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Conteúdo: Objetivos de Avaliação: Análise privada de projetos de mineração; Análise 
pública ou social de projetos de mineração; Fluxo de Caixa – FC: Conceito, principais 
componentes (investimento fixo, capital de giro, receita operacional e não operacional, 
custos, depreciação, exaustão, amortização fiscal, financiamento, tributação direta e 
indireta, etc.); Classificação das distribuições de FC representativas de projetos de 
mineração; Montagens de distribuições de FC antes e após a tributação direta (Imposto 
de Renda e CSLL) com recursos próprios e de terceiros (financiamentos); Estudo dirigido 
com resolução de exercícios.Valor do Dinheiro no Tempo (conceito moderno de juros): 
Conceitos relacionados à capitalização simples e composta; Equivalência de capitais; 
Fatores financeiros de juros compostos; Uso de planilha eletrônica (EXCEL) nos cálculos 
financeiros; Desconto, capitalização e uniformização de distribuições de FC; Estudo 
dirigido com resolução de exercícios. Métodos de Avaliação Econômica de Projetos de 
Mineração: Tipos de projetos; Processo de tomada de decisão; Critérios de decisão: 
aceitação, seleção e combinação; Classificação dos métodos de avaliação econômica de 
projetos; Métodos simplificados de avaliação econômica de projetos; Métodos de 
avaliação econômica de projetos baseados no desconto, capitalização e uniformização 
de FC; Critérios de aceitação e seleção de projetos mutuamente excludentes; Escolha da 
combinação ótima de projetos independentes; Seleção de projetos com diferentes vidas 
úteis produtivas – o problema de substituição de equipamentos; Estudo dirigido com 
resolução de exercícios. Análise de Sensibilidade: Conceitos básicos; Técnica da melhor 
estimativa; Aplicação da análise de sensibilidade na identificação das variáveis 
estratégicas de um projeto de mineração; Apresentação dos resultados da análise de 
sensibilidade com uma ou mais variáveis; Estudo dirigido com aplicação da análise de 
sensibilidade aos exercícios resolvidos nos estudos dirigidos anteriores. Técnicas de 
Análise de Risco: Conceitos básicos; Utilização da análise de risco; Risco versus tempo; 
Técnicas de análise de risco; Técnica analítica; Simulação de Monte Carlo; Seleção do 
melhor projeto pelo confronto retorno versus risco. Tópicos Especiais: Taxa de 
atratividade como principal elemento da estratégia de investimento do empreendedor; 
Vida útil de um empreendimento mineiro: aspectos geológicos e econômico-
financeiros; Abordagens para tratar o problema da pluralidade da taxa interna de 
retorno – TIR. Trabalho Final: Roteiro de um projeto de mineração objetivando a 
avaliação econômica de uma jazida mineral (direitos minerários). Estudos de casos de 
cobre, zinco, ouro: Modelagem do Fluxo de Caixa, 
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Fluxo de Caixa Descontado e VPL, Análise de Sensibilidade e Simulação de Monte Carlo, 
Árvore de Decisão e VPL Esperado, Diversificação e Estabelecimento da Fronteira 
Eficiente de um Portfólio, Equivalente Certo, Análise do Nível Ótimo de Participação em 
Cada Projeto, de Investimento (Formação de joint ventures), Estabelecimento do 
Portfólio Ótimo para Diferentes Níveis de Tolerância ao Risco do Investidor. 
 
Perfil dos Ministrantes: Petain Ávila de Souza é Eng.º de Minas (UFPE, 1969) e 
Economista (AEUDF, 1977), Especialização em Economia dos Recursos Minerais (FGV/RJ, 
1973), Mestre em ministração e Política de Recursos Minerais (UNICAMP, 1995) e 
Doutor em Geociência (UNICAMP, 2000). Ex-professor nos cursos de graduação e/ou 
pós-graduação da Universidade Católica de Brasília e FGV/DF nas disciplinas de 
Engenharia Econômica, Administração Financeira, Elaboração e Avaliação de Projetos 
entre outras; e, de Avaliação Econômica de Direitos Minerários e de Avaliação 
Econômica de Projetos de Mineração do IBRAM e do IETEC, temas sobre os quais 
ministrou cursos em diversas universidades e empresas privadas, órgão governamentais 
e associação profissionais. Coordenador (1983) e professor (1984) do Course on 
Economic Guidelines for Exploration Panning do Prof. Brian W. Mackenzie (Queen’s 
University – Canadá), promovido pelo PLANFAP/MME e assistente do referido professor 
no mesmo Curso promovido pela ABRAMO (1987). Profissional com vasta atuação na 
elaboração e avaliação de projetos de mineração e mínero-industrial, com ampla folha 
de serviços prestados a diversas instituições públicas, empresas privadas e comunidades 
acadêmicas. Consultor independente nas áreas de Economia Mineral, Avaliação 
Econômica de Projetos de Mineração e de Direitos Minerários, Engenharia Financeira e 
Equilíbrio de Contratos. Principais Publicações: Coautor da publicação Avaliação 
Econômica de Direitos Minerários (Jazidas Minerais) (Brasília: DNPM/MME, Avulso nº 4, 
1980). Autor de Avaliação Econômica de Projetos de Mineração. (Belo Horizonte: 2ª ed. 
Reimpressa. IETEC, 2009) e Impacto Econômico da Questão Ambiental no Processo 
Decisório do Investimento em Mineração (Série Estudos de Política e Economia Mineral 
nº 11. DNPM/MME, 2001). Frederico Lopes Meira Barboza é Geólogo (UFPE), Máster of 
Science em Mineral Economics (Colorado School of Mines, USA), MBA em Administração 
Financeira e Mercado de Capitais (FGV), com especialização em Geoestatística (UFPE), 
Engenharia Econômica (UCPE), Controle Ambiental (UFOP) e estágio em Geologia 
Econômica (USGS). Como profissional trabalhou em geologia de minas e pesquisa 
mineral. Foi Diretor de Economia Mineral e Coordenador Geral de Economia e 
Tecnologia Mineral do DNPM e Secretário de Minas e Metalurgia do MME. Realizou 
trabalhos de consultoria para a ONU em Nova York, Turquia e Genebra (UNTAD), ao 
PNUD – Ministério do Planejamento, e para as empresas (Amalgament Canadá; Chase 
Securitiies Inc: Hecla Mining – Tenneesse Clay). Possui vários artigos publicados em 
Revistas e Congressos e é autor das obras: (1) The Economic Potential of Tungsten 
Deposit in Northeast Brazil, Quarterly Col. School of Mines; 2) Perfil Analítico do 
Tungstênio, Boletim do DNPM; 3)The Mineral Economy of Brazil, MP – mineral 
perspectives USBM; 4) Política Mineral no Brasil: Diagnóstico e Sugestões, Série Estudos 
de Política e Economia Mineral do DNPM. Atualmente é consultor independente. 


