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1. INTRODUÇÃO 1 

1 

Os participantes do 34° Congresso Brasileiro de Geologia (Goiânia, 
outubro de , 19S6), tomaram conhecimento de propost:as apresentadas 
pela CONAGE - Coordenação Nacional dos Geólogos, para a nova 
Constituição, assim como dos resultados da pesquisa de opinião 
executada entre os seus associados pela SBG - Sociedade Brasileira 
de Geologia, sobre o mesmo assunto. Duas surpresas ocorreram então: 
a primeira, quanto ao conteúdo em si das propostas da CONAGE, face 
ao pretenso alcance das mesmas, divulgadas inadequadamente em nome 
dos geólogos, e a segunda, quanto à relativa desuniformidade de 
tendências entre tais propostas e os resultados da pesquisa de 
opinião da SBG. Ressalte-se que, apesar destes conflitos de 
tendências, a CONAGE seguira os seus rituais estatutários no 
.período de formulação das suas propostas. 

,, 

i- ,. 1 
Por outro Lado , ape s a r da SBG reunir outras classes profissionais 
além dos geólogos, estes compõem uma maioria absoluta do seu quadro 
social. O índice de respostas à pesquisa de opinião da SBG, 
estatisticamente, foi, dos mais expressivos: 31% em 2. 760 consultas 
(72% dos quais geólogos), contra uma s.mostragem que usualmente é 
considerada satisfatória com porcentagens menores que 1%. 

Concretamente, portanto, pode ser inferido que os resultados da 
pesquisa da SBG são significativamente ma i s representativos das 
tendências de opinião dos geólogos do que os resultados obtidos 
pela CONAGE, via estatutária. 
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As opiniões aqui apresentadas são pessoais. 
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Considerandd a relevante importância do assunto, as sugestões dos 
geólogos para a Constituinte nAo podem se esgotar nem nas propostas 
da CONAGE, nem na enquete da SBG. O debate está em curso, devendo 
ser exaustivamente praticado até a elaboração da nova Constituição, 
não só entre os geólogos, como também em todas as demais Entidades 
envolvidas com o setor mineral. 

' 

É aqui assumido que a ~conornia brasileira permanecerá alinhada a um 
sistema de livre iniciativa, convivendo com a participação estatal 
em atividades produtivas localizadas. Tal sistema, portanto, tem 
como suporte a eficiência empresarial, o que entra em choque com 
teses destinadas a congestionar ainda mais a economia brasileira 
pela presença estatal. Numa época em que China e URSS abrem a 
economia na busca de eficiência e produtividade, inclusive na área 
mineral, a 1 retórica estatizante, no minimo, necessitaria ser 
reavaliada. 
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Com a apresentação deste trabalho, pretende-se reabrir questões 
para reflexão e debate, de tal forma que proposições colocadas em 
nome dos geólogos, estejam ajustadas e consolidadas de acordo com 
as verdadeiras tendências do pensamento da categoria. 

Deve também ser ressaltado que, embora o assunto se refira a 
propostas para a Constituinte, é possível que parte do que será 
aqui tratado não seja matéria constitucional e, sim, para 
legislação especifica. A intenção foi discutir as questões básicas 
do setor mineral que foram objeto das proposições da CONAGE e da 
pesquisa de opinião da SBG. 

Antes da abordagem propriamente dita, serão sucintamente revistas 
algumas caracteristicas inerentes ao setor, já que este é o 
ambiente em discussão. Neste exame, o mais recente Anuário Mineral 
(1985) foi a fonte de dados estatisticos oficiais sobre o setor 
mineral brasileiro. São feitas algumas comparações com o Canadá 
porque este país também possui dimensões continentais, apresenta 
marcantes similaridades geológicas com o Brasil, e o aproveitamento 
dos recursos minerais tem tido expressivo significado para o seu 
desenvolvimento. 

Apesar das op1n1oes aqui apresentadas serem 
pessoal dos autores, este trabalho foi 
contribuição de Uin grande número de colegas da 
através de críticas e sugestões. 

da responsabilidade 
enriquecido pela 

área de mineração, 

2. CARACTERÍSTICAS DO SETOR 

Alto Risco 

Os depósitos minerais são cada vez menos achados, e, sim, 
descobertos, tendo valor zero enquanto permanecem ocultos no 
subsolo. Eles só passam a ter algum significado econômico quando 
são descobertos e, ainda assim, se puderem ser aproveitados, ou 
seja: os depósitos possuam reserva e qualidade satisfatórias, sejam 
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lavráveis sob o ponto de vista de engenharia, tenham tecnologia 
adequada de processamento, além de mercado e preços favoráveis, 
para que a avaliação financeira das alternativas para colocá-los 
em produção feJam suficientemente remuneradoras. 

'( 
Salvo exceções, as descobertas ocorrem pelo criativo, sistemático e 
persistente trabalho dos geólogos, atuando a serviço de uma 
iniciativa de alto risco. Embora os indices do sucesso na busca de 
depósitos minerais (exploração) sejam variáveis, é usualmente 
assumido que de cada cem alvos, somente um a dois resultem em 
descobertas produtivas. 

' 
j.:, 

No Brasil, apenas a partir de meados da década de 60 foram 
iniciadas as primeiras campanhas profissionais sistemáticas na 
busca dos depósitos minerais (não incluidos petróleo, gás, urânio e 
carvão). Tais investimentos eram, então, feitos exclusivamente por 
empresas estrangeiras, com tradição no setor, e resultaram em 
significativas descobertas na região amazônica: ferro e manganês-em 
Carajás, e bauxita no Trombetas e em Paragorninas. A partir de 1971, 
com· a criação da DOCEGEO - Rio Doce Geologia e Mineração, 
subsidiária da CVRD - Cia. Vale do Rio Doce, passou-se a ter também 
a participação brasileira na busca sistemática de depósitos 
minerais. 

O sucesso na exploração mineral é aferido pelo número e qualidade 
das descobertas, e é proporcional à competência, intensidade e 
volwne dos recursos destinados a tais atividades, além de depender 
também do fator sorte. 

Aos níveis internacionais, são considerados orçamentos de risco de 
médio porte, entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões por ano, e de 
pequeno e grande porte, os que estiverem, respectivamente, abaixo 
ou acima desta faixa. Estima-se que no Brasil, em 1986, contou-se 
com dois orçamentos de grande porte, dois ·a três de médio porte, e 
os restantes seriam de pequeno porte. 

!/ 

Os prazos entre a busca de um depósito mineral e a sua entrada em 
produção, em geral são superiores a oito anos, e ele só será 
perfeitamente conhecido quando estiver exaurido, desde que tenha 
sido operado de forma controlada. 

Levando em conta que as etapas de risco se relacionam às etapas 
iniciais para a finalidade extrativa, é oportuno enfatizar que, 
para ser corretamente avaliado, o componente risco em projetos 
minerais, deve ser também devidamente situado. Os gastos nas 
etapas de risco elevado, são significativamente inferiores aos 
investimentos em desenvolvimento de minas, ou seja, os nfve í,s de 
risco e de investimento caminham em direções opostas. 

Investimentos 

Em 1986, estima-se que tenha sido investido no pais algo em torno 
de US$ 75 milhões em risco, na busca de depósitos minerais 
(excluídos petróleo, gás e urânio), o que representa cerca de 4 
vezes menos das estimativas de investimento com o mesmo objetivo no 
Canadá. Do total investido em risco no Brasil, aproximadamente 36% 
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foram executados por empresas estrangeiras (maioria de capital 
estrangeiro) e os 64% restantes por empresas brasileiras. Entre os 
investimentos nacionais, cerca da metade referiu-se a empresas 
estatais e• a outra metade a empresas privadas. O perfil das 
empresas com investimentos em exploração mineral no Brasil, em 
1986, seria então, por origem do capital: 36% estrangeiras, 32% 
estatais e ~2% nacionais privadas. 

Na área de desenvolvimento e ampliações de capacidades produtivas, 
foram investidos no Brasil, em 1984, aproximadamente, US$ 370 
milhões (não incluidos petróleo, gás e urânio), representando cerca 
de 5,5 vezes menos do que era previsto investir com a mesma 
finalidade no Canadá. Tem-se, atualmente, no Canadá, quatorze novos 
projetos para ou~o em fase de pré-produção, somando uma capacidade 
adicional da ordem de 25t ouro/ano, em operação até 1988. 

Do total investido em desenvolvimento e ampliações no Brasil em 
1984 (excluidos petróleo, gás e urânio), aproximadamente 10% foram 
executados por empresas estrangeíras e os 90% restantes por 
empresas brasileiras. O perfil das empresas nestes investimentos 
seria aproximadamente o seguinte, por origem do capital: 10% 
estrangeiras\, 55% estatais e 35% nacionais privadas. 

' ' 
Mão-de-Obra ' 

/' 

Quando tra\ada isoladamente, a indústria mineral emprega um 
contíngente relativamente reduzido de mão-de-obra. Estima-se que, 
em dezembro de 1984, estavam formalmente empregados cerca de 100 
mil pessoas em exploração, lavra e beneficiamento mineral (nã o 
incluídos petróleo, gás e urânio). O número de geólogos atuando em 
exploração mineral no Brasil em 1986, pode ser avaliado em torno de 
quatrocentos (não incluídos petróleo, gás, urânio e carvão). 

i, 

Por ser uma ,indústria de base, a mineração possui expressivo poder 
de alavancagem de outras atividades produtivas que dependem de 
insumos minerais, como a siderurgia, metalurgia, construção civil e 
quimica. Assim sendo, quando levadas em conta tais atividades, a 
mão-de-obra resultante passa a ser intensiva. 

1· ., Localização 

Os depósitos minerais estão onde estão, não havendo, portanto, 
alternativas de localização para o desenvolvimento de uma mina, ao 
contrário das demais atividades industriais. Este singular aspecto 
locacional confere à mineração qualidades desenvolvimentistas 
regionais, descentralizadoras e integradoras de regiões invias. 

Queira-se ou não, a indústria de aproveitamento de recursos 
minerais apresenta uma característica marcadamente internacional, 
como consequência da distribuição irregular das jazidas no globo 
terrestre. Nenhum pais pode dispensar a utilização de minerais 
produzidos fora de suas fronteiras e, neste sentido, é marcante o 
exemplo japonês, que desenvolveu a economia sem contar com matérias 
primas minerais no seu território. 
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O Brasil, como os demais paises, necessita também de minerais 
produzidos fora de suas fronteiras, sendo fortemente dependente de: 
petróleo, carvao mecalúrgico, potássio, enxofre, cobre, alumínio 
(alumina), zinco, prata, molibdénio, cobalto, platina, vanádio, 
chumbo, etc .. Tal dependência foi representada por US$ 9,5 bilhões 
CIF de importações de bens primários em 1984. O coeficiente de 
dependência 1externa brasileira de bens minerais primários em 1984 
foi de 55%, ou 22%~ se excluido o petróleo. 

Dentre as substâncias anteriormente mencionadas prevê -se que, no 
principio da próxima década, o pais possa ter reduzido a 
dependência externa de cobre e ser auto-suficiente em vanádio, 
através da mobilização das reservas de Caraj ás e de Maracás (BA), 
respectivamente. 1,, 

!, 

Exaustão e Substituição 

Rápidos e revolucionários avanços tecnológicos têm levado A revisão 
de alguns conceitos tradicionais sobre recursos minerais. 

Um dos mais significativos destes conceitos, frequentemente 
utilizado para ressaltar a importância dos bens minerais, 
caracteriza-os como recursos finitos, sujeitos, portanto, à 
exaustão. Embora a exaustão mineral seja uma característica óbvia, 
a sua importância passou a ser relativa, devendo ser avaliada sob 
um ponto de vista mais atual: os metais ficaram sujeitos à 
substituição, não só entre si, como por outros materiais. Assim, 
por exemplo: o cobre e o estanho vêm sendo substituídos pelo 
alumínio, sendo que o cobre, também pelas fibras óticas; o aço, 
algumas ligas e metais, por plásticos especiais (polimeros); 
algumas ligas, pela cerâmica avançada. A reciclagem dos metais é 
cada vez mais intensa. 

O desenvolvimento de tecnologias para· tais substituições é 
incentivado pela eventual escassez de . determinados metais, por 
mercados cartelizados, por preços acima de limites aceitáveis pelos 
compradores, pela concorrência num mercado tradicionalmente 
vendedor, etc, 

Desta forma, 
perderem uma 
tornar bens 
verdade , mas 
utilizados. 

os recursos minerais que estiverem disponiveis e 
adequada oportunidade de aprovei taniento, poderão se 
subvalorizados a obsoletos. Não serão exauridos, é 

também poderão deixar de ser economicamente 

., 

Apesar de ciclico e exceto para alguns metais especiais, como por 
exemplo o ouro (lastro de moeda), o mercado internacional de 
minerais e metais é, em geral, nitidamente vendedor, quando 
examinado por períodos de maior abrangência. Esta tendência 
declinante decorre das forças de substituição, da participação 
social do Estado na produção de alguns metais (particularmente o 
cobre), e do incentivo permanente ao desenvolvimento de novas 
minas, por parte de conswnidores desprovidos de fontes minerais 
cativas, Em moeda constante, por exemplo, o minério de ferro tem 
hoje um preço que é cerca da terça parte do que era há trinta anos. 
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Não devem, ainda, ser menosprezados os desenvolvimentos 
tecnológicos pa~a novas descobertas de jazidas, nem as 
potencialid~des Lrasileiras, pois a busca por depósitos minerais no 
Brasil é mu~to recente. Carece de consistência, portanto, a tese de 
restringir o a~roveitamento racional de recursos minerais no pais 
por temor à exaustão. 

Participação Governamental 

1· 

1

, 
·, 
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Nos sistemas de livre iniciativa, a participação governamental no 
setor é marcadamente dirigida para a elaboração e implementação da 
poli tica mineral, ao aperfeiçoamento, fiscalização e controle da 
legislação, ,à fiscalização e controle da produção, assim como ao 
seu f'omerit.o., através da execução de levantamentos geológicos 

1 

básicos e ao desenvolvimento de pesquisas tecnológicas em centros 
apropriados. Tais elementos se constituem em suportes 
indispensáveis para as atividades produtivas do setor. 

A elaboraçã6 e consecução de urna poli tica governamental para o 
setor mineral, não tem sido uma prática muito frequente no Brasil. 
Raramente as autoridades têm mostrado sensibilidade e empenho na 
utilização da mineração como propulsara de considerável potencial 
para o desenvolvimento do pais. 

',· 
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A legislação mineral brasileira, apesar de necessitar de ajustes; é 
considerada de boa qualidade pelos profissionais do setor, Ocorre, 
porém, que, a exemplo de muitas outras legislações brasileiras, não 
é cumprida a contento, em decorrência dos periodos de trevas a que 
o pais é periodicamente submetido. O DNPM ~ Departamento Nacional 
da Produção Mineni.1, Órgão governamental encarregado desta 
legislação, há mui to acha-se desprovido de condições minimas para 
oesempenhar convenientemente o papel que lhe compete. 

São vários os Órgã~s envolvidos com levantamentos geológicos 
básicos e, além dos recursos destes Órgãos serem insuficientes, 
quando examinados isoladamente, são também deficientemente 
aproveitados. O uso destes recursos é descoordenado e inapropriado, 
já que ocorre duplicidade de trabalhos e a qualidade do material 
produzido e colocado à disposição dos usuários, frequentemente 
deixa a desejar. A inexistência de cartografia geológica básica em 
escalas compative is, em mais de 80% do território nacional, é um 
dos parâmetros do que tem sido a indiferença ou ineficiência do 
Estado, no que diz respeito ao cumprimento das suas tarefas no 
setor. 

:i 
1~ 

No campo da pesquisa tecnológica, tem•se centros governamentais 
esvaziados, numa época em que revolucionários avanços estão 
acontecendo no mundo, com incrível rapidez, na área da tecnologia 
de minerais e de metais. 

Contrastando com esta atuação tímida e pobre, a participação 
governamental brasileira tem sido marcante nas áreas produtivas: 
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PETROBRÁS (petróleo, gás, potássio, fosfato, salgema e ba r í.t.ae ) , 
CVRD (ferro, manganês, fosfato, ouro, titânio, bauxita, alwnina*, 
alumínio e cobre*), SIDERBRÁS (ferro, manganês, carvão, calcário e 
dolomito), B~DES (fosfato e cobre), NUCLEBRÁS (urânio, monazita, 
llmenita, rutilo e zirconita), CRM (carvão), etc. Destas, a CVRD 
tem se destacado, tendo conseguido embasar o seu sucesso nas 
operações em área de acirrada competição internacional, como a do 
minério de ferro, mantendo-se independente dos cofres públicos. 

Produção e Comércio 

O valor da PMB-Produção Mineral Brasileira em 1984, foi de US$ 8,9 
bilhões, co~respondendo a: 4,2% do PIB-Produto Interno Bruto, 
US$ 1.045/km e US$ 67jhabitante. Petróleo e gás contribuíram com 
62%, que, somados ao ferro, ouro, estanho, fosfato, calcário, 
alumínio, carvão, pedras ornamentais (granito) e manganês, 
representaram 92% do total. 

No Canadá, a participação do valor da produção mineral no 
respectivo PIB, atingiu 13% em 1984. Para que indices deste porte 
possam ser também atingidos no Brasil, é imprescindível a atração 
de significativos capitais de risco para o setor. 

Tendo por base urna amostragem das cem maiores empresas do setor 
mineral, executada pelo CNPq, em torno de 8% deste valor da PMB foi 
originado de Cias .. estrangeiras (maioria de capital estrangeiro) e, 
os 92% restantes, de empresas brasileiras. O perfil das empresas 
foi aproximadamente o seguinte, por origem do capital: 8% 
estrangeiras, 77% estatais e 15% nacionais privadas. Excluidos 
petróleo e gás, áreas de monopólio estatal com significativo peso 
no valor da PMB, a participação das empresas estrangeiras seria de 
21%, e a das brasileiras, os 79% restantes. O novo perfil seria 
composto da seguinte forma: 21% estrangeiras, 39% estatais e 40% 
nacionais privadas. 

1 
1 

O Brasil ·exportou US$ 7, 2 bilhões FOB em 1984, entre bens minerais 
primários (26%), manufaturados (69%) e compostos químicos (5%), 
correspondendo a 27% do total das exportações do país. As 
exportações de petróleo, sob a forma de manufaturados e compostos 
quimicos foram significativas, correspondendo a 29% do valor das 
exportações do setor. 

Minério ·de ferro representou 85% das exportações primárias, 
juntamente com a bauxita, somaram 91% dos primários. Ambas as 
sAo lideradas pela CVRD. 

que, 
áreas 

l· 
Entre as exportações de manufaturados, as de ferro e de petróleo 
representaram 79% do valor, que somadas às de alumínio, estanho e 
nióbio, ating•ram 91% dos manufaturados. t- '\ 

•I 

1 Quanto às expo r t rçõ e s de compostos químicos, os 
representaram 76% Jo valor. 

de petróleo 

* Em desenvolvimento 
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No mesmo ano, foram Lmpo r t ados US$ 9, 5 bilhões CIF, resultando num 
saldo negativo de US$ 2, 3 bilhões. Do total importado, petróleo 
cor~espondeu a soi do valor. 

Tem-se o seguinte sumário do panorama de produção e comércio do 
setor mineral brasileiro, em 1984, em confronto com o do Canadá: 

/: 

i: 
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Indicadores em 1984 Brasil Canadá 

Valor da PM (US$ bilhões) 8 9*l 43,1*2 ' PM no PIB(%) 4,2 12,9 
PM/Km2 (US$) 1.045 4.323 
PM/Habitante (US$) 67 1. 690 
Exportação FOB (US$ bilhões) 7,2 p 2s,s*3 
Exportação no Total das Exportações (%) 27 25 
Importação CIF (US$ bilhões) 9,5 p 13,5 
Importação no Total das Importações (%) 62 18 
Saldo Comercial (US$ bilhões) (2,3) 15,3 

*3 

Petróleo, gás, ferro, ouro, estanho, fosfato, calcário e 
aluminio - 87% do valor (em ordem decrescente). 
Petróleo, gás, carvão, ferro, zinco, cobre, ouro, níquel e 

urânio - 87% do valor (em ordem decrescente), 
- 55% em bens primários, incluido petróleo. Excluido petróleo, a 

exportação em primários seria de 21%. 
- Previsão. p 

Exportação de Bens Primários 

Conforme observado no item anterior, o Brasil não pode ser 
caracterizado como um exportador de produtos minerais primários, 
mas sim de manufaturados e de compostos quimicos, e a quase 
totalidade do valor das exportações dos primários é liderada por 
empresa estatal. 

Dois pontos devem ainda ser ressaltados sobre a questão da 
exportação de bens primários: 

1~ A mão-de-obra cara, a energia escassa e as severas leís de proteção 
ambiental nos paises industríalizados, sAo fatores que, nas trocas 
internacionais, estimulam a crescente priorização dos mesmos pelos 
setores de ponta, que requerem tecnologia avançada e, obviamente, 
de dominio restrito. Assim sendo, o fato de se exportar materiais 
primários ou transformados, não é necessariamente um fator 
decisivo, numa avaliação sobre a conveniência da exportação de um 
determinado bem mineral. Antes disso, seriá mais racional verificar 
se o valor agregado no preço do manufaturado exportado, é 
suficientemente remunerador ou não, já que, além da matéria prima 
mineral, estarão sendo também exportadas mão-de-obra e energia 
(muitas vezes subsidiada), além de um produto mais limpo em termos 
ambientais. 
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2R Cada bem mineral possui características próprias de mercado. 

Dificilmente, por exemplo, os exportadores brasileiros de minério 
de ferro, poderiam impor a venda de produtos manufaturados de 
feiro, ao invés do produto primário, pois este é um material de 
oferta abundante, com um vigoroso mercado transoceânico. Situação 
diferente, contudo, ocorre com o nióbio, cuja estrutura de mercado 
é fortemente concentrada na CBMM - Cia. Brasileira de Metalurgia e 
Mineração. Isto possibilitou que, esta empresa, conseguisse impor 
ao mercado produtos progressivamente mais nobres e há alguns anos 
deixou de comercializar concentrado de nióbio. 

1· 
1: 
'' !' 

3. AS PROPOSIÇÕES DA CONAGE E A PESQUISA DE OPINIÃO·DA SSG 

3.1 Resumo 

As proposições da CONAGE somente em parte correspondem à opinião 
dos geólogos, da , forma em que esta opinião foi manifestada na 
pesquisa realizada pela SBG. Algumas das proposições da CONAGE, em 
questões da mais alta relevância, entram em choque com a opinião 
dos geólogos. Por outro lado, os geólogos opinaram sobre 
importantes questões, não consideradas nas proposições da CONAGE. 

A. Questões Sintonizadas com a Opinião dos Geólogos 

Recursos minerais como bens da União (CONAGE - SBG); 

' 
Manutenção da distinção entre solo e subsolo (CONAGE - SBG); 

Percentuais e aplicação do IUM (CONAGE - SBG); 

Monopólio estatal dos minerais radioativos (CONAGE - SBG); 

Os bens minerais como recursos para atendimento priori tá rio das 
necessidades internas (SBG); 

Reserva de mercado para substâncias com mercado regionalizado e 
tecnologia absolutamente disponivel no pais (água mineral e rochas 
industriais) - (SBG); 

Garimpagem tratada em lei (SBG); 

Mineração em terras indígenas, ainda que sob controle (SBG); 

Levantamentos geológicos básicos como obrigação da União (SBG); 

Soberania pela correta gestão do património mineral do pais (SBG), 

B. Questões da CONAGE em choque com a Opinião dos Geólogos. 

Participação do capital estrangeiro (a CONAGE obstrui e os geólogos 
aprovam, ainda que controladamente); 

Instituição de monopólio estatal sobre quaisquer bens minerais (os 
geólogos são contrários .à figura da estatização); 

<; 
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Maior abrangência para o monopólio estatal do petróleo (os geólogos 
preferem mantê·lo nos niveis atuais). 

C. Os Ge6logos não Opinaram 

As questões abaixo foram propostas pela CONAGE, sem que se conheça 
a opinião dos geólogos sobre as mesmas. Os autores deste trabalho 
consideram·nas altamente negativas para o setor (reprimem e 
sobretaxam a atividade produtiva): 

Mudança de concessão para contrato de lavra; 

Pagamento de indenização pelo direito de lavrar, pelos mineradores; 

Obrigação de aplicação de lucros advindos da mineração em 
atividades não minerárias, pelos mineradores; 

Descentralização para legislar; 

Imposto sobre a importação de minerais; 

.3.2 As Propostas 

Recursos Minerais como Bens da União 

Nas proposições da CONAGE, os r ecur sos minerais pertenceriam à 
"Nação Brasileira, de forma inalienável e imprescri tivel". Isto de 
alguma forma, coincide com a opinião dos geólogos, já que urna 
significativa maioria das respostas à pesquisa da SBG (88,2%) 
recaiu sobre a explicitação, na nova Constituição, dos recursos 
minerais como bens da União. 

A CONAGE, porém, associou a esta proposição uma idéia polêmica e 
não abordada na pesquisa da SBG: 

Mudança do regime de concessão para contrato de lavra, "por tempo 
determinado e nunca superior a 25 anos". Esta é uma questão que 
deveria ser melhor avaliada, especialmente a partir do momento que 
os recursos minerais passassem a ser, explicitamente, pertencentes 
à União. Racionalmente, quais as vantagens na mudança proposta pela 
CONAGE? A figura da concessão não permitiria uma atuação 
fiscalizadora mais decisiva do Estado? 

A Jazida e o Proprietário do Solo 

A CONAGE propõe a manutenção da distinção entre solo e subsolo, em 
termos de propriedade, o que coincide com a opinião dos geólogos, 
at ravé s da maioria absoluta das respostas (56, 6%) da pesquisa da 
SBG. Esta distinção é, evidentemente, benéfica para o setor. ,, 
Sobre taxação 

1 
A CONAGE p r'opõe que as empresas de mineração paguem urna 
"indenização à União pelo direito de lavra do bem mineral", sob a 
justificativa de que os mineradores em nada contribuiram para a 
geração das jazidas, já que as mesmas são resultado dos processos 
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geológicos. Propõe ainda que as empr~~ns de mineração apliquem 
parte dos 1 uc ros gera dos com aproveitamento de bens minerais em 
atividades não relacionadas com a mineração, nos municipios em que 
estiverem localizadas as respectivas minas. 

Estas questõ~s não foram abordadas na pesquisa da SBG, devendo ser 
observado que: 

É incompreensivel que, profissionais da área mineral, recomendem 
taxações adicionais sobre um setor já suficientemente carente de 
atrativos e tão aquém das suas potencialidades no processo de 
desenvolvimento do pais. 

/.' 
t. 
\ 

Embora os mineradores não contribuam para a geração 
estas apenas começam a ter algum significado 
descobertas, o que só acontece quando é decidida a 
recursos em atividades de elevado risco. 

das jazidas, 
quando são 

aplicação de 

iJ 

A mineração é uma atividade finita, e corno compensação ao impacto 
desta caracteristica junto às comunidades locais, são também 
recolhidos impostos municipais. Independentemente de tais impostos, 
são gerados empregos, construidas estradas, vilas residenciais, 
escolas, hospitais e centros de lazer, e implantados ou melhorados 
os meios de comunicação. Paralelamente, são criadas atividades 
econômicas permanentes, alavancadas pela mineração. 

O IUM é um imposto do tipo "royalty". Incide sobre o produto de 
forma direta e em percentagem significativa. A tendência mundial é 
por cap t.ação maior através do imposto de renda, ficando as taxas 
tipo "royalties" em torno de 1 a 3%. 

O Capital Estrangeiro 

" 

Nas proposições da CONAGE são colocados · evidentes obstáculos à 
participação de empresas estrangeiras. Isto entra em desacordo com 
a opinião dos geólogos, pois a maioria absoluta das respostas 
(77,6%) da pesquisa da SBG, entende que o capital estrangeiro deve 
participar da mineração brasileira, desde que submetido a 
controles. Apenas um reduzido número de respostas à pesquisa da SBG 
(8,8%) optou pela restrição da atividade à empresa nacional e ao 
Estado, e, porcentagem ainda menor (3,9%), à estatização da 
mineração, 

Segundo a CONAGE, a União poderia "recusar~se a assinar o contrato 
de lavra coro empresa que tenha a participação de capital 
estrangeiro". Evidentemente, isto é um risco demasiadamente elevado 
para qualquer empresa, a ser adicionado aos já altos riscos 
inerentes à própria atividade mineral. 

Cons'iderando, entretanto, que controlar não é impedir, parece 
existir uma conscientização entre os geólogos que o capital 
estrangeiro deve ser admitido no que puder contribuir para a 
expansão racional do setor (disponibilidade para o risco e 
capacitação financeira e tecnológica), ao contrário do que propõe a 
CONAGE. 

11 



1\ 

1, 

\' ,1 
:1 ., 

1 

A CONAGE sugere t,.Ímbérn que a axp Lo r aç ão e o aproveitamento de bens 
minerais seja, respectivamente, autorizada e contratada apenas a 
brasileiros ou a empresas de mineração, que teriam que ter um 
mínimo de 51% do capital pertencente a brasileiros. A limitação na 
participação acionária, ainda que não tenha sido quantificada na 
pesquisa da SBG foi também sugerida pelos geológos como uma das 
formas de cortrole sobre a participação estrangeira. Esta forma, 
entretanto, não é das mais eficientes, porque: 

Poderia ser inócua, na medida que o controle efetivo de um 
empreendimento nem sempre requer maioria de capital. 

,: 
I' 

Não teria sentido limitar a participação do capital estrangeiro na 
mineração, permanecendo sem limitações em atividades mais nobres e 
de melhor remuneração. 

1', 

1 
1 
r- 

Caso, mesmo assim, se pretenda incluir limitações na participação 
, acionária do capital estrangeiro, estas deveriam ·ser tais que 
pudessem refletir, com transparência, a realidade da composição 
entre os acionistas. Tais limitações, por outro lado, ocorreriam 
apenas para o aproveitamento de recursos minerais, permanecendo sem 
barreiras na fase de risco (exploração mineral), para a qual a 
iniciativa privada nacional ainda é insuficiente (apenas 32% dos 
investimentos' em exploração no Brasil, em 1986). 

I •: ,• 
i) 

:1 
A pesquisa da SBG indicou, também, como formas adicionais de 
controle: 

1: 

1. 
,! Compromissos de investimento - Recomenda-se, neste caso, o 

re.investimento obrigatório de uma parcela do faturamento na busca 
de depósitos minerais no pais. 

Transferência de tecnologia - Se daria pelo acesso de brasileiros à 
respectiva tecnologia, quando funcionários de empresas 
estrangeiras, assim como pelo registro da mesma no órgão federal 
responsável pela área cientifica e tecnológica. 

f:1 t 

Contingenciamento das exportações - Seria fixado pelas prioridades 
de atendimento da demanda interna. 

Nacionalização progressiva - À semelhança da limitação na 
participação acionária, seria de discutivel eficiência como forma 
de controle. Além disso, esta seria uma medida que, na prática, não 
poderia ser feita sem graves transtornos para a economia d~ pais. 

Além destas, outras formas para regular a participação estrangeira 
na mineração brasileira, podem ser ainda consideradas: 

Estabelecimento de wn prazo minimo de maturação dos lucros no pais, 
somente a partir do qual seriam liberadas remessas para o exterior. 

Utilização apenas parcial de incentivos crediticios e fiscais, 
inversamente ~roporcional à participação estrangeira na estrutura 
da empresa. 
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Fixaçao de um limite porcentual máximo de capitais decorrentes de 
empréstimos, no total dos capitais a serem investidos em projetos 
minero·metalúrgico·quimicos. 

Competente ifiscalização sobre os contratos de 
produtos minerais e seus manufaturados, por 
CACEX. 

exportação de 
parte do DNPM e 

Re ss a'l tiev se que, quaisquer que sejam as formas de controle, estas 
devem ter suficiente flexibilidade para poderem ser ajustadas à 
medida que forem colocadas em prática, de tal forma que não se 
transformem em camisas de força imobilizadoras. Os limites destes 
controles devem ser tais que, permi tarn que se usufrua do máximo 
possível de benefícios pela participação das empresas estrangeiras, 
e, ao mesmo tempo, mantenham a motivação destas empresas em 
investir no seto~ mineral brasileiro. 

Descentralização para Legislar 

De acordo com as proposições da CONAGE, os Estados e municípios 
passariam a ;ter competência para legislar sobre o setor mineral. 

Dentro dos respectivos territórios, os Estados passariam também a 
exercer atribuição fiscalizadora das atividades minerárias, em 
caráter supletivo e complementar. Tais propostas não foram 
submetldas aos geólogos na pesquisa de opinião da SBG e necessitam 
de uma avaliação criteriosa antes de um posicionamento definitivo. 

Em pz Lnc Ip í c , uma legislação em cascata, submetendo a atividade a 
normas complementares, pode levar aos caos, se a competência 
legislatória de cada instância não for previamente definida e não 
possua a necessária nitidez. Como exemplo, pode ser citada a 
competência tributária: não sendo definida de maneira clara, a 
mineração poderá ser encarada como fonte para abastecer o apetite 
estatal nos !três niveis governamentais. 

Tem· se, também, o risco de estrangulamento da atividade mineral 
pela burocracia e pelo significado maior que, eventualmente, 
poderiam passar a ter questões de calibre reduzido. 

!UM· Imposto ~nico sobre Minerais 

As proposições da CONAGE quantificam as respectivas cotas da União 
(10%), dos Estados (70%) e municipios (20%) e especificam que as 
duas primeiras seriam, obrigatoriamente, aplicadas diretamente no 
setor mineral. Esta é uma proposta que coincide integralmente com a 
maioria da opinião dos geólogos (50,1%), pois a questão da 
aplicação compulsória diretamente na atividade mineral tem sido uma 
antiga e permanente preocupação de todo o setor. 

i 
Seria ainda conveniente que, além da.discriminação dos percentuais 
e da aplicação obrigatória, fosse também explicitada a destinação 
das respectivas arrecadações, sugerindo·se as da União para o DNPM 
e, as dos Estados, para as respectivas Secretarias responsáveis 
pelas atividades ligadas ao setor. 
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Imposto sobre a Importação de Minerais 

A CONAGE, p r opõe a instituí.çAo de um " imposto de irnportaçAo sobre 
minerais e seus respectivos produtos metaldrgicos e químicos", que 
seria utilizado pela União em atividades de geologia e exploração 
mineral. 

(' Esta questão não foi submetida aos geólogos na pesquisa da SBG. 
Apesar de aparentemente saudável para o setor, convém amadurecê-la 
antes de transformá-la em proposta, por tratar-se de medida que 
visa arrecadar mais, num pais já sufocado por impostos. 

Aplicação de Lucros em Atividades Minerárias, por Transformadores 

A CONAGE propõe a aplicação compulsória de parte dos lucros obtidos 
na transformação de bens minerais primários, em atividades 
minerárias. 

i ,, 
Esta questão não , foi submetida aos geólogos na pesquisa da SBG. 
Embora tratando-se de uma medida aparentemente favorável ao setor, 
principalmente 1 :or estimular verticalizações a juzante e, 
consequentemente,· a criação de novos empreendimentos na área 
mineral, ela é questionável. Além da incompatibilidade entre o 
direcionamento obrigatório na aplicação de lucros num sistema de 
livre iniciativa, tem-se também dois outros pontos merecedores de 
atenção: 

Como seriam considerados os projetos minero-metalúrgicos, 
parcial ou totalmente verticalizados, transformadores de bens 
minerais primários cativos? 

A meno's que a parcela dos lucros compulsoriamente destinados 
para ~tividades minerárias corresponda a um percentual 
extremamente elevado, os recursos seriam insuficientes para 
Ullla utilização eficaz. 

Monopólio Estatal de Bens Minerais 

1 
l 
li 
'.! ,: .. 
!1' 
1· 

Pela CONAGE, a União poderia "instituir o regime de monopólio 
estatal para a pesquisa, aproveitamento e comercialização de 
qualquer recurso mineral existente no subsolo do pais". 

A proposta da CONAGE é implicitamente estatizante e, evidentemente, 
castradora. Além de ampliar, sem limites, as possibilidades para a 
intervenção estatal, apesar das notórias deficiêpcias empresariais 
do Estado, cria condições para reduzir, radicalmente, a 
participação privada, por sujeitá-la aos riscos de, eventualmente, 
ficar submetida a áreas de monopólio estatal. 

Tal proposição não deriva da pesquisa de opinião da SBG. Nesta 
pe squd s a , apenas uma reduzida minoria de opiniões (3, 9%) 
manifestou-se favorável à estatização da mineração (veja item 3.3 
deste trabalho). 
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' 1 :Monopólio Estatal do Petróleo 
1 
'Nas proposições da CONAGE, o monopólio estatal do petróleo seria 
estendido às atividades de refino, industrialização e 
comercialização, assim como dos seus derivados, ficando também 
vedado à Petrobrás firmar contratos que possam, de alguma forma 
sugerir interferência em tal monopólio. 

Esta foi urna questão abordada na pesquisa da SBG, e o que a CONAGE 
propõe não concorda com a opinião dos geólogos. Estes acreditam, 
através' de uma maioria absoluta de respostas (78,4%), que o 
monopólio deve ser mantido, tal como estabelece o artigo 169 da 
atual Constituição: h A pesquisa e lavra do petróleo no Terrirório 
Nacional constituem monopólio da União, nos termos da lei". 

Monopólio Est~tal dos Minerais Radioativos 

, A CONAGE propõe a . manutenção do atual monopólio estatal sobre o 
urânio e outros minerais radiativos. 

Esta questão · foi abordada na pesquisa da SBG e a proposição da 
CONAGE coincide com a opinião dos geólogos, pois uma maioria 
absoluta (74,8%) optou pela necessidade deste monopólio e a 
inclusão do mesmo na nova Constituição. Os termos desta inclusão 
seriam os da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, ou 
seja: "A pesquisa, a lavra e o enriquecimento de minérios nucleares 
e materiais fisseis localizados em Território Nacional, bem como 
sua industrialização e comércio, constituem monópolio da União". 

Preservação do Meio Ambiente 
1 

A CONAGE propõe que todas as atividades do setor mineral devem ser 
"efetuadas de forma compativel com a conservação do meio ambiente", 

Embora esta questãó nAo tenha sido submetida aos geólogos, é óbvio 
que a preocupação ~om a preservação do meio ambiente deveria estar 
presente em todos. os habitantes do planeta, geólogos ou não. Os 
mineradores execucar í am as suas operações em conformidade com a 
respectiva legislação vigente, 

3.3 QUESTÕES COMPLEMENTARES OPINADAS PELOS GEÓLOGOS 

O Bem Mineral como Recurso Estratégico 

Na pesquisa fª SBG, os geólogos opinaram, através 
absoluta (81•,5%), que deveria estar explicito, 
Constituição,, o conceito do bem mineral como 
estratégico, a ser aproveitado segundo prioridades 
interna. 

da maioria 
na nova 

um recurso 
de demanda 

Face às inúmeras conotações que o termo "estratégico" pode 
suscitar, é oportuno repetir a definição encontrada na pesquisa da 
SBG: os recursos minerais seriam estratégicos "por se sujeitarem à 
exaustão e serem a base da indústria". 
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Todavia, deve 
estratégico,s, 
oportunidades 
prioridade as 

1•, 

r' 
ser enfatizado que, mesmo considerados como bens· 

o 1 minerais não deixam de ser mercadorias, cujas 
de me-reado devem ser aproveitadas, tendo como 
necessidades atuais e futuras da demanda interna. 

Reserva de Mercado 
1 

Na pesquisa da SBG, os geólogos opinaram, através da maioria 
absoluta de r e spos t as (61, 4%), que são favoráveis ao 
estabelecimento de reserva de mercado, para empresas exclusivamente 
brasileiras, sobre substâncias minerais especificas. 

11 

!' 

Estas, foriim caracterizadas na pesquisa da SBG, como algumas 
substâncias que apresentam "mercado regionalizado e tecnologia 
absolutamente disponivel no pais", sendo dados como exemplo a água 
mineral e as rochas industriais. 

Tal reserva de mercado poderia resultar em 
número de pequenos mineradores brasileiros, 
aproveitamento destes tipos de materiais. 

1 

Convém ressaltar que, apenas 13, 4% das respostas a esta questão 
mostraram·se favoráveis a uma reserva total de mercado. 

proteção ao grande 
que· se dedicam ao 

Garimpagem 

Na pesquisa da SBG, a maioria das opiniões dos geólogos (47,4%),foi 
: a de que o assunto nAo se refere a matéria constitucional, devendo 
ser tratado em lei. 

,:1 
De um modo geral, a atividade de garimpagem praticada atualmente no 
Brasil, guarda um profundo distanciamento da conceituação que lhe é 
conferida pelo Código de Mineração, em seus artigos 70 e 80. 

'J 

Longe de e,tercer um trabalho individual, independente, uma grande 
parte dos garimpeiros se descaracterizou, sendo hoje braçais ao 
estilo "bóia-fria", a serviço predatório de grupos que, apesar de 
apoiados na marginalidade (legal, fiscal, trabalhista e 
previdenciária), atuam impunemente. Tais grupos promovem invasões, 
muitas vezes violentas, sobre áreas legalmente autorizadas e 
concedidas a terceiros. Agridem perigosamente o meio ambiente, cvrn 
destaque para o desastre ecológico em curso no Pantanal 
Matogrossense, nas proximidades de Cuiabá, pela utilização 
descontrolada de mercúrio. Ainda que operando marginalmente, estes 
grupos movimentam significativos recursos financeiros (faturamento 
da ordem de US$ 1 bilhão em 1986, apenas em termos de ouro), e 
contam com ostensivo e ativo suporte político. Momentaneamente 
possuem alguns interesses comuns com os que, embora por razões 
ideológicas, estão também empenhados em reprimir a atividade 
empresaria11no setor. 

I' 

·J ,, 

O exemplo de Serra Pelada, se constitui num marco divisório da 
forma de atuação da garimpagem no setor mineral brasileiro. Por ter 
sido não só tolerado, como incentivado pelas autoridades, a partir 
dai a garimpagem no pais passou a assumir caracteristicas similares 
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às de Serra\ Pelada, com invasões, sob manobra, da massa garimpeira. 
·Em Serra Pelada, apesar da jazida de ouro estar localizada em área 
autorizada pelo DNPM a empresa legalmente constituida (CVRD), esta 
teve os seus direitos ignorados, nwna invasão que se perpetuou, 

É indispensável, portanto, que a legislação seja cumprida e 
conceitue claramente a garimpagem, fornecendo os mecanismos 
adequados para preser~ar esta atividade, sem que ela conflite com a 
das empresas de mineração. Os verdadeiros garimpeiros atuariam 
apenas em áreas criadas especialmente para fins de garimpagem (as 
reservas garimpeiras), organizados e assistidos em cooperativas. 

Mineração em Terras Indígenas 

Na pesquisa da SBG, os geólogos manisfetaram opinião, através da 
maioria absoluta das respostas (57, 6%), favorável à mineração em 
reservas í.ndt gerias , desde que se estabeleçam rígidos critérios e 
seja ouvida e respeitada a vontade destas comunidades. 

Este posicionamento dos geólogos tem coerência com a explicitação 
dos recursos minerais como bens da União e com a manutenção da 
distinção entre solo e subsolo. Tais princípios constitucionais 
seriam, portanto, válidos para todo o Território Nacional, 
inclusive para as áreas das comunidades indígenas. Desta forma, a 
.Naç ão .nã o estaria abdicando do aproveitamento dos bens minerais 
existentes em reservas indígenas, eventualmente vitais para o pais 
e, ao mesmo tempo, estaria protegendo e dando compensações àquelas 
comunidades. 

Admitindo, de modo controlado, a mineração em reservas indígenas, 
os geólogos se posicionaram também, implicitamente, de modo 
favorável à pesquisa mineral nestas áreas. Infere-se ainda que, 
considerando-se os rigidos controles a serem observados, a 
atividade garimpeira seria terminantemente proibida nas reservas 
indígenas. 

Apenas 14,2% das respostas optaram por vedar as reservas indígenas 
á mineraçao. 

Levantamentos Ge61ogicos Básicos 

Na pesquisa da SBG, os geólogos opinaram, através da maioria 
absoluta das respostas (74,1%), favoravelmente à inclusão dos 
Levant.amerrt os geológicos básicos num artigo da nova Constituição, 

. como sendo de competência da União. 

Esta opinão ieflete a preocupação dos geólogos frente á necessidade 
e importância dos levantamentos geológicos básicos para o 
desenvolvimento do setor mineral. 

Assume-se, portanto, que a União deve ter a 
constitucional de executar, permanentemente, 
geológicos básicos no pais. 

obrigatoriedade 
levantamentos 

\· 

1\ 
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Soberania 
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Na pesquisa da SBG, os geólogos manisfestaram, por maioria absoluta 
(85, 1%), que', para assegurar a soberania sobre os recursos minerais 
do Brasil, 's e r í.a imprescindivel a correta gestão do patrimônio 
mineral. Esta correta gestão foi caracterizada na pesquisa da SBG 
pela maximização das descobertas (levantamentos geológicos básicos 
permanentes, prospecção. adequada e intensa, etc) , do controle das 
exportações e da priorização das necessidades internas atuais e 
futuras de suprimento mineral. Parcela considerável de opiniões 
adicionou à correta gestão do patrimônio mineral, a explicitação do 
bem mineral como propriedade da União (55,7%) e o controle sobre o 
capital estrangeiro (52,4%). 

1· 
ii 
I' 
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Para que se tenha levantamentos geológicos permanentes, é 
imprescindivel que estes sejam caracterizados como da obrigação da 
União e que seja montada estrutura governamental especificamente 
d~dicada a coordenar e proceder à execução de tais tarefas. 

1 \, 
1: 

li 
\• 

Para uma prospecção adequada e intensa, torna-se necessário: contar 
com levantamentos geológicos de boa qualidade, rever o atual Código 
de Mineração quanto às barreiras para uma maior mobilidade dos que 
pretendem prospectar, penalizando os infratores e garantindo o 
cumprimento dos dispositivos legais, contar com centros com 
adequada capacitação de pesquisa tecnológica, estimular empresas 
privadas nacionais a ingressar no setor, atrair capital estrangeiro 
que se adeque às regras vigentes, além de racionalizar e otimizar 
os investirneritos estatais. 

A priorização das necessidades internas atuais e futuras de 
suprimento mineral é óbvia, devendo ser explicitada em todos os 
textos legais relacionados ao setor. 

Finalmente, deve ser enfatizado que, para a consecução de urna 
competente gestão do patrimônio mineral do pais, é também 
imprescindível contar com o DNPM devidamente aparelhado, do ponto 
de vista técnico e orçamentário. 

4. CONCLUSÃO 

1Apesar 'das potencialidades minerais brasileiras, o segmento da 
·mineração aihda se encontra significativamente aquém das suas 
possibilidades no processo de desenvolvimento do pais. 

Algumas das proposições da CONAGE estão em sintonia com o 
pensamento dos geólogos e são efetivamente saudáveis para o setor. 
Outras, entretanto, não refletem a opinião dos geólogos, são 
estatizantes e, claramente, repressoras da mineração como atividade 
empresarial, na medida que trazem insegurança aos investimentos 
privados e sobretaxam as operações produtivas. 

Preocupa., portanto, que, a pretexto de aumentar o controle dos 
brasileiros sobre os recursos minerais do pais, a CONAGE esteja 
empenhada em medidas que penalizarão severamente o setor, retraindo 
o conhecimento e o aproveitamento racional destes recursos. 
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Rio de Janeiro, 
10 de julho de 1987. 

Ilma. Sra. 
Profª Manuela Carneiro da Cunha 
Associação Brasileira de Antropologia-ABA 
a/c Dept2 de Ciências Sociais - USP 
Cidade Universitária 
Caixa Postal 8105 
05508 são Paulo, SP 

Prezada Senhora, 

Tenho acompanhado, já há algum tempo, sua luta em prol da co 
munidade indígena, defendendo idéias e valores que respeito,embora, em parte, 
discordando. 

Em nome desse respeito e da verdade, mas também pela coinci 
dência dos sobrenomes, tomo a liberdade de esclarecer alguns pontos que vem 
sendo repetitivamente abordados em artigos que contam com sua colaboração,mas 
que não refletem totalmente a realidade dos fatos. 

A BP Mineração Ltda., onde trabalho, bem como suas subsidiári 
as! não tem qualquer Pedido de Pesquisa/Alvará em locais oficialmente reco~ 
nhecidos como "áreas indígenas11• Por outro lado a quantidade de áreas de pes 
quisa em trabalho pela BP é consideravelmente menor do que o atribuído em al 
gumas publicações, algumas até de cunho oficioso. Os números corretos, levan 
tados em Março/87, são ps seguintes: · 

1 

Pedidos de Autorização de Pesquisa 

Alvarás de Pesquisa·publicados 

Concessão de Lavra 

374 (672.815,45 Ha) 

679 (1.334.598,02 Ha) 

1 ( 1. 000 Ha) 

Investimentos diretos em pesquisa: US$ 84,390,079.00 

Devo esclarecer, outrossim, que essa grande diferença é ore 
sultado do atraso no processamento dos relatórios de desistência de áreas por 
parte do DNPM, que afeta não somente a nossa empresa. Reza a legislação que 
ao dar entrada dos referidos relatórios naquele Órgão, cessa a responsabili 
dade da empresa quanto às mesmas; porém o DNPM só procede à baixa em suas lis 
tagens após seu p ro ce s sament o' interno e publicação no Diârio Oficial. Como a 
dinâmica do processo mineral implica em constante re-avaliação, com pedidos é 
desistências de áreas, as dua& contas estão artificialmente des~qüLiibradas. 

1 

Não obstante, chamo à sua atenção que menos de 10% do territó 
rio nacional está sendo, no momento, pesquisado. É muito pouco para um pais 
que necessita urgentemente gerar riquezas e criar empregos! 

Tendo em vista seu crescente interesse pela área mineral, to 
mo a iniciativa de anexar artigo escrito por geólogos de diferentes organiza 
ções que, talvez, lhe ofereça a oportunidade de se deparar com outras facetas 
da questão além daquelas exploradas por uma fação ideologicamente comprometi 
da com posições extremadas. 

Coloco-me ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimen 
tos que julque, por ventura,.,oportunos. 

1 , 

Cordialmente , 

iro da çnha~' 

Anexos.- 


