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• A percepção da produção de bens minerais no Brasil 
contemporâneo passa por um momento delicado e 
socialmente desfavorável.

• Não é segredo que a sociedade brasileira tem demonizado a 
indústria mineral, sem no entanto abdicar de seus 
benefícios. Esta postura não é uma particularidade brasileira. 
Estende-se para quase todo o mundo, em maior ou menor 
grau.

• No Brasil, as tragédias de Mariana e Brumadinho 
potencializaram e cristalizaram este sentimento. 



Mas a produção mineral é essencial para as contas 
nacionais... e para o planeta

• Os bens minerais são a base da qualidade de vida do ser 
humano. E vários de vocês verão a Terra com mais de 9 
bilhões de habitantes, demandando mais comida e 
urbanização. Mais necessidade de bens minerais...

• Por sua vez, a nova economia verde pede cada vez mais 
minerais. Ou seja, para salvar o planeta temos que 
minerar

• Somos o 6º maior país minerador do planeta. 



Leading mining countries worldwide in 2018 
(based on mineral production value in billion U.S. dollars)*
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*FONTE: STATISTA, 2022

1 CHINA 183.8

2 AUSTRÁLIA 142.9

3 EUA 92.9

4 INDONÉSIA 59.2

5 RUSSIA 54.6

6 BRASIL 41.6

7 CHILE 40.9

8 AFRICA DO SUL 37.8

9 CANADÁ 30.8

10 PERU 28.9



Exportações minerais são essenciais para a economia

• Nossas exportações de bens 
minerais em 2021 foram de 50,5  
bilhões de dólares. No mesmo 
período importamos apenas 
8,8 bilhões de dólares, 
gerando um superavit de mais 
de 41 bilhões de dólares. 

• Ou seja, as exportações 
minerais pagaram o potássio
do agronegócio, o carvão 
mineral da siderurgia e ainda 
colaboraram com 68% do 
saldo total das exportações 
brasileiras.



Parece que não temos outra opção além de continuar 
sendo um país minerador

• Para isso, precisamos melhorar muito:

• A qualidade e sustentabilidade da nossa mineração
• A organização pública de concessão, fiscalização e gestão da 

atividade minerária. E ampliar a transversalidade entre os órgãos 
e agentes públicos

• Os mecanismos de mobilização de capitais de risco via mercado de 
capitais

• A percepçãõ social da atividade mineral

• Por ora, vamos nos limitar a apreciar algumas questões de fundo:

• Qual a vocação mineral do nosso território?
• Onde prospectar novas jazidas?



Somos um país monominerálico

• A produção mineral brasileira é extremamente concentrada no minério de ferro, 
cujas jazidas de alto teor se esgotarão em pouco mais de 60 anos (32 bilhões de 
toneladas e output anual de 490 milhões de toneladas). Por isso temos 
necessidade de desenvolver novas jazidas e minas para diminuir esta 
dependência e manter o país como um player internacional.
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Diversificar é preciso, mas como?

• Não possuímos mecanismos de mobilização de investimentos de 
risco, via mercado de capitais.

• Enfrentamos dificuldades com o tempo de licenciamento mineral 
e ambiental dos projetos.

• Os investidores nacionais não têm demonstrado aptidão para 
investimentos em mineração. Dependemos de capitais 
estrangeiros. Segundo o Boletim do Setor Mineral, cerca de 80% 
dos investimentos previstos para o setor até 2025 serão feitos 
por empresas com controle acionário internacional. 

• Em termos de atratividade para exploração mineral, o 
levantamento anual do FRASER INSTITUTE  situa o Brasil no 51º 
lugar entre as 86 jurisdições pesquisadas em 2021 (em 2020, 
estávamos em 39º).



Como se “descobre” uma jazida?
(“Deposits are not; they become”)

Evolução dos títulos mineiros no Brasil nos últimos 15 anos
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E onde estão as novas jazidas?

AMAZÔNIA
A última fronteira nos trópicos

• Estende-se por 5.217.423 km².

• Ocupa 61,3 % do território brasileiro

• Potencial mineral comparável ao das 
principais regiões produtoras do 
mundo

• Território pouco explorado, pouco
conhecido geologicamente e não
amigável à mineração.

• 44% do território com restrições à 
mineração



MAIS MINAS 
NA 
AMAZÔNIA?
• A Amazônia é o espaço 

preferencial para 
expansão da produção 
mineral brasileira.



Um novo olhar sobre a Amazônia

• O Brasil procura, há séculos, um modelo para a ocupação 
e o desenvolvimento da Amazônia.

• Ambientalistas e organizações radicais querem deter o 
desenvolvimento da região, mantendo a floresta e seus 
habitantes intocados.

• Outros grupos advogam o uso irrestrito dos recursos 
naturais existentes 

• Para encontrar o  modelo correto, temos que responder a 
uma simples questão:

•O que queremos para a nossa Amazônia ? 



A resposta, sob um novo olhar para a Amazônia

• A resposta, simples e  unânime, é: desejamos desenvolver a 
Amazônia mantendo a floresta em pé, com toda sua 
biodiversidade.

• Atividades produtivas que atendam a este pressuposto devem 
ter duas características específicas:
• Aproveitar recursos naturais com alta  densidade econômica (mais 

geração de riqueza por área ocupada);
• Aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das comunidades 

amazônicas, os mais baixos do país.

• Sob esta ótica pragmática,  agropecuária (exige remoção da 
floresta), extrativismo ou bioprospecção (baixa densidade 
econômica) não são as opções principais para a Amazônia. 



Mineração: uma alternativa
sustentável para a Amazônia?



Questionando paradigmas

• A mineração nunca foi considerada uma opção de 
desenvolvimento da região Amazônica. Ao contrário, sempre foi 
estigmatizada como uma atividade predatória e ambientalmente 
incorreta.

• Na verdade, a mineração criteriosa pode atender a tudo o que se 
espera para o desenvolvimento da região:
• Possui alta densidade econômica;
• Cria condições para melhorar a qualidade de vida das comunidades locais;
• Responde ao interesse nacional face à inquestionável fertilidade mineral da 

Amazônia.
• É praticada sob concessão federal.
• É amparada em tecnologias adequadas ao controle e à recuperação ambiental.
• É atividade de longo prazo e internaliza o progresso.

Vamos demonstrar...



Produção mineral na Amazônia em 2017
(Metálicos, ANM, 2019)

• Principais minérios metálicos: alumínio, cobre, estanho, ferro, 
manganês, nióbio, níquel e ouro.

• Estimativa da movimentação de sólidos pela mineração em 2017: 
• Minérios: 343 milhões de toneladas brutas, ou 108 milhões de m³
• Estéreis:                                              199 milhões m³

Total removido:                                 307 milhões m³

• Este volume, se concentrado em um único buraco,  equivale a uma 
cava de 615 hectares com 50 metros de profundidade, ou uma área 
quadrada com 2.480 m de lado.



Uma fantástica concentração de valor

• Valor da produção:  US$ 12,7 bilhões (45,8 % da produção 
brasileira), produzidos em um espaço teórico de 615 hectares. 

• Algo como 20,6 milhões de dólares por hectare lavrado!

• Comparando: 1 hectare produz cerca de 3 t de soja, com cotação de 
US$ 370/t (2017), resultando em receita de US$ 1.110/ha, ou 
0,005% do que pode render a mineração na mesma superfície.

• Este exercício confirma a alta densidade econômica do recurso 
mineral: os 615 hectares potencialmente suprimidos pela 
mineração em 2017 equivalem a 0,09% da superfície total 
desmatada na Amazônia no mesmo ano (6.947 km²).



O exemplo da FLONA de Carajás

• A imagem é contundente! 

• Fora da área protegida pela 
mineração em Carajás 
praticamente não há mais 
florestas – devastadas pela 
ocupação desordenada

• A área total usada pela 
mineração é de 2% do total da 
FLONA


