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CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA AMPLIAÇÃO 
DO INVESTIMENTO MINERAL NO BRASIL



 Rigidez locacional
 Dualidade imobiliária
 Modificadora da paisagem
 Licenciamento ambiental específico
 Singularidade da jazida e mina
 Exauribilidade
 Difícil sustentabilidade
 Alto risco
 Intensivo em capital
 Dependente do mercado

CARACTERÍSTICAS DA MINERAÇÃO





Brasil Canada Austrália

Area (106 km2) 8,5 9,1 7,7

Escudo Precambriano (106

km2)
2,2 1,2 2,5

Produtividade 1969-90 
(Au kg/km2)

0,9 3,4 5,7

Investmento (US$/km²)                                     76                                                 287                         226

SOURCE:Fonte: Arantes e Mackenzie, 1995 e SNL/MEG, 2013

Geological environment
and mineral productivity

AMBIENTE GEOLÓGICO E INVESTIMENTO



COMPARATIVO ENTRE OS PRINCIPAIS PAÍSES MINERADORES

FATORES RELEVANTES PAÍSES EM DESTAQUE

Grande área territorial

Ambiente geológico diversificado e 

com potencial mineral

Sociedade receptiva ao 

empreendimento

Clareza e agilidade no licenciamento 

ambiental

Estabilidade jurídica e politica

Disponibilidade de informações

geológicas (geologia, geoquímica, geofisica, etc)

Maturidade baixa em exploração 

mineral

Direito mineral sólido e completo para 

suportar o setor mineral

Disponibilidade de pessoal qualificado
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Historically under-explored 
regions

ESCUDO DA GUIANA

BORBOREMA

PARAGUAI

MANTIQUEIRA

GUAPORÉ

MESO/PALEOPROTEROZOICO / ARQUEANO

CRATON (ORTHOGNEISSE)

CRATON (PARAGNEISSE)

GREENSTONE BELTS

NEOPROTEROZOICO

CINTURÕES MOVEIS

SEQUENCIAS SEDIMENTARES

FANEROZOICO

MESOZOIC BASALTS

BACIAS SEDIMENTARES

POTENCIAL GEOLÓGICO



Geological mapping

MELHORAR INFORMAÇÃO GEOLÓGICA

Ampliar disponibilidade de dados básicos, incluindo: 

• Mapeamento geológico adequado em todo o território

• Levantamentos geoquímicos sistemáticos nos ambientes geológicos potenciais

• Levantamentos geofísicos atualizados e detalhamentos de áreas potenciais

• Exigência de relatórios de pesquisa mais completos.

Ampliar trabalho da CPRM

• Dotação orçamentar adequada

• Qualificação do pessoal.



Escala: 

1:100.000

Escala: 

1:250.000

Porcentagem do território Brasileiro coberto por mapeamento geológico:

Fonte:  IBRAM, CPRM

~360.00km2 area da Alemanha

~1.500.000km2 area da Mongolia
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Geological mapping

MELHORAR INFORMAÇÃO GEOLÓGICA



REDUZIR RESTRIÇÕES À ATIVIDADE MINERAL

Reservas indígenas

12% do território

1.056.730,03 km2

= Peru + Colômbia

Unidades de 

conservação

7% do território

582.022,04 km2

Faixa de fronteira

17% do território

1.436.387,831 km2

= 02 Chiles

Total de áreas restritas

28% do território

(2.369.023,10 km2)

= Argentina

Regiões com potencial geológico ou com baixo conhecimento

geológico esterilizadas por usos restritos ou especiais



Faixa de Fronteira

 Eliminar ou reduzir restrição, observando rigidez locacional da atividade.

Terras indígenas

 Aproveitar racionalmente os recursos minerais, com benefícios as populações indígenas

 Impedir aproveitamento ilegal de jazidas (degradação ambiental e social)

 Definir regras reguladoras da atividade.

Meio ambiente

 Considerar o potencial mineral previamente à delimitação de áreas de proteção.

 Acesso a reserva legal – possibilidade de pesquisa e observação da rigidez locacional (com

instrumentos de compensação)

 Criação/alteração/regulamentação de unidades de conservação somente após estudo

 Definição expressa do órgão gestor para definição das medidas de recuperação de áreas mineradas

 Processo de licenciamento específico para o setor mineral, nos moldes do setor de petróleo e gás.

Minerais nucleares

 Encerrar monopólio estatal para pesquisa e lavra

 Aproveitamento do potencial mineral

 Desenvolver e dominar tecnologia nuclear.

REDUZIR RESTRIÇÕES À ATIVIDADE MINERAL



CONSOLIDAR LEGISLAÇÃO MINERAL

Um código de mineração deve:

 Ter o mínimo de discricionariedade

 Estimular o empreendedorismo individual

 Regular adequadamente o peso fiscal

 Incentivar o investimento em pesquisa mineral

 Estimular o desenvolvimento tecnológico da mineração

 Coibir a lavra predatória e clandestina.

O Código de Mineração atual:

 Necessita de ajustes pontuais – os problemas de aplicação do Código são administrativos,

não legais;

 Depende de melhora da estrutura dos órgãos gestores com foco no planejamento, execução

de politicas e supervisão da atividade.



Ampliar infraestrutura ferroviária e portuária  

com PPPs

Estruturar órgãos gestores para haver 

objetividade e celeridade nas decisões.

AMPLIAR INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA E PORTUÁRIA



CRIAR AMBIENTE DE FOMENTO À ATIVIDADE MINERAL

Mecanismos de incentivo ao investimento em pesquisa mineral e lavra

 Criar de incentivos ao investimento de risco em pesquisa mineral.

 Atribuir natureza de direito real ao direito minerário.

 Linhas de crédito para estimular o setor

 Criação da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas.

Fomento

 Direito minerário como garantia real

 Aplicar instrumentos de fomento já conhecidos (benefício fiscal, flow through share)

 Regressividade de taxas e emolumentos, se investimentos são superiores aos padrões exigidos por lei.



 Ambiente geológico diversificado e com potencial mineral.

 Sociedade esclarecida e receptiva à atividade.

 Estabilidade jurídica.

 Estabilidade política.

 Disponibilidade de pessoal qualificado.

 Protagonismo do setor privado.

QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA A AMPLIAÇÃO DO 

INVESTIMENTO MINERAL NO BRASIL?



 Melhorar informação geológica

 Reduzir restrições à atividade mineral

 Organizar licenciamento ambiental e fundiário

 Consolidar legislação mineral e estruturar órgãos gestores

 Ampliar infraestrutura ferroviária e portuária

 Criar ambiente de fomento à atividade mineral

QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA A AMPLIAÇÃO DO 

INVESTIMENTO MINERAL NO BRASIL?
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