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CAPA 
Quem 
controla o 
subsolo 
brasileiro? 
Mineradores, com a prática de criar 
múltiplas empresas fantasmas, 
desenvolvem uma estratégia de 
controle do subsolo brasileiro, que 
visa não à exploração dos recursos 
minerais, mas ao congelamento das 
reservas. Em 24 de outubro de 1986, 
as áreas controladas por diversos 
grupos econômicos já somavam 1,62 
milhão de quilômetros quadrados, ou 
19% do território nacional. Naquela 
data, os grupos estrangeiros detinham 
401,75 mil quilômetros quadrados 

Francisco Rego Chaves Fernandes 

Após o término dos trabalhos da Co 
missão de Sistematização, em 1987, o 
Plenário da Constituinte passa a ter a ta 
refa de examinar o Anteprojeto Constitu 
cional e aprovar o texto final da Constitui 
ção. 

Se nem sempre o texto do Anteprojeto 
Constitucional sobre recursos minerais 
atendeu ao que pregava a sociedade civil, 
podemos contudo afirmar que no essencial 
deu-se um importante passo no sentido de 
serem definidos os objetivos permanentes 
da Nação, abrindo o espaço necessário 
para as polfticas capazes de materializâ 
las. 

Se o Anteprojeto for mantido, o texto 
anterior da Constituição de 1967 e o Cocli· 
go de Mineração de 1969 serão profunda 
mente alterados, retomando-se no essen 
cial o arcabouço jurídico anterior a 1964. 

No debate ideológico, foi possível per 
~ ceber o choque de duas correntes de opí 
s nião: uma, de tendência nitidamente nacio 
j nalista, que pleiteava mudanças substan 
g ciais, apoiando-se nas premissas básicas 
~ defendidas pela Sociedade Brasileira para 
~ o Progresso da Ciência (SBPC), pela So 
§ ciedade Brasileira de Geologia (SBG), pela 
~ Coordenação Nacional dos Geólogos 
::l (Conage) e ainda pela Associação Brasi 
~ leira das Empresas Estaduais de Minera 
l ção (Abemin); e outra, representada pelo 
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Instituto Brasileiro de Mineração (lbram) e 
por lobistas dos grandes grupos empresa 
riais, favorável à manutenção da Carta de 
1967, onde se permite a abertura irrestrita 
do subsolo ao capital estrangeiro. 

Conforme se pode ver pelo quadro 
comparativo (ver p. 9), os cientistas e 
técnicos brasileiros em geociências, d\ra· 
vês de pesquisa de opinião dos sócios 
realizada pela SBG, em outubro de 1986, 
antes mesmo da eleição dos constituintes, 
puderam sentir claramente a existência de 

um nftido consenso sobre as grandes 
questões nacionais relacionadas com os 
recursos minerais, gerando assim uma 
contribuição importante que só mesmo a 
comunidade cientifica tem a especificidade 
de deter: 

"Na origem deste questionário - afirma 
seu coordenador, o atual presidente da 
SBG, Elmer Prata Salomão - encontra-se 
o objetivo legitimo e democrata de identifi 
car as tendências ma.joritárias de opiniao 
do universo de associados, através da 
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participação livre, pessoal e direta de cada 
sócio." 

"Neste contexto, o papel a ser desem 
penhado pela SBG assume dimensão 
histórica. Livre de alinhamentos de qual 
quer natureza que não os compromissos 
maiores com a sociedade e as ciências da 
terta em geral, a SBG poderá desempe 
nhar um papel crucial ... contrabalançan 
do pressões desequilibradas calcadas em 
interesses especificas e contribuindo para 
que os trabalhos não se percam em vi 
sões . . . interesseiras em detrimento de 
uma imprescindfvel moldura de conjunto. "1 

A opinião da comunidade científica aca 
bou sendo substancialmente acatada no 
Anteprojeto da Constituição aprovada pela 
Comissão de Sistematização. Passamos a 
discorrer sobre algumas das questões so 
bre as quais se pronunciou a comunidade 
científica. 

1) Os bens minerais devem ser expres 
samente inscritos na Constituição como 
bens da União 

Isso significa que o recurso mineral 
passe a ser considerado corno patrimônio 
nacional, e a política mineral, um exercício 
legitimo da soberania nacional. A Consti 
tuição atual se omitia neste ponto, dando 
ensejo a que o bem mineral pudesse ser 
considerado propriedade privada, terra de 
ninguém, mera mercadoria (commodities) 
etc. 

São 88% dos sócios da SBG os que 
defendem o caminho adotado pela Comis 
são de Sistematização. Na publicação da 
sociedade que analisou o questionãrio e 
seus resultados, assim se comentou o que 
estava em jogo: 

"Esta questão foi proposta como uma 
forma de estimular a reflexão sobre um 
tema ainda não devidamente aprofundado 
pela comunidade, mas que é o verdadeiro 
fio condutor da polftica mineral. Trata-se da 
conceituação do que vem a ser recurso 
mineral e como se constitui. Em linhas ge 
rais, significa confrontar dois argumentos 
principais: 

a) a essência do bem mineral é ser útil 
ao homem, e não apenas ter valor econô 
mico. Assim, todo o subsolo deve ser con 
siderado um bem mineral, na medida em 
que poderá - sob circunstâncias diversas 
- vir a ser útil ao Pafs, independente de 
teores ou custos. O fato de ser útil agrega 
lhe uma dimensão econômica no mundo 
ocidental, mas esta não é a dimensãa pre 
ponderante; prevalece o conceito estraté 
gico de utilidade, presente ou futura. Por 
outro lado, sendo matéria-prima não-reno 
vável, a forma de seu aproveitamento deve 

refletir a preocupação de, direta ou indire 
tamente, beneficiar a maior parcela possf 
vel da sociedade; 

b) o bem mineral somente se constitui 
no momento em que sobre a matéria-prima 
mineral - como tal inservfvel - incidem 
tecnologia, criatividade, capacidade em 
preendedora e capital para torná-la de al 
guma forma útil ao homem. Cabe, portanto, 
a quem revela um bem útil a partir de uma 
matéria inútil usando corretamente tecno 
logia e capital o direito de explorá-la eco 
nomicamente. É certo que em certos ca 
sos - por exemplo, os monopólios - existe 
presente um caráter estratégico de Esta 
do, mas esta não é a dimensão preponde 
rante. Prevalece o sentido econômico, de 
bem de consumo. É o resultado econômi 
co que alimenta o aperfeiçoamento da tec 
nologia, a disponibilidade de capital e con 
seqüentemente a ampliação de usos e 
descobertas para o bem mineral."( ... ) 

"Adotado um dos argumentos, ele será 
o suporte de toda a doutrina minerária e 
conseqüentemente do arcabouço legal 
correspondente. Um grande elenco de de 
finições decorre dos critérios de produção 
e comercialização, do verdadeiro papel do 
agente que revela e produz o minério, das 
complexas relações entre prospecção, 
pesquisa e produção mineral, da própria 
estrutura do setor. "1 

As respostas revelaram uma tendência 
absolutamente definida,· 82% a favor da 
alternativa que conceitua o bem mineral 
como estratégico, o que se explica, pois 
os recursos minerais não têm uma segun 
da safra. O patrimônio mineral brasileiro 
possui um valor potencial inestimãvel; se 
multiplicarmos todas as reservas jã co 
nhecidas em metal ou insumo contido (vo 
lume e teor) pelo valor do bem mineral no 
mercado internacional, obteríamos uma ci 
fra superior a uma dezena de trilhões de 
dólares. 

Diz Alfredo Ruy Barbosa, professor de 
direito constitucional da PUC do Rio de 
Janeiro, no Prefácio do livro Polftica Mine 
ral na Constituição de 1967: 

"A Natureza distribuiu as riquezas mi 
nerais com caprichosa desigualdade, co 
mo que a indicar que a interdepençiência 
das nações seria o melhor caminho para o 
bom entendimento entre os povos. Mas o 
homem, que não conseguiu viver em 
igualdade, percebendo que não poderia 
corrigir a Natureza mesmo com os melho 
res recursos da ciência, produziu os ins 
trumentos de domínio que mantêm os pai 
ses pobres à mercê dos pafses ricos. Es 
tes, na perseguição de seus objetivos, não 
hesitam em afastar as barreiras que en- 

contram à sua frente, seja influenciando os 
ordenamentos jurfdicos que contrariam os 
seus interesses, seja até mesmo derru 
bando fronteiras geográficas. 

Sabemos que os recursos minerais não 
são renováveis, e é por essa razão que os 
pafses que os possuem precisam prote 
gê-los para colocá-los ao serviço prioritário 
dos seus povos. 

A maioria dos brasileiros permanece 
alheia aos problemas do setor, sem se dar 
conta de que esse alheamento compro 
mete profundamente o futuro do Pais. 
Apenas recentemente, graças ao esforço 
de algumas associações profissionais, lo 
grou-se instalar o debate em torno dos 
grandes temas da mineração brasileira. "2 

2) O monopólio do petróleo deve ser 
mantido, e o monopólio dos minerais 
nucleares deve ser inscrito na Consti 
tuição 

Respectivamente 78% e 75% dos só 
cios opinaram favoravelmente. A famosa 
lei 2.004, considerada uma conquista da 
sociedade brasileira, e o fato de a Comis 
são Afonso Arinos ter incluído esse artigo 
no seu projeto, certamente foram decisivos 
para os sócios da SBG e os constituintes 
da Comissão de Sistematização, cujos 
pontos de vista coincidiram. 

Mais ainda, a Comissão de Sistemati 
zação proibiu de vez a prática dos contra 
tos de risco, uma reivindicação antiga da 
comunidade. 

Nesse sentido, declaração recente do 
ministro das Minas e Energia, Aureliano 
Chaves, é reveladora: 

"É com satisfação que atendo a Uni 
versidade de Brasflia, que deseja conhecer 
o meu ponto de vista sobre o monopólio 
estatal do petróleo sobre a Petrobrás ( ... ) 

Defender essa soberania ultrapassa as 
eventuais facções polfticas, as legendas 
partidárias ocasionais e se integra no sen 
timento maior, que é o de brasilidade, que 
é a defesa intransigente dos interesses 
maiores deste Pafs, nos quais está embu 
tido, decisivamente, o monopólio integral 
do petróleo pela Petrobrás ( ... ) 

O monopólio estatal do petróleo, essa 
iniciativa vitoriosa, deve continuar como ~ 
uma realidade irreversfvel no Brasil. "3 ~ ::. 

3) O capital estrangeiro pode participar _ 
na mineração, desde que submetido a ~ 
controles g o 

(! 

O artigo da SBG supracitado assim ~ 
comentou o alto percentual de consenso ~ 
sobre a questão - 78% - a que se chegou: ~ 
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"A atuação do capital estrangeiro na 

mineração tem sido assunto permanente 
nas discussões do setor ttinere: Fre 
qüentemente eleito como vilão da minera 
ção, consegue muitas vezes se manter 
como ponto de convergência entre doutri 
nas nacionalizantes de esquerda e de di 
reita. A questão proposta explora a abertu 
ra dada pela atual Constituição, que quali 
fica como nacionais quaisquer empresas 
constituldas no Pais, nivelando direitos e. 
deveres sem distinguir a origem dos capi 
tais ou os objetivos de sua presença no 
Pais, nem sempre coincidentes com os 
objetivos da Nação. As alternativas pro 
postas cobrem as principais posições, 
desde as francamente liberais aM as na 
cionalizantes e estatizantes. 

Prevaleceu com grande nitidez - média 
nacional de 77, 6% - uma posição modera 
da de admitir a participação do capital es 
trangeiro, desde que submetido a contro 
les. "1 

No mesmo sentido, diz o professor Al 
fredo Ruy Barbosa: 

"Dentre os grandes temas da nossa le 
gislação minerária, sempre avultou a 
questão do capital estrangeiro. Até que 
ponto é desejável a sua participação no 

(X) 
(X) 

o e' •• :; 

PARTIClf'lloÇÃO 00 CAPITAL ESTRANGEIRO 

Ili SUPERIOR A 1,°4 

Ili ENTRE 46 o 1, % 

D ENTfl:[ 33 o -e% 

o M[NOff OU[ 13% 

setor? Devemos reservar nossos recur 
sos minerais exclusivamente para as em 
presas efetivamente constitufdas e con 
troladas por brasileiros? Nossa polltica de 
minerais estratégicos, quando será defini 
da? Muitas são as indagações e possivel 
mente diversas as respostas, conforme a 
consciência ou objetivos de cada um. 

Permitir ou não permitir a participação 
de estrangeiros na exploração do nosso 
subsolo, eis a grande e verdadeira ques 
tão! 

Alguns brasileiros não compreendem 
qualquer solução para o nosso pafs fora do 
capital estrangeiro. Outros pregam remé 
dios isolacionistas, e alguns intermediários 
pensam como o ministro Oswaldo Aranha, 
para o qual o Brasil pode até abrir as por 
tas ao capital externo, desde que conserve 
sempre a chave na mão. 

O fato é que, mesmo entre aqueles que 
defendem a participação do capital externo 
no setor mineral, muitos reconhecem que 
precisamos de controles sobre os movi 
mentos desse capital, para que ele se 
mantenha nos estritos limites de um mero 
investimento, sem contaminar com seus 
interesses as decisões e os rumos da 
nossa economia setorial. 

BRASIL 

O PESO 00 CAPITAL ESTRANGEIRO NO 
SUBSOLO POR MICRORREGIÓES BRASI. 
LEIA AS 

. -- - - - -H 
ESCliLA 

õ 
> 

§ a, 
f-- 

~ 
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t 
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A mineração pode introduzir novas· e 
poderosas energias no organismo da Na 
ção e despertar fundadas esperanças nas 
possibilidades do País. Ela pode desem 
penhar um papel preponderante no projeto 
econômico nacional, desde que o seu ar 
cabouço jurldico possibilite uma explora 
ção racional das nossas riquezas mine 
rais, comprometida com as prioridades do 
País, e não com os objetivos que são dita 
dos fora das nossas fronteiras." 

E ainda: 
"Possulmos riquezas minerais sufi 

cientes para instalar parques industriais 
em todo o Pais e para exercer um notável 
papel na economia e na polftica mundiais. 
Mas é preciso preservar essas riquezas 
através de uma legislação voltada para as 
prioridades do Pais. O nascedouro dessa 
legislação será a nova Constituição. Nela 
serão traçadas as diretrizes básicas que 
poderão consolidar e afirmar a soberania 
da Nação sobre os recursos do seu sub 
solo. Se ficarem lacunas, por elas irão 
mais tarde penetrar os germes de interes 
ses desvinculados dos verdadeiros objeti 
vos nacionais. "2 

Realmente, o tema é polêmico. Sobre 
ele dois expoentes nacionalistas da socie 
dade civil se expressaram recentemente. 
O primeiro é o contra-almirante Roberto 
Gama e Silva: 

"A exploração das minas, conduzida 
sem qualquer restrição, obedece a escalas 
projetadas para atender necessidades 
alheias, sem qualquer preocupação con 
sérvacionista que assegure um futuro 
tranqüilo para o Brasil. Os minérios extra/ 
dos são, normalmente, transferidos para o 
Exterior sem qualquer beneficiamento e, 
destarte, não rendem o que se poderia es 
perar dos recursos não-renováveis. 

Válido, portanto, continua sendo o pen 
samento de Gabriel Passos: são contrá 
rios ao interesse nacional os objetivos das 
empresas ditas "brasileiras" que transmi 
gram para o estrangeiro - para alimentar 
indústrias estrangeiras - reservas de miné 
rios de que carece o Pais para o seu pró 
prio progresso. 

E tempo de mudar ... "4 
O segundo é o professor Osny Duarte 

Pereira, magistrado e ensaísta: 
"A polt1ica ttmere! brasileira deverá en 

caminhar-se para a adoção de principias 
vigentes em todas as nações adiantadas. 
A exploração mineral deverá ser reserva 
da, tanto quanto possfvel, a empresas es 
tatais, institufdas com fiscalização da so 
ciedade, para que sejam limpas, eficientes 
e integradas ao interesse nacional. Quan 
do entregues a empresas privadas nacio 
nais, deve ser negada a estas a vincula- 
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ção a empresas internacionais, para que 
não se transformem em testas-de-ferro 
e Joguetes responsévets pelo quadro que 
ar estA: a pilhagem de alguns minérios e a 
ocultação de outros, para que o Brasil 
continue comprando o que elas JA explo 
ram em outras partes do mundo." 

"O comércio internacional de minérios 
encontra-se controlado por cartéis que 
mantêm o terceiro mundo submetido a uma 
pilhagem impiedosa. Nenhum pais libertou 
se do subdesenvolvimento vendendo suas 
riquezas minerais, inclusive petróleo in 
natura. Mais ainda: a dominação sobre o 
Brasil tem sido exercida de tal forma que 
esses cartéis obtêm o direito de pesquisa 
nas regiões onde M certos minérios ne 
cessénos à nossa indústria, e impedem 
a lavra, para obrigar-nos a irrportar os que 
eles já exploram em outras partes do mun 
do." 

"Antigamente, reivindicações naciona 
listas, como monopólios do petróleo e da 
energia nuclear, abolição de contratos de 
risco, nacionalização da distribuição da 
gasolina, defesa do subsolo e outras eram 
etiquetadas de comunistas, empenhadas 
em solapar nossa "sociedade ocidental e 
cristã". Agora, quando cardeais, bispos e 
militares nacionalistas defendem a reserva 
de mercado às empresas nacionais e a 
disciplina do capital estrangeiro, os adjeti 
vos são xiitas, milicocratas, adeptos de 
nacionalismo vasgo da década de 50, mais 
atrasados que russos e chineses. Estes Já 
estariam casados com multinacionais, em 
joint-ventures. 

Se as multinacionais realizassem so- 

ciedades comerciais e industriais com os 
nativos nos moldes das que estão contra 
tando com parses socialistas, o terceiro 
mundo não estaria na situação de miséria 
em que se encontra. "5 

Não poderíamos deixar de citar uma 
postura contrária a esta posição, a do 
lbram: 

''.A luta em que se empenha o governo 
federal para fazer gerar recursos cada vez 
em maior quantidade, destinados a solver 
os compromissos assumidos pelo Pars 
interna e internacionalmente, não poderA 
prescindir da efetiva contribuição dos in 
vestimentos externos, que aqui se plantam 
para produzir os desejados frutos no cres 
cimento da nossa economia. Os consti 
tuintes da Nova República precisam se mi 
rar no exemplo das conquistas feitas pelas 
constituições precedentes e dos resulta 
dos altamente positivos que a participação 
dos estrangeiros trouxe para a indústria 
minerária brasileira, participação que não é 
de hoje, nem de ontem, mas de século e 
meio." 

"Assim, quer sob o aspecto polftico, 
social ou econômico, é ineçéve! a impor 
tãncia da participação do capital estrangei 
ro no processo de desenvolvimento do 
Pars, especialmente na área de mineração, 
onde os investimentos requeridos são 
sempre de grande vulto e os riscos, inevi 
táveis. "6 

Quem é quem no subsolo brasileiro 

Nesse contexto de grande consenso da 
comunidade científica e tecnológica do 

setor de geociências sobre a necessidade 
de mudanças profundas no novo texto 
constitucional em relação ao vigente desde 
1967, manifestou-se premente a necessi 
dade de se dispor de estudos e pesquisas 
rigorosas sobre a realidade atual dos re 
cursos minerais. 

Em outubro de 1986, quando se reali 
zou o 342 Congresso Brasileiro de Geolo 
gia, em Goiânia, verificou-se que o desafio 
principal dos cientistas era a falta de 
transparência dos dados essenciais sobre 
o setor mineral existentes no arquivo oficial 
do Departamento Nacional da Produção 
Mineral (DNPM). Embora esses dados 
sejam oficiais e públicos, sua estrutura 
operacional estava e está estruturada para 
atender a interesses individuais dos 
agentes empresariais no acompanhamento 
rotineiro e pontual de seus processos, 
sendo de difícil utilização como instru 
mento de gestão da política mineral, as 
sim como para base de estudos do setor. 

A transposição deste impasse era básica 
para a circulação democrática de informa 
ções e para a realização de estudos com 
visão de conjunto, e portanto conclusivos 
da real situação do setor, a serem difundi 
dos pela sociedade brasileira. 

Foi então aberto um espaço dentro do 
CNPq para a elaboração de pesquisas so 
bre recursos minerais, tentando-se preen 
cher assim uma lacuna que parecia ini 
cialmente intransponível, nos contatos 
efetuados por pesquisadores deste Con 
selho com representantes da comunidade 
cientifica. 

Quadro 1. Principais grupos econõmlcos no subsolo brasllelro 

NúmlfO de ÁNIH Número de km2 

Origem do Clpltal N• de Pedido Alvenl oee. Total % % 
Empr. Peaq. Peaq. L1vr9 Total c1 •• , •• Peaq. Peaq. L1vr11 Total Total c1, •••• 

Estrangeiros 473 5.353 6.898 438 12.689 42,0 100,0 181.407 216.624 3.726 401.757 38,1 100,0 
British Petroleum/Brascan 112 1,774 2.851 17 4.642 15,4 36,6 95.829 96.619 510 192.958 18,3 48,8 
Angl~American/Bozzano Slmonsen 54 590 893 44 1.527 5, 1 12,0 18.206 32.654 205 51.067 4,8 12,7 
Arbed/Brõken Hill 23 904 703 19 1.626 5,4 10,8 13.400 16.449 53 29.902 2,8 7,5 
Samuel HIII/Tressury Valley/Dunsam 20 193 228 1 422 1,4 3,3 10.950 14.770 - 25,720 2,5 6,4 
Outros 264 1.892 2.223 357 4.472 14,7 35,3 4.1.020 56.132 2,958 102.110 9,7 25,4 
N1cloN1I prlV1do 630 2.889 4.351 1.446 8.686 28,6 100,0 186.735 171.136 10.696 368.569 35,0 100,0 
Paranapanema 31 411 417 46 876 2,9 10,0 38.306 26.854 1.581 66.741 6,3 18,2 
M, Batista Aranha/Dias Leite 32 425 120 02 547 1,8 6,3 33.833 7.S06 20 41.759 4,0 11,3 
Brumadinho 36 163 644 34 641 2,8 9,7 12.234 27.300 1.038 40.572 3,9 11,0 
Best 10 210 222 06 438 1,5 5,1 19.545 19.582 165 39.292 3,7 10,7 
Outros 521 1.680 2.948 1.356 5.984 19,8 68,9 82.817 89.494 7,894 180.205 17,1 48,9 
Naclonal Htatal 142 3.505 5.130 211 8.847 29,2 100,0 130.149 149.149 3.236 283.076 28,9 100,0 
CVRD 34 1.910 1.802 52 3.764 12,4 42,6 89,679 77.729 1.372 168.780 16,1 59,5 
CPRM 1 334 1.213 o 1.547 5, 1 17,5 20.066 38.828 o 58.894 5,6 20,8 
Sist. Estaduais, entre os quais: 71 691 1.718 66 2.475 8,2 28,0 13.939 21.919 265 36.123 3,4 12,8 
Gov. Estado da Bahia (14) (197) (740) (4) (941) - - (2.494) (7,172) (8) (9.674) - - 
Gov. Estado de Goiãs (6) (66) (239) 15) (310) - - (793) (3,882) (9) (4,684) - - 
Gov. do Es1ado de Minas Gerais (6) (227) (148) (24) (397) - - (3,029) (1.447) (54) (4,530) - - 
Gov. do Eslado de Maio Grosso do Sul (2) (21) (36) (2) (59) - - (1,776) (2,489) (11) (4.276) - - 
PelrobrAs 5 29 162 15 206 0,7 2,3 839 8.806. 1.187 10.832 1,0 3,9 
BNDES 14 ' 437 206 6 649 2,1 7,3 4.353 1.845 22 6.220 0,6 2,2 
Outros 17 105 29 72 ·2Q6 0,7 2,3 1.273 564 390 2.227 0,2 0,8 
Total grupo• 1COnclmlco1 1.226 11.748 16.379 2.095 30.222 100,0 - 498.291 537A51 17.660 1.053.402 100,0 - 
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Quadro comparativo da opinião da comunidade científica com o 
anteprojeto constitucional aprovado 

-- do levontanento nacional de opinião dos sócios da Soc 
Bnlalleira de Geologia (SBG). (Oul 86) 

1 •) 88% dos sócoos são lavoráve1s à inclusão explícita na Constituição de um 
item onde se incluam os recursos minerais oomo bens da União, o que não 
acontece na Constituição de 1967. 

Aum o bem mineral deixaria de ser, como na Constituição atual, uma 
mera mercadoria, e pasawla a ser considerado um bem social da Nação, 
mostrando a sua natureza de Patrimônio, sobre o qual se exercitará a so 
beronia nacional 

Anteprojeto da nova Constituição brasih!ira aprovado na Comissão de 
Sistematização da Consti1uinte (Novembro 87) 

Incluem-se entre os bens da União: 

. os recursos naturais da Plataforma Continental; 
. os recursos m1nera1s; 

. o subsolo (rtens IV, Vl1 e IX do Art. 22). 

2') 78% defendem a manutenção do monopólio da União no petróleo, e 75% 
defendem a aiação do monopóho dos minerais nucleares e derivados. 

Monopólio da União no petróleo, minérios nucleares e seus derivados (Art. 207) 

39) 78o/o defendem que o cap1lal estrangeiro deve ix,der part1c1par na pesquisa 
e lavra de minerais, desde que submetido a oontroles, tais como: 
- hmrtaçào de participação acionéna; 
- caderno de encargos com compromisso de investimentos; 
- nacionalização progressiva, reserva de mercado; 
- transferência de tecnologia. 

Peta atual Constituição qualquer "sociedade organizada no País", com to 
talidade ou maioria de capital estrangeiro, é autorizada a lavrar e a pes 
qul..- em "igualdade" de condições com o capital nacional. A Constitul 
çio de 1937 estabelecia uma nítida reserva de mercado. 

No texto do atual Anteprojeto não há nacionalização progressiva e só 
muito restritamente se pode falar em "reserva de mercado", mas existem 
controles ao capital estrangeiro peta exigência de controle decisório 
e capital votante nas mãos de pessoas físicas domiciliadas no Brasil. 

Soore o capital estrangeiro: 

- A pesquisa e lavra de recursos rruoerars somente poderão ser efetuados por 
brasileiros ou empresas nac,ona1s, mediante autorização ou coocessâo da 
União, por tempo oetemmeoo, no mleresse nac,ona/ (Arl. 206). 

- Será considerada empresa naetonal a pessoa Jur1dica coostuuíca e com se- 
de no País, CUJO controle dec1sóno e de cap,tal votante esteja, em caráter 
perma.nente, exclusivo e 1ncond1c1onal, sob a titularidade direta ou 1nd1reta 
de pessoas nsicas domiciliadas no País ou de entidades de direito públioo 
interno (Art. 200). 

- Em setores nos quais a tecnok>g1a de ponta seja fator determinante da pro 
dução serão consideradas nacl()f181S as empresas que, além de atenderem 
aos requisitos definidos no Art. 200, estejam SUJ81tas ao controle tecnológico 
nac,ona/ em caráter permanente, exclus,vo e 1ncond1c,onal (corpo do Art. 
255). 

- É considerado controle tecnológ100 nac/OfJal o exercício, de dtre,to e de fato, 
do poder aeasao para gerar, adqwr,r e absorver a tecrdogia do produto e 
do processo de produção (parágrafo úmco do Art. 255). 

4V) 58% admitem a mineração em terras indfgenas desde que se estabeleçam 
critérios rlgidos a serem observados: 

. proteção à cultura, à ecologia e me,o ambiente. 

. pagamento adequado. 

. ouvida e respeitada a vontade da comumdade 1ndlgena 
Contudo a Assembléia Geral da Sociedade B<as1leira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), aprovou, por unanimidade, moção no sentido de "total pro1b1- 
çâo de toda a atividade mineradora em terras indígenas". 
A Coonlenaçio Nacional dos Geólogos (CONAGE) apresentou emenda 
popular que não foi atendida nos seguintes pontos: 
(a) ~ dos dlntltos já existentes sobra minerais em terras indígenas; 

(b) • lavni seria privilégio da União e só pode ser realizada para atender a 
necessk:tades imperiosas do mercado interno. 

A expk>ração de riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada: 
. com autonzação exclusiva do Congresso Naconat 
. ouvidas as comumdades afetada 1; 
. com destinação de percentual soore os resultados de lavra em beneffck> das 
corrumdades indígenas e do me<> ambiente (§ ze do Art. 268). 

5') 57% são a lavor da d1st1nção entre soo e subsolo, estabelecendo-se para 
o proprietário do solo percentuais sobre a produção, ao invés de dízimo 
(royallies). 

As 1az1das, minas e demais recursos minerais, constituem propriedade distinta 
da do solo e pertencem à União. Ê assegurado ao proprietário do solo a parti 
cipação nos resultados da lavra (corpo e § ;ti do Art. 205). 

6') OIV1sáo de opiniões na SBG soore o garimpo: 

- 48% acham que não se trata de matéria consntoeonal; 
- 36% defendem que deve ser tratado na Constituição. 

A problernétlca do garimpo no BrasH e a sua relação caóa vez mais tensa 
com I empresa de mlneraçio têm mantido esse tema na pauta das preo 
cupaçóes do setor. 

O Anteprojeto optou por uma def1mção sobre o assunto: 
O Estado organizará a atrvidade garimpeira em cooperatrvas, levando em con 
ta a proteção ao melO ambiente e a promoção econõrrnco-social dos garimpet- 
ros, dando-lhes pnor1dade na autoozação ou concessão para pesquisa e lavra 
dos recursos e Jazidas m1fl0fa1s, nas áreas onde já estejam atuando (§ 3v do 
Art. 203). 

7') 74% defendem que os levantamentos geológicos básicos devem estar in- 
cluídos no artigo onde se especifica qual é a competência da Urnão. 

O plei1o refe<e-se à obrigação do Estado de prover o conhecimento cien 
tttlco e tecnológico do seu subsolo, serviço esse que vem sendo mantido 
com inagularid-, causando desarticulação na capacidade nacional e 
grave prejuízo à ciência e à exploração mineral. 

NÃO A TENDIDO 

g 
"' ... 
~ 

8') 62% são a favor de reserva de mercado para substâncias específicas, vi· 
sando preservar mercados já reg,onalizados, com tecnologia de produção 
absolutamente disponível - por exemplo água mineral e matenais 1ndus· 
tnais -, em que, no entanto, empresas de capital estrangeiro têm-se ex· 
pandido nesses setores. 

A questão poderá ser definida em lei complementar posterior (Código de 
Mineração) a ser aprovada pelo Congresso Nacional. A discussão diz res 
peito ao uso da reserva de mercado para estimulo à empresa nacional, 
prevista no Anteprojeto: 

Art. 254: NO mercado interno integra o patnmômo nac,onal, devendo ser orde 
nado de modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-econômioo, o bem-estar da 
população e a realização da autonomia tecnológica e cultural da Nação." 

Parágrafo único - O Estado e as entidades da administração direta e Indireta 
pr1V1leg1aráo a capacitação c,entlfica e tecnológica nac10nal como critérios para 
a concessão de incentivos, oonv,ras e acesso ao mercado brasileiro. 
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Através de uma metodologia científica 

adequada e explícita, e aproveitando o 
potencial já existente no Conselho em ca 
pacidade de recursos humanos no setor 
mineral e de informática - nessa área o 
CNPq dispõe do Laboratório Nacional de 
Computação Cientifica (LNCC) -, pôde-se, 
em poucos meses, apresentar à comuni 
dade cientffica e aos constituintes um re 
trato fiel e exato da ocupação do subsolo. 

Conforme afirma o engenheiro Adrian 
Ricardo Levinson no prefácio do livro 
Quem é quem no subsolo brasileiro: 

"Aos Constituintes cabe refletir sobre a 
paisagem brasileira e sobre as grandes 
tendências que nela se delineiam para, a 
partir dessa reflexão, definir os objetivos 
permanentes da Nação, bem como polfti 
cas capazes de materializá-las. E essa 
é também uma contribuição importante que 
os cientistas podem oferecer aos trabalhos 
da Constituinte. "7 

Os livros Quem é quem no subsolo 
brasileiro, por mim coordenado, e Polftica 
mineral na Constituição de 1967, coorde 
nado pela professora Ariadne da Silva Ro 
cha Nodari, foram lançados em 17 de julho 
de 1987, exatamente durante a realização 
da 39~ Reunião Anual da SBPC, em Brasí 
lia. 

O desafio principal do primeiro livro foi 
trabalhar exclusivamente com dados ofi 
ciais, e ao mesmo tempo fazer a sua agre 
gação metodológica, pois as milhares de 
empresas autorizadas a funcionar no 
DNPM como empresas de mineração, que 
detêm áreas do subsolo, são tratadas ofi 
cialmente como completamente isoladas 
umas das outras, registradas em ordem 
alfabética, sem que sejam levados em 
conta a constituição do seu capital e os la 
ços que as ligam a grupos econômicos 
determinados. 

Ou seja, a tarefa básica da pesquisa foi 
rastrear a prática generalizada das mine 
radoras, já conhecida e não-acompanhada 
oficialmente, de criar mútiplas empresas 
fantasmas, com capital de Cz$ 1 a 
Cz$ 100 e os mesmos sócios, mesmo en 
dereço e mesmas diretorias, pois através 
de tal prática vem-se desenvolvendo toda 
uma estratégia de controle do subsolo: a 
da criação de reservas minerais privadas, 
detidas por grupos econômicos e com 
postas de centenas ou milhares de áreas, 
não com o objetivo de pesquisá-las ou la 
vrá-las mas com o de "congelá-las", ou, no 
jargão dos geocientistas, "sentar em cima 
da jazida". 

Realmente, com o pagamento de cerca 
de Cz$ 2 mil, taxa de expediente do 
DNPM, um grupo minerador torna indispo- 

nível para qualquer terceiro uma área do 
subsolo brasileiro com até dez mil hecta 
res, num período que pode durar indefini 
damente. Basta que estabeleça um siste 
ma de rodízio, de forma que, quando um 
alvará estiver prestes a caducar, o que 
normalmente só acontece após cinco 
anos, entre com pedido de outra "empresa 
de prateleira" do grupo para a mesma 
área. 

Para atender ao objetivo visado, o gru 
po de pesquisadores teve de identificar 
previamente os grupos econômicos, para 
poder conhecer a extensão de suas "re 
servas privadas". E efetivamente a partir 
de 170 empresas com razões sociais 
completamente diferentes, chegou-se a 
somente dois grupos econômicos estran 
geiros distintos. Continuando a pesquisa, 
detectou-se (com surpresa, confesso) que 
só os 20 maiores grupos estrangeiros 
controlavam 317 das 450 empresas es 
trangeiras catalogadas no arquivo do 
DNPM, tendo o direito de exploração so 
bre 11.154 áreas do total de 60. 720 áreas 
do subsolo brasileiro! 

As áreas reservadas do 
subsolo brasileiro 

Em 24 de outubro de 1986, encontra 
vam-se registradas no DNPM do Ministério 
das Minas e Energia (MME) 60. 720 áreas 
distintas do subsolo brasileiro, correspon 
dendo a uma superffcie total de 
1.624.555km~ igual a 19% do território 
brasileiro, ou seja, uma área equivalente à 
Região Centro Oeste (Distrito Federal + 
Goiás + Mato Grosso do Sul) ou a duas 
vezes a Região Sudeste (Espírito Santo + 
Minas Gerais + Rio de Janeiro + São 
Paulo). Na Europa, equivaleria a todo o 
subsolo da Alemanha, França, Inglaterra, 
Espanha e Portugal. 

Nota-se que tais áreas estão registra 
das sob rubricas diferentes, correspon- 

dentes à existência de regimes legais dife 
rentes: 

a) os pedidos de pesquisa protocoliza 
dos no DNPM, que, além de uma expecta 
tiva de direito, dão um direito de prioridade. 
O tempo médio de análise do DN PM para 
os 30.386 alvarás existentes foi de 25 me 
ses; 

b) çs alvarás de pesquisa publicados 
no Diário Oficial da União, que represen 
tam um compromisso da União de três 
anos, renovável por mais dois; 

e) as concessões de lavra, que, salvo 
irregularidades, significam um compromis 
so perpétuo da União com o titular. 

Todos esses regimes têm, comum, o 
fato de tornar indisponível para terceiros o 
acesso a essas áreas. 

Situação das grandes regiões 

Ê na Amazônia (em sentido amplo, por 
que engloba Goiás, Mato Grosso do Norte, 
Maranhão e toda a Região Norte) que se 
concentram a maioria das áreas do sub 
solo reservadas: 23.973 áreas, com um 
total de 1.344.835km2, ou seja, 41 % do 
número total de áreas registradas no 
DNPM e a 82% da área total em km2• 

Os percentuais da área total reservada 
correspondentes a cada região brasileira, 
estão representados no gráfico a seguir. 

O peso do subsolo reservado (blo 
queado ou indisponível) fica bem claro 
quando efetuamos a divisão da área ter 
restre do subsolo pela área terrestre total 
de cada região ou estado. Se o País tem 
19% do seu território reservado, a Amazô 
nia tem 25%; a Região Norte, 28%; e a 
Região Centro-Oeste, 18%, sendo que es 
ses percentuais podem ser ainda maiores 
quando considerarmos os estados isola 
damente: o "campeão das reservas" é o 
Amapá, com 57% da sua área reservao=. 

20% 

Areas reservadas correspondentes a cada região 
REGIÃO CENTRO-OESTE REGIÃO NORDESTE 

8% REGIÃO SUDESTE 
8% 

REGIÃO SUL 
4°/o 

1 
::i 1D 

' 
REGIÃO.NORTE 

60% 
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seguindo-se Rondônia, com 47%, Pará, 
com 39%, e Roraima, com 35%. 

Peso relativo dos grupos 
econômicos, empresas isoladas 

e pessoas físicas 

Classificando-se as áreas pelo tipo de 
titulares, verificamos que as pessoas tisi 
cas detêm uma parcela inexpressiva do 
total de quilômetros quadrados, isto é, 
apenas 8%, ao passo que representam 
28% do número de áreas. As empresas 
isoladas, que correspondem em geral a 
firmas individuais ou limitadas, detêm 22% 
do total de quilômetros quadrados e 15% 
do número de áreas. Finalmente, os gru 
pos econômicos detêm a parcela do leão 
no loteamento do subsolo, com 30.322 
áreas ou 53% do total, e 1.053.402km2 ou 
65% da superfície reservada. 

Tais grupos econômicos são identifica 
dos a nível nacional ou regional, e detêm 
um apreciável conjunto de empresas com 
personalidade jurídica própria, mas com 
um mesmo e único comando de capital. 

Quando os subclassificamos pela ori 
gem de controle de seu capital, verifica 
mos que os grupos estrangeiros partici 
pam com 38% do total da superfície ante 
riormente citada, seguindo-se os grupos 
nacionais privados, com 35%, e os grupos 
nacionais estatais, com 27%. 

Em termos comparativos, os grupos 
econômicos controlam em conjunto uma 
área superior a toda a Região Sudeste, 
sendo que o capital estrangeiro controla 
401.757km2, área superior aos estados do 

Rio de Janeiro, Santa Catarina e São 
Paulo reunidos, que juntos ocupam 
386.108km2• 

Os grupos estrangeiros 

Podemos ver a concentração do capital 
estrangeiro nas microrregiões do Brasil no 
mapa da página 7. A tabela estatística do 
peso de cada grupo estrangeiro é apre 
sentada a seguir. 

Veja-se, a título meramente ilustrativo, o 
caso dos dois maiores grupos estrangei 
ros no subsolo brasileiro: o britânico British 
Petroleum (no Brasil associado com o ca 
nadense Brascan) e o sul-africano Anglo 
American. 

O primeiro grupo, British Petroleum, é a 
maior empresa do Reino Unido, faturando 
US$ 51 bilhões anuais, despendendo no 
Brasil, exclusivamente em pesquisa mine 
ral, menos de US$ 1 O milhões anuais. 

Mas a British Petroleum, associada 
com a Brascan, consegue deter, em 14 de 
outubro de 1986, 4.641 áreas do subsolo, 
com uma superfície total de 192.958km2, 

área equivalente aos estados do Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e 
Sergipe. É uma área quase tão grande 
quanto a Inglaterra 

Como a lei só permite que cada empre 
sa (note-se: cada empresa) detenha até 50 
áreas, mais de 100 empresas fantasmas 
foram criadas pela British Petroleum para 
esse objetivo. Com nomes de santos ou 
santas, de serras, de morros, de índio (o 
radical ita, pedra em guarani, é muito es 
colhido), cada empresa adicional com ca 
pital de Cz$ 1,00 cria a possibilidade de 

"multiplicação dos pães e peixes" por mais 
de 50 áreas. 

Também em relação ao grupo sul-afri 
cano Anglo-American, ocorre o mesmo. 
Apesar da postura oficial de congelamento 
de relações diplomáticas adotada por nos 
sa política externa - que chega ao ponto 
de não permitir que pesquisadores de um 
órgão público, como o CNPq, tenham 
qualquer contato com a representação di 
plomática da África do Sul, nem para fins 
de consulta à sua biblioteca, permite-se 
que aquele conglomerado detenha no Bra 
sil a posição do segundo maior grupo es 
trangeiro, que controla 40 empresas fan 
tasmas, 1.547 áreas do subsolo e uma su 
perfície reservada superior ao Estado do 
Rio de Janeiro. 

Desrespeito à lei 

Efetivamente, se a lei em vigor tem uma 
disposição antitruste que impede que ca 
da empresa detenha mais que 50 áreas 
distintas, a situação apresentada mostra 
que a lei está sendo desrespeitada. 

O que também fica patente é a insen 
sata e perigosa postura de tratamento dos 
recursos minerais: a de aceitar-se como 
prática "corriqueira" (!) a constituição de 
reservas econômicas privadas, não se im 
pedindo a concessão de alvarás de pes 
quisa destinados apenas a satisfazer o 
empenho de grupos econômicos em man 
ter áreas na prateleira, sem levar em conta 
os interesses da economia nacional e sob 
o controle de centros de decisão de fora 
do Brasil. 

Quadro 2 - Capital Estrangeiro 
Número de Árees Número de km2 

Posições Gn,poe Ec:onõmlcos N11de Ped. Alv. Dec. %do Ped. Alv. Dec. %do 
Empr. Pnq. Pesq. Lavro Total Total Pesq. Pesq. Lavro Total Total 

01 BP/Brascan e Associados 112 1.774 2.851 17 4.642 36,6 95.829 96.619 510 192.958 48,0 

02 Anglo-American/B. Siroonseo 54 590 893 44 1.527 12,0 18.208 32.654 205 51.067 12,7 

03 Arbed/Brõkeo Hill 23 904 703 19 1.626 12,9 13.400 16.449 53 29.902 7,4 

04 Samuel Hill!Treasury 
Valley/Dunsam lnv 20 193 228 1 422 3,3 10.950 14.770 - 25.720 6,4 

05 BRGM (SEREM) 5 36 104 - 140 1,1 3.134 8.665 - 11.799 2,9 

06 Rhone Poulenc S.A. 2 39 76 4 119 0,9 3.885 6.989 361 11.235 2,8 

07 INCO 15 251 350 1 602 4,8 6.362 4.450 - 10.812 2,7 

08 Royal Dutch/Shell (Biruton) 19 56 241 - 297 2,3 3.884 6.070 - 9.954 2,5 

09 South American Placers 2 14 61 - 75 0,6 1.400 5.838 - 7.238 1,8 

10 Westem Mining Corp. 5 375 193 - 568 4,5 4.610 1.878 - 6.488 1,6 

11 Reynolds 3 39 21 - 60 0,5 3.563 1.959 - 5.522 1,4 

12 Rio Tinto Zinc 15 8 94 - 102 0,8 318 3.988 - 4.306 1,1 

13 Fluor Corp. (ST. Joe Min) 14 97 49 9 155 1,2 2.456 858 114 3.428 0,9 

14 Union OH/Moreira Salles 5 127 141 6 274 2,2 1.254 1.380 32 2.666 0,7 

15 Gencor-Geo. Miring Union Corp. 6 253 9 1 263 2,1 2.523 78 8 2.609 0,7 

16 Molexa + Petroleum Resources 1 14 2 - 16 0,1 1.400 200 - 1.600 0,4 

17 Delteê lntemational 2 17 4 - 21 0,1 1.228 271 - 1.499 0,4 

18 Bunge Y Bom 4 29 66 28 123 0,9 330 684 163 1.177 0,3 

19 Fordyce York & Litlefield 2 1 16 1 18 0,1 100 926 - 1.026 0,3 

20 Holderbank Finandere Glarls 8 16 76 12 104 0,8 348 344 18 710 0,2 

Subtotal 317 4.833 • 6.178 143 11.154 87,8 175.182 205.070 1.'464 381.716 95,2 

Outros Grupos Estrangeiros 156 520 720 295 1.535 ·. 1?,1 6.225 11.554 2.262 20.041 4,8 

Total 473 5.353 6.898 438 12.689 100 181.407 216.624 3.726 401.757 100,0 
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O caráter fictício dos pedidos de pes 

quisa em questão comprova-se por meio 
de cálculos elementares. O custo de uma 
pesquisa geológica numa única área pode 
ser muito variável, sendo difícil, portanto, 
uma estimativa científica precisa. Mas po 
demos, por comodidade, basearmo-nos 
numa declaração recente do diretor-geral 
do DNPM, que diz que "uma empresa de 
veria gastar entre cinco e dez milhões de 
dólares para pesquisar 1 O.OOOha na Ama 
zônia"ª, dadas as condições sabidamente 
difíceis em que a pesquisa se dá. Sendo 
assim, se multiplicarmos essas quantias 
limite pelas 14.443 áreas correspondentes 
aos alvarás de pesquisa existentes em 14 
de outubro de 1986 na Amazônia e dividir 
mos o resultado por três Oá que é de três 
anos o prazo legal para a conclusão da 
pesquisa), obtemos um valor entre US$ 
2,2 bilhões e US$ 4,4 bilhões para os in 
vestimentos anuais que deveriam estar 
sendo feitos na região. Ora, evidentemente 
a situação não é essa. Poucos milhões de 
dólares são investidos anualmente exclu 
sivamente em pesquisa geológica em todo 
o Brasil. O corpo científico e técnico ligado 
a esses grupos econômicos é diminuto. 

É evidente que a situação atual é 
agressiva à nossa soberania - como o se 
ria à de qualquer nação - e que contraria 
completamente as leis nacionais. • 
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O impasse da política 
mineral brasileira 

Não se pode mais pensar o setor mineral independentemente de uma 
política industrial para o Brasil, que deverá tratar as questões relativas 

não só aos minérios e metais, mas também aos diversos 
materiais concorrentes . 

Paulo de Sá e Isabel Marques 

Até o início da década de 60, o desen 
volvimento do setor mineral brasileiro é 
pouco expressivo, à exceção de alguns 
insumos siderúrgicos destinados à expor 
tação, a exemplo do minério de ferro 
(Companhia do Vale do Rio Doce - CVRD) 
e de algumas minas cativas da siderurgia 
internacional, como o manganês de Con 
selheiro Lafayette (MG). A produção bra 
sileira de metais não-ferrosos é então inci 
piente, não satisfazendo as necessidades 
de consumo do País. 

Os principais fatores na origem do fraco 
desenvolvimento do setor são, por um la 
do, as leis minerais em vigor até então, 
que isolavam o País do movimento de in 
vestimentos diretos orientados para a ex 
portação em países do terceiro mundo, por 
parte dos grandes grupos multinacionais; 
por outro lado, a reduzida dimensão do 
mercado interno brasileiro, devido às ca 
racterísticas do processo de industrializa 
ção por substituição de bens duráveis de 
consumo final, que não havia ainda atingi 
do os insumos básicos. 

Durante o período, é dada prioridade à 
ampliação do conhecimento do subsolo 
brasileiro e, principalmente, à intensifica 
ção do aproveitamento dos recursos mine 
rais conhecidos 1. 

Com a liberalização da legislação mine 
ral em 1964, o setor conhece um primeiro 
surto de crescimento impulsionado pelo 
capital estrangeiro e, em larga medida, 
voltado ao atendimento da demanda exter 
na. Vários projetos contando com a parti 
cipação do capital estrangeiro são então 
desenvoívídosz: 

- minério de ferro: Minerações Brasilei 
ras Reunidas (MBR), S. A. Mineração de 
Trindade (Samitri) e Ferteco; 

- nióbio: CBMM; 
- ouro: Morro Velho; 
- alumínio: Alcoa do Brasil; 
- amianto: Sarna. 
Destaque-se ainda a participação da 

CVRD no movimento de expansão do se 
tor mineral brasileiro. Respondendo ao 
crescimento da indústria siderúrgica mun 
dial, em especial a japonesa, graças à 

construção do Terminal Marítimo de Tuba 
rão, a CVRD projeta-se irreversivelmente 
no cenário mundial dos grandes produto 
res e exportadores de minério de ferro. 

Infra-estrutura institucional 

Durante o período entre 1969 e 1973 o 
grande crescimento do comércio interna 
cional de minérios e metais e o aprofun 
damento do modelo de industrialização por 
substituição de importações permitem o 
equacionamento de uma nova dinâmica de 
crescimento para o setor. 

O objetivo principal da política gover 
namental é o de dotar o setor dos meios de 
suprir as necessidades decorrentes do 
elevado crescimento da economia brasilei 
ra e, a longo prazo, atingir a meta de auto 
suficiência. 

As orientações dos planos governa 
mentais mencionam explicitamente, no 
quadro da definição dos programas side 
rúrgicos e de carvão e de consolidação de 
outras indústrias básicas, a necessidade 
de desenvolvimento dos segmentos de 
carvão, enquanto insumo siderúrgico e 
energético, e de minério de ferro, insumo 
siderúrgico e importante item da pauta de 
exportaçõesê. Simultaneamente são dadas 
diretrizes para o desenvolvimento da in 
dústria de fertilizantes, de enxofre, de áci 
do sulfúrico e álcalis. 

Tais orientações levam ao aumento da 
intervenção governamental no setor de 
forma direta, alargando as áreas de parti 
cipação das empresas estatais; e indireta, 
através da concessão de incentivos fis 
cais e financeiros, do fornecimento de in- ~ 
sumos a preços subsidiados, da política de l1, 
preços administrados, da criação de infra- ~ 
estrutura energética e de transporte etc. 4 g 

Alguns entraves se levantavam, entre- ~ 
tanto, à expansão do setor mineral, princi- g 
paimente o grande desconhecimento do g 
subsolo brasileiro. Tornava-se então im- ~ 
prescindível a descoberta de uma nova ge- ~ 
ração de jazidas e um maior controle sobre ~ 
as jazidas descobertas por grupos estran- ~ 
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geiros e ainda não-exploradas. Assiste-se 
no período ao lançamento do modelo de 
Intervenção do Estado brasileiro na área 
mineral, à definição da estrutura institucio 
nal de apoio e de fomento ao setor e à 
tentativa de incorporação econômica da 
região amazônica pela via do desenvolvi 
mento mineral, no âmbito de uma estraté 
gia geopolfiica de ocupação da região. São 
exemplos deste movimento: 

- a criação da Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM) e da Rio 
Doce Geologia e Mineração S/A (Do 
cegeo) (CVRD) para a realização de ex 
tensas campanhas de prospecção e pes 
quisa geológica no território nacional. 
Constituída em 1969, a CPRM tem como 
objetivo apoiar e incentivar a pesquisa mi 
neral e a mineração, visando criar condi 
ções para o ingresso de empresas priva 
das neste setor; 

- a constituição da Amazônia Minera 
ção S. A. (AMZA), que permite a participa 
ção da CVRD na valorização do enorme 
potencial mineral da região de Carajás; 

- a criação do distrito mineral de Ron 
dônia antecedendo a exploração de cas 
siterita em escala industrial; 

- a "nacionalização" da Mineração Rio 
do Norte (MRN) e a concepção do projeto 
integrado Tucuruí/Albrás/Alunorte que lan 
çam as bases da entrada da CVRD no 
setor de alumínio; 

- a criação do Conselho de Não-Fer 
rosos e de Siderurgia (Consider), com a 
função de coordenar o desenvolvimento 
dos projetos siderúrgicos, mais tarde alar 
gado à metalurgia de não-ferrosos. 

li PND, o novo surto de 
crescimento 

Com o primeiro choque do petróleo e o 
desajuste estrutural do balanço de paga 
mentos, assiste-se ao rompimento do 
equillbrio setorial que consistia em com 
pensar as importações de petróleo pela 
exportação de minérios, especialmente 
minério de ferro. Tornava-se então neces 
sário incentivar o desenvolvimento de no 
vos produtos minerais para exportação pa- 

~ ra financiar o déficit crescente da conta 
& petróleo. 
J No li Plano Nacional de Desenvolvi 
g mento (PND), o governo traça uma estra 
~ tégia de ajustamento às novas realidades 
~ da economia mundial, colocando o Brasil 
g na posição de fornecedor mundial de rnaté 
~ rias-primas. A valorização dos recursos 
~ minerais baseava-se no aproveitamento 
~ das vantagens comparativas do Brasil, 
i especialmente no que diz respeito às for- 

mas de energia abundantes no País. Tal é 
o caso da exportação de minério de ferro e 
pelotas e do incentivo aos projetos de alu 
mínio na Região Norte. 

No domínio da polfiica industrial, ênfase 
é conferida à substituição de importações 
de produtos siderúrgicos, de não-ferrosos 
(alumínio, cobre e zinco) e de fertilizantes. 
Data também deste período o início da 
consolidação do parque nacional de ferro· 
ligas. No setor energético observa-se a 
busca de alternativas energéticas ao pe 
tróleo, especialmente o carvão. 

O segundo choque do petróleo e o ex 
traordinário aumento da taxa de juros du 
rante os anos 80 agravaram o desequilíbrio 
estrutural do balanço de pagamentos, ao 
mesmo tempo em que o esgotamento do 
modelo de industrialização baseado na 
substituição de importações mergulha a 
economia brasileira na mais grave crise de 
sua história recente. 

Estes dois fenômenos estão na origem 
da reestruturação das bases de cresci 
mento da economia brasileira a partir de 
dois eixos fundamentais, ou seja, levar ao 
limite o processo de nacionalização de in 
sumos e componentes. importados; e pro 
mover o crescimento interno através da 
maior extroversão da economia brasileira. 

Neste contexto, o setor mineral é cha 
mado a desempenhar um papel importante 
a três níveis, contribuindo para aliviar as 
dificuldades do pagamento do serviço da 
dívida: 

- auto-suficiência na área de não-fer 
rosos, entendido como o equilíbrio global 
da balança comercial do segmento; 

- geração de superávits comerciais 
por meio de incentivos à exportação e à 
implantação de novos projetos, voltados 
exclusivamente para exportação. Os des 
taques mais significativos no aumento da 
produção são o ouro, o minério de ferro 
(Caraiás), o estanho (Pitinga) e a eletro 
metalurgia (alumínio e ferro-ligas), através 
dos incentivos à exportação dos projetos 
do Sul e da bateria de isenções concedida 
à implantação de novos projetos na Região 
Norte; 

- captação de divisas, sob a forma de 
financiamentos externos e de capital de 
risco. Destaca-se a contribuição dos pro 
jetos de alumínio e do Projeto Ferro Cara 
jás que, no período 1981 /1984, carrearam 
para o País, sob a forma de empréstimos 
externos, mais de 2 bilhões de dólaress. 

A análise de alguns indicadores que 
permitem traçar a evolução dos resultados 
da pol~icà mineral nos últimos 20 anos re 
vela que os esforços desenvolvidos con 
duziram à obtenção de alguns sucessos 

bastante significativos. Citem-se como 
exemplos: 

(1) o extraordinário volume de reservas 
descobertas, como as da província mineral 
de Oarajás, da bauxita, do ouro, do anatá 
sío, do estanho, do caulim, do potássio ou 
dos fosfatos. Destaque-se a contribuição 
das companhias estatais na descoberta 
desta nova geração de jazldas'', 

(2) a posição de destaque na produção 
rninerornetalúrqica do mundo ocidental e 
no mercado internacional de algumas 
substâncias minerais. A atual posição do 
Brasil no cenário mundial é a seguinte: 

- minério de ferro: primeiro produtor e 
exportador do mundo ocidental; 

- nióbio: primeiro produtor e exportador 
do mundo ocidental; 

- quartzo: primeiro produtor mundial; 
- estanho: segundo produtor e expor- 

tador mundial; 
- manganês: terceiro produtor mundial; 
- tantalita: terceiro maior produtor 

mundial; 
- aço: quinto produtor do mundo oci 

dental; 
- ouro: quinto produtor do mundo oci 

dental; 
- alumínio: quinto produtor e quarto ex 

portador do mundo ocidental; 
- bauxita: terceiro produtor mundial 

e importante exportador; 
- participação importante na produção 

mundial de ferro-ligas. 
(3) A indústria mineral apresentou no 

decorrer dos anos 80 taxas de cresci 
mento bastante elevadas, constituindo-se 
num dos poucos setores a crescer durante 
a crise. Apesar das extraordinárias taxas 
de crescimento apresentadas, convém 
ressaltar que, se excluirmos petróleo e 
gás, o desempenho do setor mineral é me 
nos impressionante e muito mais irregular 
(quadro 1 ). Saliente-se ainda que, excluí 
das estas duas substâncias, o cresci 
mento do setor é essencialmente devido à 
importância de alguns casos notáveis, 
como o ouro e os produtos de exportação, 
principalmente o minério de ferro, o alumí 
nio e o estanho. 

(4) O objetivo, traçado no I Plano de 
Não-Ferrosos, de alcançar a auto-sufi 
ciência global do setor, entendida no senti 
do de obter um equilíbrio de sua balança 
comercial, é alcançado em 1983, quando 
se começam a obter saldos superavitários 
crescentes (figura 1 )7, 

Limitações da política mineral 

Em sua implementação, a polítlca mine 
ral dos últimos 20 anos oscilou entre um li- 
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beralismo perrmssivo, logo após 1964, e 
um dirigismo normativo que se faz sentir 
de forma mais marcada no período Geisel 
com o modelo do "tripé", A partir do início 
dos anos 80, a política mineral retoma uma 
postura nitidamente mais liberal (especial 
mente no que respeita ao tratamento dado 
ao capital estrangeiro), sem no entanto ser 
desmantelado o aparelho administrativo de 
suporte ao setor criado no período anterior. 

Apesar das diferentes orientações que 
vão presidindo a política mineral, esta, 
neste período, tem como principal caracte 
rística o fato de ter-se limitado a atribuir ao 
setor dois papéis básicos no âmbito de 
uma mesma função: o de suprir as neces 
sidades internas de matérias-primas mine 
rais e o de contribuir para a captação de 
divisas. Sua função precípua foi a de ali 
viar o peso dos estrangulamentos cam 
biais, pela prossecução do objetivo do 
equilíbrio global da balança comercial do 
setor ("auto-suficiência"), seja através do 
incentivo à substituição de importações ou 
pela geração de excedentes exportáveis. 

Para se avaliar os resultados de uma 
política governamental centrada na meta 
da auto-suficiência, é necessário não só 
verificar se os objetivos definidos são ou 
não realizados, mas também questionar 
sua validade e os efeitos de tal formulação 
sobre a dinâmica industrial do setor. 

A política de auto-suí iciência 

A noção de auto-suficiência, tal corno 
ela foi formalizada no início dos anos 70, 
inscreve-se numa estratégia de longo pra 
zo, visando promover o desenvolvimento 

do setor para obter seu equilíbrio cambial. 
A esta política devem em parte ser credi 
tados os sucessos anteriormente enuncia 
dos. Sem uma ação explícita do governo 
garantindo um mercaooê para o desenvol 
vimento da produção mineral, seria difícil 
pensar-se em uma forma alternativa para 
obter-se um crescimento tão significativo 
do setor, sem a marcada abertura ao ca 
pital estrangeiro que caracterizou o desen 
volvimento do setor na Austrália ou no Ca 
nadá. 

Entretanto, as orientações da política 
mineral desta época contêm já as limita 
ções que se virão a traduzir, no decurso 
dos anos 80, nos estrangulamentos que 
vão dificultar a continuidade do cresci 
mento do setor, num contexto de esgota 
mento do modelo de desenvolvimento ba 
seado na substituição de importações, e 
de saturação dos principais mercados in 
ternacionais de matérias-primas minerais. 

A crise econômica interna e a política 
de ajuste estrutural do balanço de paga 
mentos vão impor à política mineral uma 
visão exclusivamente de curto prazo, ob 
jetivando a obtenção de saldos comerciais 
positivos. A política de auto-suficiência, tal 
como ela vem sendo formulada hoje, ao 
continuar circunscrita ao paradigma da 
obtenção de saldos cambiais positivos no 
setor, torna-se vítima do círculo vicioso 
traduzido pelo binômio: 

- projeção da taxa de crescimento do 
Produto Nacional Bruto (PNB) e equacio 
namento das formas de suprimento interno 
para atender às necessidades da deman 
da da indústria nacional, sem recurso a 
importações; 

- incentivo à geração de excedentes 
exportáveis, por meio de todo um conjunto 
de medidas fiscais e creditícias, e pela 
tentativa de valorização das substâncias 
cujas reservas são abundantes no País. 

Quanto aos resultados, cabe ressaltar 
que a política mineral dos últimos 20 anos, 
e em especial a partir dos anos 70, se ca 
racterizou muito mais pelo incentivo à 
substituição de importações (leia-se restri 
ção às importações) do que pela identifi 
cação de oportunidades comerciais no 
mercado internacional. Com efeito, os dois 
grandes sucessos em termos de exporta 
ção, que podem ser diretamente atribuídos 
à política mineral, são o minério de ferro, 
ao qual foi dada prioridade explícita a partir 
de 1984, e o alumínio, a partir do início dos 
anos 70. 

Apesar de 20 anos de estímulos à ex 
portação, a penetração do Brasil nos mer 
cados internacionais limitou-se na maior 
parte das vezes a responder às oportuni 
dades criadas pelo mercado internacional. 
A comercialização é normalmente arcaica 
e limitada a produtos de elevado volume e 
baixo valor agregado, não havendo ne 
nhum esforço de marketing para aproveitar 
ou criar novas oportunidades de mercado. 

O surto recente de exportações de ca 
ráter marcadamente privado, onde partici 
pam indistintamente o capital nacional e 
estrangeiro, baseou-se muito mais numa 
dinâmica "rentista" de aproveitamento de 
vantagens naturais do que numa estratégia 
industrial de identificação de novas oportu 
nidades comerciais no mercado interna 
cional. Com a diminuição das vantagens 
naturais comparativas do País, a satura 
ção dos principais mercados consumido 
res e a manutenção de preços deprimidos, 
surgiram sintomas evidentes que este mo 
delo de desenvolvimento esgotou-se. 

Efeitos sobre o setor mineral 

Enquanto atitude voluntarista do gover- 
no, é sem dúvida à substituição de impor 
tações que devem ser creditados os maio 
res sucessos da política mineral (caso dos 
metais básicos como o níquel, o cobre, o 
alumínio e o aço). Ressalte-se que a auto- ::g 
suficiência é conseguida à custa de uma ª" 
brutal redução do consumo interno provo- ~ 
cada pela forte recessão da economia 12: 
brasileira durante os anos 80. Com efeito, ~ 
caso se tivesse mantido o ritmo de cres- g 
cimento da demanda verificado no decor- g 
rer dos anos 70, os resultados obtidos se- ~ 
riam muito menos expressivoss, ~ 

Para todos os metais, os níveis de con- ~ 
sumo verificados em 1980 foram apenas i 
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igualados, dependendo dos casos, em 
1985 ou 1986. É licito então supor que, se 
a economia brasileira tivesse continuado a 
crescer a taxas históricas, este superávit 
não teria provavelmente ocorrido, e as 
metas do governo continuariam sem se 
materializar. 

A partir das observações anteriores é 
possível afirmar que a auto-suficiência na 
área de não-ferrosos, conseguida durante 
a primeira metade dos anos 80, não pas 
sou de uma miragem. Ela é o resultado de 
uma demanda deliberadamente reprimida 
pela política econômica vigente na época. 
Sua vulnerabilidade ficou bem patente em 
1986 quando a retomada da economia não 
só limitou os excedentes disponíveis para 
exportação como exigiu o recurso à im 
portação de metais. 

Mais grave ainda, o reduzido nível de 
investimentos em projetos destinados ao 
mercado interno, depois de 1981, impede a 
retomada de um crescimento regular da 
economia sem que apareçam importantes 
estrangulamentos no abastecimento, e o 
recurso às importações dos metais que 
não foram contemplados por importantes 
incentivos à exportação. 

O Brasil continua entretanto apresen 
tando níveis de consumo extraordinaria 
mente baixos e injustificáveis, dadas as ri 
quezas de seu subsolo e as necessidades 
básicas de sua população 10, 

A Índia, apesar de um Produto Interno 
Bruto (PIB) e de um rendimento per capita 
bastante inferiores aos do Brasil, apre 
senta níveis de consumo semelhantes pa 
ra metais como o aço, alumínio, chumbo e 
zinco. À exceção do alumínio, a intensida 
de de consumo destes metais na Índia é 
bastante superior à do Brasil (quadro 2). 

A Coréia do Sul dispunha, em 1965, de 
uma renda per capita 30% inferior à do 
Brasil. A intensidade de consumo de me 
tais naquele país era insignificante e, à ex 
ceção do zinco, bastante inferior à brasilei 
ra. Em 1985, para um PIB per capita já su 
perior ao brasileiro, a Coréia do Sul apre 
sentava para todos os metais, à exceção 
do níquel, uma intensidade de consumo 
mais de 50% superior à do Brasil. Tais ní- 

:g veis de consumo, verificados apesar da ª' baixa disponibilidade de recursos minerais 
~ no país, devem-se certamente ao vigor do 
i:f modelo industrial coreano. 
: No caso brasileiro, à exceção do níquel, 
~ a intensidade de consumo apresenta fortes 
g sintomas de saturação (alumínio, cobre e 
~ zinco) ou começou a declinar a partir do 
~ início dos anos 80 (o aço, chumba' e esta 
"'. nho apresentam decréscimos impressio 
;f nantes tt). 

Quadro 1 - Valor da produção mineral brasileira (excluídos 
petróleo e gás) 

(valores em milhões) 
Ano Cr$ real(1) US$ % 
1979 69.791 - 2602 
1980 174.051 3,2 3313 27,3 
1981 300.599 • 18,2 3236 • 2,3 
1982 663.020 25,3 3694 14, 1 
1983 1.926.727 18,5 3342 • 9,5' 
1984 6.287.266 • 3,0 3429 2,6 
1985 20.320.000 7,7 3277 • 4,4 

(1)Cr$ de 1985. Deflator: Indústria Extrativa Mineral (Conjuntura Econômica) 
Fonte: Anuário Mineral Brasileiro. ln SOARES, Maria Clara e., op. cit. 

A estagnação ou a queda das intensi 
dades de uso de metais não correspon 
dem, no Brasil, a uma saturação do con 
sumo, fenômeno característico dos metais 
que atingiram a fase de maturação do ciclo 
de produto nas economias desenvolvidas. 

Ela traduz o esgotamento de um mo 
delo de acumulação incapaz de alargar o 
mercado interno pela incorporação ao sis 
tema econômico das camadas da popula 
ção mais desfavorecidas. Tal incapacida 
de é devida à extrema concentração dos 
meios de produção e da renda e aos blo 
queios de ordem político-institucional que 
entravam a modificação desta situação 12. 

É evidente que, contrariamente ao que 
acontece nos países industrializados, onde 
as necessidades da maioria da população 
encontram-se satisfeitas, no Brasil a satu 
ração do consumo de metais é facilmente 
reversível pela simples extensão do pro 
cesso de desenvolvimento econômico às 
populações de baixa renda e pelo atendi 
mento de suas necessidades básicas. 

A saturação da intensidade de consu 
mo de metais reflete também uma estrutu 
ra da oferta bastante cristalizada, e pouco 
propensa à incorporação de inovações 
técnicas e comerciais e à promoção de 
novos usos para os metais. 

Uma demanda deprimida e uma estrutu 
ra industrial integrada verticalmente, muito 
concentrada e com fortes barreiras à en 
trada, são os principais responsáveis pelo 
subaproveitamento do enorme potencial 
mineral descoberto no decorrer dos últi 
mos vinte anos, e são os principais fatores 
que vêm inibindo no Brasil a maturidade 
industrial deste setor. 

Neste contexto, a falta de interesse do 
capital nacional, privado ou estatal, pelos 
investimentos em pesquisa mineral, é no 
mínimo paradoxal, sendo dadas as pers 
pectivas de evolução do mercado interno 
apontadas anteriormente e, principalmente, 

os estrangulamentos ao crescimento eco 
nômico colocados pela inexistência de 
uma capacidade de produção interna sufi 
ciente para atender às necessidades do 
consumo. 

Dessa forma, o setor mineral encontra 
se' prisioneiro de um círculo perverso: o 
consumo não pode ser estimulado porque 
não existem reservas e, por outro lado, 
não se procuram reservas porque não 
existem projetos. Compreende-se assim o 
desinteresse por parte das empresas de 
mineração pelo desenvolvimento de pro 
gramas sistemáticos de pesquisa mineral, 
e · a crise de identidade que atualmente 
afeta os geólogos brasileiros. 

Não só no que diz respeito ao setor de 
metais básicos, as reservas hoje conheci 
das são marcadamente insuficientes para 
prover a satisfação das necessidades de 
consumo num futuro próximo, como exis 
tem outras grandes oportunidades no ter 
ritório nacional para novos investimentos 
em pesquisa mineral. Referimo-nos con 
cretamente aos metais preciosos 13, aos 
metais especiais e outros minérios de alto 
valor específico. 

No que se refere à articulação do setor 
mineral com os setores à jusante, sua es 
trutura monolftica defrontá-se com estrutu 
ras de consumo mais poderosas e mais rí 
gidas, porque sujeitas a especificações 
provenientes do Exterior (caso da siderur 
gia), ou com um segmentq de transforma 
ção autorizado e incapaz de apresentar 
uma dinâmica empresarial autônoma em 
face do risco de se ver expulso do merca 
do, dada uma relação de forças desfavo 
rável com a metalurgia primária. 

Apesar da existência desde longa data 
de um setor de transformação de metais 
relativamente importante, especialmente 
no que se refere aos segmentos de cobre 
e alumínio, não se observa da parte deste 
nenhum movimento de integração a mon 
tante, seja por incapacidade financeira ou 
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por impedimentos polltico-institucionais. A 
polltica governamental sempre privilegiou o 
fortalecimento de um setor minerometalúr 
gico, capaz de substituir importações em 
face da alternativa de consolidar um setor 
de transformação forte, eventualmente 
voltado para a exportação. 

A desarticulação entre o setor primário 
(mina e metalurgia) e os setores transfor 
madores ou consumidores de metal, re 
sultante do modelo de industrialização por 
substituição de importações, é hoje o prin 
cipal entrave ao crescimento do setor. 

Repensar a política mineral 

O Brasil é hoje, no cenário mundial, um 
importante exportador de um certo número 
de commodities. A preocupação de ex 
pandir rapidamente sua parte de mercado 
(para logo figurar no pódio dos maiores 
exportadores mundiais) tem levado o País 
a aceitar e mesmo a provocar reduções 
dos preços, no intuito de colocar quantida 
des adicionais de produto no mercado, e 
deslocar os concorrentes estabelecidos. 

No entanto, a saturação dos principais 
mercados consumidores e as transforma 
ções estruturais dos mercados de maté 
rias-primas fazem com que dificilmente se 
possam colocar no mercado internacional 
tonelagens adicionais dos principais pro 
dutos minerais de nossa pauta de exporta 
ção (ferro, estanho, alumínio, silício) sem 
provocar uma acentuada baixa dos pre 
ços. O Brasil está, porém, mal posicionado 
para entrar numa guerra de preços com 
seus principais concorrentes no sentido de 
conquistar novas parcelas de mercado e 
aumentar os volumes de exportação. Com 
efeito, o País: 

- tem grandes necessidades de inves 
timento em outros setores que correspon 
dem a prioridades sociais e industriais; 

- diante de tais prioridades, o Brasil 
não dispõe de saldos cambiais nem da ca 
pacidade de endividamento para proceder 
às expansões de capacidade necessárias, 
e para financiar os eventuais déficits ope 
racionais decorrentes; 

- não dispõe dos mesmos meios que 
outros países mais dependentes em rela 
ção às receitas do setor mineral, para su 
portar a concorrência através do meca 
nismo de desvalorização cambial. 

A atividade mineral em si não é neces 
sária nem suficiente para promover o de 
senvolvimento brasileiro, que não poderá 
de forma alguma assentar no aprofunda 
mento de um modelo primârio-exportador. 
Além do atendimento às necessidades bá 
sicas da população, o grande desafio que 

se coloca ao setor mineral brasileiro é o de 
caminhar pela via do aprofundamento da 
industrialização, de forma a diminuir o fos 
so econômico, tecnológico e cultural que 
separa o Brasil das nações desenvolvidas. 

A crise da indústria mineral provocou o 
colapso das teses "rentistas" que defen 
diam o papel do setor mineral enquanto 
elemento motor do desenvolvimento. A 
saturação dos grandes mercados consu 
midores e o aviltamento dos preços das 
matérias-primas minerais transformaram a 
exportação de commodities numa fonte 
externamente instável de receitas fiscais e 
de captação de divisas. Em resultado, os 
países exportadores conhecem hoje im 
portantes desequilíbrios orçamentários e 
de seus balanços de pagamentos, que 
estão [á na origem de perturbações políti 
cas. 

Entretanto, dado o peso do serviço da 
dívida externa e a necessidade de o País 
manter um volume de importações vitais 
ao próprio processo de crescimento, a 
restrição cambial continuará a ser, a médio 
prazo, um condicionante maior do desen 
volvimento da economia brasileira. É então 
indispensável a consolidação de alguns 
segmentos de exportação competitivos 
que possam captar as divisas necessárias 
para financiar as importações decorrentes 
de estrangulamentos no abastecimento 
interno ou da realização de novos investi 
mentos (insumos intermediários, equipa 
mentos, tecnologia). 

O setor mineral não poderá se eximir de 
desempenhar um papel importante en 
quanto gerador de divisas. Sua contribui 
ção ao esforço de geração de divisas não 

poderá, entretanto, ser obtida à custa de 
um consumo interno reprimido nem em 
detrimento do crescimento e da competiti· 
vidade do setor industrial. 

A existência de um grande potencial de 
reservas não é porém, por si só, um fator 
determinante ao desenvolvimento de um 
setor mlnerometalúrgico. O colapso do 
modelo primário-exportador impede que se 
equacione hoje uma polltica de exportação 
de minérios e metais desarticulada da di 
nâmica do setor industrial, a partir de um 
simples cálculo de disponibilidade de re 
servas minerais. 

Se o Brasil pretende manter uma posi 
ção de destaque em alguns mercados de 
matérias-primas - de forma não-gravosa 
para o País, como está acontecendo 
atualmente com o alumínio -, urge equa 
cionar as bases de uma estratégia que 
permita à indústria definir uma verdadeira 
dinâmica de exportação, para além da 
simples extroversão da produção. Esta 
deverá se assentar imperiosamente num 
esforço de inovação que contemple si 
multaneamente a estabilidade dos preços, 
a diferenciação de produtos pela agrega 
ção de valor e a aproximação dos merca 
dos consumidores, inclusive o mercado 
interno. Este é fundamental para a obten 
ção de economias de escala de produção 
e para melhorar a posição na curva de ex 
periência de novos produtos. 

Neste contexto, a capacidade empresa 
rial não poderá ser simplesmente suprida 
por um forte estímulo ao investimento es 
trangeiro. Com efeito, o papel tradicional 
mente desempenhado pelo capital estran 
geiro no desenvolvimento minerometalúr· 
gico modificou-se significativamente ao 
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longo da última década. Seu aporte princi 
pal ao setor mineral brasileiro: 

a) dificilmente seria o mercado, dada a 
saturação dos mercados internacionais de 
matérias-primas e a nova articulação dos 
grandes grupos metalúrgicos com os 
segmentos mais a montante da indústria; 

b) dificilmente seria uma tecnologia 
ainda não-disponível no mercado interna 
cional, já que os -grandes produtores, 
pressionados pela crise, passaram a re 
correr cada vez mais às vendas de tec 
nologia e serviços como forma de rentabi 
lizar seu conhecimento adquirido neste 
domínio. Desta forma, as inovações tec 
nológicas para as áreas de mineração e 
metalurgia são rapidamente comercializa 
das no mercado internacional. Além do que 
a experiência adquirida pela indústria bra 
sileira ao longo dos últimos 20 anos per 
mite-lhe já, em certos domínios, concorrer 
com sua tecnologia a nível mundial. Signi 
ficativa a este respeito é a associação re 
cente da Metalur com a Elkem, empresa lí 
der no setor de ferro-ligas, para a constru 
ção de uma usina na Noruega, onde a em 
presa brasileira aparece como fornecedora 
de tecnologia; 

e) seria essencialmente o financia 
mento. No entanto, a redução previsível do 
investimento em novos projetos e a difu 
são de novas formas de investimento per 
mitem atualmente a intervenção dos pro 
dutores internacionais sem um aporte sig 
nificativo de capital de risco. Além disso, a 
concorrência entre os diferentes países 
para atraírem investimentos externos dá 
às empresas multinacionais um forte poder 
de barganha para obter condições alta 
mente vantajosas que podem transformar 
o investimento direto estrangeiro num em 
preendimento altamente gravoso para o 
País 14, 

Não adianta portanto contar com um 
importante fluxo de capital estrangeiro para 
dinamizar as atividades do setor minero 
metalúrgico brasileiro, pois este dificil 
mente se materializará. No quadro geral da 
crise da indústria mineral internacional, a 
tendência do capital estrangeiro é de su 
bordinar estritamente suas decisões de in- 

~ vestimento a uma lógica de rentabilidade 
& financeira imediata, na ausência da qual a 
j opção é na maioria das vezes a de se reti 
g rar do país em questão. Assim se explica 

• :: no Brasil o desinvestimento efetuado por 
g grandes grupos internacionais como a 
g Hanna Mining (MBR), a Bethlehem Steel 
~ (MBR e !com) ou a !metal (Plumbum e Bo 
:g quira). 
~ A formulação de uma estratégia de 
l captação de divisas a partir do setor mine- 

ral é então hoje indissociável da identifica 
ção de oportunidades industriais para ex 
portação; fortemente incorporadoras de 
minérios e metais. Esta depende essen 
cialmente da capacitação tecnológica e 
empresarial para a identificação de oportu 
nidades comerciais que permitam a agre 
gação de valor. Para o efeito, é imprescin 
dível desenvolver a engenharia nacional e 
a capacitação comercial capazes de pro 
mover a valorização máxima destas 
substâncias. 

O País deverá identificar no mercado 
lnternacicnal oportunidades industriais que 
visem ocupar os espaços criados pela re 
estruturação da economia mundial e pos 
sibilitem uma forte agregação de valor. Ou 
seja, o setor mineral deverá encontrar uma 
dinâmica de exportação em alguns seg 
mentos e, através da incorporação de tec 
nologia, provocar um efeito acelerador so 
bre o crescimento industrial e multiplicar 
seus efeitos sobre o resto da economia. A 
procura de novas oportunidades industriais 
deverá enfatizar a identificação de nichos 
tecnológicos e comerciais e a aproxima 
ção com os mercados consumidores, no 
intuito de obter um melhor conhecimento 
das evoluções do mercado. Este movi 
mento deveria ser acompanhado pela "o 
timização" da função tradicional do setor 
mineral, por um abastecimento competitivo 
da indústria de transformação. 

Neste contexto, muito mais do que uma 
polftica mineral, falta ao Brasil uma polftica 
industrial capaz de identificar prioridades, 
propor orientações e, principalmente, defi 
nir claramente as regras do jogo, Não se 
pode mais pensar o setor mineral indepen 
dentemente de uma política industrial para 

o Brasil, que deverá tratar as questões re 
lativas não só aos minérios e metais, mas 
também aos diferentes materiais concor 
rentes. 

A política mineral deveria então privile 
giar a salvaguarda dos interesses nacio 
nais, a definição e a regulamentação do 
exercício da atividade mineral, o apoio à 
exportação de produto de alto valor agre 
gado e a orientação das prioridades do 
consumo de acordo com as disponibilida 
des internas e o custo relativo dos dife- 
rentes materiais. • 
Notas 

1. Ver a este respeito LASTRES, Helena M. M., 
Potãice económica e desenvolvimento cientffi 
co e tecnológico para o setor mineral. Tese de 
Mestrado, COPPE/UFRJ, março de 1981 

2. Ver a este respeito FERí~ANDES, Francisco. 
et a/li, Os maiores mineradores do Brasil, Ed. 
CNPq/Revista Minérios, São Paulo, 1981. 

3. P. E. D. - Programa Estratégico de Desenvol 
vimento (1968-1970), Metas e Bases para a 
Ação do Governo (1970-1971) e I PND (1972- 
1974), Cf. LASTRES, Helena M. M., op. ciL 

4. De ressaltar contudo, que o programa de in 
vestimentos para o período 1970-1973 con 
templa o minério de ferro com mais de 90% 
dos recursos. CI. LASTRES, Helena M. M., 
op. cit: 

5. Ver a Tese de Mestrado de SOARES, Maria 
Clara C., FEA/UFRJ, Rio de Janeiro, 1987. 

6. Ver SANTOS, Breno A., Amazônia: potencial 
mineral e perspectivas de desenvolvimento. T. 
A. Queiroz Editor, S. Paulo, 1983. 

7. De salientar contudo que a retomada do cres 
cimento verificada a partir do final de 1984 
provocou um aumento por vezes extraordiná 
rio do consumo interno e a conseqüente redu 
ção do saldo da balança comercial de não 
ferrosos. Esta redução, verificada em 1985, é 
essencialmente devida à diminuição do su 
perávit do saldo da balança de minérios de 

Quadro 2 - Evolução da intensidade de uso de alguns metais no Brasil, 
Índia e Coréia do Sul 

1965 PNB/hab. Alumínio Cobre Chumbo Zinco Níquel Aço 
Brasil 897 0,68 0,41 0,23 0,42 0,01 0,42 
Índia 192 0,76 0,68 0,40 0,74 0,00 0,80 
Coréia do Sul 602 0,01 0,12 0,13 0,53 0,00 0,24 
1975 
Brasil 1664 1, 16 0,86 0,28 0,46 0,02 0,63 
Índia 223 1,06 0,32 0,26 0,60 0,02 0,62 
Coréia do Sul 1232 0,59 0,64 0,24 0,55 0,01 0,72 
1985 
Brasil 1894 1,51 0,81 0,30 0,57 0,05 0,39 
Índia 264 1,45 0,55 0,34 0,63 0,07 0,65 
Coréia do Sul 2070 2,00 2,37 0,72 1,43 0,04 1,31 

Fonte: Radetzki: The intensity oi use hypothesis in CIPEC Quart. Review, li, 1987. 
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metais não-ferrosos: basicamente aumento 
das importações de concentrados de cobre 
e redução das exportações de bauxita e 
tungstênio. 

a Referimo-nos concretamente à ação do go 
verno no sentido de reduzir os riscos da ativi 
dade empresarial, protegendo o men::ado in 
terno da concorrência internacional, assegu 
rando um escoamento para uma parte impor 
tante da produção através de suas encomen 
das, e permitindo a cristalização de uma es 
trutura industrial interna particularmente con 
centrada 

9. Para o alumínio, o primeiro saldo comercial 
positivo só teria sido obtido muito provavel· 
mente em 1985. Após uma crise prolongada 
da demanda interna no inicio desta década, 
somente neste ano voltou-se a verificar um ní 
vel de consumo semelhante ao de 1980. Para 
o cobre, os déficits tenderiam a manter-se nos 
mesmos níveis observados na década de 70, 
apesar da entrada em produção da Caralba 
Metais. Para o níquel, o saldo da balança co 
mercial nunca teria sido positivo, enquanto 
para o zinco tenderiam a agravar-se os déll· 
dts registrados durante a década de 70. 

1 O. No caso do alumínio, por exemplo, o consumo 
per capita do País é de 3,2 kg/hab, compara 
do com 12,6 kg/hab na Europa, 18 kg/hab no 
Japão e 26,9 kg/hab nos Estados Unidos. 

11. Cf. GIRAUD, P. N., Les consommations de 
huit matiêres premiêres minerales 
1950/1983, CERNA, Paris, 1985. 

12. Nos anos 80 a redução do consumo é agrava 
da por três ordens de fatores: 
- desaceleramento do crescimento da eco 
nomia brasileira (drástica redução dos inves 
timentos públicos, crise das indústrias consu 
midoras de metais, extraordinária elevação da 
taxa de juro) e a própria evolução da composi 
ção do PIB, onde o setor de serviços aumenta 
sua participação relativa 
- mudança nos hábitos de consumo das 
classes de alta renda, que à semelhança da 
população dos países desenvolvidos atingi· 
ram uma saturação do consumo de produtos 
com elevado componente de metais (automó 
vel, eletrodomésticos, moradia etc.). 
- mudanças nos processos tecnológicos de 
produção com incidências sobre a redução do 
conteúdo em metais nos produtos, seja pela 
obtenção de economias no uso de metais ou 
por sua substituição por outros materiais. 

13. O caso do ouro constitui sem dúvida um dos 
fracassos mais flagrantes da polflica mineral 
brasileira Após ter ascendido à categoria de 
um dos maiores produtores mundiais fora da 
África do Sul, graças ao extraordinário au 
mento da atividade garimpeira, a produção 
brasileira estagnou em razão dos enormes 
bloqueios de ordem polftico-administrativa. 
Enquanto seus concorrentes mais diretos - os 
Estados Unidos, a Austrália e o Canadá - já 
ultrapassaram a meta de produção das 
100 Vano ou estão em via de o fazer, as ex 
pectativas do Brasil foram frustradas pela in 
capacidade de administrar o problema social 
dos garimpos após o incentivo ao seu desen 
volvimento, pelo fracasso da tentativa de ex 
ploração em bases empresariais na Amazônia 
e pelos descaminhos da polftica de centraliza- 
ção de compra de ouro. , 

14. Ver SÁ, Paulo e MARQUES, Isabel., "AL· 
BRÁS/ALUNORTE: do sonho ao pesadelo", 
Revista Brasil Mineral, Fevereiro/Março/Abril 
de 1987. 

Minerais estratégicos . - e movaçao 
tecnológica 

A tecnologia 
aumentou as 
possibilidades de 
substituição 
dos materiais 
tradicionais por 
outros com 
melhor 
performance. 
Apesar disso, 
os países 
industrializados 
continuam 
a investir 
grande volume 
de recursos 
na formação 
de estoques 
de minerais 
estratégicos 

Saul B. Suslick 

A sociedade moderna necessita de 
uma vasta gama de substâncias minerais, 
que constituem o sustentáculo para o de 
senvolvimento em todos os setores eco 
nômicos. Os países preocupados com os 

suprimentos de matéria-prima para o aten 
dimento das suas necessidades sociais e 
econômicas dedicam atenção especial pa 
ra alguns minerais denominados minerais 
estratégicos. 
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O conceito de mineral estratégico sem 

pre permeou a história da humanidade, 
vinculando-se nos seus primórdios ao de 
"economia de guerra", que abrangia as 
matérias-primas que garantiriam o fluxo 
vital contínuo para setores industriais cha 
ves numa conjuntura de conflito interna 
cional. 

Recentemente, no Brasil, este tema 
despertou enorme interesse, principal 
mente em função do Projeto de Lei nº 
6.777/85, que visa instituir a "Polltica Na 
cional de Minerais Estratégicos". As dis 
cussões em torno do assunto extrapola 
ram os limites do setor mineral, alcançan 
do diversos segmentos da sociedade bra 
sileira. 

O que significa ser 
estratégico? 

O conceito de mineral estratégico, mo 
dernamente, tem sua origem nos EUA, du 
rante os anos 20, quando foram publicadas 
as primeiras listas de materiais crlticos. As 
substâncias foram incluídas tomando-se 
como base uma "independência mineral", 
cujo significado era auto-suficiência no 
abastecimento de todos os minerais es 
senciais. Entretanto, esta polltica esbarra 
va obviamente na realidade geológica de 
cada país, onde a distribuição dos depósi 
tos minerais na crosta terrestre não obe 
decia às fronteiras nacionais estabeleci 
das. 

Neste período também surgiu o con 
ceito de mineral estratégico, como sendo 
material essencial para os programas de 
guerra. A indústria bélica consumia, nesta 
época, carvão, manganês, cobre, ferro, 
aço, chumbo, zinco, estanho, antimônio 
e tungstênio. 

Posteriormente, este conceito ampliou 
se, incluindo os materiais necessários pa 
ra o funcionamento global da economia, 
cuja produção interna fosse insuficiente 
para o atendimento global da demanda, 
necessitando ser complementada por fon 
tes externas (IME, 1981; Fema, 1982). Al 
guns trabalhos interessantes abordam de 
finições sobre os termos estratégicos, crí- 

18 ticos e essenciais, classificando-os em ª' função da disponibilidade em termos de 
~ oferta/demanda e sistemas de estocagem 
€ utilizados em diversos países (Barbosa, 
O> 
-: 1984). 
g No Brasil, não existe ainda uma posí 
g ção oficial por parte do governo sobre o 
~ assunto, embora algumas publicações de 
~ dirigentes de organismos oficiais da mine 
~ ração brasileira abordem o tema (Carva 
i lho, 1981), sempre buscando ampliar o 

conceito de mineral estratégico, indo além 
dos aspectos da defesa nacional e de vul 
nerabilidade no abastecimento, incluindo 
os minerais com reservas abundantes ne 
cessárias à superação de entraves ao de 
senvolvimento econômico. 

Alguns autores discordam dos termos 
vulnerabilidade e criticalidade como crité 
rios para uma análise objetiva para classi 
ficação e seleção de minerais e metais 
estratégicos (Vogely, 1987). A produção 
de mercadorias para uso militar ou civil 
depende igualmente de todos os parâme 
tros da função de produção, tais como tra 
balho, capital, energia, matérias-primas e 
os processos tecnológicos associados. 
Nenhum destes parâmetros é menos criti 
co do que o outro, tendo todos o mesmo 
grau de importância ou criticalidade. 

A análise da vulnerabilidade é extre 
mamente complexa, na medida em que os 
suprimentos podem ser interrompidos não 
somente quando são importados, mas 
também quando são gerados internamente 
por fatores como greves, interrupção nos 
sistemas de transportes, efeitos climáticos 
etc. Um outro aspecto que dificulta essa 
análise é que os critérios utilizados por na 
ções como os Estados Unidos, Japão e as 
da Comunidade Européia definem mate 
riais estratégicos segundo os seus parâ 
metros de segurança, autonomia, autode 
terminação e desenvolvimento, com pesos 
variáveis e ajustados às suas realidades. 
Esses critérios são extremamente dinâmi 
cos no· tempo e variáveis de país para 
país. 

Os Estados Unidos, por exemplo, pos 
suem grandes estoques estratégicos de 
petróleo. Já a Arábia Saudita seria vulne 
rável em petróleo, ou a água é um bem mi 
neral muito mais estratégico? Seguindo a 
mesma linha de exemplos, os EUA com 
põem grandes estoques de manganês, 
concentrados de berílio, nióbio e quartzo, 
dentre outros. No caso do Brasil, seria o 
País vulnerável a estas substâncias mine 
rais? 

Alguns especialistas da área de eco 
nomia e planejamento mineral como Vo 
gely (1987) propuseram aos EUA que abo 
lissem os seus estoques estratégicos e 
toda a legislação correlata, pois os crité 
rios de classificação de minerais e metais 
estratégicos utilizados pelos organismos 
americanos são extremamente dúbios e 
ineficazes. 

Haglund (1984) mostra que, sendo um 
conceito polltico, a questão dos minerais 
estratégicos é coberta de nuanças e ca 
racterizada pela ambigüidade. Segundo o 
autor, trata-se de um "conceito essencial 
mente contestável", cujo emprego apro- 

priado do termo inevitavelmente envolve 
disputas infindáveis por parte de seus 
usuários. A ambigüidade se torna ainda 
maior quando se associa o termo "mine 
rais estratégicos" a outros como "segu 
rança nacional", "defesa nacional", "segu 
rança e economia", já bastante ambíguos, 
ou a adjetivos vagos, do tipo "essenciais" 
ou "vitais". O autor classificou duas cor 
rentes de pensamento: os que buscam 
restringir a aplicação do conceito chegan 
do ao extremo de sugerir a eliminação do 
termo, e aqueles que conferem um sentido 
amplo ao termo, tornando possível esten 
der a interpretação a qualquer material co 
nhecido, inclusive aos minerais e metais. 

Recursos e reservas 

Um outro parâmetro importante na apli 
cação do conceito de minerais estratégi 
cos é a quantificação dos dados baseados 
nos critérios de reservas e recursos. Ini 
cialmente, o conceito de reserva foi de 
senvolvido para determinar o volume de 
investimento necessário para colocar em 
produção um depósito mineral. À medida 
que as substâncias minerais foram adqui 
rindo importância para as nações, as re 
servas passaram a medir também os su 
primentos futuros dos minerais produzidos 
em termos nacionais e mundiais. A moder 
na classificação introduzida por Mckelvey 
(1973) combina dois parâmetros, Mgrau de 
conhecimento geológico e grau de viabili 
dade econômica", propiciando uma ca 
racterística dinâmica e inovadora na ava 
liação dos recursos minerais. 

O dinamismo introduzido nesta classifi 
cação advém do fato de o grau de viabili 
dade econômica ser dependente de um 
determinado contexto econômico e social. 
Por exemplo, na determinação da econo 
micidade de um depósito mineral influem 
diferentes componentes, tais como im 
postos, incentivos, custos dos insumos, 
tecnologia e preço do produto final, que va 
riam conforme a conjuntura. 

A dimensão "viabilidade econômica" é 
em geral facilmente perceptível na sua co 
notação econômica e nem sempre no seu 
significado social. Da mesma forma que 
um conjunto de condições de diferentes 
naturezas influi na viabilidade econômica 
de um depósito, outro conjunto de condi 
ções também de diferentes naturezas influi 
em todos os depósitos. Neste conjunto de 
condições que tem uma influência geral em 
qualquer depósito estão aquelas que são 
determinadas pelo interesse social de um 
país ou da comunidade envolvida. 

Mckelvey (1973) assinala que as pollti 
cas públicas do setor mineral devem 
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abranger não somente o que é produzido 
no presente {reservas), mas incorporar 
também a produção dos recursos poten 
ciais. Entretanto, alguns especialistas 
consideram que esses conceitos são ain 
da muito estáticos, assumindo os recursos 
e reservas como estoques fixos. Esta 
postura não se ajusta às teorias econômi 
cas modernas que definem o suprimento 
mineral como um recurso de fluxo (flow 
resources), ao contrário de um estoque 
exaurível. 

Essas considerações são necessárias 
para ressaltar que a produção mineral de 
pende não só da existência física do mine 
ral, como do desejo da sociedade de pro 
duzi-lo. 

As reservas constituem um critério 
(working stock) utilizado pelas empresas 
na gestão das minas. As informações 
concernentes às reservas são muito dis 
pendiosas de ser obtidas, o que obriga os 
administradores públicos ou privados a in 
vestir em dados de reservas, somente ca 
so esta informação seja rentável. É raro o 
caso em que uma empresa mobilize recur 
sos financeiros para quantificar reservas 
que ela irá utilizar num período de tempo 
superior à vida útil de seu equipamento {a 
cima de 20 anos). A simples inspeção dos 
dados de reserva e de produção num pe 
ríodo de tempo mostra a fragilidade deste 
critério {tabela 1 ). 

As reservas definidas na tabela 1, em 
1950, excetuando-se o alumínio, foram in 
feriores às produções acumuladas entre 
1950 e 1980. Fica patente que o parâmetro 
de reservas correntes não se presta para 
avaliar concretamente a produção poten 
cial de uma commodity mineral, utilizado 
na aplicação do conceito de mineral es 
tratégico. 

Estoques estratégicos 

Apesar das restrições citadas anterior 
mente pelos especialistas, a maioria dos 
países industrializados não abandonaram 
os seus programas de estocagem de mi 
nerais estratégicos. Além dos argumentos 
de importância vital para a economia e a 
interrupção no fluxo de abastecimento, os 
defensores destes programas justificam os 
investimentos realizados com o fato de 

• que a sua aquisição é economicamente 
rentável {US.001, BM, 1983). Por exem 
plo, os EUA possuíam em 1978 um 
stockpile (estoque de minerais) avaliado 
em US$ 9,5 bilhões, e em 1982 subiu para 
cerca de US$ 20 bilhões. No entanto, es 
ses programas dependem de um conjunto 
de condições especiais não facilmente ob- 

Tabela 1 - Reservas mundiais e produção acumulada de algumas 
substâncias minerais 
(Em milhões de toneladas de metal contido-1950-1980) 

Substância Reserva Produção Reserva 
mineral 1950 1950-1980 1980 
Cobre 100 156 494 
Ferro 19.000 11.040 93.466 
Alumínio 1.400 1.346 5.200 
Chumbo 40 85 127 

Fonte: Vogely (1984) 

tidas, como disponibilidade do orçamento, 
não-interferência com a indústria mineral 
privada, preços em patamares adequados, 
elasticidade de demanda e suprimentos 
mundiais etc. 

Por outro lado, o custo de manutenção 
de um estoque de minérios e metais é alto, 
principalmente em períodos de preços re 
lativos deprimidos, que somente é consti 
tuído a partir das seguintes condições: mi 
nérios e metais que não possuem substi 
tutos com facilidade - essenciais ao pro 
cesso produtivo - e perspectivas de des 
continuidade no suprimento, incluindo 
ações de cartéis. 

Segundo Mikesell (1985), os benefícios 
sociais gerados pelos países detentores 
de "estoques econômicos" são a manu 
tenção do equilíbrio de suprimento na 
eventual ocorrência de interrupção ou au 
mento de preço deste por parte do forne 
cedor estrangeiro. De fato, a utilização 
oportuna e inteligente dos estoques nas 
situações mencionadas tende a baixar o 

preço internacional do bem mineral, favo 
recendo os países consumidores. Os es 
toques podem ser empregados para redu 
zir a amplitude de flutuação dos preços de 
algumas substâncias, tanto para os pro 
dutores como para os consumidores. Um 
exemplo era o Acordo Internacional do 
Estanho {ITC), que fixava um patamar pa 
ra a cotação do metal com base nos esto 
ques, denominando-se estoque regulador. 
Neste caso, a manutenção artificial dos 
preços estabilizados num nível muito aci 
ma do que seria o praticado pelo mercado 
livre numa nova situação de aumento de 
oferta levou ao colapso desse estoque. 

A dependência dos países industriali 
zados de algumas substâncias minerais 
pode ser visualizada na tabela 2 {Czichos, 
1987) que mostra o percentual de consu 
mo destas substâncias importadas na for 
ma de minérios e concentrados. A partir 
destes dados, observa-se facilmente que 
para os principais blocos comerciais oci 
dentais {EUA, Japão e CEE) os metais 

Tabela 2- Dependência dos blocos comerciais em importação de 
substâncias minerais criticas 

Consumo dos materiais em termos percentuais 
Europa EUA Japão Comecon 

Alumínio 61 85 100 28 
Cobre 90 14 94 4 
Cromo .... 100 91 98 21 
Cobalto 

: 
100 98 100 68 

Minério de ferro 79 36 99 5 co 
Chumbo 76 13 78 3 co 

o 

Níquel 100 70 100 13 e 
"' ::. 

Manganês 100 98 98 3 !:2- 
Estanho 

.... 
87 83 98 - "' '. ... 

Titânio 100 - - - õ > 
Tungstênio 99 52 - - õ 
Zinco 91 57 74 9 e: ~ u ., 

t- 
.; 

Fonte: Czichos (1987) 1~ 
> ., cr: 
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com maior vulnerabilidade são o cobalto, o 
cromo e o manganês. Todos estes metais 
são essenciais para a indústria de alta 
tecnologia na obtenção de materiais de alta 
temperatura e ligas especiais. Essa situa 
ção faz com que esses metais sejam con 
siderados estratégicos. No caso do Japão, 
por exemplo, todos esses metais poderiam 
ser considerados estratégicos, exceto tal 
vez o chumbo e o zinco. Não é à toa que o 
Japão possui um programa denominado 
Japan lnternational Cooperation Agency 
(JICA), destinado a investimentos em pro 
jetos em diferentes países no sentido de 
aumentar a oferta de minerais e metais, vi 
sando incrementar as possibilidades de 
suprimento. 

Mercado dos minerais e 
metais 

O comportamento dos bens minerais 
estão intimamente associados aos ciclos 
econômicos, que conferem um certo grau 
de instabilidade no mercado de metais e 
minérios. Diversos especialistas, quando 
associam os ciclos econômicos com o 
comércio de minérios, chegam ao exagero 
de admitir que os mercados de metais es 
tratégicos existiram antes mesmo destes 
metais serem estratégicos. 

Baseando-se no fato de a estrutura do 
mercado de metais ser considerada similar 
à competitiva, na qual os preços são ne 
gociados entre poucos compradores e 
vendedores, Vogely {1986) propôs a defi 
nição de mercados "contestáveis". Se 
gundo o autor, um mercado é contestável 
quando o custo de entrada e saída é baixo 
e o produto é essencialmente indiferencia 
do. Uma empresa pode vender o seu pro 
duto no preço estipulado pelo mercado ou 
ligeiramente inferior, obtendo ainda uma 
boa margem de lucratividade. 

A estrutura de um mercado contestável 
é definida pelas próprias forças do merca 
do, não mais pelas empresas. Por exem 
plo, quando o mercado de petróleo se tor 
na contestável, o mercado de Roterdam 
emerge e diminui o controle e poder de 
barganha de preços estabelecidos pela 

~ Organização dos Países Exportadores de 
~ Petróleo (Opep). 
~ Num mercado dessa natureza, as im 
g plicações serão muito grandes a nível das 
~ rendas econômicas, principalmente para 
g as empresas estatais, quando são obriga 
g das a investimentos em áreas sociais 
~ (aumento da taxa de emprego e financia 
~ mento de infra-estrutura) a partir dos lu 
~ cros obtidos. Neste tipo de mercado os 
i custos de produção são constantemente 

avaliados. Como se trata de um mercado 
extremamente competitivo ou contestável, 
as empresas ineficientes terão que ser 
subsidiadas se quiserem permanecer no 
mercado. 

Além disso, os ciclos econômicos po 
dem alterar substancialmente o perfil de 
demanda das matérias-primas, refletindo 
se na indústria mineral. Segundo Tilton & 
Vogely (1980), a resultante deste processo 
é uma indústria que exibe instabilidade cí 
clica de lucros, venda, produção e preço, 
onde o grau de instabilidade depende em 
particular do mercado de atuação (merca 
do competitivo, contestável ou controla 
do pelo produtor), sendo a maior caracte 
rística a instabilidade dos lucros. 

Os dados recentes coletados por di 
versos especialistas nos mostram que a 
indústria mineral está buscando uma maior 
flexibilidade da produção, permitindo en 
frentar no futuro as variações da demanda 
e as baixas nos preços. Paralelamente, as 
empresas envidarão esforços para pes 
quisar formas de diferenciação dos seus 
produtos e serviços para enfrentar melhor 
a concorrência dos materiais substitutos. 

Além disso, sabe-se que os ciclos eco 
nômicos e os seus reflexos no mercado de 
minerais e metais são determinados pelos 
países industrializados, cabendo aos paí 
ses periféricos responder de maneira re 
flexa aos estímulos gerados no centro do 
processo em função das condições do 
mercado. Dessa maneira, a consideração 
do caráter estratégico de um mineral ou 
metal está sujeita a todas essas influên 
cias. A estrutura interna de cada nação 
que absorverá ou não esses efeitos, tam 
bém, terá muito a ver com o conceito de 
estratégico. 

Os sucedâneos e a competição 
entre os materiais 

A atual década constitui para a pesqui 
sa e o desenvolvimento dos materiais um 
marco histórico. Inovações tecnológicas, 
tais como os polímeros e compósitos, es 
tão possibilitando a conquista de mercados 
que tradicionalmente pertenciam aos mate 
riais convencionais, especialmente os 
metais. A resultante deste processo nos 
países industrializados tem um duplo obje 
tivo: competitividade e redução da vulne 
rabilidade na importação de minerais críti 
cos. 

Recentemente, Tilton (1986) identificou 
uma certa atrofi{:l na demanda. mundial de 
alguns metais que, embora de natureza cí 
clica, deverá produzir nos próximos anos 
reflexos significativos para o setor mineral. 

Alguns sintomas desta atrofia para o cená 
rio mundial podem ser sintetizadas nos 
seguintes pontos: mudança na composi 
ção do Produto Nacional Bruto (PNB), dos 
países industrializados, de mercadorias 
para serviços; saturação nos países in 
dustrializados em termos de quantidades 
per capita; conservação, que acarreta a 
utilização de menor quantidade de material; 
importação de produtos, reduzindo assim o 
consumo doméstico dos materiais; mu 
danças tecnológicas. 

Um dos aspectos mais importantes 
dessa atrofia é o processo de substituição, 
conforme mostra a tabela 3, que toma co 
mo exemplo a quantidade de aço e alumí 
nio, substituída nos últimos anos pelos po 
límeros em quatro grandes setores indus 
triais americanos. 

Conforme sugerido na tabela 3, nos 
anos 90 provavelmente assistiremos a 
uma intensa competição entre os políme 
ros e metais. Deve-se assinalar também 
que os produtores ligados ao setor metal 
metalúrgico, como resposta à forte compe 
tição dos novos materiais, estão-se estru 
turando em duas vertentes: aumento de 
P & D para incrementar a produtividade 
nos produtos tradicionais e diversificação 
da produção para incluir os materiais de 
alta tecnologia. Exemplos dos esforços em 
P & D podem ser encontrados nas novas 
ligas alumínio-lítio em uso na indústria ae 
roespacial. Na segunda situação, as esta 
tísticas já apontam um número expressivo 
de indústrias destes setores participando 
em joint ventures com empresas que ope 
ram com materiais de alta tecnologia. 

O processo de substituição envolve um 
número muito grande de variáveis: econô 
mico-sociais, tecnológicas, culturais etc., 
que torna, às vezes, difícil de modelizar e 
quantificar. Katz (1984), trabalhando com 
materiais cerâmicos estruturais, propôs 
um modelo de substituição em que foram 
definidas três situações: substituição reati 
va por reposição, onde predominam as ra 
zões econômicas, ou seja, o material anti 
go é substituído por um material novo com 
preço mais competitivo, sem levar em 
consideração a performance técnica; 
substituição reativa por deslocamento - o 
novo material possui um melhor desempe 
nho técnico, independente do seu custo; 
substituição proativa - está intimamente li 
gada à componente tecnológica que pode 
rá viabilizar materiais escassos ou críticos. 

A figura 1 apresenta um esboço do mo 
delo proposto pelo autor referido, com 
exemplos dos materiais e suas aplicações. 

Todas as categorias de substituição in 
corporam o potencial tecnológico disponí 
vel numa sociedade desenvolvida, como 
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um fator de transformação, permitindo nu 
ma economia de mercado responder às 
mudanças bruscas tanto na disponibilidade 
dos recursos minerais como na competi· 
ção entre os materiais. Neste sentido, os 
materiais substitutos ou sucedâneos pode 
rão ser os materiais tradicionais, combina 
ções ou materiais novos, na medida em 
que os usos e aplicações, fruto da tecno 
logia, é que irão definir o seu enquadra 
mento. 

Dados apresentados por Villas Boas 
(1987) mostram que, no mundo, entre 1979 
e 1983, um total de cerca de 20 milhões de 
quilos de cobre rnetálico já foram substituí 
dos pelas fibras ópticas. A figura 2 exibe 
as projeções deste processo de substitui 
ção, e o sinal de interrogação mostra as 
dificuldades com que se defrontam atual· 
mente os produtos de cobre e os investi 
dores para iniciar a prospecção de novas 
jazidas. 

Este cenário da competição entre os 
materiais coloca para os países emergen 
tes do porte do Brasil uma grande respon 
sabilidade na definição dos rumos de uma 
política de aproveitamento de recursos mi 
nerais e nos esforços de desenvolvimento 
científico e tecnológico. O grau de concor 
rência deste setor é extremamente eleva 
do, onde o acervo tecnológico é preponde 
rante em face das matérias-primas, pas 
sando na atualidade a tecnologia a possuir 
o status de valor estratégico. 

Neste panorama a indústria mineral 
estará submetida a um grande desafio: 
"tecnologia". Infelizmente, trata-se de um 
setor que não foi muito solicitado para a 
inovação tecnológica, onde na maioria das 
situações os avanços sempre foram gera 
dos por setores agregados, como a indús 
tria de equipamento de mineração. 

Dentro deste contexto, a conceituação 
de novos materiais, materiais estratégicos 
ou tecnologia estratégica ou qualquer outra 
denominação que venha possuir, deve ser 
concebida levando-se também em consi 
deração ser o Brasil grande detentor de 
reservas minerais abundantes de quartzo, 
nióbio, berílio, titânio e alumínio, dentre ou 
tros. O País possui reconhecidas vanta 
gens comparativas no cenário mundial 
nestas substâncias, que poderiam ser 
fortemente ampliadas, explorando-as ade· 
quadamente numa sólida polftica de valori 
-zaçâo dos recursos minerais. 

Minerais estratégicos ou uma 
sólida política mineral? 

Os países detentores de grandes re 
servas e recursos minerais têm assistido 
com grande preocupação a uma progres- 

Tabela 3 - Metais substituídos por polímeros nos EUA (em milhões 
de toneladas curtas) 

Setores/Metais 1985 2.000 1990 1995 

siva desvalorização do preço relativo da 
matéria-prima mineral que produzem e 
comercializam. Este fenômeno esteve 
também sempre associado à preocupação 
com a exaustão dos recursos minerais. 

Inicialmente, esta tendência se deveu a 
mecanismos econômicos e políticos im 
postos pelos países consumidores indus 
trializados, que, interagindo num mercado 
competitivo ou contestável, subtraíram 
aos países fornecedores uma porcenta 
gem das vantagens comparativas propor 
cionadas pela abundância dos recursos 
minerais e preço reduzido da mão-de-obra. 

Mais recentemente, a tecnologia, en 
tendida no seu sentido mais amplo, passou 
a ser uma espécie de fator de produção, 
atingindo indistintamente todos os setores 
econômicos, aumentando o leque de pos- 

1,3 1,8-2,4 - 2,7-7,3 

2,5 _, 4, 3-6, 1 
37.000 ..:.. 88.000 

500 - 4.200-11.000 

0,7 0,8 

Tipo 

Substituição 
por 

Reposição 

Reativa 

Substituição 
por 

Deslocamento 

Proauva 

Fabricantes de 
motores para 
automóveis 
aço 
Construção civil 
ferro e aço 
alumínio {a) 
Aeronáutica 
alumínio {a) 
Máquinas/ 
equipamentos 
aço 

(a) para o alumínio em toneladas curtas (si) 
1 st = 907,184 kg 

Fonte: Balazik & Klein ( 1987) 

sibilidades de substituição dos materiais 
tradicionais por outros com melhor perfor 
mance a custos competitivos. 

Apesar de todo este processo, os paí 
ses industrializados continuam preocupa 
dos com o suprimento de matérias-primas 
e despendem ainda enormes investimen 
tos na constituição de estoques de mine 
rais estratégicos. 

No Brasil, a instituição de um Programa 
Nacional de Minerais Estratégicos, depen 
dendo da maneira a ser concebido, poderá 
contribuir enormemente para o setor mine· 
ral. Entretanto, é necessário que todos os 
protagonistas do setor reflitam na concei 
tuação de minerais estratégicos, seus fato 
res determinantes e suas implicações para 
o desenvolvimento econômico nacional. A 

Figura 1 - Modelo de substituição de materiais (Katz, 1984) 

Exemplos 

Ferritas-Magnetos de Liga (Co) 

SiC- placas 

Sialons - Ferramentas WC/Co 

1 1 Fibra Óptica - Fios Cu 
Si3N4 ou SiC - Componentes de 

motores de avião 

õ 
> 

~,N, oo. SiC - Pequenos componentes 
1 ! de automóveis 

Si3N4, S1C ou Zr02 - Motores 
diesel 
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Figura 2 - Substftulçio do cobre por fibras ópticas na ttlecomunlc8çlo 
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escolha de um critério único e rígido para o 
fato de uma substância mineral ser estra 
tégica é inviâvel, tendo em vista que o 
conceito é dinâmico e dependente de ou 
tros fatores como local, tempo, contingên 
cias políticas, econômicas etc. Deste mo 
do, é importante previnir sobre a adoção 
de conceito de outros países com realida 
des sócio-econômicas distintas, que po 
dem ocasionar graves distorções. 

As prioridades para os minerais estra 
tégicos devem ser concebidas dentro de 
uma sólida política mineral que possibilite 
conhecer a disponibilidade de recursos 
minerais em função de programas de le· 
vantamentos geológicos básicos e de 
acompanhamento do setor mineral em 
termos de oferta, demanda etc. Em função 
das características do setor mineral, que 
envolve uma grande intensidade de capital 
e longa maturação dos projetos, só pode· 
mos estabelecer políticas estratégicas efe 
tivas em bases consistentes de informa· 
ções. 

As prioridades para a avaliação do grau 
da estratégia dos bens minerais devem 

~ englobar variáveis como tecnologia, apíi ª' cações, demanda, produção, mercado, 
! meio ambiente etc. Por este procedimento 
~ pode-se ajustar cada bem mineral à sua 
:::; conjuntura especffica de substituição, a 
~ implicações comerciais, teores econômi g cos, localização, dentre outros. O que hoje 
~ é estratégico em face de um determinado 
~ estado da arte e da técnica, amanhã pode· 
~ rã ser deslocado pelo aparecimento de um 
c!2 novo processo. 

Neste sentido, o conceito de minerais 
estratégicos e a questão do suprimento de 
matérias-primas minerais enfrentam, na 
atualidade, uma disputa permanente entre 
a disponibilidade dos recursos minerais e a 
inovação tecnológica. Alguns especialistas 
chegam ao exagero de conferir à tecnolo 
gia uma capacidade "divina" de transfor 
mação, fazendo com que o poder industrial 
não esteja mais centrado no controle da 
matéria-prima, mas sim no domínio da tec 
nologia industrial, sugerindo que esse as 
pecto predomine totalmente sobre todos os 
demais. Nestas condições, a posse e 
controle dos depósitos minerais tornam-se 
menos fundamentais e menos essenciais. 
Entretanto, não podemos esquecer que os 
recursos minerais possuem uma caracte 
rísticas finita e única. Assim, a tecnologia 
corre o risco de tornar-se um instrumento 
inócuo, sem a base física dos recursos 
minerais. Este pressuposto abre a países 
como o Brasil nítidas vantagens em qual 
quer processo de negociação que tenha 
como paradigma a valorização dos recur- 
sos minerais. 
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