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1. GERAIS 

O segmento do Setor de Mineração que tem apresentado um incremento 

de produção mais consistente é o do estanho. Este crescimento tem co 

mo suporte uma estrutura de mercado internacional favorável e condições 

geológicas propicias, que permitem a extração a baixo custo relativo. 

O Brasil é grande exportador do metal, ocupando em 1985 o 39 posto na 

escala mundial. 

Os grandes espaços, ainda pouco conhecidos no País, e o potencial geo- 
- 4 • - - - 

lógico tem provocado uma intensa corrida para descoberta de novos dep§._ 

sitos, onde participam empresas nacionais, estrangeiras e garimpeiros. 

Neste quadro sempre surge uma discussão sobre qual o destino a ser dado 

ãs reservas de estanho de Surucucus, situadas· dentro das áreas povoadas 

por Índios Yanomamis. 

Fatos recentes que atingiram o mercado internacional do estanho, parali:_ 

zando o comércio do metal na·Bolsa de Londres, podem alterar o cenário 

interno. Para esclarecer melhor a situação atual, apresentamos alguns 

dados que são relevantes. 

;. 
f 
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2. BRASIL 

Produção 

A produção interna de estanho tem apresentado constante crescimento a 

partir de 1969, quando atingimos 2.400 t, porém ainda importando maté 

ria-prima para abastecer o mercado interno. Em 1970, inicia-se o ciclo 

no qual a produção excede o consumo interno, gerando as exportações. 

No final desta década, o país produzia 7.000 t/ano, sendo o 89 produtor 

mundial~p~opiciando c~ndiçÕes de investimentos na pesquisa de novos 

depósitos. Inicia-se, em 80, as operações de jazidas importantes que 

propiciam aumento contínuo da produção. Em 1985 a previsão para prod~ 

ção é de 26.000 t do metal, fazendo do Brasil o 39 produtor mundial com 

107. de participação. 

- Produtores 

O potencial geológico favorável para ocorrência de jazidas de estanho 

foi estudado através de pesquisas aplicadas pelas empresas nacionais no 

início, tendo atraído também empresas de capital estrangeiro. O grupo 

Paranapanema, dirigido por Otavio Lacombe, desponta no mercado alcança~ 

do participação superior a 507. da produção interna. Das empresas estran 

geiras o consórcio British Petroleum - Brascan é o mais representativo, 

sendo o 29 produtor nacional (tabela I). Significativamente, são os 

grupos que destinam os maiores investimentos em pesquisa e atuam de ma 

neira agressiva no mercado. 
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TABELAI - PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ESTANHO POR EMPRESA (1984) 

EMPRESA GRUPO PRODUÇÃO (t) 

MAMO RÉ PARANAPANEI:1A 11.850 

CESBRA BP-BRASCAN 3.100 

BERA DO BRASIL BRUI:1ADINHO 1. 750 

CIA BEST 870 

CANOPUS RHODIA 720 
.. 

MINAS BRASIL/ METALLURG 300 
FLUMINENSE 

OUTROS 280 

- Consumo 

Durante a fase deficitária, na qual o Brasil importava estanho, a evo 

lução do consumo atingiu o patamar de 2.500 t/ano estabilizando em to! 

no deste valor. Com o aume~to da produção houve estím~lo ao consumo 

interno, tendo o mercado evoluído até atingir o nível máximo de 5.400 

t/ano (1979) declinando e estabilizando em 4.200 t/ano (1985,previsão). 

- Reservas 

Existem razões suficientes para que se acreditem em numeros, referentes 

a reservas, superiores aos encontrados nas estatísticas oficiais (tabe 

la II). Algumas empresas podem estar subestimando seus recursos na di 

vulgação dos dados com intenção de evitar abalos na estrutura de preços 

do mercado mundial. 

Dados não oficiais indicam que a Paranapanema detém na Mina de Pitinga, 

no estado do Amazonas, reservas com· grandes dimensões e altos teores, 

tornando-a individualmente importante.:.Bo comércio mundial. 



TABELA II - RESERVAS DE ESTANHO NO BRASIL (ESTANHO METÁLICO CONTIDO, EM TONELADAS) 

ESTADOS RESERVA MEDIDA RESERVA INDICADA RESERVA INFERIDA TOTAL 

AMAZONAS 50.660 430.000 485 481.145 

GOIÁS 8.465 16.730 54.730 79. 925 

MATO GROSSO 14.693 -.- -.- 14.693 

MINAS GERAIS 2.569 476 39 3.084 

PARÁ 11.423 ' 4.888 6.899 23.210 

PARAÍBA 282 -.- -.- 282 

R.G. DO SUL 259 26 79 364 

RONDONIA 40.289 9.502 13.756 63.542 

TOTAL 128.635 461.622 75.988 666.245 

Fonte - DNPM - DEM - 1984 

CONAGE - 1985 

,, .. 
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- Exportações 

Todo excedente de produção do País, ou seja, produção menos consumo, é 
exportado não existindo a prática de estocagem. O grande salto nas ex 

portações foi dado em 1983, quando dobramos o Índice obtido no ano an 

terior, mantendo-se o crescimento nos anos seguintes, inclusive 1985 

(tabela III). 

TABELA III - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ESTANHO 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985,'t 

t 4.700 3.800 4.900 4.400 8.800 14.400 21.800 
US$ (mil) 70.000 63.000 67.000 57.000 112 .000 176.000 240.000 

* Previsão 

'• 
;., 

---------------- 
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3. MERCADO INTERNACIONAL 

o mercado mundial ê marcado pela separação entre países produtores e paí 

ses consumidores. A produção do metal é oriunda de países do terceiro 

mundo, notadamente da Ásia e da América do Sul, enquanto que os países 

desenvolvidos são os grandes consumidores e participando com produção i.!!_ 

significante no mercado. Na história do mercado, a balança internacional 

entre oferta e demanda tem oscilado algumas vêzes desequilibrando-o. Na 

tentativa de diminuir estas dificuldades foram criados inúmeros organis 

mos reguladores internacionais. 

Atualmente países produtores e consumidores reunem-se no ITC - Internat~o 

nal Tin Council. Na década de 70, segundo dados do ITC, os estoques mundi 

ais sofreram decréscimo. Por outro lado a década de 80 iniciou-se com 

oferta excedente em relação ao consumo . 

- Produção 

A produção mundial do metal tem apresentado um lento crescimento saltan 

do de 221.000 toneladas em 1968 para 237.000 tem 1980, prevendo-se em 

1985 urna produção total de 240.000 toneladas. Os maiores produtores 

mundiais, tradicionalmente países da Ásia, tem encontrado problemas de 

lavra e esgotamento .de reservas, com custos de extração elevados e que 

das persistentes na produção. De outro lado países não tradicionais 

produtores para o mercado externo assumem importancia, como o Brasil, 

através do crescimento das reservas e da produção, com custos de extra 

ção abaixo da média mundial. 

A evolução da produção é apresentada na tabela IV. 
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TABELA IV - PRODUÇÃO MINEIRA DE ESTANHO POR PAÍS (t) 

PAÍS 1970 1979 1985* 

Malásia 74.000 63.000 58.000 

Tailândia 22.000 34.000 25.000 

Indonésia 19.000 29.000 30.000 

Bolívia 30.000 28.000 19.000 

URSS - . 10.000 18.000 18.000 
. . ·- - - . - 

China 23.000 17.000 11.000 

Austrália 9.000 12.000 14.000 

Brasil 3.700 7.000 26.000 

Outros 29.300 29.000 39.000 

TOTAL 220.000 237.000 240.000 

: -~ Previsão 

t 
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- Consumo 

O estanho é utilizado em ligas pelas suas propriedades antioxidantes. A 

demanda mundial tem mantido a média de 224.000 t/ano, prevendo-se um le.!: 

to declínio em decorrência da evolução da tecnologia de substituição por 

ligas menos nobres, usando-se principalmente, o alumínio. Os maiores 

consumidores mundiais são os países desenvolvidos, conforme apresentado 

na tabela V. 

TABELA V - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS PAÍSES NO CONSUMO DO ESTANHO(%) 

PAÍS 1968 a 1972 1973 a 1977 1979 

EUA' 28,7 21,9 22,1 

JAPÃO 12,3 14,2 13,9 

URSS 6,3 9,4 10,7 

ALEMANHA 6,2 6,1 6,1 

REINO UNIDO 7,6 . 6,0 4,9 
FRANÇA 4,8 4,7 4,3 

ITÃLIA 3,2 3,1 2,7 

BRASIL 1,1 1,7 2,7 

CANADÁ 2,0 2,2 2,4 

OUTROS 21,8 24,6 24,4 
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- ITC - Internacional Tin Council 

Este conselho reúne governos de países produtores e consumidores que e~ 

tabelecem acordos temporários através de negociação entre seus membros. 

Este conselho tem o objetivo de estabelecer os preços internacionais 

através do mecanismo de controle de estoques e do poder de impor cotas 

de exportação aos países membros produtores. 

O número de membros do ITC e o número de votos a que cada país tem direi 

to varia a cada acordo firmado e fundamenta-se na import.ância de cada 

país como produtor e consumidor (tabela VI). 

TABELA VI - ITC PAÍSES MEMBROS E PARTICIPAÇÃO NOS VOTOS (%) - 1980 

- 

PAÍSES PRODUTORES % 

AUSTRÁLIA 6, 71 

BOLÍVIA . 17,94 

INDONÉSIA 16,84 

MALÁSIA 36,25 

NIGÉRIA 2,07 

TAILÂNDIA 18,18 

ZAIRE 2,01 

PAÍSES CONSUMIDORES (PRINCIPAIS) % 

CANADÁ 3,02 

FRANÇA 6, 10 

ALEMANHA 8,14 

JAPÃO 17,62 

REINO UNIDO -- 7,23 

EUA 28,50 

URSS 6,92 
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Os Estados Unidos, juntamente com o Japão, são grandes consumidores e 

mantém estoques próprios, além de participar do ITC. A Bolívia possui 

os mais elevados custos de produção sendo fundamental, para ela, que os 

preços sejam mantidos a níveis elevados. A URSS tem o número devoto no 

ITC estabelecidopelasuaimportação líquida (importação-exportação). 

O ITC opera na Bolsa de Mercadoria de Londres (L.M.E) através da compra 

e venda de estanho visando manter os preços desejados. Estas operações 

são financiadas por Bancos internacionais com garantias dos governos de 
- - - - - 

países membros e ~tendo os estoques regulado~es em seu poder. 

- Produtores Independentes 

Três grandes prôdutores não participam do ITC : Brasil, África do Sul 

e China. Estes países tem potencial de aumento de .produção e , caso 

participassem do ITC, suas cotas de esportação seriam fixados e não t~ 

riam mais condições de crescimento. Com isto estes usufruem das condi 

çoes favoráveis de preço es~abelecidos pelo ITC sem restrições a expa;: 
- sao. 

Além destes, também participam do mercado internacional os contrabandi~ 

tas dos países membros do ITC. Estima-se que a Ásia coloca fora do ITC 

quantidade ·de estanho equivalente a produção brasileira. 



.. 

* l 
1 

1 
1 

t 
; 

4. 

11 

A CRISE DE 1985 

O incremento da produção dos países independentes, juntamente com a par 

ticipação dos contrabandistas internacionais tem pressionado o mercado 

internacional, forçando o ITC a comprar grandes quantidades de metal pa 

ra manter os preços nos níveis estabelecidos pelo Ültimo acordo, ou seja 

entre 8.000 e 9.000 libras inglesas. Estas compras esgotaram os fundos 

financeiros destinados a isto pela ITC, tendo interrompido sua particip~ 

ção em outubro deste ano e convocado reuniões para definições de atitudes 

a serem tomadas frente a nova situação. 

Esta crise é complexa-pois envolve também os bancos que financiam as com 

pras do ITC e que tem o estoque controlados com urna das garantias. 

As transações do metal passaram a ser realizados no mercado "spot11 sendo 

que o preço médio caiu para 7.000 libras (por tonelada). 

Novas reuniões do ITC estão márcadas para os dias 6 e 12 de dezembro qua!: 

do deverão ser definidos as formas de acordo, possívelmente com negocia 

ção de novo acordo entre seus países membros. 
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S. CONSIDERAÇÕES 

A atual crise internacional do estanho é decorrente do excesso de oferta 

do metal que afetou a capacidade de controle de preços do ITC, em rela 

çao ao mercado mundial. Os países independentes, que não integram o ITC, 

tem aumentado a exportação do metal alcançando participação importante 

no mercado, como é o caso do Brasil, aproveitando-se da situação favorã 

vel de preços estabelecidos via Bolsa de Mercadoria de Londres. 

Os países produtores membros do ITC, tradicionalmente os maiores export~ 

dores mundiais, estão colocados como o elo mais frágil da corrente pois 

são devedores do ITC (que compram o excesso de produção mundial para man 

ter o preço estipulado) e apresentam custos de produção elevados em rela 

ção aos países independentes. A dívida estimada dos países produtores 

com o ITC é de 1,5 bilhão de dolares enquanto que o estoque regulador, 

que é a garantia da dívida, não atinge o valor atualizado de 300 milhões 

de dolares. Se a crise persistir a capacidade de produção do ITC sera 

seriamente afetada através do saneamento das minas com alto custo de ex 

tração. Não foi possível definir ou prever o comportamento dos Bancos 

internacionais financiadores do Acordo. 

A impressão geral do mercado é que a crise veio para ficar, trazendo co~ 

sigo um novo patamar de preços inferior ao anterior em torno de 30%. Ap~ 

sarda pressão dos países produtores o ITC não tem condições de controle 

imediato do mercado, com isto deverá ocorrer um reordenamento internacio 

nal deslocando os centros de comercialização para as regiões compradoras, 

no caso as operações serão centralizadas pela Bolsa de Chicago (EUA) e 

Amsterdam (Europa), permitindo inicialmente um maior controle de preços 

pelos países compradores. A médio prazo a situação poderá evoluir em 

benefício dos produtores que possuam grandes reservas, capacidade de pr~ 

dução e custos baixos, como é o caso do Brasil . 

.. . .::::.-:: 
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Dos países produtores o Brasil tem apresentado o melhor desempenho em 

termos de produção e. exportação do metal. Considerando a produção pr~ 

vista para 1985, de 26.000 toneladas, as reservas oficiais admitidas 

(reservas indicadas e medidas) que totalizam aproximadamente 600.000tone 

ladas, serão suficientes para 23 anos de atividade. Conforme observado an 

teriormente, as reservas reais são significamente maiores. 

As consequências internas poderão afetar vários segmentos da sociedade, 

de acordo com o destino do mercado internacional. As empresas produto 

ras estão trabalhando baseando-se na previsão de queda do preço intern~ 

cional-do estanho para um prazo mínimo de 2 anos. Somente a Paranapa 

nema manterá se nível de investimentos em pesquisa deslocando, porem, 

para o segmento do ouro. As demais empresas serão afetadas de acordo 

com a capacidade e custos de produção. A Brumadinho será a mais afeta 

da pois vem acumulando erros administráveis e já se encontrava em des~ 

tivação, antes da crise. O consórcio B.P. Brascan desativou imediata 

mente suas equipes de pesquisa, tendo demitido 10 geólogos no início de 

dezembro. Não existem informações diretas sobre as demais empresas. 

De qualquer forma é lícito concluir que o interesse em investir na pes 

quisa de novos depósitos de cassiterita será muito menor enquanto perd~ 

rara situação de crise. 

Como se vê,também, internamente a estrutura de produção será reordenada, 

favorecendo amplamente a Paranapanema que tem condições de aumentar sua 

particiuação relativa e suporte financeiro para encarar o reordenamento 

mundial. 

A garimpagem poderá ser afetada de forma marcante pela crise. Em Rondô 

nia, onde historicamente e garimpagem tem papel importante na economia 

e se encontra articulada à grupos políticos, situam-se algumas minas com 

elevado custo de produção que poderão ser desativadas pelas empresas. 

Com isto as reservas remanescentes serão destinadas a garimpagem promo 

vendo tfm novo fluxo de garimpeiros, eventualmente capaz de aliviar tensões 
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existentes em outras ãreas como é o caso de Roraima. O grupo político 

ligado ao Prefeito eleito de Porto Velho, Sr. Gerônimo Santana - tradi 

cional defensor dos garimpeiros, tem se movimentado neste sentido, com 

o apoio de todas as classes sociais do Estado. 

Neste quadro, em relação as reservas estaníferas de Surucucus, pode-se 

admitir que a situação ê pouco favorável a garimpagem e as Empresas, de 

vida aos custos elevados de produção e implantação. Deve-se ressaltar, 

porem, que algumas empresas poderão tentar a obtenção dos direitos rnin~ 

rários seja para efeito de estratégia mundial ou mesmo de sobrevivência 

na atividade de mineração. 

Assim sendo, recomenda-se: 

1) Acompanhamento cotidiano da crise. 

2) .Gestões junto ao Governo de Rondônia (evidentemente gestões indire 

tas) visando estimular a substituição das empresas pelos garimpeiros 

nas minas anti-econômicas.· 

3) Acompanhar as empresas que foram seriamente atingidas pela crise, 

pois elas podem pressionar o governo no sentido de obter os direitos 

minerários de Surucucus. 

4) Preparar diagnóstico técnico sobre o potencial conhecido de estanho 

nas áreas de Surucucus. 

São Paulo, de Dezembro de 1985. 
' .. 


