
 

PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

NOME: INTRODUÇÃO À ECONOMIA MINERAL 

CURSO: TÉCNICO EM MINERAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

SÉRIE: 2° ANO 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 40 H/A – 33 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TIAGO DA COSTA SILVA 

EMENTA 

 

Princípios de Economia (escassez, oferta e demanda). Sistemas 

econômicos. Mercados de bens minerais (commodities). Teoria da produção 

(fatores de produção e custos diretos e indiretos na indústria mineral). 

Análise de alternativas de investimentos. Introdução à matemática financeira. 

Valor do dinheiro no tempo. Estudos de viabilidade de empreendimentos 

minerais. 

 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 

Geral 

 Conhecer os principais aspectos de como funciona o mercado de bens 

minerais; 

 

Específicos 

 Identificar e contextualizar situações de escassez e como utilizar 

racionalmente os recursos minerais para atender as necessidades dos 

consumidores; 

 Entender os significados das curvas de oferta, demanda e possibilidades 

de produção; 

 Calcular estimativas de custos e produção de empreendimentos minerais; 

 Conhecer os riscos associados ao empreendimento mineral e as 

principais formas de análises de alternativas de investimento; 

 Compreender diagramas de fluxo de caixa e o valor do dinheiro no tempo; 

 Conhecer os princípios de fiscalidade mineira; 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Introdução `Economia 

1.1 Lei da escassez; 

1.2 Bens e necessidades humanas; 

2. Tópicos de Microeconomia 

2.1 Oferta, Demanda e Equilíbrio de Mercado; 

2.2 Teoria da Firma – Produção e Custos; 

3. Introdução à Matemática Financeira 

3.1 Juros simples; 

3.2 Juros compostos; 

3.3 Valor do dinheiro no tempo; 

4. Avaliação econômica de investimentos 

4.1 Fluxos de caixa; 

4.2 Alternativas de investimento; 

4.3 Métodos simplificados de avaliação econômica: 

4.3.1 Critérios de decisão; 

4.3.2 Método do valor presente; 

4.3.3 Método da taxa interna de retorno; 

4.3.4 Método do valor anual; 

4.3.5 Análise de sensibilidade; 

5. Escalas de produção de recursos minerais e teor de corte 

6. Análise de risco na mineração 

7. Minerais – economia e comércio 

8. Estimativa de investimentos 

8.1 Custos operacionais e receitas em empreendimentos mineiros; 

9. Fiscalidade mineira 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Aulas expositivas e dialogadas; 

 Pesquisas e seminários; 

 Visitas técnicas; 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Provas escrita e prática. Seminários. Exercícios e estudos dirigidos. 



Trabalhos individuais e em grupo. Relatórios de visitas técnicas a empresas 

de mineração Avaliação qualitativa (assiduidade, pontualidade, participação 

nas discussões em sala de aula). 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos 

Núcleos de Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao 

estudante a apreensão efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na 

LDB e no Regimento Didático dos Cursos Técnicos Integrados do IFPB 

(Artigo 63). 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

 Marcador de quadro branco; 

 Projetor multimídia; 

 Periódicos e livros específicos; 

 Vídeos; 

REFERÊNCIAS 

 

Básica 

TORRES LOPES, A. Economia mineral I: avaliação financeira de projectos. 

[S. l.]: IST, 2002.  

 

TORRES LOPES, A. Economia Mineral II: operações e empresas de 

recursos minerais, [S.l.]: IST 2002.  

 

Complementar 

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 7. ed. [S.l.]: Editora 

Prentice Hall, 2010. 

 


