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A Mineração deve trabalhar baseada nos seguintes 
princípios:

Somos responsáveis pelo nosso passado, 
pelos erros , pelos impactos atuais e futuros.

Não existe desenvolvimento sem mineração, 
mas nem por isso queremos a mineração a qualquer preço.

Alguns são contra a mineração, mas...
queremos ouvi-los para que possamos nos transformar e nos tornar 
menos impactantes.



Qual a imagem da mineração?

 Brasil colonial?
 Serra Pelada nos anos 80?



Ou a da moderna mineração?



ALGUNS NÚMEROS DO SETOR MINERAL

Volume de 
Produção

PIB da Indústria 
Extrativa 4,2%

US$ 34 bilhões
(2018)

Faturamento
+ de 2 bilhões de 

ton/ano

36% do saldo da 
balança comercial 

do Brasil

São US$ 29,9 bilhões em exportações e 
mais de 400 milhões de toneladas 
movimentadas nos portos brasileiros 
(2018)

180 mil 
empregos diretos

e + de 2 milhões 
indiretos

Fonte: CAGED/MDIC/IBGE/IBRAM

Área ocupada:

0,5% de todo 
território 
nacional



PRODUÇÃO MINERAL DO BRASIL
EM TONELADAS

BENS MINERAIS
Valores em 
toneladas

2017

Valores em 
toneladas

2016

Valores em 
toneladas

2015

Agregados Construção
Civil 420.000.000 452.000.000 519.000.000

Minério de Ferro 430.000.000 400.000.000 400.000.000

Bauxita 30.000.000 32.000.000 32.000.000

Fosfato 6.800.000 6.800.000 6.800.000

Manganês 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Alumínio Primário 1.000.000 962.000 962.000

Potássio Concentrado 460.000 460.000 460.000

Zinco Concentrado 230.000 230.000 250.000

Cobre 200.000 200.000 219.000

Liga de Nióbio 90.000 90.000 90.000

Níquel Contido 60.000 60.000 80.000

Ouro 95 93 82
Volumes estimados pelo IBRAM



87%

Além das 9.415 acima citadas, há ainda 1.820 lavras garimpeiras , 
13.250 licenciamentos (areia, cascalho e argila) e 830 complexos de 
águas minerais

MINAS EM REGIME DE CONCESSÃO DE LAVRA 

154 Grandes empresas > 1 
milhão ton/ano (2%)

1.037 Médias empresas ≤ 1 
milhão ton/ano > 100 mil 

ton/ano (11%)

2.809 Pequenas empresas ≤ 
100 mil ton/ano > 10 mil 

ton/ano (30%)

5.415 Microempresas < 10 
mil ton/ano (57%)

A mineração no Brasil é 
majoritariamente composta por 

micro e pequenas empresas 
(87%). Está presente em todo 

território brasileiro



INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL

Fonte: IBRAM 2018  Obs: Investimentos privados para mineração, exclui Petróleo e 
Gás



Vetor de desenvolvimento da  comunidade local

Os benefícios que aportam para as regiões são fáceis de serem destacados: 

• a modernização de sua infraestrutura econômica e social;

• a expressiva geração de renda e de emprego;

• o aumento da base tributável para os três níveis de governo; 

• a melhoria da acessibilidade aos mercados externos à região;

• a expansão da oferta de fatores locacionais especializados, principalmente de  mão-de-obra
qualificada e empreendedora, que irão facilitar a dinamização das economias locais no
médio e no longo prazo etc.



IMPORTÂNCIA DO BRASIL NA PRODUÇÃO 
MINERAL MUNDIAL EM 2019

Exportador Global 
Player

Exportador Auto-Suficiente
Importador/

Produtor
Dependência 

Externa

Nióbio (1°)
Min.Ferro (2°)

Vermiculita (3°)

Estanho
Níquel

Magnesita
Manganês

Calcário
Diamante Indust.

Cobre
Enxofre
Titânio

Carvão Metalúrgico

Potássio

Grafita (3°)
Vanádio (4º)
Bauxita (4°)
Caulim (7°)

Cromo
Ouro

Rochas 
Ornamentais

Tungstênio
Talco

Fosfato
Diatomito

Zinco
Terras Raras

Minerais Estratégicos
para a Balança Comercial Brasil

Fonte: USGS 2020
Elaboração IBRAM 2020



Mineração: uma indústria com muitos riscos...

Risco técnico geológico
Ambiente regulatório e nacionalismo de recursos
Alocação de Capital
Disponibilidade de infraestrutura
Licenciamento ambiental
Licença social para operar
Barragens de rejeito de mineração
Riscos operacionais
Risco Reputacional



Valores Exclusivos da Indústria Extrativa Mineral, não inclui Petróleo e Gás. A PMB é a soma de 
todos os bens minerais produzidos no país calculados em bilhões de dólares, metodologia IBRAM.

PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA (PMB)

Fonte: IBRAM Divulgação: Fev/2020    Obs: estimativa IBRAM 2020 
antes da pandemia do coronavirus no Brasil 
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Investimentos no Setor Mineral de 5 em 5 anos

Fonte: IBRAM Divulgação: Fev/2020
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30% dos 
investimentos 

previstos são para 
a região 

Amazônica



• Pelo menos 66 projetos anunciados.

• Os investimentos previstos para os próximos 5 anos podem superar US$ 40 bilhões, devido
a projetos de descomissionamento e descaracterização de barragens, ainda não
computados e outros pequenos projetos de investimento em tecnologias e otimização de
processos.

• Estima-se que serão gerados mais de 63.000 empregos diretos e indiretos.

• Os principais projetos são de cobre, ouro, zinco, bauxita/alumínio, minério de ferro,
fertilizantes e níquel. Outros diversos projetos como de manganês, expansão da CBMM
(nióbio), vanádio, titânio, estanho, lítio, calcário, granito e quartizito também estão
previstos.

• Nos estados:
• Na Bahia, os investimentos estimados são de pelo menos US$ 12,8 bi;
• Em Minas Gerais, de pelo menos US$ 10 bi;
• No Pará, de pelo menos US$ 7,96 bi;
• Em Goiás, de pelo menos US$ 800 milhões;
• No Mato Grosso, o projeto da Nexa de Aripuanã é de pelo menos US$ 1,5 bi;
• No Piauí, os investimentos estimados são de pelo menos US$ 1,6 bi.

Observação: os dados são referentes ao período anterior à 
pandemia, sem considerar seus impactos sobre adiamento de 
cronogramas e cancelamento de projetos.



Acesso da Mineração ao Território 
Legislação Brasileira e a Amazônia

• A mineração, por força da rigidez locacional depende e encontra condicionamentos
na regulamentação de outros atributos ambientais presentes no território.

• No Brasil não existe uma identidade absoluta de regulamentos para a atividade de
mineração em áreas sensíveis, prevalecendo restrição a estas áreas.

• “Áreas sensíveis”  Faixa de Fronteira; Cavidades; Territórios Indígenas, Unidades
de Conservação (UCs); Monopólio do Urânio.

• Potencial Mineral na Amazônia: a CPRM/SGB constatou centenas de ocorrências
minerais em áreas sensíveis na Amazônia  como exemplo: metais nobres, metais
não ferrosos e semimetais, e ferrosos  como ferro, manganês, níquel, estanho,
titânio, alumínio, cobre, cromo; molibdênio, tântalo, terras-raras e zinco. Ainda 
pedras preciosas, gemas e metais preciosos, como ágata, água-marinha, ametista,
cristal de rocha, diamante, ouro e turmalina; potássio  A reserva de potássio no
Amazonas apresenta grande potencial, sendo estimada como uma das maiores do
planeta. Porém, a maior parte do potencial mineral está contidas em territórios
indígenas.



Importância da Mineração

• O setor de mineração  notavelmente resistente diante de um cenário econômico
bastante catastrófico.  Supera o desempenho do mercado de ações de outros
setores.

• Sentimento econômico mais positivo  retomada da economia chinesa e
resiliência nos preços dos metais.  estima-se retomada expressiva no setor
mineral brasileiro, com investimentos e avanços econômicos em diversas
regiões.



Oportunidades para o Aperfeiçoamento  do Licenciamento
Ambiental

• Sistema de licenciamento ambiental específico para a atividade mineral.              
Esse modelo já existe para os setores de petróleo, gás, energia elétrica, uma vez
que todos são regidos pelo mesmo sistema de concessão pública.

• Seria seguramente uma solução viável levando em conta as diversas formas de 
atividade mineral: minério de ferro, ouro, manganês, bauxita e muitos outros.



1.000 
anomalias
100 alvos 
sondados

15 
depósitos 
minerais
4 jazidas
2 bons 
projeto

s
1 

Min
a

RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS MINERAIS

Capital de Alto 
Risco para a 

Pesquisa 
Mineral 

Fonte: IBRAM



Amazônia Azul

19



GEOLOGIA

• O Brasil não conhece seu potencial mineral – Precisamos retomar os investimentos 
em pesquisa mineral.

• Sem investimento não há como garantir novos projetos e empreendimentos, além 
da manutenção do volume de produção (exaustão de minas).

• Financiamentos para pesquisa mineral e etapas seguintes.
• Acesso ao mercado de capitais, para pequenas e medias empresas, com 

adequação da regras às peculiaridades dos respectivos empreendimentos.
• Criação e promoção de Fundo(s) de Capital de Risco para a Indústria de Mineração 

(investidores brasileiros e estrangeiros)



 Forte investimento, de longo prazo, em imagem e reputação do 
setor mineral;

 Desmistificação da mineração: Brasil tem que se assumir como 
potência mineral global;

 Isto tem que chegar às grades curriculares, ao ensino básico;
 Maior clareza no arcabouço institucional definição de políticas 

públicas, arrecadação e repasse de receitas, gastos/investimentos 
públicos];

 Planejamento do desenvolvimento regional: integração da 
mineração às políticas nas três esferas;

 Novos arranjos inovadores de parceria entre os agentes privados 
& públicos;

 Criação de novos espaços de diálogo multi-stakeholders

Estímulo à Pesquisa
Conclusões (1)



Estímulo à Pesquisa
Conclusões (2)

• Fortalecer e agir com parceria com os órgãos governamentais reguladores. 
(MME/SGM e ANM). 

• Fortalecer CPRM – Serviço Geológico do Brasil.
• Oferecer segurança jurídica para atrair investidores.
• Dar acesso a novas áreas para mineração.
• Aperfeiçoamento do Licenciamento Ambiental.
• Acesso ao mercado de capitais, para pequenas e medias empresas, com 

adequação da regras às peculiaridades dos respectivos empreendimentos.
• Criação e promoção de Fundo(s) de Capital de Risco para a Indústria de 

Mineração (investidores brasileiros e estrangeiros)



Obrigado !


