisa, 

com bloqueio administrativo impetrado e aguardando análise de defesa apresentada. 

Pela análise do processo na regional da ANM em Florianópolis, a perícia certificou-se 

de que ainda não há dados de pesquisa ou relatório apresentado. Dessa forma, o 

processo em questão não tem base de avaliação e não deve ser valorado para leilão, 

decisão reforçada pelas incertezas de deferimento do bloqueio administrativo, até 

mesmo pela situação da empresa quanto ao acompanhamento dos trâmites de 

defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.12.1 – Movimentações do processo ANM 815.024/2013, no site da ANM: 

 

  

 



 

 

 

 



III.12.2 – Poligonal do processo ANM 815.024/2013 

 



 

 

 

 



 III.12.3 – Localização e acessos 

  

 

  Partindo-se da localidade de Vila Nova, siga na direção nordeste até a 

localidade de Olho D’água, no município de Jaguaruna/SC, por estrada municipal, 

percorrendo-se uma distância total de 14,4 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815.024/2013 



III.13 – ANM 815.153/2003 

 

 

 

 

  

 



O processo ANM 815.153/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, aguardando a Licença Ambiental, em uma poligonal de 49,12ha nos municípios 

de Balneário Rincão e Jaguaruna/SC, para lavra de areia e areia quartzosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.13.1 – Movimentações do processo ANM 815.153/2003, no site da ANM: 

 

 



 

 

 

 

 



III.13.2 – Poligonal do processo ANM 815.153/2003 

 

 



 

 

 



 

 

III.13.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento de Econômico (PAE), apresentado ao antigo Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).  

  

- Reserva medida: 527.519,25t ou 351.679,50m3 

- Recuperação na lavra: 95% 

- Reserva minerável: 501.143,29t ou 334.095,52m3 

- Espessura média do minério: 1,50m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.000m3/mês 

- Vida útil da jazida: 111 meses ou 9 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  

 

III.13.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 



  

 

Partindo de Vila Nova, Içara/SC, em direção ao Balneário Rincão, vira-se à 

esquerda no trevo da SC-444 com a SC-100. A área encontra-se a aproximadamente 

8,7km, tomando-se a Rua Vereador Vital Brocca no sentido nordeste.  

 

III.13.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de areia, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. De 

acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o Decreto-

Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 6o, 

Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  



 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.153/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de Requerimento de Lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 

assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.1.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 111 meses (9 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico, apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de 

Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 135.000,00 

 



Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 135.000,00 x 111meses 

 Faturamento vida útil = R$ 14.985.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 14.985.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 1.798.200,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.153/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 269.730,00 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos 

e trinta reais). 

 

III.1.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  
            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Relatório Final de 
Pesquisa, em poder da Agência Nacional de Mineração (ANM), ao qual o perito teve 
acesso para estudos e cálculos, porém com impossibilidade de checagem “in loco” 
por se tratar de reserva mineral, considerou-se justo e seguro a aplicação de um 
deságio de 30% (trinta por cento) como fator de avaliação final. Desse modo, o valor 
vendável do Processo ANM 815.153/2003, com reserva de areia, é o seguinte: 

 

                              R$ 188.811,00 (Cento e oitenta e oito mil e oitocentos e onze 
reais). 
 



III.14 – PROCESSO ANM 815.154/2003 

 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.154/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 42,83ha, no município de Balneário Rincão/SC, com o 

alinhamento norte fazendo limite com o processo ANM 815.155/2003. 



  

III.14.1 – Movimentações do processo ANM 815.154/2003, no site da ANM: 

 

 



 

 

III.14.2 – Poligonal do processo ANM 815.154/2003 

 



 



 

 

III.14.3 – Dados técnicos da reserva 

 

Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).   

  

- Reserva medida e indicada: 433.996,43t ou 289.330,95m3 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 347.197,14t ou 231.464,76m3 

- Espessura média do minério: 1,5m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 4.500m3/mês 

- Vida útil da jazida: 77 meses ou 6,4 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  



III.14.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 

Partindo de Vila Nova, Içara/SC, em direção ao Balneário Rincão, vira-se à 

esquerda no trevo da SC-444 com a SC-100. A área encontra-se a 8,1km, tomando-

se a Rua Vereador Vital Brocca.  

 

III.14.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 



 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de areia, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. De 

acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o Decreto-

Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 6o, 

Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.154/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 

assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.14.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 77 meses (6,4 anos) e uma produção de 4.500m3/mês 

(54.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 



e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 4.500m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 202.500,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 202.500,00 x 77 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 15.592.500,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 15.592.500,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 1.871.100,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.154/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 280.665,00 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta 

e cinco reais). 

 

 III.14.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  



            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.154/2003, 
com reserva de areia, é o seguinte: 

 

               R$ 196.465,50 (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e cinquenta centavos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.15 – PROCESSO ANM 815.155/2003 

 

 

 

 

  

 



O processo ANM 815.155/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 49,67ha, no município de Balneário Rincão/SC, com o 

alinhamento norte fazendo limite com o processo ANM 815.156/2003.  

 

III.15.1 – Movimentações do processo ANM 815.155/2003, no site da ANM: 

 



 



 

 

 



 

III.15.2 – Poligonal do processo ANM 815.155/2003 

 

 



 

 

 

 

 

III.15.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).  

  

- Reserva medida e indicada: 281.902,86t ou 187.935,24m3 

- Recuperação na lavra: 95% 

- Reserva minerável: 267.807,72t ou 178.538,48m3 

- Espessura média do minério: 1,20m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  



- Produção planejada: 3.000m3/mês 

- Vida útil da jazida: 59,5 meses ou 5 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  

 

III.15.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 



Partindo de Vila Nova, Içara/SC, em direção ao Balneário Rincão, vira-se à 

esquerda no trevo da SC-444 com a SC-100. A área encontra-se a 8,1km, tomando-

se a Rua Vereador Vital Brocca  

 

III.15.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de areia, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. De 

acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o Decreto-

Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 6o, 

Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.155/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 



assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.15.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 59,5 meses (5 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 135.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 135.000,00 x 59,5 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 8.032.500,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 8.032.500,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 963.900,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 



 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.155/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 144.585,00 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e 

oitenta e cinco reais). 

 

III.15.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  
            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.155/2003, 
com reserva de areia, é o seguinte: 

 

               R$ 101.209,50 (cento e um mil, duzentos e nove reais e cinquenta 
centavos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.16 – PROCESSO ANM 815.156/2003 

 

 

 

 

  

 

O processo ANM 815.156/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 49,88ha, no município de Balneário Rincão/SC, com o 

alinhamento sul fazendo limite com o processo ANM 815.155/2003.  



III.16.1 – Movimentações do processo ANM 815.156/2003, no site da ANM: 

 

 



 

 



 

 

III.16.2 – Poligonal do processo ANM 815.156/2003 

 



 



 

 

III.16.3 – Dados técnicos da reserva 

 

Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).   

  

- Reserva medida e indicada: 402.750t ou 268.500m3 

- Recuperação na lavra: 95% 

- Reserva minerável: 382.612,5t ou 255.075m3 

- Espessura média do minério: 1,5m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.000m3/mês 

- Vida útil da jazida: 85 meses ou 7 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  



 

III.16.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 

Partindo de Vila Nova, Içara/SC, em direção ao Balneário Rincão, vira-se à 

esquerda no trevo da SC-444 com a SC-100. A área encontra-se a 8,1km, tomando-

se a Rua Vereador Vital Brocca  

 



III.16.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de areia, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. De 

acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o Decreto-

Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 6o, 

Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.156/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 

assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.16.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 



 Para uma vida útil de 89,5 meses (7 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 135.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 135.000,00 x 89,5 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 12.082.500,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 12.082.500,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 1.449.900,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.156/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 217.485,00 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco reais). 



III.16.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  
            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.156/2003, 
com reserva de areia, é o seguinte: 
 

               R$ 152.239,50 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e nove 
reais e cinquenta centavos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.17 – PROCESSO ANM 815.157/2003 

 

 

 

 

  

 

O processo ANM 815.157/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 47,69ha, no município de Balneário Rincão/SC, com o 

alinhamento sul fazendo limite com o processo ANM 815.156/2003.  

 



III.17.1 – Movimentações do processo ANM 815.157/2003, no site da ANM: 

 

 



 

 

 



 

III.17.2 – Poligonal do processo ANM 815.157/2003 

 

 



 

 

 



III.17.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório 

Final de Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).   

  

- Reserva medida e indicada: 237.921,37t ou 158.614,25m3 

- Recuperação na lavra: 95% 

- Reserva minerável: 226.025,30t ou 150.683,54m3 

- Espessura média do minério: 0,90m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.000m3/mês 

- Vida útil da jazida: 50 meses ou 4 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  

 

III.17.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 



  

 

Partindo de Vila Nova, Içara/SC, em direção ao Balneário Rincão, vira-se à 

esquerda no trevo da SC-444 com a SC-100. A área encontra-se a 8,2km, tomando-

se a Rua Vereador Vital Brocca  

 

III.17.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 



 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.157/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 

assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

 

III.17.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 50 meses (4 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 



e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 135.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 135.000,00 x 50 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 6.780.759,30 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 6.780.759,30 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 813.691,12 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.157/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 122.053,67 (cento e vinte e dois mil, cinquenta e três reais 

e sessenta e sete centavos). 

 

III.17.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  



            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.157/2003, 
com reserva de areia, é o seguinte: 

 

               R$ 85.437,57 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e 
cinquenta e sete centavos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.18 – PROCESSO ANM 815.158/2003 

 

 

 

 

  



 

O processo ANM 815.158/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 46,38ha, nos municípios de Içara e Jaguaruna, com o 

alinhamento leste fazendo limite com o processo ANM 815.157/2003.  

 

III.18.1 – Movimentações do processo ANM 815.158/2003, no site da ANM: 

 



 



 

 

 



III.18.2 – Poligonal do processo ANM 815.158/2003 

 

 



 

 

III.18.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).  

  

- Reserva medida e indicada: 202.398,57t ou 134.932,38m3 

- Recuperação na lavra: 95% 

- Reserva minerável: 192.278,64t ou 128.185,76m3 

- Espessura média do minério: 0,60m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.000m3/mês 

- Vida útil da jazida: 42,7 meses ou 3,5 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  

 

III.18.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 



 

  

 

Partindo da BR-101, no trevo de Morro da Fumaça, toma-se a Estrada 

municipal Olho D’água Poços. Percorre-se aproximadamente 5km e a área encontra-

se ao lado direito da estrada.   

 

III.18.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 



 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.158/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 

assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

 

III.18.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 42,7 meses (3,5 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 



e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 135.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 135.000,00 x 42,7 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 5.764.500,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 5.764.500,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 691.740,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.158/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 103.761,00 (cento e três mil, setecentos e sessenta e um 

reais). 

 

 



III.18.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  
            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.158/2003, 
com reserva de areia, é o seguinte: 
 

               R$ 72.632,70 (setenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e 
setenta centavos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.19 – PROCESSO ANM 815.159/2003 (Processo já foi arrematado em leilão) 

 

 

 

 

  



 

O processo ANM 815.159/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 38,23ha, nos municípios de Içara e Jaguaruna, com o 

alinhamento norte fazendo limite com o processo ANM 815.158/2003.  

 

III.19.1 – Movimentações do processo ANM 815.159/2003, no site da ANM: 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

III.19.2 – Poligonal do processo ANM 815.159/2003 

 



 

 

 

 

 



 

 

III.19.3 – Dados técnicos da reserva 

 

Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).  

  

- Reserva medida: 937.296,39t ou 657.751,85m3 

- Recuperação na lavra: 95% 

- Reserva minerável: 890.431,57 ou 624.864,26m3 

- Espessura média do minério: 1,11m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000m3/mês 

- Vida útil da jazida: 104 meses ou 8,7 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  

 

III.19.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 



  

 

Partindo da BR-101, no trevo de Morro da Fumaça, toma-se a Estrada 

municipal Olho D’água Poços. Percorre-se aproximadamente 5km e a área encontra-

se ao lado direito da estrada.   

 

III.19.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 



 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.159/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 9%, pela fase de concessão de lavra e localização. O percentual 

total de 14% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para efeitos de 

valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% do total de 

um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma lavra de 

menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos assumidos e 

inerentes às atividades de mineração assumidos pelo adquirente/investidor do 

empreendimento mineiro. 

 

III.19.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 104 meses (8,7 anos) e uma produção de 6.000m3/mês 

(72.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 



e cinco reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 6.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 270.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 270.000,00 x 104 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 28.080.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 14% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,14(14/100) x R$ 28.080.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.961.200,00  

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.159/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 594.180,00  (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e 

oitenta reais). 

 

 



III.19.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  
            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.159/2003, 
com reserva de areia, é o seguinte: 
 

               R$ 415.926,00 (quatrocentos e quinze mil, novecentos e vinte e seis 
reais). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.20 – PROCESSO ANM 815.160/2003 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.160/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 28,97ha, no município de Jaguaruna/SC.   

 



III.20.1 – Movimentações do processo ANM 815.160/2003 no site da ANM: 

 

 



 

 

 



III.20.2 – Poligonal do processo ANM 815.160/2003, no site da ANM: 

 

 

 



 

 

III.20.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).  

  

- Reserva medida e indicada: 1.464.750,00t ou 976.500,00m3 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.171.800,00t ou 781.200,00m3 

- Espessura média do minério: 7,00m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.500m3/mês 

- Vida útil da jazida: 223 meses ou 18,6 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  

 

III.20.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 



  

 

Partindo da BR-101, no trevo de Morro da Fumaça, toma-se a Estrada 

municipal de Olho D’água.  Percorre-se aproximadamente 9,2km até a área.   

 

III.20.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 



 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.160/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 

assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

 

III.20.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 223 meses (18,6 anos) e uma produção de 3.500m3/mês 

(42.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 



e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.500m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 157.500,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 157.500,00 x 223 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 35.122.500,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 35.122.500,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 4.214.700,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.160/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 632.205,00 (seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e 

cinco reais). 

 

III.20.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  



            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.160/2003, 
com reserva de areia, é o seguinte: 

 
          R$ 442.534,50 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e 

quatro reais e cinquenta centavos).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.21 – PROCESSO ANM 815.161/2003 

 

 

 

 

  



 

O processo ANM 815.161/2003, com poligonal de 49,99 ha, no município de 

Jaguaruna/SC, teve sua área integralmente renunciada e encontra-se em 

disponibilidade, aguardando Oferta Pública e Leilão Eletrônico pelo novo 

procedimento da ANM, instituído pelo artigo 2o, inciso VII da Lei no 13.575/2017, 

regulamentado pelos artigos 45 e 46 do Decreto no 9.406/2018 e disciplinado pela 

Resolução ANM no 24 de 2020, que o torna indisponível para venda em leilão judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.21.1 – Movimentações do processo ANM 815.161/2003, no site da ANM: 

 

  

 



 

 

 



III.21.2 – Poligonal do processo ANM 815.161/2003 

 



 

 

 



III.21.4 – Localização e acessos 

  

  Partindo-se da localidade de Vila Nova, siga na direção nordeste na estrada 

para Jaguaruna. A área encontra-se a 14,4 km, à direita da localidade de Olho D’água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.22 – PROCESSO ANM 815.166/2003 

 

 

 

 

  

 

O processo ANM 815.166/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 39,09ha, no município de Jaguaruna/SC, com o 

alinhamento sul fazendo limite com o processo ANM 815.160/2003. 



 

III.22.1 – Movimentações do processo ANM 815.166/2003, no site da ANM: 

 

 



 

 

 



 

III.22.2 – Poligonal do processo ANM 815.166/2003 

 

 

 

 



 

 

 

III.22.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).  

  

- Reserva medida e indicada: 1.891.182,00t ou 1.260.788,90m3 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.512.945,60t ou 1.008.631,12m3 

- Espessura média do minério: 7,00m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.000m3/mês 

- Vida útil da jazida: 336 meses ou 28 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  

 

III.22.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 



 

 

Partindo da BR-101, no trevo de Morro da Fumaça, toma-se a Estrada 

municipal de Olho D’água.  Percorre-se aproximadamente 9,2km até a área.   

 

III.22.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 



6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.166/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 

assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

 

III.22.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 336 meses (28 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 



 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 135.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 135.000,00 x 336 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 45.360.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 45.360.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 5.443.200,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.166/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 816.480,00 (oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e 

oitenta reais). 

 

III.22.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  
            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 



de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.166/2003, 
com reserva de areia, é o seguinte: 
 
          R$ 571.536,00 (quinhentos e setenta e um mil e quinhentos e trinta e seis 

reais).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.23 – PROCESSO ANM 815.167/2003 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.167/2003, com poligonal de 49,97 ha, no município de 

Jaguaruna/SC, teve sua área integralmente renunciada e encontra-se em 



disponibilidade, aguardando Oferta Pública e Leilão Eletrônico pelo novo 

procedimento da ANM, instituído pelo artigo 2o, inciso VII da Lei no 13.575/2017, 

regulamentado pelos artigos 45 e 46 do Decreto no 9.406/2018 e disciplinado pela 

Resolução ANM no 24 de 2020, que o torna indisponível para venda em leilão judicial.  

 

III.23.1 – Movimentações do processo ANM 815.167/2003, no site da ANM: 

 



  

 



 

 



III.23.2 – Poligonal do processo ANM 815.167/2003 

 



 

 

 



III.23.3 – Localização e acessos 

 

  

 

  Partindo-se da localidade de Vila Nova, siga na direção nordeste na estrada 

para Jaguaruna. A área encontra-se a 14,4 km, à direita da localidade de Olho D’água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.24 – PROCESSO ANM 815.172/2003 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.172/2003 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 35,59ha, no município de Jaguaruna/SC, com o 



alinhamento sul fazendo limite com o processo ANM 815.166/2003 e norte, com o 

processo ANM 815.159/2003. 

 

 

III.24.1 – Movimentações do processo ANM 815.172/2003, no site da ANM: 

 



 



 

 

 



 

 

III.24.2 – Poligonal do processo ANM 815.172/2003 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.24.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).  

  

- Reserva medida: 1.928.014,05t ou 1.285.342,70m3 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.542.411,24t ou 1.028.274,16m3 

- Espessura média do minério: 8,10m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.500m3/mês 

- Vida útil da jazida: 294 meses ou 24,5 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  

 

III.10.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 



  

 

Partindo da BR-101, no trevo de Morro da Fumaça, toma-se a Estrada 

municipal de Olho D’água.  Percorre-se aproximadamente 7,7km até a área.   

 

III.10.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 



De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.172/2003, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 

assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

 

III.10.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 294 meses (24,5 anos) e uma produção de 3.500m3/mês 

(42.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 



apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.500m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 157.500,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 157.500,00 x 294 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 46.305.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x 46.305.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 5.556.600,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.172/2003 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 833.490,00 (oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e 

noventa reais). 

 

III.10.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  



            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.172/2003, 
com reserva de areia, é o seguinte: 

 
          R$ 583.443,00 (quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e 

três reais).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.25 – PROCESSO ANM 815.173/2003 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.173/2003, com poligonal de 47,12 ha, no município de 

Jaguaruna/SC, teve sua área integralmente renunciada e encontra-se em 



disponibilidade, aguardando Oferta Pública e Leilão Eletrônico pelo novo 

procedimento da ANM, instituído pelo artigo 2o, inciso VII da Lei no 13.575/2017, 

regulamentado pelos artigos 45 e 46 do Decreto no 9.406/2018 e disciplinado pela 

Resolução ANM no 24 de 2020, que o torna indisponível para venda em leilão judicial.  

. 

III.25.1 – Movimentações do processo ANM 815.173/2003, no site da ANM: 

 



  

 



 

 

 

 



III.25.2 – Poligonal do processo ANM 815.173/2003 

 



 

 

 



III.25.3 – Localização e acessos  

  

 

Partindo-se da localidade de Vila Nova, siga na direção nordeste na estrada 

para Jaguaruna. A área encontra-se a 14,4 km, à direita da localidade de Olho D’água. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815.173/2003 



III.26 – PROCESSO ANM 815.179/2004 

 

 

 

 

  

 

O processo ANM 815.179/2004 encontra-se ativo para explotação de feldspato, 

numa poligonal de 49,97ha, em regime de concessão de lavra, por meio da Portaria 



de Lavra publicada no D.O.U. em 04 de abril de 2012, no município de Nova Trento 

em Santa Catarina. 

 

III.26.1 – Movimentações do processo ANM 815.179/2004, no site da ANM: 

 



   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.26.2 – Poligonal do processo ANM 815.179/2004 

 



 

 

III.26.3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do requerimento do título autorizativo de lavra, concedido pela emissão da referida 

portaria. 



 

- Área de ocorrência do minério: 476.729m2 

- Reserva medida: 4.857.489t 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 3.885.991t 

- Espessura média do minério: 6,79m 

- Espessura média da cobertura de solo: 1,09m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 647 meses ou 54 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

- Tipo de beneficiamento: moagem com retirada de impurezas para concentração do     

minério.  

 

III.26.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

 

 

Partindo de Nova Trento, por estrada municipal, em direção à localidade de 

Lageadinho, percorre-se aproximadamente 12km. A mina encontra-se à direita da 

estrada, 3,5km antes do povoado. 



Como já houve o processo inicial de lavra, a mina já possui frentes de trabalho 

abertas e o acesso em boas condições de trafegabilidade. Não existem obras civis, 

nem equipamentos de beneficiamento, já que o minério foi extraído e transportado 

sob a forma de “run of mine” até às instalações do cliente. 

 

III.26.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso específico 

desse processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e 

jazida. De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta 

o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu 

Artigo 6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um 

bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o 

minério ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em 

questão constitui-se em mina, na qual já foi iniciada e paralisada a explotação, sem 

comprometimento do volume lavrável, porém determinando a acessibilidade, 

viabilidade técnica e logística comercial do produto. 

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pelo período de lavra com a autorização por Guia de 

Utilização (GU) em tempos recentes. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de produção 

para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às atividades 

operacionais. 

 No caso em questão, utilizou-se como referência o percentual de 5% de royalty, 

base para todas as áreas, e, neste caso, acrescido de 3% pelas condições inerentes 

ao estágio atual do processo, com decreto de lavra já expedido,  expressivo volume 

de reserva, acessos e proximidade aos centros consumidores. Portanto, o percentual 



total de 8% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para a venda do 

processo minerário e recebimento à vista, utilizou-se um índice de 10% do montante 

total dos hipotéticos recebimentos de arrendamento, baseado na lucratividade do 

empreendimento e coerente e justo quando se avalia os riscos inerentes às atividades 

de mineração assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro.  

  

III.26.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 647 meses (54 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato bruto a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda atuais, 

seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 647 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 97.050.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 8% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,8 (8/100) x R$ 97.050.000,00 

 Valor total do arrendamento = R$ 7.764.000,00 

 



 Como o valor do arrendamento seria acumulado ao longo da vida útil, para a 

venda teríamos que calcular o valor presente, considerando o recebimento do valor 

total em um período de 647 meses. 

 

 O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.179/2004 pelo método 

utilizado é de 10% do valor total do arrendamento, por inerência aos riscos 

assumidos pelo empreendedor e será de R$ 776.400,00 (setecentos e setenta e 

seis e quatrocentos reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.27 – PROCESSO ANM 815.580/2012 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.580/2008, com poligonal de 1,99 ha, no município de 

Nova Trento/SC, encontra-se em fase de requerimento de pesquisa em análise.  

De acordo como o Art. 42, parágrafo único da Lei no 9.406/2018, “É admitida a 

cessão total ou parcial do direito minerário após a vigência da autorização de pesquisa 



e antes da outorga da concessão de lavra”, o que torna não realizável a cessão deste 

ativo pela fase administrativa atual. Portanto, os processos em fase de requerimento 

de pesquisa não podem ser valorados e, dessa forma, não têm valor comercial.  

 

III.27.1 – Movimentações do processo ANM 815.580/2012, no site da ANM: 

 

  



 

 

 

 



 

III.27.2 – Poligonal do processo ANM 815.580/2012 

 



 

 

 

 



 

III.27.3 – Localização e acessos  

 

  

 

  Partindo-se da localidade de Pinheiral (Nova Trento), segue-se para norte em 

direção à Valsugana, por 12,2km. A área está à esquerda desta localidade. 

 

 

 

 

 

 

 



III.28 – PROCESSO ANM 815.637/2017 

 

 

 

  

 

O processo ANM 815.637/2017, cuja substância pesquisada é areia para vidro, 

encontra-se em fase de Requerimento de Lavra, com exigência de Licença Ambiental 

publicada, em uma poligonal de 32,98ha, no município de Araquari/SC.  

 

III.28.1 – Movimentações do processo ANM 815.637/2017, no site da ANM: 

 



 



 

 

 

 

III.28.2 – Poligonal do processo ANM 815.637/2017 

 



 



 

 

III.28.3 – Dados técnicos da reserva 

 

Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM).   

  

- Reserva medida e indicada: 884.197,00t  

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 707.357,60t  

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 5.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 141 meses ou 11,7 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 40,00/t (R$ 60,00/m3) 

 



III.28.4 – Localização e acesso à jazida 

 

 

 

Partindo-se da BR-101, nas proximidades do Posto Rainha F31, no sentido 

nordeste, percorre-se por 5,4km até a área do processo minerário objeto da avaliação, 

no município de Araquari/SC.   

 

III.28.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de areia, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. De 

acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o Decreto-

Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 6o, 

Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  



 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.637/2017, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 20% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de custo semelhante ao da areia utilizada na construção civil, porém com maior 

valor de venda pela alta concentração de quartzo e sua utilização industrial para a 

fabricação de vidro.  O percentual aplicado é coerente e justo quando se avalia os 

riscos assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.28.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 141 meses (11,7 anos) e uma produção de 5.000t/mês 

(60.000t/ano) de areia para vidro a um preço de venda no valor presente de R$ 40,00 

(quarenta reais) por tonelada, conforme informações constantes do Relatório Final de 

Pesquisa, apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de 

Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 5.000t x R$ 40,00/t 



 Faturamento mensal = R$ 200.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 200.000,00 x  141 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 28.200.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x R$ 28.200.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.384.000,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.637/2017 pelo método 

utilizado (20%) é de R$ 676.800,00 (seiscentos e setenta e seis mil e oitocentos 

reais). 

 

III.28. 7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA   
  
            A área do processo minerário avaliado encontra-se em uma região de fácil 
acesso, muito próxima a uma rodovia de  grande fluxo de veículos e, principalmente, 
dentro de uma zona industrializada, com grande concentração demográfica. De 
qualquer forma, a partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, foi levado em 
consideração a impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva 
mineral. Assim, a perícia considerou como justo e seguro a aplicação de um deságio 



de 20% (vinte por cento) como fator de avaliação final. Desse modo, o valor 
vendável do Processo ANM 815.637/2017, com reserva de areia para vidro, é o 
seguinte: 

 

               R$ 541.440,00 (quinhentos e quarenta e um mil e quatrocentos e 
quarenta reais). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.29 – PROCESSO ANM 815.664/2002 

 

 

 

 

  



O processo ANM 815.664/2002 teve seu Requerimento de Pesquisa para turfa, 

porém, foi comunicado o aparecimento de um nova substância mineral, areia, sobre a 

qual elaborou-se o requerimento de lavra. O Relatório Final de Pesquisa foi  aprovado 

em 07 de janeiro de 2009, com redução de área, para uma poligonal de 41,83ha nos 

municípios de Jaguaruna, Tubarão e Laguna em Santa Catarina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.29.1 – Movimentações do processo ANM 815.664/2002, no site da ANM: 

 

  



 

 



III.29.2 – Poligonal do processo ANM 815.664/2002 

 

 



 

 



III.29.3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião do requerimento 

do título autorizativo de lavra. 

 

- Reserva medida: 354.063,00t ou 236.042,00m3 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 283.250,40t ou 188.833,60m3 

- Espessura média do minério: 1,01m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 63 meses ou 5 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/t  

 

III.29.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 

Partindo da BR 101, Sangão, em direção à localidade de Riacho, percorre-se 

aproximadamente 18,1 km pela SC-442 e SC-100. A área encontra-se no final do 

trajeto. 

ANM 815.664/2002 



III.29.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.664/2002, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 7% pela fase de requerimento de lavra e localização. O 

percentual total de 12% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade por ser uma 

lavra de menor custo, bem como coerente e justo quando se avalia os riscos 

assumidos e inerentes às atividades de mineração assumidos pelo 

adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

 

III.29.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 



 Para uma vida útil de 63 meses (5 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 135.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 135.000,00 x 63 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 8.505.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,12(12/100) x 8.505.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 1.020.600,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.664/2002 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 153.090,00 (cento e cinquenta e três mil e noventa reais). 

 



III.29.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  
            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.664/2002, 
com reserva de areia, é o seguinte: 
 
          R$ 107.163,00 (cento e sete mil, cento e sessenta e três reais).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.30 – PROCESSO ANM 815.672/2007 

 

 

 

 

  



O processo ANM 815.672/2007 encontra-se em fase de Requerimento de 

Lavra, em uma poligonal de 43,06ha, no município de Balneário Rincão/SC, com o 

alinhamento leste fazendo limite com o processo ANM 815.834/2011. 

 

III.30.1 – Movimentações do processo ANM 815.672/2007, no site da ANM: 



 

  



 

 

 

 

 

 



III.30.2 – Poligonal do processo ANM 815.672/2007 

 

 

 



 

III.30.3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do requerimento do título autorizativo de lavra. 

 

- Área de ocorrência do minério: 43,06ha 

- Reserva medida: 1.667.374,35t ou 1.111.582,92m3 

- Recuperação na lavra: 90% 

- Reserva minerável: 1.500.636,92t ou 1.000.424,61m3 



- Espessura média do minério: 3,87m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 333 meses ou 28 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/t  

 

III.30.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 

Partindo da BR 101, Vila Nova, Içara, SC, em direção ao Balneário Rincão, vira-

se à esquerda no trevo da SC-444 com a SC-100. A área encontra-se a 



aproximadamente 2km, tomando-se a rua Vereador Vital Brocca, em um zona urbana 

e habitada, comprometendo, dessa forma, parte da poligonal do processo. 

 

III.30.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.672/2007, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 3% pela fase de requerimento de lavra, porém localizada em área 

urbana com concentração de obras civis residenciais, fator que certamente dificultará 

a implantação do empreendimento. O percentual total de 8% foi considerado como 

recebimento ao longo da vida útil. Para efeitos de valor presente, ou valoração da 

reserva, considerou-se um índice de 15% do total de um eventual arrendamento, 

como balizamento de lucratividade por ser uma lavra de menor custo, bem como 



coerente e justo quando se avalia os riscos assumidos e inerentes às atividades de 

mineração assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

 

III.30.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 333 meses (28 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 135.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 135.000,00 x 333 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 44.955.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 12% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,08(8/100) x 44.955.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.596.400,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 



 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.672/2007 pelo método 

utilizado (15%) é de R$ 539.460,00 (quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos 

e sessenta reais). 

 

III.30.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  
            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.672/2007, 
com reserva de areia, é o seguinte: 

 
          R$ 377.622,00 (trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois 

reais).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.31 – PROCESSO ANM 815.680/2008 

 

 

 

 

  



O processo ANM 815.680/2008, com poligonal de 49,70ha, no município de 

São João Batista/SC, com Relatório Final de Pesquisa aprovado para lavra de 

feldspato, encontra-se em fase de análise do Requerimento de Lavra pela Agência 

Nacional de Mineração (ANM). Entretanto, o processo não foi encontrado na regional 

de Florianópolis na ocasião das vistas processuais do perito, sob a justificativa de que 

talvez estivesse na sede em Brasília. Assim, a perícia optou por compará-lo com 

outros processos de áreas semelhantes e localizados na mesma região da ocorrência 

mineral. Após o cálculo estimado da reserva, procedeu-se a aplicação de um deságio 

pelas incertezas das pesquisas de cubagem da reserva. 

 

III.31.1 – Movimentações do processo ANM 815.680/2008, no site da ANM: 

 



  

 



 

 

 



 

III.31.2 – Poligonal do processo ANM 815.680/2008 

 



 

 

 



 

III.31.3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do requerimento do título autorizativo de lavra. 

 

Área de ocorrência do minério: 49,70 ha 

- Reserva medida: 2.250.000,00 t*  

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.800.000,00 t 

- Espessura média do minério: 3,00 m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000 t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000 t/mês 

- Vida útil da jazida: 30 meses ou 25 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

 

* Reserva estimada de forma comparativa com processos da mesma substância 

requerida, dimensões semelhantes de área e localizados nas proximidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.31.4 – Localização e acessos 

 

 

 

  Partindo da cidade de Major Gercino/SC, na direção nordeste, percorre-se 13,9 

km até a localidade de Tijipió. A área encontra-se ao sul, nas proximidades desse 

distrito. 

 

III.31.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso específico 

desse processo minerário de feldspato/caulim, cabe aqui conceituar a diferença entre 

mina e jazida. De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que 

regulamenta o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), 

em seu Artigo 6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida 

é “um bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade 

deste o minério ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo 

em questão constitui-se em jazida.  



 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais.  

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de produção 

para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às atividades 

operacionais. 

 No processo 815.680/2008, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeito de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se o índice de 10% do 

total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 

coerente e justo quando se avalia os riscos inerentes às atividades de mineração 

assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.31.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 300 meses (25 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 



Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 300 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 45.000.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 45.000.000,00 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.150.000,00 

 

 O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.680/2008 pelo método 

utilizado (10%) é de R$ 315.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil e trezentos 

reais).  

Aplicando-se um deságio de 40% (quarenta por cento) por incerteza de 

dados da reserva, conforme mencionado anteriormente, o valor do ativo 

minerário é de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais)  

  

 

 

 

 

 

 

 



III.32 – PROCESSO ANM 815.737/2013 

 

 

 

 

  

O processo ANM 815.737/2013, com poligonal de 348,29 ha, nos municípios 

de Morro Grande e Nova Veneza/SC, teve seu título minerário vencido e encontra-se 



em disponibilidade, aguardando Oferta Pública e Leilão Eletrônico pelo novo 

procedimento da ANM, instituído pelo artigo 2o, inciso VII da Lei no 13.575/2017, 

regulamentado pelos artigos 45 e 46 do Decreto no 9.406/2018 e disciplinado pela 

Resolução ANM no 24 de 2020, que o torna indisponível para venda em leilão judicial.  

 

III.32.1 – Movimentações do processo ANM 815.737/2013, no site da ANM: 

 

  

 



 

 



III.32.2 – Poligonal do processo ANM 815.737/2013 

 



 

 



III.32.4 – Localização e acessos 

 

  

 

  Partindo-se da localidade de Rio Cedro Médio, siga na direção oeste pela SC-

443, para Vila Maria, por 16,3km. A área está ao sul deste distrito, conforme figura 

acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.33 – PROCESSO ANM 815.740/2006 

 

 

 



 

 

O processo ANM 815.740/2006 encontra-se ativo para explotação de feldspato, 

numa poligonal de 49,94ha, em regime de concessão de lavra, por meio da Portaria 

de Lavra no 91, publicada no Diário Oficial da União em 15 de julho de 2011, no 

município de Major Gercino em Santa Catarina. 

   

III.33.1 – Movimentações do processo ANM 815.740/2006, no site da ANM: 

 



  



 

 

 

 

 



III.33.2 – Poligonal do processo ANM 815.740/2006 

 

 



 

III.33.3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do requerimento do título autorizativo de lavra. 



 

- Área de ocorrência do minério: 49,94 ha 

- Reserva medida: 2.156.681,25 t 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.725.345 t 



- Espessura média do minério: 3,71m 

- Espessura média da cobertura de solo: 1,10m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 287 meses ou 24 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

- Tipo de beneficiamento: britagem e peneiramento para homogeneização do material.  

 

III.33.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 



 

 

Partindo da localidade de Pinheiral, inicialmente pela SC 408, toma-se em 

seguida, à esquerda, uma estrada municipal direção da Vinícola Rukik. Após percorrer 

6,5 km, a área localiza-se à direita da via. 

 

III.33.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso específico 

desse processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e 



jazida. De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta 

o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu 

Artigo 6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um 

bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o 

minério ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em 

questão constitui-se em mina, na qual já foi iniciada e paralisada a explotação, sem 

comprometimento do volume lavrável, porém determinando a acessibilidade, 

viabilidade técnica e logística comercial do produto. 

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pelo período de lavra com a autorização por Guia de 

Utilização (GU) em tempos recentes. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de produção 

para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às atividades 

operacionais. 

 No caso em questão, utilizou-se como referência o percentual de 5% de royalty, 

base para todas as áreas, e, neste caso, acrescido de 3% pelas condições inerentes 

ao estágio atual do processo, com decreto de lavra já expedido,  expressivo volume 

de reserva, acessos e proximidade aos centros consumidores. Portanto, o percentual 

total de 8% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para a venda do 

processo minerário e recebimento à vista, utilizou-se um índice de 10% do montante 

total dos hipotéticos recebimentos de arrendamento, baseado na lucratividade do 

empreendimento e coerente e justo quando se avalia os riscos inerentes às atividades 

de mineração assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro.  

 

 

 

 



III.33.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

Para uma vida útil de 287 meses (24 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato bruto a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 287 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 43.050.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 8% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,8 (8/100) x R$ 43.050.000,00 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.444.000,00 

 

 Como o valor do arrendamento seria acumulado ao longo da vida útil, para a 

venda teríamos que calcular o valor presente, considerando o recebimento do valor 

total em um período de 287 meses. 

 

 O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 



 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.740/2006 pelo método 

utilizado é de 10% do valor total do arrendamento, por inerência aos riscos 

assumidos pelo empreendedor e será de R$ 344.400,00 (trezentos e quarenta e 

quatro mil e quatrocentos reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.34 – PROCESSO ANM 815.742/2006 

 

 

 

 

  



O processo ANM 815.742/2006 encontra-se ativo para explotação de feldspato, 

numa poligonal de 49,77ha, no município de Nova Trento em Santa Catarina, com 

Relatório Final de Pesquisa aprovado, em fase de análise do Requerimento de Lavra 

pela Agência Nacional de Mineração (ANM). 

 

III.34.1 – Movimentações do processo ANM 815.742/2006, no site da ANM: 

 



  

 



 

III.34.2 – Poligonal do processo ANM 815.742/2006 

 



 

 

 

 

 



III.34.3 – Dados Técnicos da Reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do requerimento do título autorizativo de lavra. 

 

- Área de ocorrência do minério: 49,77ha 

- Reserva medida: 2.726.216,25t  

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 2.180.973,00t 

- Espessura média do minério: 3,75m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 363 meses ou 30 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

  

III.34.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 



 

  Partindo-se da localidade de Pinheiral, toma-se a SC 408 e, após percorrer uma 

pequena distância, vira-se à direita em uma estrada municipal com destino a  Maiati, 

percorrendo-se 14,8km. A área de feldspato encontra-se próxima ao lugarejo, a oeste, 

conforme indicado na figura acima. 

 

III.34.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso específico 

desse processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e 

jazida. De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta 

o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu 

Artigo 6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um 

bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o 

minério ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em 

questão constitui-se em jazida.  



 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais.  

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de produção 

para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às atividades 

operacionais. 

 No processo 815.742/2006, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeito de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se o índice de 10% do 

total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 

coerente e justo quando se avalia os riscos inerentes às atividades de mineração 

assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.34.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 363 meses (30 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 



Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 363 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 54.450.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 54.450.000,00 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.811.500,00 

 

 O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.742/2006 pelo método 

utilizado é de R$ 381.150,00 (trezentos e oitenta e um mil e cento e cinquenta 

reais). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.35 – PROCESSO ANM 815.743/2006 

 

 

 

 

  

 

O processo ANM 815.743/2006 encontra-se em fase de análise do pedido de 

concessão de lavra, para uma poligonal de 49,97ha, no município de Nova Trento/SC.  

 



III.35.1 – Movimentações do processo ANM 815.743/2006, no site da ANM: 

 

   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.35.2 – Poligonal do processo ANM 815.743/2006 

 



 

 

III.35.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do pedido de autorização de lavra, após aprovação do Relatório Final de Pesquisa em 

18 de novembro de 2008, Art.30, Inciso I do Código de Mineração.  



 

- Área de ocorrência do minério: 314.600m2 

- Reserva medida: 1.720.597,50t 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.376.478,00t 

- Espessura média do minério: 2,22m 

- Relação estéril/minério: 0,60/1 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 229 meses ou 19 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

- Tipo de beneficiamento: moagem com retirada de impurezas para concentração do     

minério.  

 

III.35.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

 

 



Partindo de Nova Trento, a partir da rua José Batisti Archer, percorre-se por  

estrada municipal por aproximadamente 17,67km, em direção à localidade de 

Lageadinho, até atingir o lado leste da área. 

Como já houve o processo inicial de explotação para testes, com guia de 

utilização (GU), a reserva já possui frente de trabalho aberta e o acesso em boas 

condições de trafegabilidade. Não existem obras civis, nem equipamentos de 

beneficiamento, já que o minério foi extraído e transportado sob a forma de “run of 

mine” até às instalações de beneficiamento do cliente. 

 

III.35.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.743/2006, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 



percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se o índice de 10% do 

total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 

coerente e justo quando se avalia os riscos inerentes às atividades de mineração 

assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.35.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 229 meses (19 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 229 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 34.350.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 34.350.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 2.404.500,00 



 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.743/2006 pelo método 

utilizado é de R$ 240.450,00 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e cinquenta 

reais). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.36 – PROCESSO ANM 815.744/2006 

 

 

 

 

  



 

O processo ANM 815.744/2006 encontra-se em fase de análise do pedido de 

concessão de lavra, para uma poligonal de 49,99ha, no município de Nova Trento/SC.  

 

III.36.1 – Movimentações do processo ANM 815.744/2006, no site da ANM: 



 



 

III.36.2 – Poligonal do processo ANM 815.744/2006 

 



 



 

 

III.36.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do pedido de autorização de lavra, após aprovação do Relatório Final de Pesquisa em 

18 de novembro de 2008, Art.30, Inciso I do Código de Mineração. 



  

 

 



- Reserva medida: 1.140.508 t 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 912.406,40 t 

- Espessura média do minério: 1,52m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 152 meses ou 12,7 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

- Tipo de beneficiamento: moagem com retirada de impurezas para concentração do     

minério.  

 

III.36.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 

O mesmo trajeto é usado para acesso aos processos 815.744/2006 e o 

815.745/2006, ou seja, partindo de Nova Trento, em direção a Ribeirão do Salto, 

passando por Baiano e Lageadinho, após percorrer 18,8km encontram-se os 

polígonos dos referidos processos. 



Como já houve o processo inicial de explotação para testes, com guia de 

utilização (GU), a reserva já possui frente de trabalho aberta e o acesso em boas 

condições de trafegabilidade. Não existem obras civis, nem equipamentos de 

beneficiamento, já que o minério foi extraído e transportado sob a forma de “run of 

mine” até às instalações de beneficiamento do cliente. 

 

III.36.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida. 

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.744/2006, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 10% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 



coerente e justo quando se avalia os riscos assumidos e inerentes às atividades de 

mineração assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.36.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 152 meses (12,7 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 152 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 22.800.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 22.800.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 1.596.000,00 

 



  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.744/2006 pelo método 

utilizado é de R$ 159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.37 – PROCESSO ANM 815.745/2006 

 

 

 

 



 O processo ANM 815.745/2006, faz contato físico com processo ANM 

815.744/2006 encontra-se em fase de Requerimento de Lavra, para uma poligonal de 

49,17ha, no município de Nova Trento/SC.  

III.37.1 – Movimentações do processo ANM 815.745/2006, no site da ANM: 

 



 

 

III.37.2 – Poligonal do processo ANM 815.745/2006 

 



 

 

 

 



III.37.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do pedido de autorização de lavra, após aprovação do Relatório Final de Pesquisa em 

18 de novembro de 2008, Art.30, Inciso I do Código de Mineração. 

  

- Reserva medida: 1.431.896 t 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.145.517 t 

- Espessura média do minério: 2,87 m 



- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 191 meses ou 15,9 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

 

III.37.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 

O mesmo trajeto para aceder aos dois processos, 815.744/2006 e o 

815.745/2006, ou seja, partindo de Nova Trento, em direção a Ribeirão do Salto, 

passando por Baiano e Lageadinho, 18,8km,  se atinge os polígonos dos referidos 

processos. 

Como já houve o processo inicial de explotação para testes, com guia de 

utilização (GU), a reserva já possui frente de trabalho aberta e o acesso em boas 

condições de trafegabilidade. Não existem obras civis, nem equipamentos de 

beneficiamento, já que o minério foi extraído e transportado sob a forma de “run of 

mine” até às instalações de beneficiamento do cliente. 

 

III.37.5  – Método utilizado para valoração da reserva 



 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida. 

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.745/2006, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 10% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 

coerente e justo quando se avalia os riscos assumidos e inerentes às atividades de 

mineração assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.37.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 191 meses (15,9 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 



(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 191 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 28.650.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 28.650.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 2.005.500,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.745/2006 pelo método 

utilizado é de R$ 200.550,00 (duzentos mil e quinhentos e cinquenta reais). 

 

 

 



III.38 – PROCESSO ANM 815.746/2006 

 

 

 

 



 O processo ANM 815.746/2006, localizado na mesma região dos demais 

processos, como o ANM 815.744/2006 e ANM 815.745/2006, encontra-se em fase de 

Requerimento de Lavra, para uma poligonal de 40,71ha, no município de Nova 

Trento/SC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.38.1 – Movimentações do processo ANM 815.746/2006, no site da ANM: 

 

 



 

III.38.2 – Poligonal do processo ANM 815.746/2006 

 



 

 

 

 

III.38.3 – Dados técnicos da reserva 



 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE), apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do pedido de autorização de lavra, após aprovação do Relatório Final de Pesquisa em 

27 de novembro de 2008, Art.30, Inciso I do Código de Mineração. 

  

- Reserva medida: 3.015.206,25t 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 2.412.165t 

- Espessura média do minério: 5,60m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 6.000t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 402 meses ou 33,5 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

 

III.38.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 



A localização do processo 815.746/2006 é próxima aos processos 

815.744/2006 e 815.745/2006 e, consequentemente, o acesso é o mesmo indicado 

para estes, distando 25,4km do município de Nova Trento, na estrada para  Lageado 

e Pitanga.  

 

III.38.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.746/2006, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 10% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 



coerente e justo quando se avalia os riscos assumidos e inerentes às atividades de 

mineração assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.38.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 402 meses (33,5 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 402 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 60.300.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 60.300.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 4.221.000,00 

 



  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.746/2006 pelo método 

utilizado é de R$ 422.100,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e cem reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



III.39 – PROCESSO ANM 815.747/2006 

 

 

 

 

  



 

O processo ANM 815.747/2006, localizado na mesma região dos demais 

processos, como o ANM 815.744/2006 e ANM 815.745/2006, encontra-se em fase de 

Requerimento de Lavra, para uma poligonal de 48,19ha, no município de Nova 

Trento/SC.  

 

III.39.1 – Movimentações do processo ANM 815.747/2006, no site da ANM: 



 



 

 

III.39.2 – Poligonal do processo ANM 815.747/2006 

 



 

 

 

 



III.39.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do pedido de autorização de lavra, após aprovação do Relatório Final de Pesquisa em 

18 de novembro de 2008, Art.30, Inciso I do Código de Mineração. 

  

- Reserva medida: 2.719.619,25 t 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 2.175.695,30 t 

- Espessura média do minério: 4,87 m 

- Densidade do minério: 1,5 t/m3  

- Produção planejada: 6.000 t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 363 meses ou 30 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

 

III.39.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 

O projeto 815.747/2006 encontra-se localizado na mesma região dos 

processos 815.744/2006, 815.745/2006 e 815.746/2006, distante 19,6km da cidade 



de Nova Trento em Santa Catarina e próximo à localidade de Lageado, no mesmo 

município.  

III.39.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida. 

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.747/2006, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 10% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 

coerente e justo quando se avalia os riscos assumidos e inerentes às atividades de 

mineração assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.39.6 – Cálculo da avaliação da reserva 



 

 Para uma vida útil de 363 meses (30 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 363 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 54.450.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 108.900.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 3.811.500,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 



 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.747/2006 pelo método 

utilizado é de R$ 381.150,00 (trezentos e oitenta e um mil e cento e cinquenta 

reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.40 – PROCESSO ANM 815.748/2006 

 

 

 



 

  

 

O processo ANM 815.748/2006, localizado na mesma região dos demais 

processos, como o ANM 815.744/2006, ANM 815.745/2006, 815.746/2006 e 

815.747/2006, encontra-se em fase de Requerimento de Lavra, em uma poligonal de 

40,71ha no município de Nova Trento/SC. O processo ANM 815.748/2006 tem o lado 

leste da poligonal coincidente com o processo ANM 815.746/2006. 

 

III.40.1 – Movimentações do processo ANM 815.748/2006, no site da ANM: 

 



 



 

 

III.40.2 – Poligonal do processo ANM 815.748/2006 

 



 

 

 

 

 



III.40.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Plano de 

Aproveitamento Econômico (PAE) apresentado ao antigo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM), por ocasião 

do pedido de autorização de lavra, após aprovação do Relatório Final de Pesquisa em 

18 de novembro de 2008, Art.30, Inciso I do Código de Mineração. 

  

- Reserva medida: 1.589.711,25 t 

- Recuperação na lavra: 80% 

- Reserva minerável: 1.271.769,00 t 

- Espessura média do minério: 3,50 m 

- Densidade do minério: 1,5 t/m3  

- Produção planejada: 6.000 t/mês 

- Recuperação no beneficiamento: 50% 

- Produção vendável: 3.000t/mês 

- Vida útil da jazida: 212 meses ou 18 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 50,00/t  

 

III.40.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 



O projeto 815.748/2006 encontra-se localizado na mesma região dos 

processos 815.744/2006, 815.745/2006, 815.746/2006 e 815.747/2006, distante 

26,4km da cidade de Nova Trento em Santa Catarina e próximo às localidades de 

Lageado e Saudade Grande, no mesmo município.  

 

III.40.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 

 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de feldspato, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. 

De acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o 

Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 

6o, Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida. 

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.748/2006, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, acrescido de 2% por ser um processo em fase de requerimento de lavra, cujo 

percentual total de 7% foi considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para 

efeitos de valor presente, ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 10% 

do total de um eventual arrendamento, como balizamento de lucratividade, bem como 



coerente e justo quando se avalia os riscos assumidos e inerentes às atividades de 

mineração assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento mineiro. 

  

III.40.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 

 Para uma vida útil de 212 meses (18 anos) e uma produção de 6.000t/mês 

(72.000t/ano) de feldspato a um preço de venda no valor presente de R$ 50,00 

(cinquenta reais), conforme informações constantes do Plano de Aproveitamento 

Econômico (PAE), apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional 

de Mineração (ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal vendável x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000t x R$ 50,00/t 

 Faturamento mensal = R$ 150.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 150.000,00 x 212 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 31.800.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 7% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,07 (7/100) x R$ 31.800.000,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 2.226.000,00 

 



  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, acrescido de valores 

de bonificação pelo “status quo” do regime jurídico autorizativo e condições de 

logística e acessibilidade, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.748/2006 pelo método 

utilizado é de R$ 222.600,00 (duzentos e vinte e dois mil e seiscentos reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.41 – PROCESSO ANM 815.834/2011 

 

 

 

  

 



O processo ANM 815.834/2011, localizado na mesma região do processo 

815.672/2007, inclusive com um lado comum, à oeste, da poligonal. O referido 

processo encontra-se em fase de Autorização de Pesquisa, com Relatório Final 

apresentado, em uma poligonal de 65,24ha no município de Balneário Rincão/SC. 

 

III.41.1 – Movimentações do processo ANM 815.834/2011, no site da ANM: 

 



 



 

 

 

 



III.41.2 – Poligonal do processo ANM 815.834/2011 

 

 



 

 

 

 

 

III.41.3 – Dados técnicos da reserva 

 

 Os dados para valoração do título minerário foram obtidos do Relatório Final de 

Pesquisa apresentado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), hoje Agência Nacional de Mineração (ANM). O Requerimento de Autorização 

de Pesquisa foi originalmente protocolado para TURFA. Em 18 de setembro de 2012, 

durante a pesquisa, foi comunicado a existência de outra substância, no caso AREIA, 

objeto único dessa avaliação. 

  

- Reserva medida: 1.544.769t ou 1.029.846m3 

- Recuperação na lavra: 95% 

- Reserva minerável: 1.467.530,55t ou 978.353,7m3 



- Espessura média do minério: 2,36m 

- Densidade do minério: 1,5t/m3  

- Produção planejada: 3.000m3/mês 

- Vida útil da jazida: 326 meses ou 27 anos. 

- Preço de venda atual do minério bruto: R$ 45,00/m3  

 

III.41.4 – Localização, acessos e estrutura da mina 

 

  

 

Partindo de Vila Nova, Içara/SC, em direção ao Balneário Rincão, vira-se à 

esquerda no trevo da SC-444 com a SC-100. A área encontra-se a aproximadamente 

2km, tomando-se a Rua Vereador Vital Brocca, em uma zona urbana e habitada, 

comprometendo, dessa forma, parte da poligonal do processo.  

 

III.41.5  – Método utilizado para valoração da reserva 

 



 Para justificar e validar o método de valoração de reserva no caso desse 

processo minerário de areia, cabe aqui conceituar a diferença entre mina e jazida. De 

acordo com o Decreto no 9.406, de 12 de junho de 2018, que regulamenta o Decreto-

Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), em seu Artigo 6o, 

Incisos I e II, mina é “a jazida em lavra, ainda que suspensa” e jazida é “um bem 

imóvel, distinto do solo onde se encontra, e não abrange a propriedade deste o minério 

ou substância mineral útil que a constitui”. Dessa forma, o processo em questão 

constitui-se em jazida.  

 Portanto, o método de cálculo do valor vendável da reserva mineral mescla o 

valor base de um possível arrendamento minerário, utilizando um percentual dentro 

da variação média de contratos de mercado, com o incremento de vantagens 

estruturais já consolidadas pela situação atual do regime minerário. 

 O valor de royalties ou percentual de arrendamento para explotação de jazidas 

a céu aberto pode variar conforme a vida útil, a fase ou regime de aproveitamento 

minerário atual, as condições de acesso, rigidez locacional e logística do fluxo de 

produção para o mercado consumidor, bem como as estruturas civis de apoio às 

atividades operacionais.  

 No processo 815.834/2011, utilizou-se como base de referência o percentual 

de 5% de royalty, valor utilizado como padrão para jazida com método de lavra a céu 

aberto, sem acréscimo por ser um processo em fase de Autorização de Pesquisa e 

situado em uma zona urbana com concentração de obras civis residenciais, fator que 

certamente dificultará a implantação do empreendimento. O percentual total de 5% foi 

considerado como recebimento ao longo da vida útil. Para efeitos de valor presente, 

ou valoração da reserva, considerou-se um índice de 15% do total de um eventual 

arrendamento, como balizamento de lucratividade, por ser uma lavra de menor custo,  

bem como coerente e justo quando se avalia os riscos assumidos e inerentes às 

atividades de mineração assumidos pelo adquirente/investidor do empreendimento 

mineiro. 

  

III.41.6 – Cálculo da avaliação da reserva 

 



 Para uma vida útil de 326 meses (27 anos) e uma produção de 3.000m3/mês 

(36.000m3/ano) de areia a um preço de venda no valor presente de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais), conforme informações constantes do Relatório Final de Pesquisa, 

apresentado pelo detentor do direito minerário à Agência Nacional de Mineração 

(ANM), teríamos o seguinte faturamento até a exaustão da reserva:  

 

 Faturamento mensal = prod. mensal x preço de venda  

 Faturamento mensal = 3.000m3 x R$ 45,00/m3 

 Faturamento mensal = R$ 135.000,00 

 

Logo, o faturamento durante a vida útil, considerando os valores de venda 

atuais, seria: 

 

 Faturamento vida útil = R$ 135.000,00 x 326 meses 

 Faturamento vida útil = R$ 44.010.000,00 

 

 O arrendamento, supostamente recebido ao longo da vida útil, geraria ao final 

do período o seguinte valor: 

 

 Valor total do arrendamento = 5% do faturamento total na vida útil. 

 Valor total do arrendamento = 0,05(5/100) x R$ 2.200.500,00 

 

 Valor total do arrendamento = R$ 2.200.500,00 

 

  O valor presente, baseado em um suposto arrendamento, levando-se em conta 

as condições acima informadas, é o valor base da avaliação do processo minerário. 

 

 Logo, o valor da avaliação do processo ANM 815.834/2011 pelo método 

utilizado é de R$ 330.075,00 (trezentos e trinta mil e setenta e cinco reais). 

 



III.41.7 – DESÁGIO POR INCERTEZAS DE PESQUISA E GRAU DE RISCO 
AMBIENTAL   
  
            A partir da análise dos dados e informações obtidos no Plano de 
Aproveitamento Econômico (PAE) em poder da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), ao qual o perito teve acesso para estudos e cálculos, porém com 
impossibilidade de checagem “in loco” por se tratar de reserva mineral, considerou-
se justo e seguro a aplicação de um deságio de 30% (trinta por cento) como fator 
de avaliação final. Desse modo, o valor vendável do Processo ANM 815.843/2011, 
com reserva de areia, é o seguinte: 
 
          R$ 231.052,00 (duzentos e trinta e um mil e cinquenta e dois reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV – Tabela Resumo dos processos. 

 

Processo Fase Município Substância Valor 

810.016/14 Pesquisa Industrial Pântano G. RS Argila Sem valor 

comercial 

810.423/16 Requerimento Lavra Pântano G. RS Caulim R$ 567.000,00 

810.430/14  Pântano G. RS Caulim Sem valor 

comercial 

811.188/14 Req. Lavra Pântano G. RS Caulim R$217.080,00 

811.189/14 Req. Lavra Pântano G. RS Caulim R$58.859,46 

815.005/07 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$354.900,00 

815.006/07 Disponibilidade Nova Trento SC Feldspato Sem valor 

comercial 

815.007/07 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$343.350,00 

815.008/07 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$294.000,00 

815.009/07 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$316.050,00 

815.010/07 Req. Lavra Ind. Nova Trento SC Feldspato Sem valor 

comercial para 

leilão 

815.024/13  Jaguaruna SC Areia Sem valor 

comercial para 

leilão 

815.153/03 Req. Lavra Jaguar. Içara SC Areia R$ 188.811,00 

815.154/03 Req. Lavra Jaguar. Içara SC Areia R$ 196.465,50 

815.155/03 Req. Lavra Jaguar. Içara SC Areia R$ 101.209,50 

815.156/03 Conc. Lavra Jaguar. Içara SC Areia R$ 152.239,50 

815.157/03 Req. Lavra Jaguar. Içara SC Areia R$ 85.437,10 

815.158/03 Req. Lavra Jaguar. Içara SC Areia R$ 72.632,70 

815.159/03 Conc. Lavra Jaguar. Içara SC Areia Vendido 

815.160/03 Req. Lavra Jaguar. Içara SC Areia R$ 442.534,50 

815.161/03  Jaguaruna SC Areia Indisponível 
para venda em 
leilão 

815.166/03 Req. Lavra Jaguar. Içara SC Areia R$ 571.536,00 

815.167/03  Jaguaruna SC Areia Indisponível 
para venda em 
leilão 

815.172/03 Req. Lavra Jaguar. Içara SC Areia R$ 583.443,00 

815.173/03  Jaguaruna SC Areia Indisponível 
para venda em 
leilão 

815.179/04 Conc. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$ 776.400,00 

815.580/12  Nova Trento SC Caulim Sem valor 
comercial 

815.637/2017 Req.Lavra Araquari SC Areia Vidro R$541.440,00 

815.664/02 Req. Lavra Jag. Lag.Tub.SC Turfa/Areia R$ 107.163,00 

     



815.672/07 Req. Lavra Bal. Rincão SC Areia R$ 377.662,00 

815.680/08  S. J. Batista SC Caulim/Feldsp. R$189.000,00 

815.737/13  M. Grande/N. 

Veneza 

Argila Indisponível p 
venda em leilão 

815.740/06 Conc. Lavra Mj. Gercino SC Feldspato R$ 344.400,00 

815.742/06 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$ 381.150,00 

815.743/06 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$ 240.450,00 

815.744/06 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$ 159.600,00 

815.745/06 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$ 200.550,00 

815.746/06 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$ 421.100,00 

815.747/06 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$ 381.150,00 

815.748/06 Req. Lavra Nova Trento SC Feldspato R$ 222.600,00 

815.834/11 Aut. Pesquisa Içara SC Turfa/Areia R$ 231.052,50 

     

     

TOTAL    R$ 9.119.256,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

            Luiz Donizetti Cerávolo 

Eng. Minas e Segurança do Trabalho 

                 Criciúma, SC 27/08/2021 


