1. Papel dos Serviços Geológicos
Nos países de economia de mercado, no qual destaco EUA, Austrália,
Canadá, Inglaterra o Papel dos Serviços Geológicos Nacionais é
fomentar a pesquisa e a mineração, ou seja, não tem participação na
prospecção ou exploração dos recursos minerais;
A Responsabilidade maior dos Serviços Geológicos Nacionais é
apontar para a sociedade quais são as potencialidades minerais e
recursos naturais em geral e auxiliar na mitigação de eventuais
desastres naturais, em um planeta dinâmico, em constante
transformação (ex. terremoto, enchentes, deslizamentos de terras,
mudanças climáticas, etc.).

2. Como o Setor mineral está organizado?

O que o minerador quer do Estado:
1. Que não mude a legislação com
frequência;
2. Que reconheça que a mineração é
uma atividade econômica peculiar;
3. Que produza mapas confiáveis,
levantamentos geofísicos e
geoquímicos.

3. Peculiaridades do Setor Mineral
▪ Nenhum país é autossuficiente em minerais e jamais o será;
▪ A distribuição dos recursos minerais no planeta não é uniforme,
uma vez que ela é consequência das características geológicas de
cada país;
▪ O Brasil é um importante produtor/exportador mineral, mas é
muito concentrado em minério de ferro, que representa 73% da
produção (Carajás-PA e Quadrilátero-MG);
▪ O Brasil depende do subsolo estrangeiro para várias substâncias,
como:platina, paládio, cobalto, enxofre, potássio, amônia,
fósforo;

4. Políticas Públicas na Pesquisa de Insumos para Fertilizantes

Quanto ao Fosfato
O Brasil tem potencial geológico elevado para descoberta de novos
depósitos, principalmente considerando as várias bacias
sedimentares nunca antes investigadas para este bem mineral e o
potencial existente para novos corpos magmáticos portadores de
mineralizações;
É necessário aprofundar o conhecimento geológico de áreas já
trabalhadas e investigar novas áreas com base em estudos
prospectivos prévios

4. Políticas Públicas na Pesquisa de Insumos para Fertilizantes

Quanto ao Potássio
Não existem substitutos para o KCl e o mercado de fertilizantes
potássicos no Brasil continuará crescendo devido a dinâmica do
agronegócio brasileiro, impulsionada pelo crescimento da
população e pela melhoria das dietas nos países em
desenvolvimento;
Faz-se necessário investimento estratégico em pesquisa mineral
em bacias sedimentares, distribuídas em todo território nacional,
com características similares a da Bacia do Amazonas, onde
associado ao grande volume de reservas ocorre minério de
potássio de alto teor.

5. Políticas Públicas na Pesquisa de Insumos para Fertilizantes
Quanto aos Remineralizadores e condicionadores de solos:
Prioridades da pesquisa no SGB-CPRM:

a) Em Estados da federação com forte vocação agrícola, apoiando o
agronegócio nacional, que responde por 35% do PIB nacional;
b) Em Objetos geológicos com maior probabilidade de ocorrência de unidades
de interesse agromineral;
c) Em Regiões com solos empobrecidos, onde há avanço considerável do
desmatamento, incluindo as áreas com assentamentos agrícolas, visando
dotar essas regiões de maior produtividade por área plantada. Ou seja, os
fertilizantes contribuem com o aumento da produtividade agrícola, ajudando
a preservar e proteger milhares de hectares de florestas e matas nativas.

6. Visão do SGB-CPRM em relação aos fertilizantes
▪ O Brasil precisa colocar em produção os depósitos já conhecidos
de potássio (Silvita - KCl).
▪ No curto prazo, será extremamente improvável descobrir um
depósito de KCl, fora das áreas dos depósitos já conhecidos de
Fazendinha (descoberto há 50 anos) ou Autazes (10 anos). Ou seja,
ambos estão na Amazônia.

7. Considerações Finais
• O SGB-CPRM se compromete a intensificar as pesquisas para
fosfato, potássio e remineralizadores/condicionadores de solos
nos próximos anos visando a descoberta de novos depósitos, em
sintonia com as diretrizes do PNF e PNM 2050;
• A disponibilidade (a preço mais acessível) e o uso adequado dos
fertilizantes podem se tornar uma ferramenta indispensável para
beneficiar agricultores com o aumento da produtividade, com a
melhoria da qualidade dos alimentos e a preservação do meio
ambiente.

7. Considerações Finais (continuação)
Outras ações importantes do SGB-CPRM visando diminuir a
vulnerabilidade no setor agrícola

Liderar um robusto programa de P,D&I, incluindo parte do PNF, com os
seguintes objetivos:
1. Extrair potássio e fósforo de fontes alternativas e disponíveis no país
tais como, potássio de silicatos (e.g micas) e fósforo (água do mar,
esgoto urbano etc.);
2. Imediato mapeamento agromineral do país em escala adequada e
que atenda ao investidor privado;
3. Ações coordenadas com investidores tentando transformar depósitos
de fósforo marginais em econômicos.
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