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A MINERAÇÃO VISTA PELA SOCIEDADE : UM 
CASO DE PAREIDOLIA? 

3 old-young-woman 

PAREIDOLIA: fenômeno Psicológico que faz com que um objeto seja percebido com 
formas ambíguas  



A PERCEPÇÃO AMBÍGUA DA SOCIEDADE 
 Os recursos minerais formam o alicerce da civilização e são 

responsáveis diretos pela qualidade de vida do ser humano. 

 Os produtos de origem mineral estão em tudo, em todos os 
lugares. No entanto, pouca gente se dá conta que a 
qualidade de vida das populações alicerça-se no uso de 
bens minerais.  

 No Brasil, a mineração tem fortes raízes históricas e 
culturais. 

 Apesar de sua relevância, a atividade mineral tem sido 
associada  apenas à riqueza fácil  e irresponsavelmente 
considerada por alguns setores da sociedade como 
incompatível com o desenvolvimento sustentado. 
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UM VIÉS PRÓXIMO DO PRECONCEITO... 

 A imagem pública da mineração tem sido castigada por esta 
visão distorcida e perniciosa.  
 

 Vez ou outra, a atividade mineradora ganha destaque na mídia e 
então há uma série de manifestações políticas, quase sempre 
refletindo um alto grau de  desconhecimento.  
 

 Ações políticas e leis são freqüentemente produzidas em total 
descompasso com a realidade econômica e social da mineração.   
 

 Transmitir à sociedade uma noção correta da abrangência e 
importância da mineração para a qualidade de vida das 
populações é um dos desafios que se impõe ao setor 
mineral e à Academia. 
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O MITO DA RIQUEZA FÁCIL 

 No ideário popular, mineração é sinônimo de riqueza 
fácil. Há uma associação quase subliminar com 
tesouros, aventura, ostentação.  

 A grande imprensa contribui para este viés cultural, 
confundindo garimpo com mineração e dando pouco 
destaque à indústria mineira . 

 Por sua vez, políticos e dirigentes públicos têm, também, 
dado inequívocos sinais de despreparo. 

 A formulação e discussão do Projeto de Lei 5.807/2013, 
o chamado novo marco regulatório da mineração 
proposto pelo Governo, é um exemplo de como este 
despreparo pode causar grandes males ao país.  
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A QUESTÃO AMBIENTAL 
 A atividade mineral tem sido equivocadamente considerada por setores 

da sociedade como incompatível com o desenvolvimento sustentado. 

 Esta visão distorcida provém de uma herança do passado, de um tempo 
onde os conceitos de sustentabilidade não eram considerados nos 
processos produtivos.  

 A moderna mineração brasileira tem dado exemplos de 
sustentabilidade, contribuindo para a preservação de ecossistemas que 
desapareceriam sem proteção. 

 Um expressivo exemplo é a província mineral de Carajás, uma das 
maiores concentrações minerais do planeta. 

 A mineração é uma alternativa eficiente para levar o progresso a regiões 
remotas com mínimo desgaste ambiental. 
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ONDE ESTÁ A MAIOR MINA DO BRASIL? 
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FONTE: ADIMB 

FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS 

De Carajás saem há décadas milhares de toneladas produtos minerais. As minas 
ocupam 2% da Floresta Nacional mantida pela mineradora.  
A imagem é contundente: fora da área protegida pela mineração, não há mais florestas, 
devastadas pela agricultura, pelo gado e pela extração de madeira, atividades até então 
responsáveis pela “colonização” da Amazônia.  



O SUL DO PARÁ  
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Breno A. Santos 



Os assentamentos do INCRA, feitos sem licença ambiental, são a porta 
de entrada dos desmatamentos na Amazônia 
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O NOVO MARCO LEGAL DA MINERAÇÃO 



APÓS MAIS DE 5 ANOS... 

CRIAÇÃO DA AGENCIA 
NACIONAL DE MINERAÇÃO  E  
DO CONSELHO MACIONAL DE 

POLÍTICA MINERAL 

NOVA LEGISLAÇÃO 
MINERAL 

AUMENTO DA CFEM 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE 
PESQUISA MINERAL - ABPM 

O Governo encaminhou à Câmara dos Deputados, em  18/6/2013, o 
Projeto de Lei (PL nº 5.807/13) que propõe nova forma de acesso ao 
sub-solo brasileiro,  cria a Agência Nacional de Mineração em 
substituição ao DNPM, e altera a forma e o valor da Compensação 
Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM),  além 
de outras providências 



O PL 5.807/13: O BRASIL FORA DA CURVA 

 

PONTOS CRÍTICOS 

 

REFLEXOS IMEDIATOS 

 

 O acesso ao subsolo se dará 
somente através de processos 
licitatórios, a critério do 
Governo. 

 

 

 

 A CPRM pesquisará e 
selecionará as áreas para leilões 

 

 

 

 Introduz o monopólio sobre os recursos 
minerais, exatamente como o do 
petróleo 

 Alija a iniciativa privada da seleção de 
alvos na exploração mineral.  

 Reduz o acesso ao sub-solo  a uma mera 
questão de pagamentos e garantias. Não 
há mérito para uso de tecnologia, 
talento, inovação e trabalhos prévios de 
prospecção para seleção de alvos. 

 Intervencionismo e discricionariedade 
 
 

 Retrocesso na CPRM, que retorna à sua 
configuração da década de 1970, 
incompatível com sua missão como 
Serviço Geológico 
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COMO LIDAR COM A BUROCRACIA? 
 De acordo com o projeto de lei, os requerimentos de pesquisa vigentes serão 

objeto de chamada pública, e os alvarás de pesquisa e requerimentos de lavra 
adequar-se-ão à nova legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 São 137.896 processos passíveis de serem absorvidos pela nova lei.  
Admitindo que apenas 20% sobrevivam às novas exigências (garantias, 
termos contratuais, etc), serão cerca de 27.500 contratos a serem elaborados 
pela nova Agência. Se assinar 5 contratos por dia útil, a Agência necessitará 
de 20 anos para dar cabo da tarefa, fora o tempo para realizar as chamadas 
públicas. Quando ocorrerão leilões ou chamadas públicas de novas 
áreas? 

 

Número 

de 

processos

%
Área onerada 

(km²)
%

Total de processos em tramitação 174.691 100% 2.128.600 100%

Requerimentos de pesquisa 55.562 32% 907.789 43%

Alvarás de pesquisa 71.010 41% 911.869 43%

Requerimentos de lavra 11.324 6% 36.001 2%

Concessões de lavra 20.950 12% 41.491 2%

Aguardando disponibilidade pelo DNPM 15.845 9% 231.450 11%



Com o estabelecimento do monopólio do Estado sobre os recursos 
minerais, em tudo similar ao monopólio do petróleo tal como hoje é 
exercido, haverá: 
 

• Fuga de investidores e empresas, redução drástica dos investimentos 
privados em pesquisa mineral. 
 

• Extinção das equipes de exploração mineral, com consequente 
desemprego no setor 
 

• Retrocesso na geração de informações geológicas básicas devido à nova 
missão da CPRM 
 

• Gigantesca burocratização 
 

A CONSEQUÊNCIA SERÁ A PARALISAÇÃO  DO SETOR MINERAL 
BRASILEIRO.    A GERAÇÃO DE JAZIDAS DEPENDERÁ DO USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS EM ATIVIDADE DE RISCO (PESQUISA MINERAL) 



A EXPLORAÇÃO MINERAL  NO BRASIL 
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ENCONTRAR JAZIDAS É UMA TAREFA ÁRDUA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FONTE: SYNERGIES ECONOMIC CONSULSULTING, 2009 
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EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL  
(2002 -2011) 

 

Alvarás de pesquisa 

 146.806 
 

 

Relatórios de 
pesquisa aprovados 

12.816 

 Portarias de Lavra  
3.178 

 

Requerimentos de pesquisa 
217.012 

 
6 % 

66% 

100% 

1,5 % 
 

FONTE: DNPM  

18 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE 
PESQUISA MINERAL - ABPM 



PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO DNPM  
(AGOSTO DE 2012) 
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Número 

de 

processos

%
Área onerada 

(km²)
%

Total de processos em tramitação 174.691 100% 2.128.600 100%

Requerimentos de pesquisa 55.562 32% 907.789 42,6%

Alvarás de pesquisa 71.010 41% 911.869 42,8%

Requerimentos de lavra 11.324 6% 36.001 1,7%

Concessões de lavra 20.950 12% 41.491 1,9%

Aguardando disponibilidade pelo DNPM 15.845 9% 231.450 10,9%



A MINERAÇÃO E O TERRITÓRIO NACIONAL 
( AGOSTO 2012) 
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Área (km²)
% Terr. 

Nacional

Território Nacional 8.514.876 100%

Onerada pela Mineração 1.897.151 22%

Aguardando disponibilidade pelo DNPM 231.450 3%

Reservas indígenas+Unidades de Conservação 2.555.745 30%

Área Livre para pesquisa mineral 3.830.530 45%



PESQUISAMOS MENOS QUE OS NOSSOS 
CONCORRENTES... 

Country Investment (US$ Millions) Area (km²) US$ / Km²
Canada 3.245 9.984.670 325

Australia 2.518 7.741.220 325

USA 1.674 9.826.675 170

Peru 1.195 1.279.996 934

Mexico 1.190 1.943.945 612

Chile 1.035 743.812 1391

Brazil 569 8.459.517 67
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Os investimentos em pesquisa  mineral  no 
território brasileiro são muito menores do 
que nestes países: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O BRASIL TEM BAIXA TAXA DE DESCOBERTAS MINERAIS 

AS PRINCIPAIS RAZÕES 
 

 CONHECIMENTO GEOLÓGICO DEFICIENTE 
 

 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL INADEQUADA  
 

  REDUZIDA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO 
 

  BAIXO INVESTIMENTO EM C&T&I 
 

  BAIXO INVESTIMENTO EM EXPLORAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE: 
 

  Custo Brasil (burocracia, licenciamentos ambientais, infra estrutura, corrupção) 
  Inexistência de instrumentos regulados de captação de  capitais de risco 
  Inapetência de capitais nacionais para a mineração 
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