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ciais da prcdu~io mineral. t~m 5irlo permancntem~nt~ manifestada, 

nf:\o !:iÓ n o Hr a s I t , como (·:·'.IH IHIJ.il~Cl!:i F"•,:l.Í1E~'.·'.!:'. d o 1111.ll"ldO, ,·,01r CÍl'º!J\';\OS !:J()'"· 

vernamenta1s, pela ind~stria d~ •ninera~io e pela ~oci8dade em ge- 

l'" ,:\ I .. N,'i\t:; ri l t; i ma s déc:,,1.d:,.1;,. 'Jl'"l..lPC>S !5Clt: i a i s p1reClCUP,:\dc:i1;; CC:)lll a p1re, ... 

parte daqueles que tem arande interesse pelo ~ssunto. 

Os drgios 0overnamentais tem t ide a necessidade cie mensu 

rar e avaliar estes reflexos por distintas mot iva~5es, dependendo 

de sua inser~io no aparelho estatal .. Aqueles drgãos relacionados 

l seguran~a nacional estio interessados em saber quais s~o os re 

~lexos que uma eventual interrup~ão da produçio de um dado bem mi 

neral teria sobre a industria~ a economia e a de~esa nacional. A 

queles relac1onactos a inciu~tria de minera~io ~stio intEressados em 

conhecê-los para atravcis do manejo de estímulos fiscais e ~inan- 

ceiros tentar maximizar os re~lexos pcsit ivos da mesma .. 

relacionados ao meio ambiente estio preocupados em reduzir ou eli 

minar os possíveis reflexos negativos que a produ,io mineral possa 

vir a ter sobre outros recurses n~turais. Dessa mesma maneira, em 

maior ou menor grau. i possível identificar em in~meros outros ór 

gãos, uma certa expectativa em relaçio a produção mineral e seus 

r ef 1 e xo s .. 

A inci~stria de minera~io tem demonstrado interesse em 

saber quais sio os reflexos da produçio mineral, tendo em vista. 

vir a utilizi-los como argumento na defesa de suas reinvidica~Bes 

Junto ao poder executivo na busca de condiçSes especiais de impos- 



tos, tarifas ou outras vantagEns. e Junte ao poder legislativo em 

busca de mudanças no tocante a obrig~~5es lEgais e regulamenta- 

,~es .. 

A sociedade em geral e grupos ambientalistas em particu- 

lar. tem demonstrado intEresse em conhecer os reflexas eccn8micos 

e sociais da produtio miner31, particularmente, aqueles adversos, 

com R finalidade de pressionar a ind~stria de mineração e os or- 

gios reguladores a alterar as padrBes de operaçâc permitidos, vi- 

sande a sua elimina~io e com isso a preserva~io da qualidade am- 

biental. 

Dentro deste contexto~ que se pretende tentar desenvcl- 

ver algumas id,ias re~erentes a esses reflexos na esperan~a de 

contribuirmos para um avan~c de debate que muitas vezes~ travado 

por estes grupos interessados. 
,1 • j • 1 I 1° 1 ,~ :'~ 

Ne$se sentido, e apropriado ressaltar que, emborã, lnte- 

resses por a$pectos particulares dos reflexos da produ~~o mineral 

comportem in~rneras combina~aes possíveis, el~s sio resultantes da 

composição de três pontos de vista sob os quais o recurso mineral 
.. ~·' .•.. 

pode ser enfocado: corno recurso nacional, como recurso natural e 

como recurso industrial (Insumo). A sua vis~o como recurso nacio- 

nal tem predominado no discurso ligado as questles de defesa na~ 

cional, a de recurso natural nas posi~!es ambientallst~~ ·i1~·d;~ 
recurso Industrial no discurso empresarial. Dada a diversidade de 

recursos minerais existentes e as variadas sltuaç!es conJuntur~i~ 

e regionais a que estio submetidos. , possível selecionar argumen- 

tos para a defesa intransigente de cada uma dessas posiçies que, 

no entanto~ nio se sustentam quando~ aplicada ao conjunto de bens 

minerais e-de situa~~es especí~lcas as quais eles estão submeti~ 

dos. 



ela POPI.J.1ac;:â(J,. 

Se tomar~os com~ r~fcrincia o quadro uimportincia dos 

minerais na economia nacion~lu [1J ~Pr8sentado a seguir, podemos 

ter t.llll\:1. í d é í a :"1pr·c:'.(Íll\c\t:la do '11.lE n o r maí me n t e !SE ;::onsic!€1r'.:\ e o mo i n r- 

c!t.Í.i;;t:ri,:\ dr:,: m i n er a c ão (':'.. p1ro(j1.J.(.;:ã() m r n e r aI (':: O C'fl.!.(':: :;;r:t c on s t d er a c omo 

ind1stria de transformaç:5o ~e Gr!gem min2ral. Pele quadro re~eri- 

do, pode-se ver que em 1988 e valer 8~t imado da produção mineral 

brasileira atin9e US$ 8,4 bilh~es, snquanto que o valor da inci~s- 

t r i a d (~ t 1r a n s ·f·' o 1r ma e ã C) d e o ,r í ~H? m m I n E: r a 1 •.:~ ti (~ u '.3 '.f> ~ 0 0 b I l h 'ô' f? 5 h I n -·· 

cluem-se na produc;:io mineral. fundamentalmente ~s minas e pedrei 

ra s , e n ci u an t o q11e 11,:\ FWOdr.rç:füo das i nd1.Í.1;t1•· 1 ,:\S tl(e: t1ransfo1rm.;\1,~ão d e 

oriçJe:m m i n er al estão as f1.rndi(;Ões r-::- r(,d'ino d o s metais, incluindo o 

produtos químicos, etc. i conveniente notar que para gerar os US$ 

100 bilhSes de produtos transformados de origem mineral sio neces 

s,rios a util izaçio de US$ 4,5 bilhaes rle produ~io mineral impor- 

t: ad a , Na tabela da nProduçio mineral br3sileiran [1J. tambim a- 

presentada a seguir. tem-se a discrimina~ic de 11ue i composta a 

produçio mineral brasileira, excluindo a cal e o cimento que aí 

estio presentes e incluindo e petrdleo. 

Para verificar os.impactos econ6micos de uma ind~stria 

de uma forma mais precisa, t~m sido utilizada a matriz de rela~aes 

inter-industriais que indica os impactos a montante e a juzante de 

cada setor industrial em relaçio aos outros. Existem virias limi- 

taç5es , tanto de ponto de vista conceitua! como de ponto de vista 

operacional, para a utilizac;:io desta ticnica. O Brasil tem divul- 

gado os dados de sua matriz decorrido um longa período de tempo em 

rela~io a data de obten~io dos mesmos, e com uma agregaçio tal que 

requer uma reelaboração dos mapas de apuraçio para obter uma con- 



IMPORTÂNCIA DOS MINERAIS NA 
ECONOMIA NACIONAL 

* ( 1988 ) 

PRODUÇÃO 
MINERAL 

BRASILEIRA 
,ri,110,11.lHa.lNÔ, 
NIOIIO, CAULUI, 
HIULD,ETC. 

VALOR: 

VALOR ~PRODUCTO 
1NoúsT111• ot s INDUSTRIAS DE 1 1 PI e 
flWiSl"OIUUIÇlo RANSFCRMAç10 DE 

,INCLUIO: ORIGEM MINERAL. n VAL.OR: 
1 l"UN1>1Çlo. C091tlE,c;-.im>, ,RODU- 
1 IIEmc,. ETC. TOS CMMICOI, l"IEIITLI- UI$ HO,O 111111n 
I ZANTIES, ETC. 

1 VALOR" 1 
1 • 1 
1 U S $ 100,0 ••••••• 1 
1 1 
1 1 r-~----, ' 

lt RECICL.AGEM I : _ 1 1 
1 RECVPERAÇAO ••.. --- --- - _...J 
1 DOMESTICA DE I 
1 SUCATA 1 
f COlltE, ZINCO, 1 
I UTANHO,[TC. 1 L_.., .J 

1 Nl>ÚITltlA 
[lCTllATIVA 

INCLUSO: 
IIIINAS, 
"ED1t[IIIIAS, ______ .,. ETC. 

RECURSOS 
NATURAIS 
BRASILEIROS 

U 1$ •••• lllllh• 

r 

RECURSOS 
NATURAIS 
EXTERNOS 

IMPORTAÇÀO DOS 
BENS PRIMÁRIOS 
MINERAIS: 

_____ ••• ,tTIIÓLEO,C,lltvlo, 
ENlCOl"ltlE,!Tt: 

- VALOR: 

1 UI$ 4,S llllllt1 

IMPORTAÇÃO, DE 
PROO l1T'OS OUIMICOS 
E SUAS MANUFATU 
RAS: 

1.AÇO t; SUAS IJMS,CX:..t, 
At.1MN10, fElmLIZMTH, 
[TC. 

VALOR; 

EXPORTACÃ() OE 
BENS PRIMÁRIOS 
MINERAIS. , 
PRODUTOS QUIMI 
COS E SUAS MANU 
FATURAS:,. 
FENIO.,IIIAIIIUNES.Ai:D E 
suas LIGAS,m. 

VALOR: 
us$ 1,4 lilhhl 

~ US$ 1,7 lllllht 

Fontes: -INF~ME MINERAL 

-ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO IBGE 

• Oodos pr•límín'cres 



PRODuçio I\INERAL BRASILEIRA 
Uft I d.: 1 D00t 

SUBSTANCIA "INERAL 
PROOUÇÍO 8ENfFICIADI I VARIIÇiO PERCENTUAL 1 

;---------------------------------------------J 
1981! 1987 1988 1988-1987 

Águ1 "' nere1 ( 1) 7112.307 770.445 7'16.01!1 (3.c!) 
Alumínio (blUKltll) 8.463 8.750 8.083 (7, 8 > 
A111l•nto (fiHI) 204 213 208 (2.3) 
Areia rnaustrlil 2.739 2,566 2.613 1 .a 
8ar1ta 103 102 79 (22,5) 
eenton•t• 171 16'1 'º" (38 ,1) 
Beríl lo <ê!> 0,907 0,90'1 0,913 1, O 
Cal 4.909 5.300 5.50Q 3,8 
Carvio, 

met11úrg1co 1.416 982 1.139 19,4 
ener9ét1 co 6.025 5.800 5.8411 o.e 

C•ur 1111 B24 15 61 794 20, 1 
ChumDo (metal cont1ao> 14 12 14 Hl,7 e ,menta ê!S.527 25,550 25.330 C O, 9 > 
CaDre <111et11 cont1ao> "º "º 4'1 10,0 
Cromo <crao~ cont1ao> 131 136 180 17,8 
011mante <3) 625 522 533 2, 1 
Dlatomltl 20 33 . 33 - 
Enufre 271 313 322 2,9 
fst1nho <met•• cont1ao> 26 30 44 '16, 7 
ftldsPato <m1nér10> 93 99 140 411 ,4 
Ferro li:!8.'IÕS 13'1.497 • 145. 100 7,9 
fert.fosf.N1tur11s '1.509 "· 777 '1.872 (2,2) 
fluorlt1, 

grau icldo 53 58 54 (6,9) 
gr1u 111eta1úrg1co 31 31 35 12,9 

Gemu < •ll 3,888.000 11.292.000 12.203.000 8, 1 
GIPSlta (CilClnaaa> 201 ê!4B 275 11,8 
Graf I ti 28 31 32 3,2 
LÍtlO (5) 1 3 3 - 
~a9nes•t• Cc1Jclnada) 297 383 "º" 5,5 
"1nunês 2.499 t. 870 1 .B70 (10,7) 
Mie• <muscovtta> 2 2 2 - 
N1 ÓD1 O (ND O contido> 17 10 2D TOD,D 
Níquel <contido no m1nerto) 21 22 19 < 13,8) 
'Ouro <B)/(7> 23.382 35.780 56."1"17 57,8 
PotÍSSIO 10 37 511 51 ·"' Prat• (7) 101 .51"1 TlO ,395 124. 0111 12,4 
ou1rtzo 147 2D9 210 D,5 
Sil l l .600 3.600 3.02D (16,1) 
TIICO (mlnerio> soa 608 593 (2',) 
Tinta I o D,274 0,'146 O ,622 39,5 
Terras Raras 2 2 3 50.0 
T1tin10, 
. 11men1ta 75 123 1341 8,9 
. rutl lo 0,195 0,392 1 155,1 
Tungstênio 0,875 o,BDD 0,738 (7,7> 
Yerm1 cu 11 ta 14 17 16 <5,9> 
z,nco Cmetal cont,ao) 124 133 155 16,5 
Zi-rcôn I o . 13 18 28 55,8 

-----------------------------' --------------------~--------------------------------------------- ,. 
<1> un,aaae expressa em 1000 litros 
<2> Considerou-se como quantidade proauztda, quantidade eKportaa1 + consumld1 Internamente 
<3> un1oaae ••Prass• em 1000 quilates 
<"I> un101oe e•pressa em 1oao gramas 
<5> 1nc1u1 i111D119on1ta, espoau111ên10, e e t a t t t a e 1ep1ao11ta 
<8> Bruta <,nclus,ve g1r1mpo) + Deneflc1ada 
<7> uni aaae eKPress.i em qul I ograma 



Essas dificuldades tem impedido a ~ealiznçic 

de estudes cem essa finalidade. 

Das tentativas de ver•ficar ~ impacte eccn6mico da pro- 

dução mineral de outros países. a experiência do Canadtl desenvol 

vida através de várias projetos especí~icos de longo prazo para a- 

valiar cada Jmpactc7 tem sldc uma das mais bem sucedidas. Com a·-· 

paio financeiro de Governe Federal e da Assccinçio de Mineradores, 

centros 1 igados a universidades tem desenvolvido pesquisas no sen 

tido de mensurar esses valores e tem tido conc1us5es qu~ vale~ 

pena comentar no contexto de uma apreciação qualitativa da impor 

tincia dos minar3is na economia nacional ap~esentadc pelo quadro 

antericru 

O valor da produç~c mineral no Canadi em rela,io ao va 

lor da produ,ão total da economia tem variado de 5,4% em 19617 a 

470% Em 1966 e a 4,3% em 1973 C2J. No Brasilw conforme os dados 

apresentados pelo Sumtlrio Mineral esse valor tem sido de 3,4% em 

1983, 4,2 em 1985 e 2,2% em 1988. A participação da produ~ic mi- 

neral na expcrta~ão do país i outro importante efeito a ser ccnsi 

derndo e que no Brasil em 1987 foi de US$ it8 bilhaes representan- 

do 7% do valar totnl das exportaçaes brasileiras. Se .,\ este mon- 

tante for adicionado as exportaçSes da ind~stria de transforma~io 

de erigem mineral~ se atinge US$ 6,5 bilh5es representando 25% do 

total das exportaçaes. 

Embora nio se tenha dados precisos relativos aos inves- 

timentos realizados na produçio mineral~ a experiincia externa tem 

indicado que n ind~stria de minera~ffo tl uma ind~stria intensiva em 

capital e que o montante de capital investido tmndo em vista ovo 

lume de pessoal empregado tem sido superior a de outras ind~strias 

t~J. ide se supor que no Brasil estas características tambimm 
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estejam presentes. 

O impacte da produçic ~inernl sobre as receitas governa-. 

m (7: n t a i !:i n <J B 1'" a~. i 1 t: em i;; i d o m u i t <J b .:i. i : : <:) (:.~ m r r;;: 1 ,,\ (: ã o ·,,\ e> •.1 t 1·· ;,\ s r e e e í ·- 

tas até a visincia da nova Constftuiçic que extinguiu o IUM. Cem 

a nova sistemtltica da aplicação de ICMS e dcsvrcualt ie~u sobre o 

~aturamento 1 (quido das empresas de minera~ic, esse 

I 
ri a mer signlficatlvo, particularmente para nlouns 

l mp,,11: to p ,,\!:1s,,1.- 

rais CDNPM, IBAMA), governos estaduais e governes municipais. 

A experiência internacional tem d2mcnstradc tamb~m qu~ 

as medidas individuais dos diversos tipos de impactes, n~c ccnse- 

guem c3pturar a real dímensic de •mpacto total da min~raçio e da 

produção mineral na economia e a utilizaçic para e~eitc comrarati- 

vc do conjunte dessas medidas apr8senta muitas dificuldad8s a se- 

rem res<JlVida~;;u Da mesma forma, tem-se observado que cs reflexos 

da Produ~ão mineral varia significativamente d~ bem mineral para 

bem mineral R de projeto para projete. Por essa raz~o é reccmEn- 

dível um esfcr~o concentrado para a avaliaç3o det~lhada desses re- 

~lexos, caso se Pretenda a uti1iza~3o cios mesmos na determinaçic 

de diretrizes de políticas p~blicas" 

Os re~1exos aociais da produ~io mineral brasil~ira podem 

ser avaliados qualitativamente se tivermos em mente a participaç:io 

' 
dos bens minerais no atendimento das necessidades bisicas da popu- 

1 ac f:{o • Considerando que um dos atributos da vida humana é aquele 

relacionado a existência e que para a sua satis~aç:3o aio necessi- 

rios= Alimento (nutri~ia mínima)~ águn (água potivel e encanada); 

ar ~ r8ten~io de calor no corpo ( cuidados médicos primários, casa 

rcupas e energia); mecanismo de prote~5o da comunidade ( transpor- 

te, seguran~a pdblica, segurnnça nacional) fica muito clara a im- 

portãncia.dos social da produ~io mineralT particularmente no que 
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s~ refere a necessidade d€ casa~ transPcrts na qual a presen~a da 

produção minernl é bastante intens~. 

Levando em considera~ic que e déficit habitacional do 

Brasil é eGtimado ~m 10 milh;es de unidades habitacionais, e ob 

servando na ~igura a seguir a variedade de produtos minerais ne 

cessirios a construção de uma unidade habitacional, pode-se uva 

liar os re~lexos sociais que tem a praciuçio mineral brasileira em 

qualquer a~io que busque reduzir ns enormes disparidades sociais 

r2:{i::lt<,.~ntes n<à'. PClPUlaç:füo b r a a i Le i r a .. 

Se levarmos ainda em considera~io que na regiio metrClpo- 

1 itana de Sio P~ulo 43% da popula~io nio dispijem de serviço de co 

leta de esgoto, temos uma outra !lustra~ic da importincia gue terci 

a produção mineral caso Llistor~8es deste tipo venham a ser corri 

gidas. 

Finalmente. é preciso deixar também registrado que a e 

norme dívida social que o Brasil tem com a maior parte de sua po 

pulaçioT podErá em alguns casos ser mais facilmente pa9a se ao in 

v~s de subsidiarmos uma produ~io mineral anti-econ3mica interna. 

adquirirmos essa parcela de produtos daqueles países aonde as con 

diç;es de produçio são mais favorivets. 



sua casa vem da mineraçao 
'1 

\ 

1.... _ 

-@), 
SUBSrÂNCI/\ MINERAL EI.EMENlO 

Jj_:_Pia 
14 • Concra-f'i,o 

• Bnta c/01t ~drcgulho 
1~: fQrro ., 
ZQ, .4._Imaciio-F'un~º 
21 .. uadrias Janela ruunumu oüuAn.s ----- 

22 • Piso Óxido de Ferro ------ 
23 • Calha ~-L__ ~-- ~ - 

. ~ •.•. ._ •.• - . -~-,1 •>, 'I~~ .•• 



BIB!._~:Ot::)RAFiti 

Mineral. 1988. t11p. 

2- Nickel, P.E. et alli. Econcmic Impacts and Linkages of the 

Canadian Mining Industry. Center for Pesource Studies. 

Ontario, 1978. 139p. 

3- SUDELPA, Super1ntendincia 10 Desenvolvimento do Litoral 

Paulista. ABC da M1nera~iu - aspectos legais e tributirics. 

:1.986. i8p. 


