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RESUMO:

A regulação setorial passa por várias etapas de conhecimento. Para que possa ser
feita uma proposta adequada é necessário apropriar-se das experiências regulatórias
passadas, entender o seu momento de desenvolvimento e as peculiaridades que levaram
à criação da medida, o cenário institucional criado para lidar com os seus desafios e,
principalmente, reconhecer e se apropriar do cenário econômico em que o setor está
inserido.
O presente trabalho aceita a árdua tarefa de mapear os diversos tipos de
conhecimento envolvidos na regulação setorial e apresentar, os mais diversos espectros
de interesse em jogo. De forma ambiciosa, são também analisados três regimes
regulatórios para o setor. Apesar de não serem os únicos possíveis foram escolhidos por
serem os que lidam com as falhas de mercado identificadas e tentam conciliar os
interesses envolvidos, ou correspondem ao projeto de lei e seu substitutivo que está em
tramitação no Congresso Nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Regulação do setor minerário, falhas de mercado do setor

minerário, economia setorial, concorrência, direito minerário.

ABSTRACT:

The elaboration of a reform agenda for the mining sector demands a multisectorial comprehension of past regulatory experiences. Such an approach can provide
appropriate understanding on how regulatory alternatives are shaped by several
dimensions such as the motivations that enabled the creation of a regulatory rule, the
institutional scenario that was designed to deal with the existing challenges and, above
all, the economic context.
This work accepts the complex task of mapping all the different areas of
knowledge that must be considered in any appropriate debate about sectorial regulation
and presents the conflicting interests in stake. We have also assumed the ambitious goal
of analyzing three different regulatory regimes for the mining sector. Even though these
three regimes are not the only options available we have chosen it due to its thematic
relevance in dealing with market failures as well as reconciling different interests in stake.

KEY-WORDS: Mineral sectorial regulation, market failures of mineral sector, sectorial

economy, antitrust, mining law.
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Introdução
O objetivo do trabalho é expor uma deficiência setorial e sugerir um modelo que insira
maior competitividade na aquisição da lavra. Não se almeja exaurir as discussões a
respeito do tema, mas lançar foco sobre questões que não foram anteriormente estudadas.
Ao longo do trabalho será apresentado como a regulação existente dá margem a vantagens
competitivas aos players que já atuam no mercado, dificulta a atuação de novos entrantes
devido às elevadas barreiras à entrada e a outras falhas de mercado que a regulação atual
não consegue combater.
Contudo, não é objeto deste trabalho demonstrar que as margens estão sendo
efetivamente utilizadas de forma nefasta. Parte-se, portanto, do pressuposto de que, em
existindo margem regulatória para auferir vantagens competitivas que não condizem com
um ambiente concorrencial, o player racional irá e deverá fazê-lo.
O setor minerário pode ser dividido em três momentos: (i) pesquisa da mina; (ii)
exploração econômica da jazida e; (iii) indústria de transformação.
A presente pesquisa visa analisar a competitividade das empresas para a aquisição
do direito de lavra. Mais especificamente o potencial mercado competitivo entre o direito
de pesquisa, atualmente outorgado mediante autorização, e a lavra outorgada mediante
concessão. Dessa forma, o objeto da pesquisa é (i) analisar a viabilidade, dificuldades e
melhorias para implementar a concorrência para a aquisição do direito de exploração
econômica da jazida; e (ii) se é necessário realizar intervenção regulatória para preservar
a competição entre os players interessados no aproveitamento econômico da mina.
O conceito de minério pela legislação nacional é extenso e abarca desde água
mineral até rochas ornamentais. Contudo, cada um dos grupos mais específicos possui
regulação própria. Dessa forma, o primeiro recorte a ser realizado no trabalho diz respeito
ao tipo de minério a ser estudado, tendo-se circunscrito o objeto aos minerais metálicos.
A pergunta de pesquisa pode ser resumida da seguinte forma: “Qual o desenho
institucional que melhor promove a concorrência na aquisição do direito de exploração
da mina?”. Já o objetivo específico seria determinar em que medida esse é um mercado
passível de concorrência. A hipótese a ser testada é que o momento de aquisição do título
3

minerário para a exploração da mina é um mercado potencial que admite concorrência,
sendo que sua implementação traria três consequências positivas para o setor: (i) estímulo
à entrada de novos players, o que mitigaria a possibilidade de captura dos reguladores
setoriais; (ii) a possibilidade de incorporação, nos contratos de concessão, de melhores
práticas para as questões ambientais e sociais – tentativa de mitigar a degradação
ambiental inerente à atividade, evitar o crescimento urbano desordenado bem como as
suas consequências (violência, prostituição, doenças ocasionadas pela ausência de
saneamento básico em escala suficiente para atender a demanda crescente, dentre outras)
e evitar a doença holandesa1; e (iii) a garantia de ganhos ao Estado através do valor de
outorga (bônus de assinatura e bônus de descoberta).
Para cumprir tal objetivo, o trabalho será dividido em três capítulos. No primeiro
buscar-se-á explicitar o problema a ser enfrentado no presente trabalho, portanto será feita
uma breve exposição setorial, para elucidar como ocorre a exploração mineral no Brasil,
qual a regulação escolhida para ser utilizada na atualidade e por que, e quais os órgãos
reguladores criados. O segundo capítulo será destinado à análise econômica do setor, no
qual será exposto o quantitativo mineral do Brasil, o valor econômico da pesquisa e
exploração e será feita uma análise das falhas de mercado, tanto as intrínsecas à atividade,
quanto as que decorrem da escolha regulatória. Ainda, será problematizada a capacidade
dos órgãos regulatórios de suprirem tais falhas. Por fim, o terceiro capítulo se voltará à
apresentação de um novo modelo regulatório que vise implementar uma maior
competitividade na aquisição da lavra e mitigar as falhas de mercado constatadas. Nesse
capítulo também será demonstrada as vantagens e desvantagens do modelo proposto.
A metodologia utilizada é qualitativa, tendo sido utilizada a literatura nacional e
internacional sobre o tema, tendo a busca sido realizada inicialmente com as seguintes
palavras chave: “regulação mineral”, “mining regulation” “mineral regulation”, “mineral
benchmark”, “competição no setor minerário” e “mining competition”. As plataformas
utilizadas para a pesquisa foram: Biblioteca da Universidade de Nova Iorque (NYU),
Scielo, JStor, HeinOnline, Biblioteca da FGV, Biblioteca do Senado, Anais da
Constituição, além de pesquisas junto às instituições que atuam no setor, como Centro de

“a sobreposição crônica da taxa de câmbio causada pela abundância de recursos naturais e humanos
baratos, compatíveis com uma taxa de câmbio inferior àquela que viabilizaria as demais indústrias de bens
comercializáveis”. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos (org.). Doença holandesa e indústria. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2010. P. 117 e 118
1
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Tecnologia Mineral (CETEM), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM),
Ministério de Minas e Energia (MME), Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) e Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) nos anos de 2014 e 2015.

1. A regulação do setor minerário
Para que a análise regulatória do setor minerário seja realizada de forma a
contemplar toda a complexidade do segmento econômico, é necessário que as
peculiaridades do mesmo sejam previamente apresentadas. Ressalta-se que o presente
capítulo mostra-se relevante na medida em que o setor minerário não é amplamente
5

discutido pela regulação setorial no país, sendo necessário, portanto, entender a sua
formação histórica antes de adentrar mais especificamente nas questões regulatórias
atuais.
Dessa forma, o presente capítulo dedica-se a expor como ocorreu a evolução
normativa do direito minerário, de forma a deixar claras as escolhas adotadas pelo
legislador, que serão discutidas nos capítulos seguintes. Dessa forma, o capítulo será
dividido em (i) histórico normativo do setor mineral; (ii) atual marco regulatório do setor;
e (iii) arranjo institucional.

1.1.

Histórico normativo do setor mineral

1.1.1.

Antecedentes
Em diversos momentos da história brasileira a exploração dos recursos minerais

foi considerada estratégica para o Estado. No período colonial a exploração do ouro em
Minas Gerais auxiliou o povoamento2, garantiu a subsistência da colônia e o equilíbrio
da balança comercial de Portugal3 através do pagamento do quinto (20%) e,
posteriormente, do dízimo (10%)4.
Nessa época, o minério constituía propriedade exclusiva da Coroa portuguesa que
concedia a exploração do bem por meio de autorização do monarca 5. A exploração era
realizada de forma rudimentar com pouca tecnologia, no que se parece atualmente com a
lavra garimpeira. Devido a forma rudimentar de exploração, mesmo nos períodos áureos
da exploração do ouro o valor máximo extraído ficava muito aquém dos percentuais

“A exploração de metais preciosos teve importantes efeitos na Metrópole e na Colônia. Na Metrópole, a
corrida do ouro provocou a primeira grande corrente imigratória para o Brasil. Durante os primeiros
sessenta anos do século XVIII, chegaram de Portugal e das ilhas do Atlântico cerca de 600 mil pessoas, em
média anual de 8 a 10 mil, gente da mais variada condição, desde pequenos proprietários, padres,
comerciantes, até prostitutas e aventureiros”. FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13ª edição. São Paulo:
Edusp, 2008. P. 98
3
“O desequilíbrio da balança comercial entre Portugal e Inglaterra foi, por muitos anos, compensado pelo
ouro cindo do Brasil. Os metais preciosos realizaram assim um circuito triangular: uma parte ficou no
Brasil, dando origem à relativa riqueza da região das minas; outras seguiu para Portugal, onde foi
consumida no longo reinado de Dom João V (1706-1750) (...); a terceira parte, finalmente, de forma direta,
via contrabando, ou indireta, foi parar em mãos britânicas, acelerando a acumulação de capitais na
Inglaterra”. FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13ª edição. São Paulo: Edusp, 2008. P. 99
4
FEIGELSON, Bruno. Curso de direito minerário. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014, P. 40.
5
FEIGELSON, Bruno. Curso de direito minerário. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014, P. 40.
2
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atualmente existentes. Tal fato demostra a importância da evolução tecnológica e da vinda
das grandes mineradoras para o país6.
Após a proclamação da República a propriedade do bem mineral deixa de ser da
Coroa Portuguesa e torna-se do império, conforme determinado na Lei de 20.10.1823.
Esse regime, no entanto, foi modificado na Constituição de 1824, que garantiu a plenitude
do direito de propriedade7. Dispositivo que foi entendido, por parte significativa dos
juristas, como o fim do direito do Estado à propriedade minerária.
O Decreto de 27.01.1829 teria corroborado tal entendimento ao garantir ao
proprietário do solo o direito de realizar pesquisa mineral em suas terras8. A modificação
constitucional, cumulada com os resultados positivos da mineração no Brasil atraíram a
atenção dos ingleses, que em dez anos estabeleceram seis companhias no país9.
1.1.2. O tema na 1ª República
A Constituição de 1891 manteve a propriedade minerária com o proprietário do
solo10, no entanto estabeleceu que esse regime poderia ser limitado para fins de defesa

6

Para efeitos exemplificativos, entre 1752 e 1785, período em que a extração do ouro atingiu o volume
máximo, a quantidade de ouro extraído, incluído a lavra ilegal, foi 280.000 quilos , o que equivale a uma
média de 8.484 quilos anuais. Em 2014, um ano sem expressividade para o minério, a extração foi de 43.710
quilos . Mesmo o ferro, principal minério metálico brasileiro da atualidade, possuía produções incipientes,
limitando-se a algumas forjas catalãs em Minas Gerais. Conforme LINS, Fernando Antonio Freitas;
LOUREIRO, Fracisco Eduardo de Vries Lapido; e ALBUQUERQUE, Gildo de Araújo Sá Cavalcanti de.
Brasil 500 anos – a construção do Brasil e da América Latina pela Mineração. Rio de Janeiro:
CETEM/MCT, 2000. P. 29; Ministério de Minas e Energia. Boletim informativo do setor 2014.
Disponível
em:
http://www.mme.gov.br/documents/10584/2674215/Boletim+Informativo+do+Setor++Mineral+2015/f89
12460-e9bf-4718-8704-98f5e60f3237?version=1.1; GERMANI, D. J. A mineração no Brasil. Relatório
ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ministério da Ciência e Tecnologia, 2002. P. 5.
7
Constituição de 1824.Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros,
que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do
Imperio, pela maneira seguinte. (...) XXII. E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude.
Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle
préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e
dará as regras para se determinar a indemnisação. (grifos nossos)
8
RIBEIRO, Carlos Luiz. Direito minerário: escrito e aplicado. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. P. 5.
9
LINS, Fernando Antonio Freitas; LOUREIRO, Fracisco Eduardo de Vries Lapido; e ALBUQUERQUE,
Gildo de Araújo Sá Cavalcanti de. Brasil 500 anos – a construção do Brasil e da América Latina pela
Mineração. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2000. P. 61
10
Constituição de 1891. Art. 72. Constituição assegura a brasileiro a brasileiros a estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos
termos seguintes: (...) §17. O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. As minas pertencem aos
proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo
de indústria.
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nacional e construção de infraestrutura, especificamente das estradas de ferro11. Nesse
caso, as minas pertenceriam ao Estado.
Em 1907, foi criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil 12, seguindo a
tendência mundial de criação de serviços geológicos, iniciada pela Inglaterra em 183513.
No Brasil o órgão era vinculado ao Ministério da Agricultura, Viação e Obras Públicas e
realizou as primeiras pesquisas estratigráficas e levantamentos geodésicos e topográficos
do país. Tratava-se da primeira tentativa governamental de fazer o reconhecimento
geológico do subsolo brasileiro.
Com o esgotamento do ouro em Minas Gerais e o avanço tecnológico que permitiu
a transformação do ferro em aço14, os garimpeiros passaram a ser substituídos pelas
grandes mineradoras15. Em 1909 os grupos estrangeiros começaram a adquirir jazidas de
ferro no Brasil16 e em 1910 a companhia inglesa Brazilian Hematite Syndicate adquiriu
uma das maiores jazidas de ferro do país situada em Itabira.
Em 1911 a Itabira Iron Ore Company, uma empresa inglesa que explorava
minério de ferro e que posteriormente seria estatizada para virar a Companhia Vale do
Rio Doce, recebeu autorização para se instalar no Brasil por meio do Decreto nº 8.787.

11

Constituição de 1891. Art. 64. Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus
respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa
das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro.
12
LINS, Fernando Antonio Freitas; LOUREIRO, Fracisco Eduardo de Vries Lapido; e ALBUQUERQUE,
Gildo de Araújo Sá Cavalcanti de. Brasil 500 anos – a construção do Brasil e da América Latina pela
Mineração. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2000. P. 61
13
BERTOLDO, Arno. O conhecimento geológico no Brasil. 2006. Disponível em:
http://www.geologo.com.br/o%20conhecimento%20geol%C3%B3gico%20no%20brasil.htm. Acessado
em 27 de novembro de 2015.
14
. “A descoberta de novos processos para a transformação do ferro em aço teve consequências imediatas.
O aço, uma liga de ferro e carbono mais maleável que o ferro fundido, era essencial na produção de
máquinas para as novas fábricas e vigas para a construção civil. Jazidas de ferro até então abandonadas por
serem antieconômicas começaram a ser exploradas na Europa e nos Estados Unidos, e a produção de aço
registrou aumentos extraordinários. Empregado em trilhos ferroviários, em estruturas de grandes
edi cações, em túneis e pontes e em máquinas variadas, o aço – principal produto da transformação
siderúrgica do ferro – tornava-se um insumo industrial básico.” LEMOS, Renato. Vale: nossa história,
2012. Disponível em http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/book-our-history/paginas/default.aspx.
Acessado em 02 de novembro de 2015. P. 20.
15
LEMOS,
Renato.
Vale:
nossa
história,
2012.
Disponível
em
http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/book-our-history/paginas/default.aspx. Acessado em 02 de
novembro de 2015. P. 17.
16
ABREU, Alzira Alves de. Itabira Iron Ore Company. CPDOC. Disponível em:
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/ITABIRA%20IRON%20ORE%20COMPANY.pdf. Acessado em 02 de novembro de 2015.
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Contudo, somente em 1928, por meio do Decreto nº 5.568, o contrato de
exploração e exportação do minério de ferro em grande quantidade foi considerado legal,
após inicial discussão quanto a sua legalidade no TCU17.
Isso porque, na época havia grandes barreiras para a criação de empresas que
visassem exportar o minério extraído:
“Após assumir a presidência de Minas Gerais em 1918, Artur
Bernardes promulgou uma lei majorando o imposto de
exportação do minério de ferro para as companhias que visavam
apenas à exportação. Ao mesmo tempo, reduziu-o em quase cem
vezes para as empresas exportadoras que instalassem em seu
estado usinas siderúrgicas.”18
A Constituição de 1934 reestabeleceu a dualidade do solo e subsolo19, mas não
determinou explicitamente a propriedade da União sob o bem mineral. No entanto
estipulou o modelo de outorga como sendo autorização e concessão20, sendo que o título
minerário só poderia ser concedido a brasileiros ou empresas organizadas no Brasil. Além
disso, a Constituição previa a nacionalização progressiva das minas e jazidas minerais
julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do País (§ 4º do art. 119).

17

LEMOS, Renato. Vale: nossa história, 2012. Disponível em
http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/book-our-history/paginas/default.aspx. Acessado em 02 de
novembro de 2015. P. 37.
18
ABREU, Alzira Alves de. Itabira Iron Ore Company. CPDOC. Disponível em:
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/ITABIRA%20IRON%20ORE%20COMPANY.pdf. Acessado em 02 de novembro de 2015.
19
Constituição de 1934. Art 118 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água,
constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial.
20
Constituição de 1934. Art 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como
das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão
federal, na forma da lei. § 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros
ou a empresas organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou coparticipação nos lucros. § 2º - O aproveitamento de energia hidráulica, de potência reduzida e para uso
exclusivo do proprietário, independe de autorização ou concessão.§ 3º - Satisfeitas as condições
estabelecidas em lei, entre as quais a de possuírem os necessários serviços técnicos e administrativos, os
Estados passarão a exercer, dentro dos respectivos territórios, a atribuição constante deste artigo. § 4º - A
lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de
energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do País. § 5º - A União,
nos casos prescritos em lei e tendo em vista o interesse da coletividade, auxiliará os Estados no estudo e
aparelhamento das estâncias mineromedicinais ou termomedicinais. § 6º - Não depende de concessão ou
autorização o aproveitamento das quedas d'água já utilizadas industrialmente na data desta Constituição, e,
sob esta mesma ressalva, a exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente suspensa.
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No mesmo ano é criado o Departamento Nacional da Produção Mineral –
DNPM21, por meio do Decreto nº 23.979, como um órgão subordinado ao Ministério da
Agricultura e que substitui o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. O DNPM
passava a ser responsável pelos estudos de todos os assuntos relativos à produção mineral
do país e pelo ensino técnico do mesmo, da geologia do território nacional e do
aproveitamento de águas22.
Por fim, para completar as medidas legislativas do período, promulgou-se o
Código de Minas em 10 de julho de 1934, que, seguindo as determinações constitucionais,
regulou os regimes de outorga e manteve a propriedade das minas já existentes23. Passavase, a partir de então, a conceder autorização para pesquisas24 e concessões para lavra25,
sendo certo que se a pesquisa mostrasse-se positiva seria assegurado o direito de lavra26.
As outorgas previstas pelo Código poderiam ainda ser delegadas aos Estados, desde que
os mesmos possuíssem um serviço técnico administrativo para tratar dos assuntos
relacionados à mineração e metalurgia27.

21

Art. 3º Os serviços afetos á alçada do Ministério da Agricultara serão distribuídos entre os seguintes
órgãos fundamentais: I - Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura- (S.E.N.A.); II.- Departamento
Nacional da produção Mineral (D.N.E.M ); III - Departamento Nacional da Produção Vegetal (D.N.P.V.);
IV - Departamento Nacional da Produção Animal (D. N. P.A.). Art. 5º O Departamento Nacional da
Produção Mineral constituído pelos seguintes órgãos: 1. Diretoria Geral - (D. G. P. M.). 2. Laboratório
Central da Producão Mineral (L. C. P. M). 3. Serviço de Fomento da Produção Mineral - S. F. P. M). 4.
Serviço de Águas - (S. A.). 5. Serviço Geológico e Mineralógico - (S. G. M. ). 6. Escola Nacional de
Química - (E. N. Q.).
22
LEMOS, Renato. Vale: nossa história, 2012. Disponível em:
http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/book-our-history/paginas/default.aspx. Acessado em 02 de
novembro de 2015. P. 43.
23
Código de Minas de 1934. Art. 3º. § 1º Independente de autorização e concessão do poder publico, sem
prejuizo do disposto no artigo 89, as minas que estejam sendo lavradas na data da publicação deste Codigo,
desde que sejam manifestadas na forma e prazos prescritos no art. 10 e enquanto não cesse a lavra; cessada
a lavra, cahirão no regime deste Codigo. (...) Art. 5º As jazidas conhecidas pertencem aos proprietarios do
solo, onde se encontrem ou a quem for por legitimo titulo.
24
Código de Minas de 1934. Art. 13. O direito de pesquizar substancias mineraes no territorio nacional,
seja em terras do dominio publico, seja em terras do dominio particular, institue-se por autorização do
Governo da União, salvo os casos previstos no Titulo VI e legalmente instituido impõe-se ao proprietario
ou possuidor do predio onde se haja de efectuar a pesquiza.
25
Código de Minas de 1934. Art. 31. Só será feita a concessão de lavra si a jazida estiver pesquisada com
resultado satisfatorio, ouvido a Departamento Nacional da Produção Mineral.
26
Código de Minas de 1934. Art. 17. Ao autorizado que ultimar os trabalhos de pesquisa fica assegurado o
direito á concessão da lavra, na fórma dos arts, 21 a 24.
27
Código de Minas de 1934. Art. 79. A União transferirá aos Estados as attribuições que lhe são conferidas
neste Codigo para autorizar a pesquiza e conceder a lavra de jazidas e minas, mediante as condições
estabelecidas no presente capítulo. Art. 80. A transferencia de que trata o artigo anterior somente será feita
quando o Estado interessado possuir um serviço technico-administrativo a que sejam affectos os assumptos
concernentes a mineração e metallurgia, com a seguinte organização pessoal e material: a) Secção de
Geologia Economica dispondo de, pelo menos, dois technicos de comprovada competencia em
Mineralogia, Geologia, Lavra de Minas e Metallurgia, com respectivos auxiliares; b) Secção de
Fiscalização, Concessões e Cadastro de Minas, sob a chefia de um engenheiro de minas e dotada de pessoal
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O proprietário do solo possuía preferência para realizar a exploração da jazida e,
em caso da mesma ser concedida a terceiro, o proprietário obtinha direito à
coparticipação28. Apesar da concessão de lavra perdurar até o esgotamento da mina29, o
título minerário era resolúvel30 caso a mina não estivesse constantemente em lavra31.
1.1.3. O Código de Minas de 1940 e a Constituição de 1946
Com o fim do contrato da Itabira Iron Ore Company e com a dificuldade de
prorrogá-lo, Percival Farquar estatizou a empresa e a dividiu em duas: a Companhia
Brasileira de Mineração e a Itabira Mineração. O empresário, no entanto, manteve o
percentual de 49% das companhias32. A estatização integral só ocorreria em 1942 com a
encampação dos bens das novas empresas pelo Decreto-Lei nº 4.352/42 que criou a
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).

necessario para attender ás exigencias do serviço c) Escriptorio technico com e pessoal sufficiente para as
necessidades dos trabalhos technicos e administrativos a executar. d) laboratorios, convenientemente
apparelhados, de: I, Mineralogia e petrographia; II, Chimica analytica mineral; III, Ensaios metallurgicos
semi-industriaes. § 1º Os laboratorios deverão ser confiados a profissionaes da respectiva especialidade. §
2º O Estado proverá o serviço dos recursos financeiros indispensaveis ao seu efficiente funccionamento. §
3º Organizado e provido que seja o serviço e a requerimento do Estado, o Governo Federal expedirá o acto
de transferencia, ouvido o Departamento Nacional da Producção Mineral, que terá de se pronunciar, após
verificação, sobre o cumprimento dado pelo Estado às exigencias da lei.
28
Código de Minas de 1934. Art. 6º O direito do proprietario sôbre a jazida limita-se á preferencia na
concessão da lavra ou á coparticipação, que este Código estipular nos resultados da exploração. Paragrafo
unico. No caso de condominio só terá logar o direito de preferencia á concessão da lavra se houver accôrdo
entre todos os condominios ; na hipothese contraria , bem como no caso da propriedade em litigio. só
subsistirá o direito de coparticipação nos resultados da exploração ,entendendo-se por proprietario para esse
effeito o conjunto dos condominios .
29
Código de Minas de 1934. Art. 42, XVII, a concessão perdurará emquanto fôr mantida em franca
actividade a lavra e a sua superficie não poderá exceder a área máxima marcada no regulamento para cada
classe de jazidas; XVIII, a concessão não póde transmitir-se sem approvação do Governo, salvo no caso de
herdeiros necessarios e conjuge sobrevivente, bem como no de sucessão commercial; XIX, a concessão
fica sujeita ás condições de nulidade, caducidade extinccão que o Codigo prescreve.
30
Código de Minas de 1934. Art. 7º O direito do concessionário de lavra é o de uma propriedade resoluvel
na forma da concessão e deste Código. Parágrafo único. Quando o concessionário fôr o proprietario da
jazida, resolvida a propriedade, subsistirá o seu direito á coparticipação nos resultados da exploração.
31
Código de Minas de 1934. Art. 57. Por acto do Governo. ouvidos o Departamento Nacional da Produção
Mineral e o concessionario na fórma do art. 29. será decretada a caducidade da concessão: I, não
apresentando o concessionario a planta do terreno da concessão no prazo de seis (6) mezes contados da data
da data do titulo provisorio; II, não começando os trabalhos dentro do prazo marcado na concessão; Ill, não
tendo a mina constantemente em estado de lavra activa; lV si não der as providencias necessarias no prazo,
que lhe for marcado havendo perigo por má direção dos trabalhos; V não pagando os direitos devidos
durante um(1) anno e os impostos durante dois (2) annos consecutivos; VI se em virtude de uma lavra
ambiciosa difficultar as impossibilitar o anterior aproveitamento da jazida. VII deixando de cumprir ordens
decisões ou instruções oriundas do decreto de concessão ou das leis e regulamentos em vigor. VIII. si o
concessionario for declarado incapaz de questionar os trabalhos ou por si ou por seus respresentantes legaes.
Paragrapho unico. Nos casos designados nos ns I, II, III e VII. Fica salva a circunstancia de força maior
devidamente provada que tenha formado impossivel ou desaconselhavel o andamento dos trabalhos.
32
ABREU, Alzira Alves de. Itabira Iron Ore Company. CPDOC. Disponível em:
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/ITABIRA%20IRON%20ORE%20COMPANY.pdf. Acessado em 02 de novembro de 2015.
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Tal fato demonstrava o ideal nacionalizante do Estado Novo. A Constituição de
1937 permitia a exploração das minas somente por brasileiros ou empresas constituídas
por acionistas brasileiros33. Em 1940 foi promulgado o Decreto-lei nº 1.985 que instituía
um novo Código de Minas, mas que guardava enormes semelhanças regulatórias com o
anterior.
O Código de 1940 determinava que para a obtenção da autorização de pesquisa
era necessário encaminhar uma solicitação ao Ministro da Agricultura indicando (i) a
prova da nacionalidade brasileira; (ii) a prova da capacidade financeira da requerente,
tendo-se em vista a classe da jazida a pesquisar e; (iii) a indicação dos proprietários dos
imóveis afetados pela pesquisa34.
A prova da nacionalidade brasileira seguia a determinação constitucional restritiva
de acesso ao título minerário, sendo que o Código de Minas, além de repetir os
dispositivos Constitucionais previa que a sucessão era possível apenas para herdeiros da
mesma nacionalidade35.

33

Constituição de 1937. Art 143 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água
constituem propriedade distinta da propriedade do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento
industrial. O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica,
ainda que de propriedade privada, depende de autorização federal. § 1º - A autorização só será concedida
a brasileiros, ou empresas constituídas por acionistas brasileiros, podendo o Governo, em cada caso, por
medida de conveniência pública, permitir o aproveitamento de quedas d'água e outras fontes de energia
hidráulica a empresas que já exercitem utilizações amparada pelo § 4º, ou as que se organizem como
sociedades nacionais, reservada sempre ao proprietário preferência na exploração, ou participação nos
lucros. § 2º - O aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida e para uso exclusivo do
proprietário independe de autorização. § 3º - Satisfeitas as condições estabelecidas em lei entre elas a de
possuírem os necessários serviços técnicos e administrativos, os Estados passarão a exercer dentro dos
respectivos territórios, a atribuição constante deste artigo. §4º - Independe de autorização o aproveitamento
das quedas d'água já utilizadas industrialmente na data desta Constituição, assim como, nas mesmas
condições, a exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente suspensa.
34
Decreto-lei nº 1.985/1940 (Código de Minas), Art. 14. O requerimento de autorização será dirigido ao
Ministro da Agricultura, indicando a substância ou as substâncias minerais e seus associados a serem
pesquisados, a localidade, o distrito, o município, a comarca e o Estado, a área pretendida, em hectares, e
deverá ser instruído com as seguintes provas e elementos de informação:
I - Declaração dos nomes dos proprietários dos imóveis atingidos e definição da área requerida quer por
limites naturais e confrontações, com o esbôço topográfico, quer por figuras geométricas traçadas em
relação a pontos inequivocamente definidos, quer por plantas autênticas, amarradas a pontos fixos no
terreno;
II - Prova da capacidade financeira do requerente, tendo-se em vista a classe da jazida a pesquisar;
35
Código de Minas de 1940. Art. 6º O direito de pesquisar ou lavrar só poderá ser outorgado a brasileiros,
pessoas naturais ou jurídicas, constituídas estas de sócios ou acionistas brasileiros. § 1º O funcionamento
de sociedades de mineração depende de autorização federal, mediante requerimento dirigido ao Ministro
da Agricultura e instruído com a prova de sua organização e da nacionalidade brasileira dos sócios ou
acionistas. O título de autorização de funcionamento será uma via autêntica do respectivo decreto, a qual
deverá ser transcrita no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral (D.F.P.M.) e registrada,
em original ou certidão, no Registro do Comércio e na Junta Comercial do Estado onde estiver localizada
a jazida. § 2º Poderão ser sócios das empresas de mineração e industrialização, inclusive refinarias de
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No entanto, com a mudança Constitucional de 1946, retornou-se à da Constituição
de 1934 que permitia a outorga do título minerário à qualquer pessoa jurídica desde que
organizadas no Brasil. Dessa forma, o dispositivo do Código de Minas foi considerado
inconstitucional pela decisão do STF no RO em MS nº 11.189/63, uma vez que a
Constituição de 1946 estabeleceu no art. 153, §1º que as sociedade minerais com a
participação de estrangeiros podiam atuar no país, diferentemente do que dispunha a
Constituição de 1937.
Já a prova de capacidade financeira representava um mecanismo que tentava
evitar especulações, uma vez que a pessoa física ou jurídica que tinha solicitado a
autorização pesquisa deveria demonstrar que possuía efetiva condição de realiza-la36.
Outro mecanismo adotado pelo código era a limitação de cinco autorizações de pesquisa
por pessoa37.
Uma vez conquistada a autorização de pesquisa, essa era pessoal e intrasferível,
possuindo vigência de 2 anos com possibilidade de renovação pelo prazo máximo de 2
anos38. Ao término do prazo, era necessário apresentar um relatório circunstanciado ao

petróleo, os brasileiros casados com estrangeiras, ou brasileiras casadas com estrangeiros, ainda que no
regime de comunhão de bens; no caso, porém, de transmissão inter-vivos ou causa-mortis, somente a
brasileiros natos é permitida a sucessão. § 2º Poderão ser sócios das empresas de mineração e das indústrias
de transformação e industrialização dos minérios, exclusive o petróleo, os brasileiros casados com
estrangeiras, ou brasileiras casadas com estrangeiros, ainda que no regime de comunhão de bens; no caso,
porém, de transmissão inter-vivos ou causa-mortis, somente a brasileiros natos é permitida a sucessão. § 3º
À falta de herdeiro ou legatário brasileiro nato, o espólio promoverá, judicial ou extrajudicialmente, a
transferência do titulo social a terceiro que tenha essa qualidade. § 4º As cessões e transferências somente
se efetuarão mediante a apresentação, às sociedades, pelos respectivos cessionários, da prova de
nacionalidade. As empresas que efetuarem transferências sem essa prova perderão ipso facto todo e
qualquer direito a autorizações ou concessões que lhes houverem sido feitas pelos poderes competentes,
para a realização de seus fins. § 5º Quando o proprietário não puder exercer por si os direitos de pesquisa e
de lavra, será válida a cessão desses direitos a pessoa natural ou jurídica a quem não falte capacidade legal
para esse fim.
36
Nos termos no código: “Art. 13. Entendem-se por pesquisa os trabalhos necessários para o descobrimento
da jazida e o conhecimento do seu valor econômico. Parágrafo único. A pesquisa compreende os trabalhos
de reconhecimento geológico, estudos geofísicos, excavações de pequena profundidade, abertura de poços
e galerias, sondagens, análises químicas e ensaios de beneficiamento do minério.” (grifos nossos)
37
Art. 18. (...) Parágrafo único. Á mesma pessoa não serão concedidos mais de cinco títulos de autorização
de pesquisa de jazidas da mesma classe.
38
Art. 16. A autorização de pesquisa, que terá por título um decreto, transcrito no livro próprio da D.F.P.M.,
será conferida nas seguintes condições: I - O título será pessoal e somente transmissível nos casos de
herdeiros necessários ou de cônjuge sobrevivente, bem como no de sucessão comercial, desde que o
sucessor satisfaça os requisitos dos números II e III do art. 14.; II - A autorização é válida, por dois (2)
anos, podendo o Govêrno renová-la, nos dois (2) seguintes casos, a requerimento do interessado,
apresentado dentro do prazo de sua vigência: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 9.605, de 1946). a)
ocorrendo circunstância de fôrça maior, devidamente comprovada, dar-se-á por novo Decreto, com o prazo
de dois (2) anos, mesmo havendo outro pretendente para a área; (Incluída pelo Decreto-Lei nº 9.605, de
1946). b) não provada a fôrça maior e desde que não haja outro pedido para a mesma área, dar-se-á uma
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Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (D.N.P.M.) assinado por profissional
legalmente habilitado para atuar no exercício de engenheiro de minas que constasse
informações sobre o perfil geológico da área pesquisada, a qualidade e quantidade do
minério e a viabilidade de exploração39. Após a apresentação do relatório o D.N.P.M.
ficava encarregado de verificar a exatidão do relatório apresentado para posterior
submissão ao Ministro da Agricultura, que aprovaria o documento ou não.
Somente depois que o relatório fosse aprovado, o titular da autorização de
pesquisa possuía a faculdade de requerer a autorização de lavra pelo prazo de um ano40.
Findo o prazo sem requerimento de exploração, a área poderia ser solicitada por terceiros,
devendo esses pagar indenização ao primeiro no montante determinado pelo Governo41.
Enquanto o Brasil voltava-se para o ideal nacionalista, no cenário internacional
vivia-se a Segunda Guerra Mundial que, com a entrada dos Estados Unidos, acabou
gerando grandes impactos para o Brasil. Isso porque os recursos minerais nacionais,
principalmente os minérios de ferro, manganês, estanho, tungstênio, quartzo

única renovação, por novo Decreto, válida pelo prazo de um (1) ano.(Incluída pelo Decreto-Lei nº 9.605,
de 1946).
39
Art. 16 (...) IX - Na conclusão dos trabalhos, dentro do prazo da autorização, e sem prejuizo de quaisquer
informações pedidas pelo D.N.P.M. no curso deles, o concessionário apresentará um relatório
circunstanciado, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado ao exercício de engenharia
de minas, com dados informativos que habilitem o Governo a formar juizo seguro sobre e a reserva mineral
da jazida, qualidade do minério e possibilidade de lavra, nomeadamente:
a) situação, vias de acesso e comunicação;
b) planta topográfica da área pesquisada, na qual figurem as exposições naturais de minério e as que forem
descobertas pela pesquisa;
c) perfis geológico-estruturais;
d) descrição detalhada da jazida;
e) quadro demonstrativo da quantidade e da qualidade do minério;
f) resultado dos ensaios de beneficiamento;
g) demonstração da possibilidade de lavra;
h) no caso de jazidas da classe XI, estudo analítico das águas, do ponto de vista de suas qualidades químicas,
físicas e físico-quimicas , além das exigências supra-referidas que lhes forem aplicáveis.
40
Art. 20. O pesquisador, uma vez aprovado o relatório, terá um ano para requerer a autorização de lavra,
e dentro desse prazo poderá negociar o seu direito a essa autorização, na forma deste Código.
Art. 28. A autorização de lavra só poderá ser requerida se a jazida estiver convenientemente pesquisada, e
está sujeita ás limitações de área estipuladas para a pesquisa.
41
Art. 21. Findo o prazo do artigo anterior, sem que o pesquisador, ou seu sucessor por titulo legítimo, haja
requerido autorização de lavra, caducará ipso facto o seu direito, podendo o Governo outorgar a autorização
de lavra a terceiro que a requerer satisfeitas as demais exigências deste Código.
§ 1º O Governo arbitrará uma justa indenização a ser paga ao pesquisador, ou seu sucessor, por quem venha
a obter a autorização.
§ 2º Uma vez decaído o pesquisador do direito de lavra, poderá ser dada vista do relatório de pesquisa, em
especial, e do processo de autorização, em geral, a quem o requerer. visando o aproveitamento da jazida
pesquisada.
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piezoeléctrico e outros42, foram considerados extremamente importantes para a
construção do arsenal bélico dos aliados43.
Dessa forma, não obstante a política nacionalista da Era Vargas44, o país norte
americano assinou os acordos de Washington que garantiram um alívio para a política
econômica brasileira

45

e possibilitaram a construção da Companhia Vale do Rio Doce

(CVRD) e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), ambas dependentes de minérios
como recurso básico.
Aliás, no cenário internacional, o controle sobre o aço e carvão foi pensado como
uma forma de evitar guerras e possibilitar a reconstrução dos países mais afetados pela
Segunda Guerra Mundial. Através do tratado firmado entre a França, Alemanha, Itália,
Bélgica, Luxemburgo e Holanda em 1951 foi criada a Comunidade Europeia do Carvão
e do Aço, na qual os países membros deveriam zelar pelo abastecimento mineral do
mercado comum e garantir a igualdade de acesso às fontes de produção. 46 A garantia de
preço baixo para os minérios também foi uma das conquistas do mercado.
1.1.4.

Anos 60: O 1º Plano Setorial
Ciente da importância bélica dos recursos minerais, o regime militar brasileiro

considerou o reconhecimento geológico do solo brasileiro uma das prioridades de
governo, conforme evidencia o I Plano Mestre Decenal para Avaliação dos Recursos

42

SCLIAR, Cláudio. Mineração: o que é Estratégico para o Brasil. In: Minerais estratégicos e terras-raras
[recurso eletrônico] / relator Colbert Martins ; Paulo César Ribeiro Lima ... [et al.]. – Brasília: Câmara dos
Deputados, Edições Câmara, 2014. P. 235. (Série estudos estratégicos; n. 3)
43
Associação brasileira de metalurgia, materiais e mineração. Vargas e a criação de uma base sólida.
Disponível em http://www.abmbrasil.com.br/quem-somos/historico/vargas-e-a-criacao-de-uma-basesolida/. Acessado pela última vez em 09 de julho de 2015, às 15:04.
44
CPDOC. Diretrizes do Estado Novo (1937 - 1945): Criação da Companhia Vale do Rio Doce.
Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoEconomia/CVRD.
Acessado pela última vez em 09 de junho de 2015.
45
Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EstadoEconomia/CVRD.
Acessado em 30 de novembro de 2015.
46
“The idea of pooling Franco-German coal and steel production came about and the European Coal and
Steel Community (ECSC) was formed. This choice was not only economic but also political, as these two
raw materials were the basis of the industry and power of the two countries. The underlying political
objective was to strengthen Franco-German solidarity, banish the spectre of war and open the way European
integration.” European Union law. Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ESCS
Treaty. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:xy0022.
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Minerais do Brasil (I PMD) 47 de 1965 e o II Plano Decenal de Mineração (II PDM)48 de
1981. Tratam-se, na verdade dos dois primeiros planos setoriais para a mineração, nos
quais se tentou identificar as fragilidades do setor e organizar um crescimento paulatino.
O primeiro plano setorial foi elaborado no bojo de profundas modificações do
setor minerário promovida pelo governo militar pouco depois de assumi-lo. A exposição
de motivos nº 391/64 do Ministério das Minas e Energia deixa claro o grau de importância
que os militares atribuíam ao setor mineral, em especial como mecanismo para promover
o desenvolvimento nacional, seja através da industrialização do minério no País ou
através da exploração dos recursos minerais destinada à exportação. Ademais, buscavase diminuir a importação dos minérios que o Brasil possuía. Para tanto, a ordem era
promover a exploração imediata dos recursos já conhecidos e ampliar o conhecimento do
subsolo brasileiro.
Como os custos exploratórios do setor são elevados, os militares viam na empresa
privada um grande aliado para essa tarefa. Dessa forma, a exposição de motivos ressalta
a predominância que a livre iniciativa teria na exploração. A empresa pública deveria ser
utilizada somente quando não houvesse interesse privado na área. Ressalta-se, contudo,
que os ideais de interesse nacional e a utilização dos minérios para a siderurgia nacional
poderiam impor limites à livre iniciativa. Confira:
“1. São objetivos fundamentais e prioritários do governo no setor de
mineração:
a)

Aproveitar intensa e imediatamente os recursos naturais

conhecidos;
b)

Ampliar a curto prazo o conhecimento do sub-solo do País;

c)

Promover a regulamentação dos artigos 152 e 153;

d)

E propor a revisão do Código de Minas.

2. O Governo considera a produção mineral como da maior
importância e prioridade para o desenvolvimento nacional, quer se

47

O Plano pensado para o período compreendido entre 1965 a 1974 apresentava três objetivos principais:
(i) elaborar a Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo; (ii) elaborar os projetos básicos de mapeamento
geológico e; (iii) realizar projetos específicos de pesquisa mineral.
48
O segundo plano vigorou entre 1981 e 1990 e os seus objetivos eram: (i) identificar a potencialidade do
subsolo brasileiro; (ii) analisar a dependência nacional do subsolo internacional para suprimento das
necessidades do País; (iii) garantir o suprimento de matérias-primas minerais para a economia do País; e
(iv) promover o desenvolvimento coordenado do setor mineral.
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destine à industrialização de minério do País, quer tenha por objetivo
a sua exportação.
3. O Govêrno dará apoio e incentivo aos projetos de extração mineral
cuja produção reduza ou elimine importações.
4. O Govêrno restringir-se-á ao desenvolvimento das empresas
estatais de mineração já existentes, e somente tomará a seu cargo
novos empreendimentos quando a iniciativa privada não se interessar
pela sua execução.
5. O Ministério das Minas e Energia examinará e aprovará os projetos
de mineração, procurando, em cada caso, orientar sua formulação no
sentido de obter as condições mais vantajosas para o País, sem criar,
entretanto, condições ou exigências que dificultem ou impossibilitem
a execução destes projetos.
6. A adoção da política de livre iniciativa, na lavra, beneficiamento,
transporte, transformação, embarque e comércio, não deverá impedir
que, em circunstâncias justificadas por motivos de segurança
nacional, ou de superior interesse da União, sejam fixadas as reservas
julgadas essenciais e indispensáveis para assegurar o funcionamento
da siderurgia nacional, ou quaisquer outras atividades dependentes
de matérias-primas minerais, fazendo-se, para tanto, uma reavaliação
das reservas conhecidas.”

Para conhecer melhor o subsolo brasileiro e explorá-lo na medida do possível, o I
PMD apresentava três objetivos principais: (i) elaborar a Carta Geológica do Brasil ao
Milionésimo; (ii) elaborar os projetos básicos de mapeamento geológico e; (iii) realizar
projetos específicos de pesquisa mineral.
A Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo tinha como objetivo mapear o solo
brasileiro em uma escala de 1:1.000.000. Tal proporção não possui condições de indicar
qualquer área de exploração, mas tão somente determinar o potencial mineral de cada
região. Demonstra-se claro, portanto, que o ideal era ter um conhecimento mínimo sobre
as expectativas minerárias do país. Já a elaboração dos projetos básicos de mapeamento
geológico possuíam uma escala menor (1:250.000 até 1:50.000), uma vez que o intuito
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era promover a exploração de minérios específicos em regiões pré determinadas49. Por
fim, os projetos específicos de pesquisa mineral tinham como objetivo fazer uma ampla
pesquisa das regiões que já possuíam conhecimento existente para uma efetiva exploração
com o intuito de diminuir as importações das matérias primas necessárias para a
industrialização do país.
Em síntese, o I PMD visava explorar todos os minérios possíveis e promover o
conhecimento geológico para possibilitar uma exploração ainda maior. A grande
ferramenta utilizada pelo plano para tanto foi o estímulo à vinda da iniciativa privada para
o setor. O segundo passo era promover as modificações normativas necessárias. Nesse
ciclo surgiram (i) uma nova Constituição, em 1967, (ii) a alteração do Código de Minas
e (iii) a regulamentação do Código de Mineração.
A Constituição de 1967 seguia os ditames da anterior e limitava-se a explicitar a
dualidade do solo e subsolo, não se atendo a propriedade do bem mineral.
1.1.5. O Código de Minas de 1967
O Código de Minas de 196750, por sua vez, revogou o antigo Código de 1940
elaborado na Era Vargas. Dentre as modificações propostas está a busca pela capacidade
competitiva do Brasil no mercado internacional51 e a modificação do regime de outorga
da lavra. Antes era uma autorização precária e passou a ser uma concessão outorgada pelo
Ministro de Minas e Energia por meio de portaria de concessão52.

“Cabe ao D.N.P.M. fazer o estudo amplo da geologia do Brasil, desde o mapeamento geológico em
pequenas escalas, de 1:5.000.000 a 1:250.000, até o preparo das bases para trabalhos a serem programados
em escalas condizentes com a delimitação de jazidas. Do geral para o particular, da geologia continental
para a regional, em etapas sucessivas de investigação, que incidem sobre áreas cada vez mais restritas,
trabalhos sistemáticos poderão conduzir à descoberta de novas jazidas minerais, cuja avaliação dirá da
possibilidade econômica de seu aproveitamento. Enquanto os programas não atingirem estágio de
desenvolvimento que assegure a passagem de uma etapa para a seguinte, como resultado de evolução
natural, a eleição preliminar das áreas para estudo deverá obedecer o critério de prioridades ditado pela
probabilidade de existência de depósitos minerais.” MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. I Plano
Mestre para avaliação de Recursos Minerais. P. 11
50
Decreto nº 227 de 28 de fevereiro de 1967 que dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas).
51
Considerando nº 4 do Código de Minas com redação dada pelo Decreto-lei nº 318/67:
“CONSIDERANDO que ao Estado incumbe adaptar as normas que regulam atividades especializadas à
evolução da técnica, a fim de proteger a capacidade competitiva do País nos mercados internacionais”.
52
No Código de 1940 a autorização tanto para pesquisa quanto lavra era concedida pelo Ministro de
Agricultura. Na redação original do Decreto nº 227/67 a autorização dependia de alvará do Ministro de
Minas e Energia e a concessão de decreto do Governo Federal, para facilitar os regimes, a autorização
passou a ser competência do DNPM, um órgão com diversas sedes regionais, e a concessão deixou de exigir
decreto, mas tão somente portaria de concessão pelo Ministro de Minas e Energia, conforme determina o
art. 2º do Código de Minas.
49
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O Código passou a permitir a participação de empresas estrangeiras na exploração,
desde que legalmente habilitadas no país53. Outra barreira retirada foi quanto à quantidade
de autorizações de pesquisa permitidas. Se o Código de 1940 limitava à cinco
autorizações de pesquisa, o Código de 1967 não estabeleceu limites54.
Para regulamentar o Código de Minas, no ano seguinte, em 1968, foi aprovado o
Decreto nº 62.934. Tal norma estipula desde os direitos relativos aos minérios quanto o
regime de exploração de aproveitamento (autorização, concessão, licenciamento
matrícula e monopólio – art. 11) e a fiscalização da pesquisa, lavra e outros aspectos da
indústria mineral, conforme exposto no art. 1º55.
Esse Código organiza como um todo a atividade minerária. Especifica como se
dará o reconhecimento geológico (Capítulo VII – arts. 39 a 44), dispõe sobre o direito de
prioridade (Capítulo IV – arts. 16 e 17), quais são os procedimentos necessários para obter
a autorização de pesquisa (Capítulo V – arts. 18 a 36) e a concessão de lavra (Capítulo
VIII – arts. 45 a 65), quais são os direitos de propriedade do dono do solo e os valores da
compensação à serem recebidos por ele no caso de exploração na sua propriedade
(Capítulo VI – arts. 37e 38), a possibilidade de formação do consórcio mineiro e de
empresa de mineração, além de estipular sanções e atribuir as competências do DNPM.
Seguindo o ideal de organizar o comércio, ainda em 1968 foi promulgado o
Decreto nº 63.196 que criava o Conselho Interministerial de Preços (“CIP”), o qual
controlava os preços de diversos setores, dentre eles o da mineração. O órgão possuía
como objetivo acompanhar a evolução dos preços no mercado interno56 e reajustar preços

53

Código de Minas de 1967. Art 15. A autorização de pesquisa só poderá ser outorgada a brasileiro, pessoa
natural ou jurídica, ou a emprêsa de mineração, mediante expressa autorização do Ministro das Minas
Energia proferida em processo regularmente examinado e informado pelo D.N.P.M. Parágrafo único. Os
trabalhos necessários à pesquisa serão exercitados sob a responsabilidade profissional de engenheiro de
minas, ou de geólogo habilitado ao exercício da profissão. (redação original)
54
Código de Minas de 1967. Art. 37. Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes condições:
I - a jazida deverá estar pesquisada, com o Relatório aprovado pelo D.N.P.M.; II - a área de lavra será a
adequada à condução técnico-econômica dos trabalhos de extração e beneficiamento, respeitados os limites
da área de pesquisa. Parágrafo único. Sòmente as Emprêsas de Mineração poderão se habilitar ao direito de
lavra, e não haverá restrições quanto ao número de concessões outorgadas a uma mesma Emprêsa.
55
Art. 1º Êste Regulamento dispõe sôbre: I - os direitos relativos às massas individualizadas de substâncias
minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no interior da terra, formando os recursos minerais do
país; II - o regime de sua exploração e aproveitamento; III - a fiscalização, pelo Govêrno Federal, da
pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral.
56
Art. 4º. O Conselho Interministerial de Preços acompanhará a evolução dos preços no mercado interno,
nos diferentes estágios de produção, de comercialização e de serviços.
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57

para os órgãos da administração pública direta e indireta, inclusive sociedades de

economia mista e empresas públicas58 com base na evolução do preço e dos custos de
produção de cada setor. 59 Na prática o que ocorria era um controle de preços em setores
oligopolistas, como o da mineração. 60
Findo o prazo do plano decenal, as pesquisas geológicas para mapeamento do
solo, basilares para o sucesso do I PMD, não estavam concluídas devido as “dificuldades
para alocar recursos escassos”. 61
1.1.6. O II PDM
O II Plano Setorial, lançado em 1981, portanto, deu continuidade aos mesmos
objetivos traçados no primeiro: pesquisar e explorar o subsolo brasileiro para “atingir, a
curto prazo, a mínima dependência externa em matérias-primas minerais e a
intensificação da produção dos recursos minerais ora conhecidos e já trabalhados”62 com
o objetivo de garantir uma balança mineral equilibrada.
Constatou-se que, apesar dos avanços realizados no conhecimento básico do
subsolo brasileiro, a produção mineral estava muito aquém do esperado, se considerada a
57

Art. 10. Nos casos de aumentos de preços acima das correspondentes alterações de custo e de falta de
atendimento, não justificada, das requisições previstas nos artigos anteriores, ou ainda quando se apurar
fraude de documentos ou informações, o Conselho Interministerial de Preços promoverá, quando fôr o caso.
I - o restabelecimento dos níveis de preços anteriores;
II - a adoção, pelos competentes órgãos e entidades da Administração Pública, das providências
administrativas, fiscais e judiciais legalmente cabíveis, inclusive as previstas na Lei Delegada nº 4, de 26
de setembro de 1962, e na Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, que regulam, respectivamente, a
intervenção no domínio econômico e a repressão ao abuso do poder econômico.
Parágrafo único. O Conselho Interministerial de Preços, antes de providenciar a adoção das medidas a que
se refere êste artigo, provocará, por escrito, manifestação da emprêsa ou firma individual responsável, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, sôbre a ocorrência motivadora.
58
Art. 11. O disposto neste Decreto aplicar-se-á aos reajustes dos preços e produtos, cuja fixação compete
a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, inclusive emprêsas públicas e sociedades de
economia mista.
59
Art. 5º. Na análise e avaliação do comportamento dos preços referidos no artigo 4º, o Conselho
Interministerial de Preços terá por base o princípio de compatibilização entre a evolução de preços e a
correspondente variação de custos, observadas as diretrizes da política econômica do Govêrno Federal, bem
como as peculiaridades dos diferentes setores, seus níveis de rentabilidade e características de mercado.
60
“Observamos que, no art. 5º do decreto que instituiu o Conselho Interministerial de Preços (CIP), a
avaliação do comportamento dos preços ‘ terá por base o princípio de compatibilização entre a evolução de
preços e a correspondente variação de custos’. De fato, o controle de preços no Brasil é exercido com o
intuito de combater a inflação. Entretanto, o controle de preços antes do advento do Plano Cruzado era
exercido em setores considerados oligopolistas que, segundo argumentam, tenderiam a elevar seus preços
mais rapidamente que a taxa de inflação.” COUTINHO, Paulo Cesar. O controle de preços na indústria de
mineração. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Economia, v. 42, nº 1, jan/mar 1988. P. 51-64. Disponível
em http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/viewFile/402/7766. Acessado em 21 de
setembro de 2015.
61
Ministério de Minas e Energia. II Plano Setorial. P. 7.
62
Ministério de Minas e Energia. II plano setorial. P. 8.
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potencialidade da geologia nacional, por duas razões principais: “carência de pesquisa, a
nível de detalhe, para lavra das jazidas já reveladas em diferentes pontos do território
nacional e; entraves de natureza econômico-financeira, tecnológica e de infra-estrutura,
que têm inibido o aproveitamento de jazidas com reservas já comprovadas”. 63
Essas barreiras, no entanto, precisavam ser superadas, uma vez que na época do
II Plano Setorial o minério voltava a ser o centro das atenções para o crescimento do país.
Primeiro porque tinha importância significativa para a expansão agrícola, uma vez que
era utilizado como fertilizante e corretivo para o solo e em segundo lugar porque os bens
minerais energéticos possuíam um papel imprescindível na “geração, distribuição e na
utilização de energia, e agora, mais que nunca, necessários na substituição do petróleo e
na interligação e extensão de redes de sistemas elétricos”. 64 Atentava-se também para a
importância dos minérios na construção civil e na indústria de transformação, fato que
era muito importante para o plano industrializante do país.
Afora o objetivo principal de desenvolver o conhecimento geológico, o II PDM
possuía alguns diferenciais importantes, sobretudo para a concorrência. Um dos objetivos
era voltado especificamente ao entendimento do mercado minerário para que o Estado
elaborasse políticas regulatórias adequadas em âmbito interno e externo65.
Para o mercado doméstico a preocupação era estabelecer preços mais baixos que
tornassem o minério nacional mais competitivo que o minério importado. Para tanto, o
plano buscava modificar o mecanismo de formação de preço interno dos bens minerais,
que antes era controlado pelo Conselho Interministerial de Preços (CIP) com base em
critérios globais de economia. Os novos preços deveriam ser conferidos de forma que:


“Contribuam para o desenvolvimento e o fortalecimento da

Mineração, assegurando-lhe rentabilidade adequada;


Procurem evitar a transferência de renda para os setores

industriais subsequentes à Mineração tornando desnecessária a
verticalização
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Ministério de Minas e Energia. II Plano Setorial. P. 9.
Ministério de Minas e Energia. II plano setorial. P. 7.
65
“-Estabelecer preços justos para os produtos minerais, preservando a adequada remuneração do
investimento realizado; -Instituir um sistema de informação, a nível internacional, sobre suprimento e
demanda de bens minerais; -Acompanhar o desenvolvimento de Acordos Internacionais de MatériasPrimas Minerais. -Oferecer subsídios para eventual formação de estoques estratégicos de bens minerais.”
Ministério de Minas e Energia. II Plano Setorial. P. 10
64
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Conduzam à preferência do abastecimento do mercado interno

por produção nacional, a preços competitivos com os internacionais
postos no País.”66

Já a regulação para o mercado internacional ocorria por meio de subsídios para
eventual formação de estoques estratégicos de bens minerais. Ademais, no plano é
manifestado interesse em estabelecer regras claras e estáveis67 para atrair financiamentos
internacionais, 68 além de uma preocupação com a preservação do meio ambiente e com
a formação de técnicos que possuam expertise para atuação no setor.
Três anos após o lançamento do II PMD conclui-se o mapeamento geológico
brasileiro na escala 1:1.000.000, a Carta Milionésima lançada no primeiro plano
setorial.69
1.1.7.

A Constituição de 1988
Os recursos naturais, incluindo os do solo e do subsolo, são bens da União (art.

20, IX70) que podem ser explorados por particular (pessoa física brasileira ou empresa
constituída no Brasil) mediante autorização ou concessão, visando o interesse nacional71.
O particular recebe direito ao resultado da lavra, nos termos do art. 17672, mas deve pagar

66

Ministério de Minas e Energia. II Plano Setorial. P. 16.
“Manter a homogeneidade e os princípios básicos do atual Código de Mineração, adequando-o à
conjuntura nacional” P. 12
68
“Recomendar o estabelecimento de regras estáveis à aplicação de capital alienígena no setor mineral
brasileiro.” P. 11.
69
BERTOLDO, Arno. O conhecimento geológico no Brasil. 2006. Disponível em
http://www.geologo.com.br/o%20conhecimento%20geol%C3%B3gico%20no%20brasil.htm. Acessado
em 19 de novembro de 2015.
70
Art. 20. São bens da União: (...) IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
71
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput"
deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse
nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração
no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se
desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6,
de 1995) § 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no
valor que dispuser a lei. § 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações
e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem
prévia anuência do poder concedente.
72
Ver nota de rodapé nº 71.
67
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ao Estado, Município e Distrito Federal compensação financeira pela atividade (art. 20,
§1º)73.
Ou seja, a atividade pertence ao Estado que possui a prerrogativa de executá-la na
medida do interesse público e de acordo com a estratégia nacional. A ratio da disposição
constitucional é garantir um maior controle da União sobre os bens considerados
estratégicos para o país. Dessa forma, atribuir à União a titularidade dos bens minerais
implica em garantir ao Estado a possibilidade de retomar a atividade ou modificar a
regulação a qualquer tempo74.
Nesse aspecto é importante ressaltar que os bens minerais exercem um papel
fundamental na garantia da soberania nacional não somente devido ao potencial bélico
dos minerais nucleares, como o interesse estratégico75 de determinados minérios em
73

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a
órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo
território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira
por essa exploração.
74
Uma importante diferença formal dos monopólios públicos em relação a outras atividades econômicas
exploradas pelo Estado é, segundo a doutrina majoritária, o fato de eles não poderem ser criados por lei,
existindo apenas os monopólios públicos já previstos na CF. Os monopólios não têm dispositivo genérico,
nem delegação do Constituinte para que o Legislador possa criar outros além dos já previstos na própria
Constituição. Os monopólios já são exaustivamente estabelecidos na Constituição, e todos nela foram
instituídos apenas em favor da União Federal, inexistindo monopólios públicos estaduais ou municipais.
Ao revés, a prestação de atividades econômicas strictu sensu pelo Estado em concorrência com a iniciativa
privada pode ser prevista tanto na Constituição como em leis, por expressa autorização do art. 173, CF; o
mesmo se diga dos serviços públicos, que, além dos previstos na CF, podem também ser criados por lei,
em virtude inclusive da previsão genérica do art. 175, CF.
A Constituição estabelece taxativamente a propriedade e o monopólio da União sobre, respectivamente,
uma série de bens e atividades a eles correlatas, sendo eles bens minerais (art. 20, V e IX), inclusive os
minerais nucleares e o petróleo (arts. 21, XXIII, XXIII (sic), 176 e 177). Note-se: o monopólio é a atividade
exercitável sobre um bem da União, não o bem em si. Sobre esse recai direito de propriedade, em princípio
já sempre exclusivo; sobre a atividade econômica é que incide o monopólio.
A escolha pelo Estado da forma de prestação das atividades sob sua publicatio é consequência dessa
titularidade estatal. Cabe à União, dentro dos limites colocados pela CF sobre cada uma das atividades
monopolizadas, decidir se a explorará diretamente, se a delegará e, nesse caso, se a delegação
comportará a concorrência entre várias empresas. Exceção se faz apenas em relação à atividade nuclear
à qual a CF não admite a delegação à iniciativa privada.
ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Curso de direito administrativo. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
Págs. 477 e 478 (grifos nossos).
75
Sobre o tema comenta o ex-secretário nacional de geologia, mineração e transformação mineral Cláudio
Scliar: “O conceito ‘mineral estratégico’ se associa, historicamente, aos objetivos políticos dos países
centrais, principalmente quando se preparam para a guerra. O conceito se consolidou durante a Guerra Fria
em relação à escassez de minérios para a fabricação de equipamentos utilizados pelas forças armadas,
inclusive com a formação de estoques por alguns países. Atualmente, mineral estratégico se refere àqueles
minerais considerados importantes para um país, seja por sua abundância ou carência. Na literatura
acadêmica e de políticas públicas, utilizam-se também os conceitos de minerais essenciais ou críticos que
expressam a preocupação com o suprimento de alguns bens minerais por fatores como a exaustão dos
depósitos conhecidos, o controle da sua extração, beneficiamento ou comercialização por um país ou
empresa e outros fatores econômicos e políticos”. SCLIAR, Cláudio. Mineração: o que é Estratégico para
o Brasil. In: Minerais estratégicos e terras-raras [recurso eletrônico] / relator Colbert Martins ; Paulo César
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indústrias com elevado potencial de crescimento. Como exemplo citam-se as terras raras
que possuem aplicação diversificada e o lítio, utilizado principalmente na fabricação de
baterias76.
Tais experiências deixam clara a importância estratégica do minério e, portanto a
escolha legislativa para tratar a atividade como monopólio da União77. No entanto, a
Constituição estabeleceu no art. 176, caput, a possibilidade de transferir a atividade de
pesquisa e lavra à iniciativa privada mediante autorização e concessão, cabendo ao
concessionário o produto da lavra. Se não houvesse tal possibilidade, o Estado deveria
arcar com um ônus altíssimo de ter que explorar os bens minerais necessários à construção
civil e à exportação.
1.1.7.1.

O 3º Plano setorial e a reforma de 1996

Na época de elaboração do Plano Plurianual para desenvolvimento do setor
mineral brasileiro, em 1994, o foco continuava sendo a ausência de conhecimento
geológico do solo brasileiro:

Ribeiro Lima ... [et al.]. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. P. 233. (Série estudos
estratégicos; n. 3)
76
SCLIAR, Cláudio. Mineração: o que é Estratégico para o Brasil. In: Minerais estratégicos e terras-raras
[recurso eletrônico] / relator Colbert Martins ; Paulo César Ribeiro Lima ... [et al.]. – Brasília: Câmara
dos Deputados, Edições Câmara, 2014. P. 240. (Série estudos estratégicos; n. 3)
77
A distinção entre a propriedade do bem e o monopólio da atividade já foi apreciada pelo STF na ADI nº
3.273/PR: “1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades
econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicar características da propriedade, que é sempre
exclusiva, sendo redundante e desprovidas de significado as expressões ‘monopólio da propriedade’ ou
‘monopólio do bem’. 2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies: (i) os que visam a impelir o
agente econômico ao investimento – a propriedade industrial, monopólio privado; e (ii) os que
instrumentam a atuação do Estado na economia. 3. A Constituição do Brasil enumera atividades que
consubstanciam monopólio da União [art. 177] e os bens que são de sua exclusiva propriedade [art. 20]. 4.
A existência ou desenvolvimento de uma atividade econômica sem que a propriedade do bem empregado
no processo produtivo ou comercial seja concomitantemente detida pelo agente daquela atividade não
ofende a Constituição. O conceito de atividade econômica [enquanto atividade empresarial] prescinde da
propriedade dos bens de produção. (...) 6. A distinção entre atividade e propriedade permite que o domínio
do resultado da lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluídos possa ser
atribuída a terceiros pela União, sem qualquer ofensa à reserva de monopólio [art. 177 da CRFB/88]. 7. A
propriedade dos produtos ou serviços da atividade não pode ser tida como abrangida pelo monopólio do
desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. 8. A propriedade do produto da lavra das jazidas
minerais atribuídas ao concessionário pelo preceito do art. 176 da Constituição do Brasil é inerente ao modo
de produção capitalista. A propriedade sobre o produto da exploração é plena, desde que existe concessão
de lavra regularmente outorgada. 9. Embora o art. 20, IX, da CR/88 estabeleça que os recursos minerais,
inclusive os do subsolo, são bens da União, o art. 176 garante ao concessionário da lavra a propriedade do
produto de sua exploração. 10. Tanto as atividades previstas no art. 176 quanto as contratações de empresas
estatais ou privadas, nos termos do disposto no §1º do art. 177 da Constituição, seriam materialmente
impossíveis se os concessionários e contratados, respectivamente, não pudessem apropriar-se, direta ou
indiretamente, do produto da exploração das jazidas.” STF. ADI nº 3.373. Rel. Min. Carlos Britto. Plenário.
J. em 16/03/2005, DJe 02/03/2007.
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“Recente levantamento realizado pela CPRM indica que, das 160 áreas
de produção mineral catalogadas no País, apenas 50% delas possuem
mapeamento geológico básico na escala 1:100.000, e destas, menos da
metade estão mapeadas em escalas maiores. Em relação à algumas
importantes

províncias

minerais

da

região

amazônica,

tradicionalmente grandes produtoras de ouro de garimpo, o
conhecimento

geológico

disponível,

ainda

está

restrito

aos

mapeamentos elaborados, na década de 70, na escala de 1:1.000.000.
Assim, tendo em vista a política de otimização do aproveitamento dos
recursos minerais do País a curto prazo, constitui o objetivo deste
plano, a intensificação da pesquisa geológica e tecnológica nas atuais
províncias minerais brasileiras, onde a possibilidade de se ampliar as
reservas, aumentar a produção, e encontrar novas jazidas, é sem
dúvida nenhuma mais alta.”

Percebe-se, portanto, uma clara mudança de estratégia. Passava-se a traçar regiões
estratégicas para a busca do conhecimento geológico ao invés de tentar mapear o território
inteiro. Nesse sentido os mapas a serem produzidos deveriam ser na escala 1:25.000,
sendo que os mapas já existentes eram na escala 1:50.000 e estavam defasados, o que
demonstra que os mapas na escala 1:1.000.000 traçados nos anos 70 não possuem
condições de garantir qualquer suporte para a exploração da área e que, devido as
tecnologias utilizadas à época, eles podem ficar defasados. 78
Outro ponto interessante apontado no Plano diz respeito aos projetos paralisados.
O primeiro motivo apresentado é a ausência de competidores na licitação:
“Além das jazidas concedidas às empresas privadas, destacam-se os
depósitos avaliados ou em fase final de avaliação pela CPRM, tais
como: o caulim do Rio Capim (PA), Pb-Zn-Cu de Palmeirópolis (TO),
Chumbo e Zinco de Redenção (BA) entre outros, que apesar das
licitações públicas realizadas por essa empresa, não puderam ser
repassados à inciativa privada, principalmente pela falta de interesse
por parte do empresariado” 79

78
79

Ministério de Minas e Energia. Plano Plurianual para desenvolvimento do setor mineral. P. 3.
Ministério de Minas e Energia. Plano Plurianual para desenvolvimento do setor mineral. P. 16.
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Em momento posterior recomenda-se fazer uma licitação internacional para o
aproveitamento econômico da grande jazida de potássio que se acreditava ser um dos
maiores depósitos do mundo e com potencial para suprir a demanda nacional pelo
fertilizante. Contudo, o valor para a implementação do empreendimento tornava a sua
exploração inviável por qualquer das empresas estatais da época: Petrobrás, Companhia
Vale do Rio Doce e CPRM.
Em 1996 foi realizada uma pequena reforma no Código de Minas através da Lei
nº 9.314 que possuía o intuito desburocratizar o setor80. Para tanto a autorização de
pesquisa passou a ser concedida por meio de portaria, “instrumento mais ágil para realizar
as adaptações compatíveis com o desenvolvimento tecnológico”81. Outra importante
alteração deu-se em relação à cessão, total ou parcial, do título minerário, que antes era
vedada. Pela redação original o título era pessoal e somente transmissível aos herdeiros
necessários e cônjuges sobreviventes.
A alteração para permitir a cessão ocorreu sob o pretexto de que a prática já vinha
ocorrendo “por meio da sucessão comercial e por contratos realizados sem as garantias
judiciais, à margem do conhecimento do DNPM”82. Com o suposto objetivo de diminuir
os trâmites processuais no DNPM e, dessa forma, melhorar a gestão do órgão, permitiuse a prorrogação da autorização de pesquisa, que passou a ter prazo máximo de seis anos,
e extinguiu-se a empresa de mineração.
Substitui-se a pena de vedação da outorga de novas autorizações de pesquisa ao
minerador que não apresentar o relatório final de pesquisa no prazo estabelecido, pela
pena de multa. Essa modificação representa uma grande alteração com relevantes
implicações na regulação setorial, uma vez que cria espaço para a especulação minerária,
como será abordado no subcapítulo seguinte.

80

Exposição de Motivos nº 97 de 03/06/1996 no bojo do PL nº 4151/1993. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1136089&filename=Dossie+PL+4151/1993. Acessado em 10 de novembro de 2015.
81
Exposição de Motivos nº 97 de 03/06/1996 no bojo do PL nº 4151/1993. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1136089&filename=Dossie+PL+4151/1993. Acessado em 10 de novembro de 2015. P. 36.
82
Idem
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Foi determinada a possibilidade de sobrestamento da outorga do título de
concessão de lavra, por prazo determinado e a requerimento fundamentado do
interessado, em face da superveniência de fatores conjunturais adversos.
1.1.7.2.

O Plano Nacional de Mineração de 2030

O objetivo principal das alterações seria reduzir a burocracia para a obtnção do
direito minerário.
O Plano Nacional de Mineração de 2030 foi elaborado pelo MME no momento
em que as commodities estavam supervalorizadas e, consequentemente, o valor dos
minérios estava elevado. Buscava-se repensar a regulação setorial de maneira a se
apropriar dos ganhos cada mais maiores da mineração, além de “proteger” as jazidas
minerais brasileiras com interesse estratégico. O Plano possui três diretrizes: (i) a
“governança pública eficaz para promover o uso dos bens minerais extraídos no País,
no interesse nacional”; (ii) a “agregação de valor e adensamento de conhecimento em
todas as etapas do setor mineral”; e (iii) a “sustentabilidade em todas as etapas da cadeia
produtiva mineral”.
A primeira diretriz possui como objetivos necessários (i.a) a criação do Conselho
Nacional de Política Mineral (CNPM); (i.b) a criação do novo modelo regulatório; (i.c) a
criação da agência de mineração e; (i.d) a elaboração do projeto de lei (PL) dos Royalties.
É importante observar a incerteza razoável que essa diretriz apresenta, uma vez
que apenas determina a criação de instituições e normativos setoriais, sem, no entanto,
apontar para qual será o posicionamento adotado pelas instituições. Dessa forma,
governança pública visando o interesse nacional pode significar tanto um controle maior
do Estado sob a exploração privada – como ocorreu em 2014 quando o Ministro de Minas
e Energia Edison Lobão não estava concedendo as autorizações de pesquisa para o
setor10 – quanto uma regulação mais “liberal” que possibilite a maior exploração possível
com o fim de arrecadar tributos e gerar emprego e renda para a população.
A segunda diretriz de agregação de valor e adensamento do conhecimento também
pouco explicita os interesses governamentais, uma vez que não é possível saber quais as
fontes de financiamento, os incentivos concedidos à iniciativa privada ou o plano de
gestão para o adensamento de conhecimento e de agregação de valor aos minerais. Nesse
ponto, vale lembrar que muitos esforços já foram travados por politicas setoriais
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anteriores para fazer o reconhecimento geológico do subsolo brasileiro, mas obteve êxito
limitado.
Por fim, o ideal de sustentabilidade é apresentado como o grande diferencial desse
plano em relação aos demais. Busca-se implementar o conceito de desenvolvimento
sustentável no setor, através da reciclagem de resíduos, programas eficientes de
fechamento de mina e garantia de maior expressão às comunidades impactadas pela
atividade minerária.
Tendo em vista o contexto percorrido pelo setor, bem como as dificuldades
enfrentados pelo mesmo, parte-se para a análise de como a legislação atual regula o setor.

1.2.

O atual marco regulatório do setor
Conforme visto, somente quando o bem mineral passou a ser de titularidade da

União através da Constituição de 1891, começaram a surgir os primeiros regimes de
outorga. Antes o minério pertencia ao proprietário do solo, pelo conhecido regime de
acessão. Os regimes de outorga foram estipulados em leis infraconstitucionais, sendo a
primeira o Código de Minas de 1940 elaborado durante a Era Vargas.
Nele tanto a pesquisa quanto a lavra ocorriam por meio de autorização - ato
administrativo precário que poderia ser revogado a qualquer tempo por decisão
discricionária da administração. Em 1967, na Ditadura Militar, o Código foi revogado e
a regulação passou a ser conferida pelo Decreto-lei nº 227 de 1967. O código permanece
vigente, com alterações pontuais da Lei nº 9.314 de 1996, elaborada durante a época das
privatizações do governo FHC. Já a regulamentação do Código é conferida pelo Decreto
nº 62.934 de 1968.
O Código de 67 prevê cinco regimes regulatórios a depender do recurso mineral
pleiteado: (i) concessão; (ii) autorização; (iii) licenciamento; (iv) permissão e (v)
monopólio.
O regime de outorga torna-se mais brando ou rigoroso a depender da valoração do
minério, sua dificuldade de exploração e o interesse público que lhe é atribuído. O regime
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mais brando é a permissão aplicada às lavras garimpeiras83. Isso porque se entende que
devido a “natureza, dimensão, localização e utilização econômica [do minério, ele] possa
ser lavrado, independentemente de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critério fixados
pelo DNPM”.84
O regime de licenciamento é utilizado para a exploração de minerais que possuem
aplicação na construção civil, como o seixo, areia, brita e outros determinados na lei nº
6.567/78. É facultado exclusivamente ao proprietário do solo ou àquele que possua sua
autorização.
O regime de extração é regime diferenciado que o Código estipula para a
exploração de minerais com aplicação imediata na construção civil para órgãos da
administração pública. Sua previsão foi incluída em 1999 na forma do parágrafo único
do art. 2º do Código de Minas.
A autorização e a concessão, por sua vez, constituem a regra geral, utilizada
principalmente para os bens metálicos. Isso porque, a exploração de tais minérios exige
uma pesquisa inicial para identificar a viabilidade técnica e econômica da jazida. Somente
se o relatório de pesquisa for positivo, isso é, comprovar que na área pesquisada há
minerais (a) com precificação viável no mercado internacional, (b) em quantidade
necessária para suprir os custos de implementação e (c) que as condições geológicas são
adequadas para a exploração com a tecnologia existente, será concedida a concessão de
lavra.
Dessa forma, os minerais metálicos possuem duas fases primordiais: (i) pesquisa
e (ii) lavra, sendo a autorização o regime de outorga da pesquisa e a concessão o da lavra.
No extremo, constituindo o regime mais rígido, tem-se o monopólio. Essa
categoria prevista no Código de Minas de 67 tornou-se defasada com o advento da
Constituição de 1988. Isso porque, pela atual constituição todos os bens minerais
constituem monopólio da União, pela redação do art. 176 já analisado. No entanto, a
exploração da maior parte pode ser delegada.
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Regime de outorga para a exploração de lavra garimpeira, faiscação ou cata, conforme estabelecido no
art. 73 do CM. Extinguiu o regime de matrícula antes previsto no art. 1º, III do CM.
84
FIEGELSON, Bruno. Curso de Direito Minerário. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. P. 191.
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A União só possui o monopólio exploratório do petróleo, gás natural e minerais
nucleares, de acordo com o art. 177 e 21, XXIII, respectivamente. Qualquer outro
monopólio exploratório que venha a existir deve advir de emenda constitucional, uma vez
que não poderia existir limitação à livre iniciativa – direito constitucionalmente previsto
no art. 170 – sem que fosse por norma de mesma hierarquia.
Por fim, observe-se que mesmo o monopólio exploratório dos minerais nucleares
já foi modificado pela emenda constitucional nº 49/2006 para permitir a delegação de
radioisótopos.
Como o presente trabalho propõe-se a analisar apenas os modelos de outorga para
a exploração dos minerais metálicos, somente será abordada a concessão e a autorização.

1.2.1. Princípio da prioridade para pesquisa
Para garantir a autorização de pesquisa é necessário, antes de tudo, que a área
esteja livre (área que não tenha sido solicitada anteriormente por ninguém) ou em
disponibilidade (área que por algum motivo legal tenha sido devolvida). A área em
disponibilidade será alvo de um procedimento licitatório, no qual é aberto um prazo de
sessenta dias para a apresentação de novas propostas de pesquisa por qualquer
interessado.
Já no caso de área livre, aplica-se o direito de prioridade,85-86 específico do
direito minerário. O direito decorre do princípio com igual nome e determina que a área
será concedida a quem primeiro solicitar a autorização, desde que o pedido esteja
devidamente instruído. Dessa forma, o que se tem é uma preferência definida de acordo
com a ordem de chegada.
Segundo apontado por alguns autores, tal princípio visa garantir a isonomia entre
as empresas87. O raciocínio ocorre da seguinte forma: a ausência de informações sobre a
geologia do Brasil em níveis que permitam certo grau de certeza sobre a exploração
85

Decreto-lei nº 227/67. Art. 11. Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, Licenciamento
e Concessão: a) o direito de prioridade à obtenção da autorização de pesquisa ou de registro de licença,
atribuído ao interessado cujo requerimento tenha por objeto área considerada livre, para a finalidade
pretendida, à data da protocolização do pedido no Departamento Nacional da Produção Mineral (D.N.P.M),
atendidos os demais requisitos cabíveis, estabelecidos neste Código.
86
O princípio é adotado em alguns países através da expressão “first come fisrt served”.
87
FEIGELSON, Bruno. O princípio (direito) da prioridade e os seus reflexos. In: RIBEIRO, Leonardo
Coelho; FIEGELSON, Bruno; e FREITAS, Rafael Véras de (coord.) A nova da infraestrutura e da
mineração: portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Belo Horizonte: Fórum, 2015. P. 452 e 453.
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mineral da área reduziria o interesse das empresas na realização da pesquisa.
Consequentemente não faria sentido a concorrência pela autorização de pesquisa.
O interesse por determinada área surgiria a partir do conhecimento próprio da
empresa ou de mera suposição de que a área solicitada possa ter potencial mineral. Essa
assimetria de informação sobre o subsolo brasileiro constitui, na verdade, um dos maiores
entraves do setor e será melhor discutida no capítulo seguinte. Dada a impossibilidade de
concorrência seria necessário estabelecer um processo objetivo para outorgar os direitos
minerários de maneira a impedir atos discricionários e favorecimentos por parte da
administração. A solução aventada, portanto, seria o direito de prioridade.
Não obstante o raciocínio esboçado pela doutrina, a construção jurídica é feita
para constitucionalizar o princípio da prioridade e garantir-lhe maior segurança jurídica,
além de justificar a ausência de um procedimento licitatório para a outorga da concessão.
Procedimento que deveria ser respeitado devido o disposto no art. 37, XXI da
Constituição Federal.
O princípio da prioridade é, na verdade, uma conduta estabelecida em diversos
países, tais como Argentina, África do Sul e Índia, apresentados nesse tópico, e que
determina que os primeiros que se interessarem em despender valores para a pesquisa
mineralógica recebem preferência para pesquisar a mina e posteriormente explorá-la.
Do ponto de vista econômico, o princípio pode ser visto, no primeiro momento,
como uma barreira à entrada, uma vez que confere a um único interessado, aquele que
primeiro protocolar a solicitação de autorização de pesquisa, o direito de pesquisar a área
em busca de riquezas geológicas.
No entanto, ao analisar o contexto mais a fundo, percebe-se que se trata de um
incentivo criado para minorar outras barreiras à entrada inerentes à atividade
minerológica. Seriam elas: (i) barreira financeira ou sunk costs - elevados custos de
prospecção em nível de profundidade suficiente para determinar a viabilidade da
exploração técnica e econômica da jazida e (ii) elevada incerteza quanto à descoberta da
jazida com potencial exploratório (em média apenas 3% das minas pesquisadas
demonstram possuírem viabilidade técnica e econômica). Os custos exploratórios e as
barreiras serão explorados de forma mais aprofundada no próximo capítulo.
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Apesar da justificativa econômica e a adoção mundial do modelo, William Freire
ressalta que a forma como o princípio da prioridade foi positivado no Brasil acabou
gerando margem a especulações88. Isso porque, devido ao princípio, diversas mineradoras
solicitam autorização de áreas sem a pretensão de estudá-las, mas tão somente possuir o
direto exclusivo de fazê-lo e vender a terceiros quando for aventado algum potencial
econômico no local. O Relatório de auditoria do TCU, disposto no Acórdão nº
3072/201189 expõe tal realidade:
30.

[O chefe de fiscalização a]crescentou, ainda, que este elevado

passivo é provocado, em parte, pela existência de interessados que não desejam
ver seus processos concluídos, seja para postergar a implantação do
empreendimento, devido a baixos preços do mineral ou espera da exaustão de
outra mina em extração pelo titular, seja para manter a área sob seu domínio,
com fins especulativos, impedindo que outros mineradores a pesquisem e
explorem. Tal prática, afirma, não pode ser combatida pela Superintendência,
pelo fato de esta não ter pessoal técnico suficiente para instrução de todos os
processos.

Ademais, o desenho do princípio da prioridade de dar autorização com base na
ordem de chegada gerou enormes distorções no sistema de outorga das minas. Conforme
apontado pelo mesmo relatório do TCU, criaram-se verdadeiras filas na frente da unidade
regional do DNPM de Minas Gerais e a contratação de velocistas próximos ao DNPMs
do Pará:
80. Pelo relato dos servidores do DNPM, na Superintendência do Pará, por
haver uma distância de, aproximadamente, cinquenta metros entre o acesso
externo da entidade e o guichê de protocolo, a ordem de chegada dos
requerentes se mostrava impossível de ser determinada. Dessa forma, em certo
período, optou-se pela promoção de corridas de velocidade entre as pleiteantes
para se determinar aquela que teria prioridade (os preparativos para uma
corrida

ao

protocolo

podem

ser

vistos

no

site

www.youtube.com/watch?v=AMqSczKt8As, acesso em maio de 2011).
Assim, o patrimônio mineral da União era entregue à empresa que contratasse
o melhor velocista.
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FREIRE, William. O marco regulatório da mineração, o direito de prioridade estudado a partir do
direito comparado e a oportunidade de acabar com as filas na porta do DNPM e reduzir
sensivelmente as especulações. In: Mineração, energia e meio ambiente. Belo Horizonte: Jurídica editora,
2010. P. 205 a 211.
89
TCU. Acórdão nº 3072/2011. Relator Raimundo Carreiro, Plenário. 23/11/2011
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81. No caso da Superintendência de Minas Gerais, a disputa pela prioridade
gera outra situação inusitada. Em relato dos funcionários da autarquia, foi-nos
informada a existência de um "comércio da fila de prioridade", onde pessoas
são contratadas para, literalmente, montar guarda permanente na porta do
DNPM. Este fato foi constatado por esta equipe de auditoria (foto abaixo). 90

O desenho que o princípio adquiriu no Brasil, no entanto, não é o mesmo de outros
países. Na Argentina ao invés de utilizar a ordem de chegada como critério determinante,
o critério de desempate é a qualidade do pedido apresentado. Já na Suécia e África do Sul
todos os pedidos elaborados no primeiro dia possuem o direito de prioridade, o que faz
com que todos os requerentes da área tenham o mesmo direito de realizar as pesquisas,
sendo que no segundo país o Ministro possui a prerrogativa de conceder o direito aquele
que possui um “histórico de desvantagem”. A Índia valoriza critérios como experiência,
capacidade financeira, qualidade dos empregados para atribuir o direito de prioridade91.
Não obstante as infindáveis discussões travadas sobre o princípio, o direito
brasileiro o adotou expressamente no art. 11, a e o Capítulo IV do Código de Minas e
devido a sua existência somente as áreas livres ou em disponibilidade podem ser alvo de
uma solicitação de pesquisa.

1.2.2. Autorização de pesquisa
O Código de Minas estabelece os requisitos formais para a obtenção da
autorização de pesquisa: é necessário (i) comprovar a nacionalidade brasileira, uma vez
que somente brasileiros ou empresa legalmente habilitada no país poderá fazer tal
solicitação92; (ii) apresentar o recolhimento dos emolumentos, que totalizam R$ 710,4693;
(iii) designação da substância que se deseja pesquisar, que pode ser alterada
posteriormente caso outro mineral seja descoberto na jazida; (iv) indicação da área que
será pesquisada, de no máximo 10.000 hectares para áreas localizadas na Amazônia Legal
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TCU. Acórdão nº 3072/2011. Relator Raimundo Carreiro, Plenário. 23/11/2011
FREIRE, William. O marco regulatório da mineração, o direito de prioridade estudado a partir do
direito comparado e a oportunidade de acabar com as filas na porta do DNPM e reduzir
sensivelmente as especulações. In: Mineração, energia e meio ambiente. Belo Horizonte: Jurídica editora,
2010. P. 205 a 211.
92
Código de Mineração. Art. 15. A autorização de pesquisa será outorgada pelo DNPM a brasileiros, pessoa
natural, firma individual ou empresas legalmente habilitadas, mediante requerimento do interessado.
93
Portaria DNPM nº 163/2014.
91
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e 2.000 hectares nas demais áreas94; (v) plano descritivo da área; (vi) planta de situação
e; (vii) plano de trabalho e pesquisa com o orçamento especificado.
O titular da autorização terá um prazo entre um e três anos para realizar as
pesquisas, a depender da situação da área e da pesquisa mineral objetivada95, podendo
esse ser prorrogado por prazo igual ao da autorização96 desde que seja apresentado um
relatório com os trabalhos já realizados e a justificativa do prosseguimento da pesquisa.
Uma vez conquistada a autorização de pesquisa, o seu titular fica obrigado a
realizar os trabalhos de pesquisa97 e a apresentar o relatório final de pesquisa (RFP) ao
DNPM para aprovação do mesmo (art. 22 do CM). Caso o relatório não seja apresentado
no prazo estipulado, cabe ao titular o pagamento de uma multa correspondente à R$2,61
por hectare98.
O relatório pode apontar para a (i) exequibilidade técnico-econômica da jazida;
(ii) inexistência de jazida da substância pesquisada; ou (iii) inexequibilidade técnicoeconômica da lavra em face da presença de fatore conjunturais adversos, como (iii.a)
inexistência de tecnologia; ou (iii.b) inexistência de mercado.
Caso o relatório conclua pela exequibilidade econômica da jazida, o relatório
passa por uma análise do DNPM, que pode (i) aprovar o relatório; ou (ii) não aprovar o
relatório, quando ficar constatada a insuficiência dos trabalhos de pesquisa ou deficiência
técnica a sua elaboração (art. 30 do CM).

94

Portaria nº 392/2004. Art. 1º As autorizações de pesquisa ficam adstritas às seguintes áreas máximas: I dois mil hectares: a) substâncias minerais metálicas; (...)§ 2º Nas áreas localizadas na Amazônia Legal
definida no art. 2º da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1.966, o limite máximo estabelecido para as
substâncias minerais de que trata o inciso I deste artigo será de dez mil hectares.
95
Código de Mineração. Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além
das demais constantes deste Código: (...) III - o prazo de validade da autorização não será inferior a um ano,
nem superior a três anos, a critério do DNPM, consideradas as características especiais da situação da área
e da pesquisa mineral objetivada, admitida a sua prorrogação, sob as seguintes condições: a) a prorrogação
poderá ser concedida, tendo por base a avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios
estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM; b) a prorrogação deverá ser requerida até sessenta
dias antes de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo o competente requerimento ser instruído
com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da pesquisa; c) a prorrogação
independe da expedição de novo alvará, contando-se o respectivo prazo a partir da data da publicação, no
Diário Oficial da União, do despacho que a deferir.
96
O CM não especifica por que período o prazo deverá ser prorrogado.
97
Os trabalhos devem ser iniciados em 60 dias contados da publicação do alvará de pesquisa ou do ingresso
judicial na área pesquisada e não poderá ser interrompido sem justificativas por mais de três meses
consecutivos, sob pena de sanções. (art. 29 do CM)
98
Portaria DNPM/MME nº 163/2014
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Observe que caso o relatório não seja aprovado ou haja renúncia ao título
minerário, a área será colocada em disponibilidade, através de despacho publicado no
Diário Oficial da União99, e realizado o procedimento licitatório.
No caso do relatório ser apresentado sem as exigências do DNPM ou não ser
apresentado quando findo o prazo do título, a área é considerada livre (art. 25, parágrafo
único do Código de Mineração100). Nesse caso não é necessária a publicação no diário
oficial e qualquer novo título é obtido por meio do direito de preferência.
Dessa forma, as mineradoras possuem incentivos para não realizarem as pesquisas
necessárias, ou o fazer em um nível muito superficial, para se enquadrarem nas hipóteses
de área livre e obterem nova autorização de pesquisa, uma vez que serão as primeiras a
solicitar novamente a área de pesquisa.
Tal técnica, já comprovada pelo TCU no relatório de auditoria realizado no
DNPM101, é utilizada pelas empresas para permanecer com a autorização de pesquisa de
determinada área por um longo período.

99

Art. 26 do Código de Minas: A área desonerada por publicação de despacho no Diário Oficial da União
ficará disponível pelo prazo de sessenta dias, para fins de pesquisa ou lavra, conforme dispuser portaria do
Ministro de Estado de Minas e Energia. (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)
100
Código de Mineração. Art. 25 (...) Parágrafo único. O DNPM dará baixa na transcrição do título de
autorização de pesquisa, ficando livre a área, nos seguintes casos: I - Se, findo o prazo de vigência da
autorização e desde que não tenha sido requerida sua renovação, deixar o titular de apresentar o Relatório
referido no item VIII dêste artigo e no art. 26 dêste Regulamento; II - Se, findo o prazo de vigência da
remoção da autorização, deixar o titular de apresentar o Relatório de que trata o item anterior; III - Se,
embora apresentado no prazo previsto, não forem satisfeitas as exigências do DNPM: para complementação
do Relatório de que tratam os itens anteriores.
101
TCU. TC nº 011.720/2011-5. Relatório de auditoria do DNPM: “72. O procedimento utilizado opera da
seguinte forma: a empresa obtém o alvará de pesquisa de determinada área, desenvolve trabalhos ínfimos
por três anos e entra com requerimento de prorrogação do título, que, se concedido, pode alcançar até três
anos. Neste novo prazo, desenvolve, na melhor das hipóteses, estudos superficiais e, até o fim do tempo
previsto, não apresenta o RFP. Esse ato, consciente, evita que a área seja posta em disponibilidade, o que
permitiria que novos interessados requeressem a área e que o melhor projeto fosse selecionado. Com o fim
do prazo e, consequentemente, a extinção do direito, a área, no dia seguinte, é considerada livre e a mesma
empresa entra com novo requerimento, onerando mais uma vez a mesma poligonal. 73. Apesar de as áreas
livres serem, na teoria, acessíveis a todos interessados, as deficiências dos sistemas gerencias no DNPM
(itens 94 a 100 deste relatório) impossibilitam tal prática. A autarquia não possui qualquer controle
sistemático dos prazos de entrega de RFP, permitindo que, na maioria dos casos, apenas a detentora da área
tenha conhecimento do dia exato para a protocolização de novo requerimento. 74. A seguir, serão listados
alguns processos nos quais a Vale S.A (com suas subsidiárias) se utilizou desse artifício: (...)75. Segundo
estudos empreendidos pela Superintendência, foi possível identificar área onerada à empresa desde 1974,
cuja pesquisa ainda não foi concluída (peça 8, p. 80-90). Em mapa (peça 5, p. 1), datado da década de 90,
é possível ter idéia do quantitativo de poligonais oneradas, apenas na região dos Carajás, à Vale S.A e a
suas subsidiárias. Em contagem manual, promovida por servidores do DNPM, foram identificadas por volta
de novecentas áreas, que perfaziam, aproximadamente, cinco milhões de hectares. Isto corresponde a 4%
de todo o território paraense ou mais de duas vezes o estado de Sergipe. Dessa forma, coloca-se em dúvida
a viabilidade técnica da realização de pesquisa em todas essas regiões, o que reforça a tese aqui aventada
de concentração de áreas de pesquisa mineral com fins especulativos promovida pela empresa na região.”
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Caso o relatório seja aprovado o titular da autorização possui o prazo de um ano
para requerer a concessão de lavra (art. 31 do CM). Durante a vigência da autorização de
pesquisa é possível a cessão total ou parcial do título minerário, bem como a renúncia.

1.2.3. Concessão de lavra
O requerimento de autorização de lavra é dirigido ao Ministro de Minas e Energia
e deverá conter, além do relatório final de pesquisa aprovado pelo DNPM e outros
requisitos formais, o plano de aproveitamento econômico (PAE) (art. 39 do CM).
O PAE deverá dispor sobre o projeto, especificando, dentre outras coisas (i) o
método de mineração que será adotado, bem como a escala de produção prevista; (ii) o
transporte do minério na superfície e o seu beneficiamento; (iii) as instalações de energia,
de abastecimento de água; (iv) as condições de higiene da mina e dos trabalhadores; e (v)
as moradias e as condições de habitabilidade de todos que residem no local da mineração.
Não obstante a nomenclatura dada pelo Código, a doutrina de direito minerário
entende que não são autorizações e concessões clássicas do direito administrativo102. Isso
porque se argumenta que a concessão de lavra é ato vinculado desde que preenchidos os
critérios para a obtenção da concessão previstos no art. 37 do Código de Minas, e
independe de licitação103.

“O termo concessão é inadequado para designar o consentimento da União ao particular para explotar
jazidas minerais, porque confunde esse ato administrativo, de natureza especial, com as concessões
clássicas de Direito Administrativo. Melhor seria ter o legislador adotado a expressão Consentimento para
Lavra, criando terminologia própria para designar esse ato administrativo de natureza eminentemente
minerária. O ato administrativo denominado impropriamente de concessão de lavra é o consentimento da
União ao particular para exploração de suas reservas minerais. Não é acordo nem contrato administrativo.
Também não é realizado intuitu personae. É atividade econômica, industrial e extrativa. Não é serviço
público, porque não deve ser executado pela Administração, mas por empresa brasileira, conforme
preceitua a Constituição. Com a publicação da Portaria, a União não delega a execução da lavra, mas
cria um direito de lavra em favor do minerador.” FREIRE, William. Regime jurídico dos recursos
minerais no direito brasileiro: regime constitucional brasileiro e aproveitamento das riquezas minerais.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_84/artigos/WilliamFreire_rev84.htm.
Acessado em 26 de novembro de 2015.
103
“’É a posição de Teixeira, segundo a qual, atendidos determinados requisitos legais, ‘a concessão só
poderá ser negada se houver interesses que superem a utilidade da exploração mineral ou se for considerada
prejudicial ao bem público (artigo 42). Trata-se, portanto, de um ato vinculado do qual o poder público só
se pode eximir ocorrendo as hipóteses do artigo 42 do Código’. Nesse sentido, Freire, para quem a
concessão de lavra ‘é ato vinculado e definitivo (em contraposição as obrigações do Código, o minerador
tem direito à obtenção da concessão de lavra’. E também Martínez, considerando a concessão de lavra
como ‘ato jurídico vinculado’, mas que ‘nada tem que ver com as concessões administrativas’.(...)’ Nossa
posição é no sentido de conceber a concessão de lavra como ato vinculado. Assim, uma vez cumpridas as
obrigações legais, o minerador tem direito à obtenção da concessão, salvo se incorrer em hipótese
disciplinada em lei que inviabilize tal direito, não cabendo, portanto, à Administração Pública fazer um
102
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Argumenta-se que devido aos elevados custos empreendidos pelo minerador na
fase de pesquisa, esse passa a ter um direito adquirido à concessão de lavra caso encontre
uma mina com potencial técnico e econômico104. Ademais, a atividade minerária seria de
utilidade pública,105 logo deve se sobrepor aos demais direitos, como o de propriedade.
Observe que, segundo a interpretação adotada pelos doutrinadores de direito
minerário, tanto a autorização quanto a concessão seriam atos vinculados, devendo o
direito minerário ser outorgado todas as vezes em que os requisitos formais fossem
cumpridos. Levando tal interpretação ao extremo, o Estado não teria qualquer gerência
sobre a outorga do título mineral.
Apesar da construção doutrinária aventada, dois fatos merecem atenção: (i) o
Ministro de Minas e Energia poderá recusar a concessão nos termos do artigo 42 do CM
e; (ii) não há prazo legal estabelecido para a apreciação do pleito de concessão pelo
executivo.

juízo de conveniência e oportunidade.” FIEGELSON, Bruno. Curso de Direito Minerário. 2ª edição. São
Paulo: Saraiva, 2014. Págs. 179 e 180.
104
“O processo minerário não é um rito comum – tendo em vista especialmente os grandes riscos
econômicos e altos valores de investimento necessários ao exercício de tal atividade. A respeito do tema,
importante destacar o posicionamento do professor Carlos Ari Sundfeld, que, no âmbito de artigo, concluiu
pela incorporação dos direitos ao longo do processo minerário ao patrimônio de quem os adquiriu. Valendo,
portanto, observar os fundamentos utilizados pelo jurista: O arcabouço normativo construído pelo Código
de Minas prevê que cada etapa a ser percorrida com vistas à obtenção da concessão de lavra envolve a
realização da atividades que demandam o dispêndio de recursos vultosos. Dentre eles, podem ser citados
os referentes ao pagamento de emolumentos e taxas, mas também – e principalmente – os decorrentes de
alocação, na área objeto de pesquisa, de equipamentos pesados e pessoal especializado. É justo, portanto,
que os direitos emergentes do cumprimento de cada passo (como o direito à autorização de pesquisa e o
direito à própria concessão de lavra, resultante da aprovação do relatório) sejam incorporados ao patrimônio
de quem os adquiriu. Nessa medida, empresa em estado de falência quando da aprovação de seu relatório
de pesquisa – isto é, na condição de titular de direito à concessão de lavra – não perde esses direitos de
outorga, porque, como já dito, eles são dotados de valor econômico e patrimonial, razão pela qual são
insuscetíveis de supressão pura e simples no curso falimentar, sob pena de lesão tanto à própria empresa
(caso venha a se reerguer e retomar plenamente sua operação) quanto aos seus credores (uma vez que, na
hipótese de liquidação, o valor total do ativo a ser liquidado sofreria redução indevida). Embora o caso
analisado pelo professor Carlos Ari Sundfeld não tenha tratado de forma direta da natureza jurídica inerente
ao processo minerário, insta notar que o autor – um dos maiores administrativistas do país, e que não atua
no cotidiano do setor – conseguiu compreender as particularidades do referido processo, que não conta com
paralelos em outras dinâmicas reguladas. Os altos valores envolvidos na pesquisa mineral e o risco
intrínseco da atividade devem traduzir em uma segurança jurídica forçada das relações que envolvem a
mineração, sob pena de condutas autoritárias ensejarem fuga de investimentos no setor.” FIEGELSON,
Bruno . O princípio (direito) da prioridade e os seus reflexos. In: RIBEIRO, Leonardo Coelho;
FIEGELSON, Bruno; e FREITAS, Rafael Véras de (coord.) A nova da infraestrutura e da mineração:
portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Belo Horizonte: Fórum, 2015.
105
Art. 37. Na outorga da lavra, serão observadas as seguintes condições: I - a jazida deverá estar
pesquisada, com o Relatório aprovado pelo D.N.P.M.; II - a área de lavra será a adequada à condução
técnico-econômica dos trabalhos de extração e beneficiamento, respeitados os limites da área de pesquisa.
Parágrafo único. Não haverá restrições quanto ao número de concessões outorgadas a uma mesma empresa.
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Em relação ao primeiro ponto, o artigo 42 determina que “[a] autorização será
recusada, se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses
que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do Governo”. Ou seja, ainda que
todos os requisitos determinados no art. 38 e 39 sejam atendidos, a concessão poderá ser
recusada se a lavra for considerada “prejudicial ao bem público” ou “comprometer
interesses que superem a utilidade da exploração industrial”, ambos conceitos jurídicos
indeterminados que atribuem enorme discricionariedade ao executivo.
Não obstante a clara margem que o Ministro de Minas e Energia possui para negar
a autorização, tal situação raramente ocorre, pois o mesmo dispositivo (artigo 42) prevê
ainda que nessas situações, “o pesquisador terá direito de receber do Governo a
indenização das despesas feitas com os trabalhos de pesquisa, uma vez que haja sido
aprovado o Relatório”. Dessa forma, caso a autorização seja negada pelo governo o
mesmo deve reembolsar o minerador dos altos custos despendidos com a pesquisa.
O segundo ponto a ser analisado é a ausência de prazo legal para a apreciação do
executivo. Dessa forma, o Ministro de Minas e Energia pode tão simplesmente se recusar
a apreciar os pleitos de concessão de lavra sem que haja consequências jurídicas. Vale
ressaltar que tal medida já foi adotada pelo Ministro Edison Lobão em 2012106 quando as
discussões sobre a reforma da regulação minerária estava começando a ganhar força e os
valores dos minerais estavam elevados.
Não obstante a prática adotada pelo Ministro, a Constituição prevê a duração
razoável do processo administrativo107, que foi especificada na Lei de Processo
Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99) como sendo de 30 dias108 na ausência de
determinação de prazo distinto em lei específica, como é o caso.

106

Espera
de
novo
Código
bloqueia
mineração.
Disponível
em:
http://www.valor.com.br/empresas/3069130/espera-de-novo-codigo-bloqueia-mineracao. Acessado em 10
de novembro de 2015.
107
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
108
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias
para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
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Dessa forma, apesar da demora inerente ao processo judicial e do desgaste político
acarretado, é possível que a demora na decisão do pleito de concessão seja questionada
no judiciário.
A concessão da lavra, diferente da concessão clássica do direito administrativo
não é garantida por um contrato, mas concedida por meio de uma portaria assinada pelo
Ministro de MME (art. 43) que determina a área da poligonal alvo do título minerário.

1.3. Arranjo institucional do setor
Após a exposição do desenvolvimento regulatório do setor, passa-se a analisar o
arranjo institucional construído para regulamentar, fiscalizar, realizar as pesquisas que
darão fundamento às políticas setoriais e lidar com os problemas já apresentados. O
presente subcapítulo irá expor ainda quais as falhas apresentadas na operacionalização
das competências institucionais.

1.3.1. Governo
1.3.1.1.

Ministério de Minas e Energia

O setor minerário está sob a competência do Ministério de Minas e Energia (Lei
nº 10.683/2003) no qual existe a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação
Mineral (SGM).
A mencionada secretaria é responsável por implementar a política geológica
nacional, estabelecer políticas e procedimentos de concessão para o setor, coordenar o
processo de concessão dos direitos minerários e supervisionar o controle e a fiscalização
da exploração e produção dos bens minerais, coordenar os estudos de planejamento
setorial, monitorar e avaliar o desempenho do setor, organizar medidas que
compatibilizem a atividade mineral com o meio ambiente e programas que objetivem o
desenvolvimento sustentável, monitorar a evolução do suprimento do bem mineral,
propor políticas para o incremento da participação da indústria nacional no setor, nos
termos do art. 28 do Decreto nº 7.798/2012.
Cumpre ao próprio Ministro outorgar a concessão de lavra por meio de Decreto.
Todos os demais atos de outorga, como a autorização de pesquisa, permissão de lavra
garimpeira e concessão de licença são outorgados pelo DNPM.

39

1.3.1.2.Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM)
O Departamento Nacional de Produção mineral (DNPM) é uma autarquia federal,
com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia e tem como finalidade planejar e fomentar a exploração mineral no
território nacional, além de fiscalizar e sancionar os detentores de qualquer direito
minerário.
A autarquia possui sede em Brasília e 25 Superintendências Estaduais que
realizam a arrecadação, cobrança, outorga, vistoria e obtenção dos dados da economia
mineral. Cada superintendência é dividida em quatro diretorias finalísticas:
(i)

Diretoria de Procedimento Arrecadatório (DIPAR), que cuida da parte
financeira do DNPM ao executar a cobrança da Compensação
Financeira pela Exploração dos Recursos Minerários (CFEM) e
controlar o recolhimento das taxas e emolumentos;

(ii)

Diretoria de Planejamento e de Desenvolvimento da Mineração
(DIPLAN), que supervisiona a elaboração de estudos e projetos
referentes aos mercados de bens minerais em âmbito doméstico e
internacional;

(iii)

Diretoria de Gestão de Títulos Minerários (DGTM), que planeja,
gerencia e padroniza a outorga dos títulos minerais, além de organizar
o banco de dados com os títulos minerários e a coordenação dos
processos administrativos; e

(iv)

Diretoria de Fiscalização da Atividade Minerária (DIFIS), que fiscaliza
a atividade mineral e promove pesquisas para o aproveitamento
racional das jazidas, a segurança técnico-operacional das minas, o
controle ambiental, a formalização da extração mineral e a proteção
dos depósitos fossilíferos.

1.3.1.3.Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) foi criada como uma
sociedade por ações, cuja autorização foi concedida por meio do Decreto nº 764 de 1969,
contudo, devido à problemas, em 1994 a instituição foi transformada em empresa pública
através da Lei nº 8.970.
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O instituto é vinculado ao Ministério de Minas e Energia e possui a atribuição de
realizar o mapeamento geológico (que vão desde escalas de que contemplam regiões
inteiras, até escalas de 1:250.000 e 1:100.000, que possui um grau de detalhamento maior,
mas não o suficiente para determinar se a jazida possui potencial econômico-financeiro),
concretizar o Programa Geológico do Brasil, realizar o levantamento hidrogeológico,
disponibilizar banco de dados dos recursos minerais do país, dentre outras atividades109 .
O órgão possui sede em Brasília, um escritório no Rio de Janeiro, três Núcleos de
Apoio, em Natal, Cuiabá e Criciúma, que são pequenos escritórios de representação e
apoio operacional. No entanto, a maior parte operacional da empresa pública localizasse
nas oito superintendências regionais em Manaus, Belém, Recife, Goiânia, Salvador, Belo
Horizonte, São Paulo e Porto Alegre.
1.3.1.4.Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)
O CETEM é um órgão vinculado ao Ministério de Ciências e Tecnologias e possui
a forma de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Foi criado para promover o desenvolvimento da tecnologia mineral e a sua assimilação
pela indústria nacional.
Para tanto, lhe cabe realizar pesquisas e estudos para o tratamento, beneficiamento
e industrialização dos bens minerais, planejar e montar instalações pilotos para atuação
nas áreas relacionadas à tecnologia mineral, presta serviços de assistência técnica às
atividades de mineração, estimula o desenvolvimento e a capacitação de mão de obra
qualificada para atuação setorial e colabora com o Ministério de Ciências e Tecnologia
na formulação e execução da política nacional de tecnologia mineral110.

109

Decreto-lei nº 764/1969. Art. 4º A C.P.R.M. terá por objeto: I - Estimular o descobrimento e intensificar
o aproveitamento dos recursos minerais e hídricos do Brasil; II - Orientar, incentivar e cooperar com a
iniciativa privada na pesquisa e em estudos destinados ao aproveitamento dos recursos minerais e hídricos;
III - Suplementar a iniciativa privada, em ação estritamente limitada ao campo da pesquisa dos recursos
minerais e hídricos; IV - Dar apoio administrativo e técnico aos órgãos da administração direta do
Ministério das Minas e Energia; V- incentivar a lavra mineral, mediante associação com os cessionários de
seus trabalhos de pesquisa. (Incluído pela Lei nº 6.339, de 1976) §1º Para os fins dêste Decreto-lei,
consideram-se: a) recursos minerais: as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis
encontradas na superfície ou no interior da terra, bem como da plataforma submarina; b) recursos hídricos:
as águas de superfície e as águas subterrâneas. § 2º Nos recursos definidos no parágrafo anterior, não se
incluem o petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos e gases raros.
110
Lei nº 7.677/88. Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Ciência e
Tecnologia, a criar pessoa jurídica, na forma de Instituto associado ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, intitulado Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, de
que poderão participar órgãos e entidades da administração direta e indireta federal, estadual e municipal,
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Dessa forma, funciona como um órgão altamente técnico que visa desenvolver a
capacitação da produção e beneficiamento do bem mineral no país.
Observe-se que a demanda setorial pelo órgão de pesquisa era tão grande que,
antes mesmo da legalização do CETEM em 1988, a CPRM e o DNPM criaram um
convênio em 1978 para que a atividade fosse desenvolvida. O primeiro ficou responsável
pela operação do centro, enquanto o segundo por garantir o financiamento111.
1.3.1.5.Falhas do modelo institucional
O que se percebe, portanto, é que os órgãos administrativos possuem aparente
completude organizacional, uma vez que possuem designações claras sobre a
competência de cada órgão e se complementam nos repasses das informações e criação
de dados.
O DNPM, mais especificamente, possui superintendências ao longo do território
nacional e departamentos que possuem ampla competência setorial, indo desde a
independência para realizar a cobrança de taxas e emolumentos (que em 2010 atingiu o
valor de R$1,21 bilhão112) até a elaboração de pesquisa sobre a economia mineral
passando pela outorga dos títulos minerais e fiscalização da exploração.
No entanto, a prática não tem seguido a lógica desenhada nas leis. Apesar de
existir previsão legal para a realização das fiscalizações, um dos elementos mais
importantes de uma regulação bem sucedida, pois sem a fiscalização não há enforcement,
essas têm deixado muito a desejar devido ao pequeno corpo funcional e baixo orçamento
do DNPM. O relatório de auditoria do TCU constatou um estoque elevado de relatórios
finais de pesquisa e relatórios de lavra para serem analisados.

e empresas e organismos privados, destinado a promover o desenvolvimento da tecnologia mineral e sua
assimilação pela indústria nacional, mediante o exercício, dentre outras, das seguintes atividades: a)
realização de pesquisas, estudos e projetos de tratamento, beneficiamento e industrialização de bens
minerais; b) planejamento e montagem de instalações-piloto e laboratórios para atuação nas áreas
relacionadas com a tecnologia mineral; c) prestação de serviços e de assistência técnica às atividades de
mineração de entidades públicas e privadas; d) estímulo ao desenvolvimento e capacitação de recursos
humanos qualificados para o setor; e) colaboração com o Ministério da Ciência e Tecnologia na formulação
e execução da política nacional de tecnologia mineral.
111
BENVINDO DA LUZ, Adão (editor). CETEM 30 anos: a história contada por seus
fundadores.Disponível em file:///C:/Users/ANA%20CLAUDIA/Downloads/cetem-30-anos-a-historiacontada-por-seus-fundadores.pdf
112
TCU. TC nº 011.720/2011-5. Relatório de auditoria do DNPM.
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A dificuldade do DNPM em lidar com a elevada demanda, no entanto, não é
momentânea. Isso porque a média dos protocolos realizados anualmente (966) é superior
a média de análises que o órgão consegue realizar no mesmo período (784), fato que
indica que, caso o órgão não receba maior suporte não conseguirá lidar com a demanda e
o passivo tenderá a aumentar anualmente. Em 2011, ano em que o relatório foi realizado,
o órgão já acumulava um passivo de 3.842 Relatórios Finais de Pesquisa, alguns
pendentes de avaliação a mais de dez anos.
Tal situação é alarmante na medida em que os relatórios são, na atualidade, os
meios mais eficazes para fiscalizar as empresas mineradoras, seja na fase da pesquisa
quanto na da lavra.
Observe que as demandas apontadas pelo Tribunal de Contas são muito similares
às constatadas pelo Plano Plurianual de 1994, que apontou como pontos de
desenvolvimento do DNPM os seguintes:
“Agilizar a implantação do sistema de informatização integrada do
‘controle de áreas’, bem como do protocolo e dos setores responsáveis
pela movimentação dos processos: análise, disponibilidade de áreas,
exigências e fiscalização;
- Equipar suas unidades regionais, visando agilizar e aperfeiçoar os
trabalhos de vistoria de campo, isto é, na fiscalização das áreas de
pesquisa, de lavra e de garimpagem.
- Avaliar o recente implemento da isenção de cobrança de emolumentos
no ato dos requerimentos para pesquisa mineral, que tem provocado
um excesso de solicitações, ou alternativamente, ampliar a extensão
das áreas requeridas para reduzir o número de processos;
- Exercer uma fiscalização eficaz no cumprimento da legislação em
vigor, sempre como o objetivo de bem administrar os recursos minerais
do País.”

Ciente dessa situação, os proprietários de títulos minerais acabam mantendo as
áreas sob o seu domínio com fins especulativos, de forma a aguardar a valorização do
mineral que se deseja explorar, aguardar o esgotamento de outra mina de sua titularidade
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que já esteja em operação ou para evitar a pesquisa e exploração do bem por mineradora
concorrente, conforme aponta o mesmo relatório:
62. Das entrevistas e análise documental, identificamos subterfúgio utilizado
pelas empresas de mineração que permite o monopólio e a especulação em
áreas de elevado potencial econômico, sem, contudo, a realização de quaisquer
trabalhos de pesquisa ou, em alguns casos, apenas estudos superficiais.

Não bastasse o problema narrado, o baixo efetivo do DNPM gera outros prejuízos
para o setor, como a ausência de mapeamento do subsolo brasileiro com base nos
relatórios de pesquisa apontados. Lembra-se que uma das grandes falhas de mercado do
setor é a assimetria de informações provocada pela ausência de informação pública sobre
a geologia mineral.
Tal falha poderia ser mitigada na medida em que os relatórios de pesquisa fossem
apresentados, devidamente fiscalizados in loco (atividade que já é competência do
DNPM113) e compilado em um banco de dados. No entanto, dada a falta de corpo técnico,
o banco de dados não pode ser alimentado.
Os funcionários do CPRM e do CETEM possuem uma crítica em comum:
ausência de verba suficiente para dar prosseguimento às pesquisas que lhe foram
incumbidas. O CPRM não possui condições de mapear a geologia de todo o setor.
Estima-se que o valor de mapeamento de uma folha pelo CPRM é de R$
950.000,00, sendo R$150.000 gastos com os custos operacionais e R$800.000 em salários
e encargos e demora cerca de dois anos para ser finalizada. Para fins comparativos, em
2009 o Brasil possuía 2,96% do território nacional mapeado na escala 1:100.000, o que
equivale a 84 folhas114.

113

Art. 32. Realizada a pesquisa e apresentado o Relatório referido no inciso VIII do art. 25 e no art. 26
dêste Regulamento, o D.N.P.M. mandará verificar "in loco" a sua exatidão e em face do parecer conclusivo
da Divisão de Fomento da Produção Mineral, proferirá despacho: a) de aprovação do Relatório, quando
ficar demonstrada a existência de jazida aproveitável técnica e econômicamente; b) de não aprovação do
Relatório, quando ficar constatada insuficiência dos trabalhos de pesquisa ou deficiência técnica na sua
elaboração, que impossibilitem a avaliação da jazida; c) de arquivamento do Relatório, quando ficar
provada a inexistência de jazida aproveitável técnica e econômicamente. Parágrafo único. A aprovação ou
o arquivamento do Relatório importará na declaração oficial de que a área está convenientemente
pesquisada.
114
LADEIRA, Eduardo A. Análise da Informação Geológica do Brasil: Relatório Técnico Nº 10 Informação Geológica do Brasil. Disponível em:
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/4
1f84ab2-8d1b-431a-85db-99294453bec6. Acessado em 20 de novembro de 2015.
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Não fosse suficiente o elevado valor para elaborar uma folha, o CPRM acumula
outras atividades, como o mapeamento geológico de outros bens minerais a exemplo da
água. Por vezes, portanto, o orçamento que já é limitado para fazer frente às despesas de
pesquisa é revertido para algum programa de estudo ou aproveitamento de água.
Dessa forma, apesar da estruturação adequada dos órgãos nos dispositivos
legais, há enorme dificuldades dos mesmos em cumprirem as funções que lhe foram
imputadas devido a falta de efetivo e de recursos.

2.

Apontamentos econômicos e jurídicos relevantes à
regulação do setor minerário
O presente capítulo é dedicado à análise econômica do setor. Inicia-se pela

questão macroeconômica, apresentando os impactos econômicos que o setor gera para o
Brasil direta e indiretamente. Em seguida, parte-se para os custos específicos da atividade
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minerária, primeiramente os de pesquisa e em seguida os de exploração. Por fim, tendo o
cenário legislativo e econômico, serão apontadas as principais falhas de mercado
identificadas, que conduzirão a análise da adequação regulatória no capítulo seguinte.

2.1.

Mineração no Brasil
A atividade minerária apresenta relevância considerável para o desenvolvimento

do país, tendo gerado, em 2013, 227.000 empregos diretos somente na mineração, ou seja,
somente na atividade extrativa de minerais metálicos (gráfico 1).
Gráfico 1: Empregos gerados no setor mineral e nos seguimentos minerais
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insumos para a sua concretização, quanto na indústria de transformação (beneficiamento).
Gráfico 2: Efeito multiplicador dos empregos na mineração

Muito além dos empregos gerados, a mineração constitui a atividade principal e,
consequentemente, maior fonte de arrecadação de diversas cidades e estados mineradores.
Dentre os Estados que mais se destacam na arrecadação da Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) está Minas Gerais em primeiro lugar, tendo
arrecadado 47% da CFEM em 2014, ou R$ 800.749.298,38115 (oitocentos milhões,
setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos)
em valores absolutos.
Já o Pará ficou em segundo com 29% da Compensação, o que equivale a R$
504.712.820,53116 (quinhentos e quatro milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e vinte
reais e cinquenta e três centavos).
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DNPM.
Arrecadação
estadual
da
CFEM.
Disponível
https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_ano.aspx?ano=2014.
Acessado em 18 de novembro de 2015.
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Gráfico 3: Arrecadação da CFEM total e por Estado em 2014

O impacto local, no entanto é o mais relevante117. Somente o município de
Parauapebas no Pará arrecadou, via CFEM, o montante de R$ 369.352.761,43118
(trezentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e
sessenta e um reais e quarenta e três centavos), o que corresponde a 32,01% da sua receita
orçamentária realizada.
Ao analisar o PIB do município de 2012119, no entanto, verifica-se que 83% advêm
da indústria, segmento no qual a mineração está inserido, 1,57% de serviços e 0,3 da
agropecuária. Tal dado admite a hipótese de que a mineração constitui o elemento
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Para maiores informações sobre o desenvolvimento sustentável a partir da mineração, consultar:
WORLD BANK. The power of the mine: a transformative opportunity for Sub-Saharan Africa.
Washington: The World Bank, 2015; INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT AND WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
Breaking new ground: the report of the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project. United
States: Earthscan Publications Ltd, 2002; VILLAS BÔAS, Roberto C. Indicadores de sustentabilidade
para a indústria extrativa mineral: estudos de casos. Rio de Janeiro: CETEM / MCT / CNPq / 2011;
BARETO, Maria Laura (org.). Mineração e desenvolvimento sustentável: Desafios para o Brasil / Maria
Laura Barreto. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2001.
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Disponível
em
https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_muni.aspx?ano=2014&uf=
PA. Acessado em 18 de novembro de 2015
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Disponível
em:
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/grafico_cidades.php?lang=&codmun=150553&idtema=134&search=para|
parauapebas|produto-interno-bruto-dos-municipios-2012. Acessado em 18 de novembro de 2015.
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fundamental para o desenvolvimento do município, uma vez que impulsiona também o
setor de serviços120.
De modo geral, dado o incentivo econômico que a atividade mineral gera, os
municípios mineradores apresentam IDH superior à média estadual:
Tabela 1: Comparação entre o IDH dos municípios que exploram minérios e
seus Estados

“Encravada no sopé da Serra dos Carajás, a maior reserva de minério de ferro do mundo, Parauapebas
exibe vários indicadores que retratam seu dinamismo econômico. Primeiro, é a cidade acima de 100 000
habitantes que mais cresceu no Brasil nos últimos anos — seu produto interno bruto se expandiu 144% de
2008 a 2011, ante a média de 10% do país. Segundo, seu PIB já supera o da capital paraense, Belém, e é
maior também do que o de estados como Tocantins, Roraima, Acre e Amapá. Terceiro, é a cidade campeã
em exportações no Brasil — em 2013, os minérios embarcados em Parauapebas geraram 10 bilhões de
dólares em divisas, ante 8,6 bilhões exportados por São Paulo, a vice-campeã. Com números exuberantes
como esses, Parauapebas é a cidade com os melhores indicadores de desenvolvimento econômico do país,
de acordo com o levantamento da consultoria Urban Systems para EXAME. No ranking das melhores
cidades para investir em negócios, fica atrás apenas de Vitória, no Espírito Santo. A pujança de Parauapebas
se assenta em uma única atividade econômica, a exploração das jazidas de Carajás pela companhia Vale.
Em 2013, ela extraiu 105 milhões de toneladas de minério de ferro em Parauapebas, um terço de sua
produção dessa matéria-prima no país. No ano passado, o negócio de mineração movimentou 28 bilhões de
reais em Parauapebas e rendeu à cidade 450 milhões em compensação financeira — quase um terço do total
de royalties de mineração distribuídos a 2 451 municípios brasileiros em 2013. O dinheiro gerado pelo
minério movimenta a economia e atrai vários empreendimentos, como o Unique Shopping Parauapebas, o
primeiro centro de compras da cidade, inaugurado há três anos. (...) O rápido crescimento da cidade, no
entanto, veio acompanhado de vários problemas, como a falta de moradia — 22 000 famílias vivem em
habitações precárias. Outro problema é o saneamento básico. A maior parte do esgoto corre a céu aberto
— o índice de coleta é de apenas 13%, bem abaixo da média brasileira, de 48%, que também está muito
longe do ideal.Com uma taxa anual de 60,5 homicídios por 100 000 habitantes, Parauapebas está entre as
100 cidades mais violentas do país. Todos esses problemas indicam que os milionários royalties
arrecadados com a mineração ainda não conseguiram mudar a realidade da maioria dos 177 000 moradores
da cidade. Mas o principal problema de Parauapebas está por ocorrer. O minério de ferro é um recurso
natural finito — e o fim pode estar mais próximo do que se imagina. De acordo com as mais recentes
projeções da Vale, as três minas hoje exploradas em Parauapebas devem se esgotar até 2035. (...) Nesse
cenário, o desafio é buscar novas atividades que compensem a perda de receita com a mineração.”
Disponível em: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1064/noticias/riqueza-com-prazo-devalidade. Acessado em 18 de novembro de 2015.
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Em âmbito nacional a mineração também ocupa importância expressiva e
representa de 3 a 4% do PIB do país, percentual que, em 2014, correspondeu a US$ 41,1
bilhões em valores absolutos. Já o setor mineral como um todo representou um PIB de
US$ 92,2 bilhões no mesmo período121.
Gráfico 4: PIB do setor mineral
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Ministério de Minas e Energia. Boletim informativo do setor mineral. Última atualização em 06 de
agosto
de
2015.
Disponível
em:
http://www.mme.gov.br/documents/10584/2674215/Boletim+Informativo+do+Setor++Mineral+2015/f89
12460-e9bf-4718-8704-98f5e60f3237?version=1.1
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O valor é expressivo em números absolutos, ainda mais se considerarmos não
somente a mineração, i.e., a extração de bens minerais metálicos, mas o de todo o
segmento mineral, o que inclui os minérios de aplicação imediata na construção civil.
Contudo, graças à base econômica diversificada do Brasil, o valor percentual no
PIB não é significante a ponto de apresentar uma dependência do país em relação ao
segmento. Tal fato apresenta duas consequências importantes: (1) dificuldade na
ocorrência da doença holandesa em âmbito nacional e (2) evita dependência política da
empresa mineradora.
2.1.1. Doença holandesa
A doença holandesa é ocasionada pela dependência de certa localidade a um
determinado segmento econômico, que acarreta “a sobreposição crônica da taxa de
câmbio causada pela abundância de recursos naturais e humanos baratos, compatíveis
com uma taxa de câmbio inferior àquela que viabilizaria as demais indústrias de bens
comercializáveis”122.
A sua existência não é pacífica entre os economistas, mas para os que entendem
existir, a doença é ocasionada pelo aumento expressivo na receita de exportação de
determinado recurso natural que tende a elevar o câmbio (valorizar a moeda nacional).
Tal fato diminui a competitividade da indústria doméstica, em nível internacional. Dessa
forma os demais segmentos da economia passam a responder por uma parcela menor da
economia, o que gera, no extremo, a desindustrialização123. Nesse contexto, o país tornase cada vez mais dependente de uma única matriz econômica.
No entanto, o Brasil apresenta um pequeno percentual do PIB atrelado à
mineração, o que garante maior imunidade do país à doença. De todo modo, cumpre notar
que a participação percentual no PIB não é o único indicativo da exposição do país à
doença.
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BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos (org.). Doença holandesa e indústria. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2010. P. 117 e 118
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SOUZA, Cristiano Ricardo Siqueira de. O Brasil pegou a doença holandesa? Tese (Doutrado) –
Universidade de São Paulo, 2009. Disponível em http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde18122009-092539/pt-br.php. Acesso em 01 de dezembro de 2015
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É necessário que se leve em consideração também a participação percentual do
setor no saldo da balança comercial do país. Isso é, faz-se necessário observar se a
commodity está sendo o fator determinante para que a balança comercial fique
favorável124. Tal indicador significa que o setor está exportando mais do que importando,
isso, é valorizando o câmbio do país.
Quando o segmento é determinante para que as exportações sejam maiores que as
importações, ele se releva igualmente determinante para a quantidade de moeda
estrangeira que irá entrar no país e, logo para o câmbio125-126. Um grupo de economistas127
tenta demonstrar que, quanto mais dependente um país for das exportações de
determinado segmento econômico, menores serão as faixas de crescimento do PIB per
capita.

“Economias com o perfil "relevante", onde as exportações do setor mineral representam de seis a 15%
do total exportado, a queda na taxa média de crescimento do PIB per capita foi de 0,7% no período
analisado. Quando o peso do setor mineral alcança a faixa "crítica", entre quinze e 50%, a queda no
crescimento é ainda maior, 1,1%. Já no perfil "dominante", com dependência superior a 50%, a taxa média
de crescimento do PIB é de 2,3%. O estudo evidencia que países com rendas mineiras substanciais tiveram
desempenho pior quando comparado com países com menor renda mineira.” LOPES, Rafael Tadeu
Rodrigues. Mineração e desenvolvimento: uma análise da maldição dos recursos naturais para os estados
brasileiros. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de
Ciências e Letras, 2013. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/89996. P. 25.
125
Para maiores informações sobre a doença holandesa indica-se: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos (org.).
Doença holandesa e indústria. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010; NASSIF, André. Há evidências de
desindustrialização no Brasil?. Rev. Econ. Polit. [online]. 2008, vol.28, n.1, pp. 72-96. ISSN 1809-4538.
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31572008000100004; LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Mineração e
desenvolvimento: uma análise da maldição dos recursos naturais para os estados brasileiros. Dissertação
(mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras, 2013.
Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/89996.; NAKAHODO, Sidney Nakao e; JANK, Marcos
Sawaya.
A
falácia
da
doença
holandesa
no
Brasil,
2006.
Disponível
em:
http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/Doenca%20HOLANDESA%20FINAL%206MAR%20-%20final27032006.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2015.
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Para maiores informações sobre a política econômica do Brasil, consultar Ribeiro, Fernando J. A
Economia brasileira em momentos de ajuste: breve comparação entre 1999, 2003 e 2015. In: IPEA.
Carta
de
Conjuntura,
nº
26,
mar.
2014.
P.
131
141
Disponível
em:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4351/1/Carta_Conjuntura_n26_economia.pdf. Acessado em
15 de novembro de 2015.
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POWER, T. M. 2002. Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic
Development. Trabalho preparado para a Oxfam America. Setembro de 2002. Disponível em:
http://www.oxfamamerica.org/publications/digging-todevelopment; WEBER, F. M. Treasure or
Trouble? Mining in developing countries. Washington, DC: World Bank and International Finance
Corporation, 2002, apud LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Mineração e desenvolvimento: uma análise
da maldição dos recursos naturais para os estados brasileiros. Dissertação (mestrado) - Universidade
Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras, 2013. Disponível em:
http://hdl.handle.net/11449/89996.
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Tabela 2: Classificação e taxa média de crescimento do PIB per capita – 1990/1999
Classificação das Economias

Setor Mineral/Exportações

Taxa Média Crescimento
PIB

Relevante

6% - 15%

-0,7%

Crítico

15% - 50%

-1,1%

Dominante

>50%

-2,3%

Fonte: LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Adaptação de Enriquez (2008)

Contudo, é importante ressaltar que o país recentemente passou por um dos
maiores testes em relação à doença holandesa, no chamado superciclo das commodities,
quando o valor do minério atingiu preços elevados e a mineração passou a ter papel
importante na balança comercial.
Com a valorização do Real, os maiores questionamentos a respeito da doença
holandesa vieram à tona. No entanto, em análise realizada por SOUZA verificou-se que
apesar da literatura aventar a possibilidade da doença no Brasil, não houve nenhum
indício de desindustrialização até 2008, ano em que a pesquisa foi realizada. O autor,
portanto, concluiu que
não parece haver evidências da ocorrência de doença holandesa no Brasil
Apesar da influência do aumento dos preços de commodities sobre a taxa
efetiva de câmbio, esse possível canal de contágio não se traduz em queda de
exportações de bens manufaturados ou no enconlhimento da produção dos
mesmos. Pelo Contrário, tanto as exportações quanto a produção desses bens
mostraram cresciemnto no período.128

Ademais, em 2010 o Banco Mundial divulgou o relatório “Natural resources in
Latin America and the Caribbean beyond booms and busts?”,129 no qual faz uma análise
de casos e conclui que, se houver a maldição dos recursos naturais130, essa não seria nem
SOUZA, Cristiano Ricardo Siqueira de. O Brasil pegou a doença holandesa? Tese (Doutrado) –
Universidade de São Paulo, 2009. Disponível em http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde18122009-092539/pt-br.php. Acesso em 01 de dezembro de 2015.
129
BANCO MUNDIAL. Natural resources in Latin America and the Caribbean beyond booms and
busts? 2010. Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2482. Acessado em 15
de novembro de 2015.
130
A maldição dos recursos naturais é um termo utilizada para se referir ao impacto negativo que os recursos
naturais podem ter sobre o crescimento econômico do país, sendo o gênero na qual a doença holandesa está
128
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forte nem inevitável. Já para mitigar a doença holandesa seria necessário diversificar a
base econômica do país, garantir instituições fortes e utilizar políticas econômicas.
No próprio relatório são apresentadas duas políticas públicas que podem ser
adotadas para ajudar a preservar os benefícios da exploração para as gerações futuras.131
A primeira seria a estabilização econômica e o uso do fundo soberano para mitigar o
aumento das taxas de câmbio e controlar as depressões nos preços sazonais das
commodities (gráfico 5), e a segunda seria melhorar a produtividade e a competitividade
do setor132.

inserida. Sobre o tema, citam-se dois trabalhos influentes: SACHS, J. D., e WARNER, A. Natural
Resource Abundance and Economic Growth. Cambridge, MA: Center for International Development
and Harvard Institute for International Development, 1997; e SACHS, J. D., e WARNER, A. “Economic
Reform and the Process of Global
Integration.” Brookings Papers on Economic Activity 1, 1995. P. 1–95.
131
BANCO MUNDIAL. Natural resources in Latin America and the Caribbean beyond booms and
busts? 2010. Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2482. Acessado em 15
de novembro de 2015.
132
“Economic forces tend to reduce incentives for engaging in activities outside the resource sector: the
“Dutch disease.” This can be viewed as a natural manifestation of the principle of comparative advantage,
and in that sense, it is not necessarily bad. Commodity production is not inherently inferior to other sectors
in its potential for increased value added as production moves up the quality ladder, positive economic
spillovers, social externalities, or development of linkages upstream and downstream. But weak
diversification of exports— particularly in its extreme form—exacerbates the adverse economic effects of
volatility, including negative effects on growth prospects. For this reason, it may be prudent to take
measures to ameliorate somewhat the effects of Dutch disease and diversify the production structure of the
economy. Broadly speaking, there are two kinds of policy levers for this objective, which must operate in
a complementary manner. One is the use of macroeconomic policy instruments, such as stabilization and
sovereign wealth funds, to mitigate excessive exchange rate appreciations by managing fiscal volatility
(discussed first below) and long-run assets. Trade liberalization can also counteract exchange rate
appreciation. A second type of policy lever is non-exchange-rate-related measures to improve productivity
and increase competitiveness.” BANCO MUNDIAL. Natural resources in Latin America and the
Caribbean beyond booms and busts? 2010. Disponível em:
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2482. Acessado em 15 de novembro de 2015.
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Gráfico 5: Percentual da volatilidade anual do preço das commodities

Fonte: Banco Mundial

Observe-se que a estabilização do câmbio pode não ser importante para países que
possuem uma matriz econômica estritamente vinculada aos recursos naturais, pois nesse
caso não há setores para serem desestimulados. Nesses casos, o fundo soberano atua como
uma espécie de poupança para quando o recurso mineral se esgotar.
Em países como o Brasil, no entanto, que possuem uma matriz econômica variada,
o fundo soberano possuiria duas finalidades primordiais: (i) controlar o câmbio do país,
para evitar que a atividade decorrente dos recursos minerais mitigue a competitividade
dos demais setores à nível internacional e (ii) possibilitar a apropriação dos valores
decorrentes da atividade para investir em setores estratégicos para o desenvolvimento,
como educação, saúde, ampliação da matriz econômica do país e instituições.
O relatório do Banco Mundial segue exatamente tal entendimento e apresenta os
incentivos que devem ser garantidos para permitir que a mineração seja utilizada como
forma de desenvolvimento dos países. Nesse sentido, destaca a necessidade de
instituições regulatórias fortes, que impeçam a captura do processo político, rent seeking
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e, em casos extremos, a instabilidade política133-134. Mehlum et al, inclusive, chegam a
apontar que a distinção fundamental de crescimento entre os países com recursos minerais
decorre da forma de redistribuição da renda oriunda da exploração pelo arranjo
institucional135.
Por fim, o relatório do Banco Mundial ressalta que, dada a volatilidade do preço
das commodities e o fato de ser um bem finito, é necessário que haja um processo de
internalização dos recursos atuais no país, de forma a permitir que a economia local
continue pujante mesmo após a exaustão dos bens minerais136.

“Em um estudo sobre Botswana, constat[ou-se] que o sucesso no crescimento econômico desse país é
reflexo de suas boas instituições. A existência de instituições tribais pré-coloniais que permaneceram
inalteradas após a dominação inglesa e que permitiram uma elevada participação popular no processo
político, além de outros fatores, levaram à formação de um arcabouço institucional moderno e garantidor
dos direitos de propriedade dos investidores. As políticas econômicas puderam, nesse ambiente, fazer um
bom proveito das rendas geradas na exploração de diamantes, responsável por cerca de 40% da produção
do país, evitando que os recursos naturais fossem alvo de disputa entre grupos de interesse e se tornassem
uma maldição. Casos opostos ao de Botswana são os de alguns países ricos em petróleo, como a Nigéria,
Venezuela e México, onde o crescimento econômico decepcionante é explicado pela presença de
instituições que incentivam a especialização em atividades improdutivas e favorecem a corrupção, a
burocracia ineficiente e a busca por renda. Onde há muitos grupos poderosos e o arcabouço legal e político
é fraco, as rendas extraordinárias advindas da exploração dos recursos naturais se tornam alvo de disputa.
Estes grupos tentam, por intermédio do processo orçamentário, conseguir o maior número de benefícios
possível, o que pode levar o governo, que normalmente é o receptor destas rendas, a aumentar suas despesas
públicas, estourando os limites impostos por suas receitas. O aumento de despesas não produtivas
representa um fator negativo para o crescimento econômico.” LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Mineração
e desenvolvimento: uma análise da maldição dos recursos naturais para os estados brasileiros. Dissertação
(mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras, 2013.
Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/89996.
134
Para outras referências sobre o papel das agências na utilização desenvolvimentista da mineração,
consultar ACEMOGLU, D. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da
pobreza. Rio de Janeiro. Editora Elsevier, 2012; TREBILCOCK, Michael J. e PRADO, Mariana Mota.
What make poor countries poor? Institucional determinantes of development. United Kingdom: Edward
Elgar Pub, 2012; HODGSON, G. M. What is the Essence of Institutional Economics? Journal of
Economic Issues. Vol. 34, n. 2, p. 317- 329. 2000; PAPYRAKIS, E.; GERLAGH, R. Resource abundance
and economic growth in the United States. European Economic Review, Vol. 51, p. 1011-1039. 2007;
NORTH, D. C. Custos de Transação, Instituições e Desempenho Econômico. Rio de Janeiro: Instituto
Liberal, 38p. 1994. BUENO, N. P. Lógica Da Ação Coletiva, Instituições e Crescimento Econômico.
Revista Economia, v.5, n.2, p.343-402, 2004
135
MEHLUM, H., MOENE, K., TORVIK, R. Institutions and the Resource Curse. The Economic
Journal, 116, p.1–20. 2006
136
“Os preços das commodities também são mais voláteis que os de produtos industrializados. As
evidências de que a instabilidade de preços exerce efeitos negativos significativos sobre os níveis de bemestar ou de investimento e, até diretamente, sobre o crescimento econômico não são convincentes. Porém,
se não gerenciadas de maneira adequada, essas flutuações podem produzir choques na economia real,
ampliados por despesas públicas pró-cíclicas, e até podem ser exacerbadas pela concentração das estruturas
de produção, de exportação e de receitas fiscais. Esses fatores, por sua vez, podem comprometer as
perspectivas de crescimento econômico. Outra preocupação legítima referente à
extração de recursos é a de que, se as rendas econômicas não forem reinvestidas em capital humano e em
outros capitais produtivos, o estoque real de riqueza do país diminuirá com o passar do tempo.” Recursos
naturais e crescimento a longo prazo: explorando as ligações. In: BANCO MUNDIAL. Recursos naturais
na
américa
latina.
Págs.
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e
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em:
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Portanto, não obstante a inicial compreensão de que há uma imunidade à doença
holandesa, dada a matriz econômica variada do país, deve-se observar também a balança
comercial minerária para que a análise da doença seja realizada de forma completa. E, em
caso de ser detectada uma propensão à doença, é importante que o país adote os remédios
adequados, tais como estimular a competição do setor ou criar um fundo soberano137.
2.1.2. Dependência política
Além dos riscos econômicos de se possuir uma matriz econômica concentrada em
determinadas commodities, é importante que se observe a dependência política que um
contexto de concentração de mercado gera:
“The enormity of the financial power of extractive TNCs [Transnational
Corporation] has significant implications for their regulation in Africa. It
allows the TNCs a considerable degree of leverage over host African countries,
most of which are poverty stricken, ill governed, and economically dependent
on the TNCs. Thus, TNCs often use their power and influence to prevail on
host countries to relax their regulation of natural resources exploitation. In
some cases, TNCs make threats to compel weak African countries to abandon
regulation altogether. What has particularly emboldened TNCs is the persistent
need for revenue and job in Africa, as well as the continent’s lack of technology
know-how to exploit its own natural resources. Hence, individual African
countries compete among themselves in an effort to attract foreign direct
investment by TNCs. Africa’s economic problems have also perpetuated the
conviction that stringent regulation will discourage foreign investment.
(...)
African economies rely largely on extractive industries – dominated TNCs –
for their sustenance, especially in Nigeria and Ghana, where extractive
industries account for large percentage of government revenues. For example,
Ghana’s mining sector contributes ‘an average of 42% of the country’s gross
export earnings’. In fact, between 6 per cent and 15 per cent of total internal
revenue accruing to the government of Ghana. Perhaps nowhere is the
dependence on revenues from extractive industries more pronounced than in

http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/2578031284336216058/FlagshipReport_Chapter3_port.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2015.
137
BANCO MUNDIAL. Recursos naturais na américa latina. Págs. 21 e 22. Disponível em:
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/2578031284336216058/FlagshipReport_Chapter3_port.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2015.
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Nigeria, where about 95 per cent of export earnings and 76 per cent of
government revenues are generated by the oil and gas industry.” 138

Ao analisarmos o mapa de investimentos em mineração ao redor do mundo,
percebe-se que a África é altamente dependente dos investimentos externos para a
realização da mineração no país, fato que demonstra a plausibilidade do argumento de
dependência econômica desenvolvido por Oshionebo.
Gráfico 6: Importância da mineração para os Países em que está instalada

Fonte: SNL Financial. Mapa: Alip Artates, 2015.
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OSHIONEBO, Evaristus. Regulating transnational corporations in domestic and international
regimes: an African case study. Canada: University of Toronto Press, 2009. P. 6 e 7.
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Observe-se que o investimento externo é vital para a economia africana, uma vez
que sem a sua existência o país perderia a sua maior fonte de arrecadação. Isso porque, a
África já investe enorme percentual do seu dispêndio com mineração no próprio país.
Estima-se que entre janeiro de 2013 e março de 2015, cerca de 82% do valor gasto pela
África com mineração ocorreu domesticamente, o que sinaliza um esgotamento de
recursos internos para investir na atividade. Contudo, mesmo gastando expressiva parte
na região, o capital interno compreendeu apenas 12% do total de investimentos minerários
no país.
O problema, portanto, não está na exploração mineral no país. Esse é, na verdade,
a atividade que permite alguma vantagem econômica para o Continente Africano,
portanto deve ser explorada. A verdadeira problemática está na inexistência de
instituições fortes, que impeçam a apropriação dos ganhos comerciais somente por
parcela pequena da população e atraiam investimento externo no país através da
segurança que garantem139.
A região que contabilizou o maior número de investimentos, internos e externos,
em mineração no período foi a Ásia e Oriente Médio, com 20% do valor total despendido
na mineração, ou, em valores absolutos, US$ 16,92 bilhões. Em seguida aparece a
América Latina, como destino de 17% do financiamento na mineração, o que representa
US$ 14,10 bilhões. A América Latina, assim como a África, investe parte significativa
dos valores de financiamento doméstico no próprio país (96%), mas o valor corresponde
a somente 28% dos investimentos totais140.
Não obstante a aparente dependência do Brasil ao financiamento estrangeiro para
a mineração, tal dado não implica um risco ao país devido a sua base econômica
diversificada. O dado é importante, no entanto, para demonstrar a importância da
utilização do capital externo para desenvolver a matriz mineralógica do país. Por esse
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Ressalta-se, novamente, a importância da construção de uma estrutura institucional que evite qualquer
vantagem indevida e permita a atração de investimentos externos. Sobre o tema, consultar ACEMOGLU,
D. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro. Editora
Elsevier, 2012
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GALBRAITH, Chris. Mining financing by region, January 2013-March 2015. SNL Finance.
Disponível em: https://www.snl.com/InteractiveX/Article.aspx?cdid=A-32895957-10789. Acessado em 13
de novembro de 2015.
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motivo, mostra-se a relevância de se diminuir as barreiras competitivas para a entrada de
novos players, inclusive internacionais.
2.1.3. Aspectos jurídicos e institucionais
No relatório anual apresentado pelo Fraser Institute141 sobre a percepção das
empresas minerárias sobre os países142, foi apresentado o ranking de países mais atrativos
para realizar investimentos, considerando o potencial geológico e as políticas
regulatórias. Entre os países da América Latina, o Brasil é o 8º país que mais atrai
investimentos, atrás do Chile, Peru e México (gráfico 7). No ranking global, a colocação
cai para a 52º posição, atrás de países sem tradição mineral como Portugal (49º) (gráfico
8).

“Since 1997, the Fraser Institute has conducted an annual survey of mining and exploration companies
to assess how mineral endowments and public policy factors such as taxation and regulation affect
exploration investment. Our purpose is to create a “report card” that governments can use to improve their
mining-related public policy in order to attract investment in their mining sector to better their economic
productivity and employment. The survey now includes 122 jurisdictions from all continents except
Antarctica. New jurisdictions added to in this year’s report include Solomon Islands in Oceania; Central
African Republic, Egypt, Lesotho, Mauritania, Morocco, South Sudan, Sudan, and Uganda in Africa;
Cambodia in Asia; and Hungary in Europe. The 2014 questionnaire also included Afghanistan, Belarus,
Iraq, Israel, Oman, Tajikistan, Tunisia, Malawi, Pakistan, New Caledonia, Republic of the Congo
(Brazzaville), Swaziland, Jordan, and Saudi Arabia. However, there were insufficient responses for these
jurisdictions to include them in the report. (...) The Fraser Institute’s mining survey is an informal survey
that attempts to assess the perceptions of mining company executives about various areas of optimal and
sub-optimal public policies that might affect the hospitality of a jurisdiction to mining investment. Given
the survey’s very broad circulation, its extensive press coverage, and positive feedback about the survey’s
utility from miners, investors, and policymakers, we believe that the survey captures, at least in broad
strokes, the perceptions of those involved in both mining and the regulation of mining in the jurisdictions
included in the survey” FRASER INSTITUTE. Fraser Institute Annual Survay of Mining Companies: 2014.
Disponível em: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2014.pdf.
Acessado em 15 de novembro de 2015.
142
O questionário foi distribuído para aproximadamente 4.200 administradores e executivos de companhias
envolvidas em mineração. 51% das empresas que responderam ao questionário enviado pelo instituto são
de exploração, 27% representam empresas produtoras e 12% empresas de consultoria. P. 18 e 19 do
relatório.
141
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Gráfico 7: Índice de atratividade de investimentos na América Latina e Caribe

Fonte: Fraser Institute, 2014
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Gráfico 8: Índice de atratividade de investimentos no mundo

Fonte: Fraser Institute,2014
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Na análise somente do nível de atratividade devido às políticas regulatórias
vigentes no país, o Brasil cai ainda mais e atinge a 87º posição, atrás de países que
possuem enorme instabilidade, como Cazaquistão e Serra Leoa (figura z).
Gráfico 9: Índice de percepção de política pública

Fonte: Fraser Institute,2014
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Dentre as justificativas apresentadas para a colocação estão o poder excessivo
delegado às agências estaduais, a demora constante na liberação de outorgas (licenças
ambientais, autorização de pesquisa, concessão de lavra e outras) permissões, além de
atrasos ocasionados pela intervenção do Ministério Público nos licenciamentos
ambientais e outorgas dos títulos minerários143.
Trata-se de um problema de agência comum, ou problema de agente-principal
com mais de um principal, no qual a quantidade de agentes que atuam como reguladores
da atividade é múltiplo e, por isso, a sua coordenação e compartilhamento de informações
setoriais acaba sendo dificultada144:
Mostramos que separar reguladores não benevolentes é a resposta
institucional ótima quando os projetos regulados são “grandes”, i.e.,
apresentam benefício marginal alto. Como separação impede que os
reguladores se coordenem para se apropriar de toda a renda informacional
do agente quando sabem o tipo desse último, há um trade-off entre poupança
de renda informacional e eficiência alocativa, pois o jogo entre os reguladores
induzido pela separação gera distorção em relação à alocação sob um único
regulador. Quando a renda informacional em questão é grande, vale a pena a
divisão de reguladores.145

Dessa forma, a literatura econômica tem apontado que, em certas ocasiões, o
mais adequado seria unificar os procedimentos em um único regulador.
De modo geral, o Brasil acumula valores muito baixos sobre a percepção do
investidor para aplicar recursos na mineração do país. Abaixo se apresenta uma planilha
com a classificação do Brasil para todos os indicadores questionados, além da resposta

“Brazil has devolved excess power to the state agencies and permitting delays are quite common.
Lengthy delays with the Ministerio Publico (public ministry) entering into the licensing and auditing of
both mines department and environmental department.” FRASER INSTITUTE. Fraser Institute Annual
Survey
of
Mining
Companies:
2014.
Disponível
em:
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2014.pdf. Acessado em 15
de novembro de 2015.
144
Há duas consequências principais para tal fato: (i) o aumento da assimetria entre regulador e regulado,
uma vez que há um custo de transação maior para obter as informações que estão à cargo de outro regulador;
e (ii) maior demora para a obtenção das
145
HEMSLEY, Pedro James Frias. Regulação sob agência comum e risco de corrupção. Dissertação
(Mestrado) – Escola Brasileira de Economia e Finanças – EPGE/FGV, 2007. Disponível em
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/224. Acessado em 01 de dezembro de 2015.
LOPES, Rafael Tadeu Rodrigues. Mineração e desenvolvimento: uma análise da maldição dos recursos
naturais para os estados brasileiros. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de
Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras, 2013. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/89996.
143
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proporcional dos investidores sobre os itens que “encorajam o investimento” e os que
“não são um impeditivo para o investimento”:
Tabela 3: Indicadores de atratividade do Brasil na visão dos investidores
Indicador
Incerteza concernente à administração pública,
interpretação e enforcement das regulações
existentes
Incerteza devido às regulações ambientais

Posição

Não é um
Encoraja
impedimento
os investipara os
mentos
investimentos

75/122

≈ 4,2%

40%

99/122

≈ 2,8%

≈ 34,85%

Duplicações regulatórias e inconsistências

94/122

0%

≈28,5%

Sistema legal

97/122

0%

≈17,5%

Regime tributário

105/122

≈10%

≈ 33,3%

Incerteza decorrente das disputas de terras

89/122

≈6,25%

≈37,5%

Incertezas decorrentes das áreas de proteção

98/122

≈7,5%

≈37,5%

Qualidade da infraestrutura

76/122

≈ 7,5%

≈37,5%

Acordos socioeconômicos/condições de
desenvolvimento comunitário

70/122

≈8,5%

≈48,5%

Barreiras ao comércio

84/122

≈7,5%

≈42,5%

Estabilidade política

51/122

≈ 10,7%

≈ 63%

Direito trabalhista/Acordos coletivos e sindicatos/
Greves

100/122

≈17,5%

≈ 41%

Conhecimento geológico

69/122

≈16,25%

≈55%

Segurança
Habilidade dos trabalhadores

78/122
53/122

≈ 18,5%
≈ 21,4%

≈57,14%
≈63,5%

Fonte: Elaboração própria com os dados de Fraser Institute, 2014.

Em comparação com os demais países, o Brasil está nas piores posições quanto
ao regime tributário (105º) e direitos trabalhistas (100º); contudo, 33,3% e 41% dos
entrevistados, respectivamente, entendem que esse não é um fator que impede
investimentos no país.
A pesquisa aponta, no entanto, que o sistema jurídico e as duplicações regulatórias
e inconsistências são os fatores que mais afastam capital, uma vez que nenhum
entrevistado apontou os fatores como encorajadores de investimento, e somente 17,5% e
28,5%, respectivamente afirmaram que não correspondem a impedimentos para o
investimento. Em uma interpretação contrária, significaria que cerca de 80% e 70% dos
entrevistados entendem que os fatores desencorajam o investimento no país.
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Dentre os itens que mais encorajam o investimento estão a segurança e a
habilidade dos trabalhadores, com 18,5% e 21,4%, respectivamente. Cabe uma nota
quanto à estabilidade política, entendida por 10,7% dos entrevistados como um critério
para o encorajamento aos investimentos no país. O relatório é de 2014, ou seja, antes de
o Brasil perder o seu grau de investimento. Tal fato pode prejudicar a leitura econômica
sobre a estabilidade política do país e influenciar alguns indicadores para baixo.
Por fim, cabe salientar que, apesar de não serem os indicadores com as piores
avaliações, a (i) incerteza sobre a Administração Pública, bem como a interpretação e
“enforcement” das normas vigentes, (ii) incerteza devido às regulações ambientais, (iii)
as barreiras ao comércio e (iv) o conhecimento geológico são fatores meramente legais,
que foram entendidos por somente 50% dos entrevistados como não impeditivos de
investimento. Tal fato significa que o país está perdendo metade dos investidores da
atividade mineral tão somente pela ausência de uma regulação eficiente.
E é exatamente esse dado que é exposto no indicador que mensura o espaço para
melhoria regulatória. Nesse gráfico o Brasil aparece em segundo lugar dentre os 122
países avaliados, indicando o amplo espaço para promover aprimoramento quando
comparado às “melhores práticas”146.

It subtracts each jurisdiction’s score for mineral potential under “best practices” from its mineral
potential under “current” regulations. A goal of this measurement is to help identify which jurisdictions
could benefit greatly by reforming their mining related policies. A high score on this measure indicates that
a jurisdiction’s current polices are acting as a deterrent to the area’s mineral potential. In order to attract
investment and the economic prosperity associated with resource development, jurisdictions with high
scores on this measure should consider reforming their policies. To understand this figure’s measurement,
consider Papua New Guinea, the jurisdiction with the most room for improvement in 2014. When asked
about Papua New Guinea’s mineral potential under “current” regulations, miners gave it a score of 22.
Under a “best practices” regulatory regime, where managers can focus on pure mineral potential rather than
policyrelated problems, Papua New Guinea’s score was 70. Thus, Papua New Guinea’s score in the “Room
for Improvement” category is 48. (Numbers may not add up due to rounding.) The greater the score in
figure 6, the greater the gap between “current” and “best practices” mineral potential, and the greater the
“room for improvement.” FRASER INSTITUTE. Fraser Institute Annual Survay of Mining
Companies: 2014. Disponível em: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-miningcompanies-2014.pdf. Acessado em 15 de novembro de 2015. P. 23.
146
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Gráfico 10: Espaço para a realização de melhorias

Fonte: Fraiser Institute, 2014.

Quando o ranking é apresentado cronologicamente, percebe-se que o Brasil
perdeu 22 posições entre 2013 e 2014, exatamente no momento em que começaram as
maiores discussões sobre o projeto de lei nº 5807/2013, de autoria do Poder Executivo,
que começou tramitando em regime de urgência e foi altamente criticado por empresas
mineradoras. Conforme se discutirá no próximo capítulo, as principais críticas residiram
na quebra da segurança jurídica do setor, ampla discricionariedade que seria atribuída à
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Agência Nacional de Mineração (instituição nova proposta pelo projeto de lei) e na
existência de muitos artigos em etapas de decisão estratégica para a atividade que seriam
regulamentados futuramente.
Tais incertezas representam um risco regulatório que a empresa mineradora não
tem como controlar e, por isso, acaba elevando o custo da atividade. Há, portanto, uma
fonte adicional de risco à atividade147. Dessa forma, o investidor eleva a estimativa da
taxa de rentabilidade pela qual irá entrar no mercado e participar da atividade.
Isto é, dada a insegurança quanto às regras do jogo, que podem ser modificadas a
qualquer momento, o investidor só aceitará adentrar na atividade caso a rentabilidade da
mesma esteja em um patamar que permita assumir tais riscos. Nesse cenário ou se perde
o investimento, ou os demais custos e riscos da atividade (considerando que o valor pago
à mão de obra, custos ambientais, gastos com infraestrutura, garantia de subsídios) devem
ser remunerados em patamar mais alto para atrair o investidor).
Tabela 4: Ranking do nível de países da América Latina e Caribe mais atrativos
para a realização de investimentos minerários

Fonte: Fraiser Institute, 2014.

147

ERGAS, Henry; HORNBY, Jeremy; LITTLE, Iain; SMALL, John. Regulatory risk. A paper prepared
for the ACCC Regulation and Investment Conference, Manly 26-27, March, 2001. Disponível em
https://www.accc.gov.au/system/files/Henry%20Ergas%20paper%20-%20Regulatory%20Risk.pdf.
Acessado em 30 de novembro de 2015.
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Dessa forma, conclui-se que há muito espaço para promover melhorias normativas
no setor e atrair maiores investimentos para o país, fatos que são extremamente
importantes dado os impactos economicamente positivos que a mineração gera para o
país, para os Estados e Municípios nos quais há exploração ou beneficiamento da
commodity. É o que será abordado no próximo item.

2.2.

Custos de pesquisa
O primeiro custo no qual qualquer empresa mineradora incorre é o de pesquisa,

uma vez que o conhecimento geológico disponibilizado pelo governo é limitado148.
SHINTAKO149 e SANTOS E RIBEIRO FILHO150 apresentam que a fase é dividida em
prospecção e a pesquisa mineral.
No primeiro momento é realizado o trabalho de escritório, no qual se faz a coleta
de todos os mapas cartográficos e informações públicas disponíveis para fazer a primeira
seleção do local que será alvo da pesquisa151. Nessa fase a informação pública
disponibilizada é de fundamental importância para a determinação do local a ser
investido, uma vez que não foi ainda realizado qualquer trabalho de campo152.

148

Na atualidade o único mapa que abrange a plenitude do território nacional é na escala 1:1.000.000, que
permite qualquer inferência técnica sobre o potencial de lavra de determinada área.
149
SHINTAKU, Isao. Aspectos econômicos da exploração mineral. Dissertação (mestrado) –
Universidade Estadual de Campinas, Institute de Geociências, 1998.
150
SANTOS, Juarez Fontana dos e RIBEIRO FILHO, Evaristo. Estratégia de prospecção e pesquisa
mineral. Bol. IG-USP. Sér. Didát.. [online] 1989, nº 2, p, 1-44.
151
“A seleção de áreas geográficas para a implantação dos programas de prospecção constitui um ponto
crítico, pois do acerto ou erro dessa decisão, dependerá o sucesso ou o fracasso do investimento. A
localização dos projetos, bem como a definição dos metaloctetos que serão objeto da prospecção, são
funções atribuídas à gerência de exploração ou ao grupo de planejamento, quando o mesmo existir no
âmbito da empresa.” SANTOS, Juarez Fontana dos e RIBEIRO FILHO, Evaristo. Estratégia de
prospecção e pesquisa mineral. Bol. IG-USP. Sér. Didát.. [online] 1989, nº 2, p. 20
152
No Brasil, a carência de cartas geológicas em escalas adequadas obriga, muitas vezes, as empresas de
mineração a investir na produção de mapas geológicos confiáveis. Em última análise, este investimento é
subtraído do orçamento que deveria ser aplicado exclusivamente em prospecção. O mapeamento geológico
realizado pelas empresas de mineração, geralmente apresenta peculiaridades que resultam em cartas
distintas daquelas produzidas pelos serviços geológicos, discriminando somente as relações espaciais ou
estruturais das unidades de interesse específico para a prospecção e relegando a um segundo plano outras
observações relativas à estratigrafia ou à petrografia/petrologia. Estes levantamentos não podem, a priori
ser considerados como mapas geológicos, dentro do conceito da cartografia definido pelos institutos
internacionais. Constituem, na verdade esboços geológicos que atendem às necessidades dos programas de
pesquisa em desenvolvimento. Em outros países, os levantamentos geológicos básicos – que incluem a
cartografia geológica, a geoquímica e a geofísica – são assumidos pelos organismos governamentais. Os
serviços geológicos proporcionam o substrato técnico para prosseguimento dos demais estágios da
exploração, normalmente assumidos pelas empresas do setor. Por exemplo, em Zimbábue (ex-Rodésia), o
governo, através do Geological Survey, provê a cobertura de fotos aéreas de todo o território nacional, em
escala 1:25.000, renovada a cada cinco anos e mantém o mapeamento geológico sistemático, na escala de
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Nesse sentido, os dados geológicos disponibilizados pelo Brasil ainda são poucos,
uma vez que somente 30% do território nacional possui mapeamento geológico em escala
suficiente para subsidiar a atividade153.
Apenas em termos comparativos, a Austrália possuía, em 2009, todo o território
mapeado na escala 1:250.000 e estudos para mapeamento nas escalas 1:100.000 e
1:50.000 estão em progresso. Já o Canadá possuía, no mesmo período, todo o seu
território mapeado na escala 1:50.000 e há estudos em progresso para o mapeamento nas
escalas 1:25.000 e 1:10.000154. No Brasil, o único mapeamento completo do país é na
escala 1:1.000.000 que foi concluído em 1984. Considerando os dados históricos e atuais,
55,8% do território tinha sido mapeado na escala 1:250.000 até 2010 e 19,7% na escala
1:100.000155.
Figura 1. Mapa do território brasileiro mapeado pela CPRM após 2003
(mapeamento atual)

Fonte: CPRM, 2015

Após
prospecção,

a
a

1:50.000 e 1:25.000, em todas as áreas componentes do escudo. SANTOS, Juarez Fontana dos e RIBEIRO
FILHO, Evaristo. Estratégia de prospecção e pesquisa mineral. Bol. IG-USP. Sér. Didát.. [online] 1989,
nº 2, p. 28.
153
IBRAM. Informações e análises da economia mineral brasileira. 7ª edição, 2012. Disponível em:
http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002806.pdf. P. 15.
154
LADEIRA, Eduardo A. Análise da Informação Geológica do Brasil: Relatório Técnico Nº 10 Informação
Geológica
do
Brasil.
Disponível
em:
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256660/P04_RT10_Informaxo_Geolxgica_do_Brasil.pdf/4
1f84ab2-8d1b-431a-85db-99294453bec6. Acessado em 20 de novembro de 2015.
155
MME. Plano Nacional de Mineração (PNM 2030). P. 16 e 17.
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mineradora apresenta a solicitação de pesquisa para a área pretendida (poligonal).
Somente com a autorização é possível que uma pesquisa de campo seja realizada e, então,
a geologia da área seja estudada pela empresa mineradora em uma escala que garanta
subsídios suficientes para concluir pela existência, ou não, de mina com potencial
econômico.
De forma concomitante aos trabalhos geológicos são realizados os estudos sobre
o mercado do minério, dada a sazonalidade da commodity, e o custo de implementação
da infraestrutura para a realização da lavra, além da busca pelo financiamento:
A avaliação geológica do depósito deve ser realizada concomitantemente com
os estudos relativos a:
Parâmetros reguladores da lavra – Razão estéril-minério, definição do
método de lavra, competência da rocha, grau de faturamento da rocha, posição
do nível freático, peso específico, umidade do minério etc.;
Parâmetros reguladores de mercado – Estudos relativos ao mercado de
minério ou dos produtos de transformação dele derivados, projeções de custos,
preços, demanda etc.;
Parâmetros reguladores do empreendimento – Estudos relativos à implantação
da infra-estrutura local, investimentos para a construção de usina, avaliação da
estrutura pessoal, custos operacionais etc..
Todos estes estudos devem ser desenvolvidos ainda no decorrer da fase de
avaliação do depósito, tendo por objetivo a geração de um ensaio de préviabilidade para o seu aproveitamento156.

Todas as fases da exploração mineral foram apresentadas por Isao Shintaku na
seguinte figura:

156

SANTOS, Juarez Fontana dos e RIBEIRO FILHO, Evaristo. Estratégia de prospecção e pesquisa
mineral. Bol. IG-USP. Sér. Didát.. [online] 1989, nº 2, p. 29 e 30.
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Figura 2: Fases da atividade minerária
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Fonte:
Shintaku,
1998.
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economicamente viáveis é altíssimo (estima-se que apenas 3% das jazidas pesquisadas
possuem relatório final positivo) e todos os custos são afundados, uma vez que só há
dispêndios, mas ainda não existe retorno.
Apesar dos valores de pesquisa serem elevados, o dispêndio com essa fase não se
compara com o realizado na fase de exploração.
Figura 3: Risco e investimento da atividade minerária

Fonte: SANTOS e RIBEIRO FILHO, 1989

Tal constatação permite inferir que a atividade minerária admite dois tipos de
investidores. Um com baixo capital, mas disposto a assumir riscos elevados e outro com
capital relevante, mas menos propenso a assumir risco. A fase de pesquisa, portanto, seria
a ideal para que novos competidores, com menos capital disponível entrassem a atividade.
Tal constatação foi explicitada pelo Banco Mundial que concluiu serem as junior
companies fundamentais para o desenvolvimento da atividade minerária:
Apart from the major international mining companies, there is a growing group
of ‘junior’ mining companies and venture capitalists. Joint-ventures between
these different types of investors can also be considered. Such companies
proliferate in USA, Canada, Australia and South Africa but are largely absent
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in Africa. The development of this ‘missing middle’ is a critical aspect of
expanding the middle sector in Africa.
Medium-sized and small private venture groups are generally less well
capitalized but are willing to take risks and to fit and develop smaller deposits.
Many junior mining companies have excellent technical capabilities and have
become a serious force in international mining.
(…)
The companies represent a spectrum of the industry from junior companies
with modest exploration budgets of US$ 1-2 million per year to the largest
multi-nationals with budgets of US$ 50-100 million per year157.

Ao fazer uma análise da fase de pesquisa no Brasil percebe-se que, apesar do baixo
percentual territorial mapeado geologicamente, há pouco investimento privado em
pesquisa mineral (3%), enquanto países que competem com o Brasil pelo mercado de
minério de ferro como Canadá e Austrália possuem respectivamente 19% e 12% dos
investimentos privados.
Gráfico 11: Investimentos privados em exploração mineral

157

WORLD BANK. Strategy for African mining: Mining unit, industry and energy division.
Washington: the world bank, 1992.
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O baixo investimento em 2012, em termos proporcionais aos demais países, na
verdade é uma constante, o que demonstra uma dificuldade permanente do Brasil em
atrair investimentos, problema que pode ter como um dos focos as deficiências
regulatórias que serão apresentadas ainda nesse capítulo.
Gráfico 12: Valores absolutos do investimento em pesquisa mineral no Brasil por
ano

Fonte: MME. PNM 2030
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2.3.

Custos exploratórios
Uma vez identificada uma jazida com viabilidade econômica e financeira parte-se

para a organização da exploração. Essa fase apresenta as maiores modificações materiais,
como a imissão na posse, o licenciamento ambiental, a instalação do site exploratório e a
construção de moradia para trabalhadores.
Nesse momento são três as frentes de trabalho principais: (i) frente ambiental, na
qual é preciso conseguir todas as licenças para iniciar a exploração – como a mineração
é uma atividade de grande porte é necessário fazer o EIA/RIMA e obter as três licenças
ambientais – licença prévia, de instalação e operação; (ii) frente do produto, na qual serão
operacionalizadas todas as tecnologias necessárias para a lavra, beneficiamento,
transporte e exportação do minério; e (iii) a frente humana, na qual será operacionalizada
a imissão na posse da mineradora, além da criação da infraestrutura necessária para a
habitação dos trabalhadores.
A frente ambiental compõe uma das mais desgastantes para a mineradora, não
necessariamente por causa do custo dispendidos, apesar de altos, mas devido a demora
em realizá-lo. Estima-se que mesmo uma atividade minerária com menor impacto como
um porto de areia demore cerca sete a oito anos para ser legalizada, enquanto uma
indústria automobilística demora pouco mais de um ano158.
Parte da explicação se dá devido ao grau de impacto da atividade, o que exige a
elaboração de EIA/RIMA159, que pode ser submetido à audiência pública caso seja
solicitado pelo Ministério Público, órgão do Meio Ambiente ou 50 ou mais cidadãos160,
além das três licenças ambientais (prévia, instalação e operação).
Mesmo depois de findo o processo de licenciamento, já houve casos em que a
mesma foi questionada pelo Ministério Público através de Ação Civil Pública. Nesse

158

Conforme explicita Ricardo de Oliveira Morais, funcionário do DNPM de São Paulo. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=uBvRDVHJxlw. Acessado em 24 de novembro de 2015.
159
Art. 3º da Resolução 237/97 do Conama.
160
Resolução CONAMA 9/87.
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sentido, se deu o caso de Juruti,161 no qual o Ministério Público questionou os estudos
ambientais realizados e a competência do órgão que realizou o licenciamento. Nesse caso,
foram estabelecidas condicionantes para o licenciamento do empreendimento162, dentre
eles o pagamento de compensações à serem depositados diretamente para a comunidade
através da associação de moradores com o intuito de garantir o desenvolvimento
sustentável da comunidade e manter o ambiente participativo.
O caso de sucesso narrado, no entanto, nem sempre é comum e uma das possíveis
explicações é a falta de diálogo com a população local 163. Esse mecanismo de
relacionamento com a população é bem visto pelas empresas, uma vez que acabam por
diminuir o risco e custo de uma instabilidade da atividade devido à oposição da
população.
A segunda frente que deve ser verificada é a do produto. Para que a lavra ocorra
é necessário que haja um sistema de abastecimento de água e energia em volumes
elevados, a construção de barragens de resíduos, de portos para a exportação do bem
(quando for necessário), além de um sistema de transporte do minério que pode se dar
através de ferrovias ou minerodutos.
Segundo estudo realizado pelo BNDES164, sobre os custos da exploração
específica do minério de ferro, a indústria minerária possui quatro custos principais que
podem ser alvo de análise: (i) custo da mina, nos quais incidem os custos efetivos da
exploração, “que em sua maior parte correspondem aos royalties com base no peso ou
volume, e custos de conversão, que são todos os custos, desde a extração do minério e
beneficiamento até o carregamento no navio”; (ii) custo do negócio, que corresponde à
161

Para maiores informações sobre o projeto, consultar GVCES e FUNBIO. Juruti Sustentável: uma
proposta
de
modelo
para
o
desenvolvimento
local,
2008.
Disponível
em:
http://www.indicadoresjuruti.com.br/_downloads/jurutisustentavel.pdf. Acessado em 24 de novembro de
2015; MONZONI, Mario, FERRAZ, Cecilia e PINTO, Daniela Gomes (coord.). Indicadores de Juruti:
monitoramento
2011,
2011.
Disponível
em
http://www.indicadoresjuruti.com.br/_downloads/juruti2011.pdf. Acessado em 24 de novembro de 2015.
162
A
íntegra
das
condicionantes
pode
ser
acessada
no
seguinte
link:
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2015/arquivos/Recomenda%20Juruti%202015.pdf. Acessado em 24 de
novembro de 2015.
163
Para maiores informações consulta: FERNANDES, Francisco Rêgo Chaves; ALAMINO, Renata de
Carvalho Jimenez; e ARAÚJO, Elaine (coord.) Recursos minerais e comunidade: impactos humanos,
socioambientais e econômicos. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2014.
164
CARVALHO, Pedro Sergio Landim de; SILVA, Marcelo Machado da; ROCIO, Marco Aurélio
Ramalho; e MOSZKOWICZ, Jacques. Minério de ferro. BNDES Setorial 39, 2014. P. 197-237.
Disponível
em:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bns
et/set3906.pdf. Acessado em 08 de novembro de 2015.
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soma do custo da mina e do custo das vendas; (iii) custo corporativos; e (iv) custo
econômico, que demonstram o custo global da produção, incluindo os custos de capital e
de abandono da mina.
Tais valores são importantes para mensurar quais são os principais gastos das
mineradoras. No custo da mina são levados em consideração valores como o preço da
mão de obra, da energia, dos reagentes para a extração do minério, os gastos com os
royalties, o valor necessário para escoar a produção e exportá-la (considerando-se a
importância da malha ferroviária e instalações portuárias), o valor do beneficiamento, o
que no caso do minério de ferro seria com a pelotização, dentre outros.
O estudo de 2014, ao comparar esses custos no Brasil e nos demais países
exportadores do minério de ferro (Austrália, Canadá, China, Rússia, Suécia, Ucrânia,
Estados Unidos e África do Sul), contatou que o país possui o menor valor global, sendo,
portanto, o mais competitivo.
Já que a maior parte dos custos citados não varia de acordo com o minério
extraído, mas são fixos do país (como o custo com a mão de obra, energia, reagentes,
royalties, portos e malha ferroviária), tende-se a considerar que os valores se mantém para
todo o minério extraído no país.
No entanto, é importante observar que os valores de infraestrutura necessários
para a implementação das minas variam de acordo com a localidade, uma vez que
algumas regiões já possuem tal estrutura montada, enquanto outras precisam que a própria
mineradora desenvolva todo o aparato.
Há, portanto, minas que são mais rentáveis pela localidade em que estão inseridas,
logo a concorrência para obtê-las acaba sendo maior.
Os custos da mineração, no entanto, não se encerram nos requisitos necessários
para a exploração e devem considerar a frente humana.
Inicialmente a mineradora precisa adentrar na área que será lavrada para dar início
à exploração. Dessa forma, o DNPM publica a data de imissão na posse no Diário Oficial
e o proprietário fica obrigado a preparar o terreno e tudo o que for necessário. O ato, no
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entanto, pode ser anulada pelo Ministro de Minas e Energia165 e/ou dar ensejo a um
processo judicial166, o que importa em toda a demora de mobilização da maquina pública.
Por fim, deve-se ressaltar que, por determinação legal, os trabalhadores da mina
devem ter moradias com requisitos de habitabilidade,167 o que muitas vezes implica em
construção de bairros e desenvolvimento de infraestrutura legal para acomodação.
Todo esse processo é longo. Shintaku alerta que, historicamente, entre a
descoberta da jazida com potencial econômico e a abertura da mina é de cinco a seis anos.
Enquanto o prazo para amortizar o capital investido seria entre dez e quinze anos168.

2.4.

Análise de mercado
A regulação surge para suprir as falhas ocasionadas em mercados que não atingem

níveis de concorrência elevados. A análise de benchmark surge, nesse sentido, para
verificar se o mercado minerário possui uma concorrência efetiva.
Na análise apresentada pela revista Brasil Mineral em 2014, com base na
Produção Mineral Brasileira (PMB),169-170 é possível perceber que a mineração no Brasil
é concentrada em uma mineradora principal: a Vale. A mineradora responde por 53,48%
de toda produção mineral brasileira e possui participação acionária na Samarco, a segunda
165

Regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968). Art. 68. Da imissão de posse, caberá
recurso ao Ministro das Minas e Energia, dentro de 15 (quinze) dias, contados da data de sua efetivação,
sendo que o seu provimento importará na anulação da imissão.
166
TRF3. Apelação nº 224038. Rel. Desembargadora Federal Regina Costa. Sexta Turma. J. em
22/06/2011.
167
Art. 39, II, f do Decreto nº 227/67
168
“Historicamente, verifica-se que após a realização da descoberta, o prazo médio para a abertura da mina
é a ordem de cinco a seis anos, e que a amortização do capital se faz em um prazo variável entre dez e
quinze anos. Ao atingir-se este nível de trabalho, a questão relativa ao futuro do depósito mineral descoberto
volta aos controladores da empresa. Somente a partir deste momento poderá haver uma relativa certeza
sobre o aproveitamento ou não do depósito” SHINTAKU, Isao. Aspectos econômicos da exploração
mineral. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Institute de Geociências, 1998.
169
“[A] classificação das companhias é feita com base no percentual com que cada uma participa do valor
da Produção Mineral Brasileira. Para cálculo da PMB de 2013, nos baseamos nas estimativas preliminares
do DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral), que são ajustadas conforme informações que
colhemos diretamente das empresas, através de questionário específico ou através de outras fontes, como
relatórios anuais das empresas de capital aberto e estatísticas de entidades empresariais do setor. Também
utilizamos o banco de informações de Brasil Mineral, tanto da versão impressa quanto da online. Para a
obtenção de informações diretamente das empresas, ainda enfrentamos alguma resistência por parte de
algumas companhias que têm o capital fechado, o que lamentamos. Nestes casos, utilizamos diversos meios
para estimar o aporte destas empresas na Produção Mineral Brasileira.” Revista Brasil Mineral, nº 342,
ano XXXI, julho, 2014.
170
Vale salientar que ao final desse trabalho, a única pesquisa acadêmica encontrada sobre o benchmark
da atividade mineral foi realizada por FERNANDES, Francisco Rego Chaves. Quem é quem no subsolo
brasileiro? Brasília: CNPq/Diretoria de Planejamento e Gestão, 1987.
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mineradora com maior participação no mercado (3,16%). Da mesma forma a terceira e
quarta empresa compõem um mesmo grupo empresarial, uma vez que a Namisa é
controlada pela CSN.
Tabela 5: Ranking das 100 maiores mineradoras atuantes no Brasil, com base na
participação em PMB
Posição
no
ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Empresa
Vale
Samarco
CSN
Namisa
Anglo American
Yamana
Anglo Gold Ashanti
Kinross
Gerdau Açominas
MMX
MRN
Votorantim Metais
Mineração Usiminas
Votorantim Cimentos
V&M Mineração
Norsk Hydro
ArcelorMittal
CBMM
Intercement
Ferrous Resources
Sama
Mirabela Mineração
Mineração Caraíba
Magnesita
CRM
Minerita
Imerys RCC
Alcoa
Mineração Apoena
Copelmi
Mineração Jundu
CBE
Jaguar Mining

Bens minerais produzidos
Ferro, manganês, cobre, níquel,
fosfato, potássio
Ferro
Ferro, calcário
Ferro
Ferro, níquel, fosfato, nióbio
Ouro, cobre
Ouro, prata
Ouro, cobre
Ferro
Ferro
Bauxita
Bauxita, níquel, zinco, cobalto
Ferro
Brita e minerais para cimento
Ferro
Bauxita
Ferro
Nióbio
Brita e minerais para cimento
Ferro
Crisotila (amianto)
Níquel
Cobre
Talco, Magnesita
Carvão
Ferro
Caulim
Bauxita
Ouro
Carvão
Areia industrial e dolomito
Minerais para cimento
Ouro

Participação no
PMB (%)
53,4800
3,16000
2,57700
2,21500
2,16900
1,94900
1,34000
1,21400
1,13940
1,12600
0,96000
0,95200
0,94900
0,82800
0,67700
0,51000
0,50600
0,48700
0,46000
0,44300
0,43000
0,42600
0,41000
0,38810
0,34300
0,31600
0,31100
0,29800
0,29200
0,28400
0,27810
0,27600
0,25800
81

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Ferro + Mineração
Holcim
Pedreiras Basalto
Lafarge
Mineração Aurizona
Reinard Mineração
Nacional Grafite
Ferbasa
Embu
Minsur Taboca
Cadam
Coopersanta
Galvani
Cimento Liz
Mineração Buritirama
INB
Serveng
Millenium
Ciplan
MBL - Materiais Básicos
Ltda
Carbonífera Criciúma
Carbonífera Metropolitana
Marbrasa
Mineração Curimbaba
CBL
Carbonífera Rio Deserto
Cooperminas
Colorminas
Mineração Corcovado
Bentonit
Pedreira Sargon
Ical
Mineração Belocal
Cimento Itambé
Paupedra Pedreiras
Ibrata Mineração
Mineração Santa Luzia
Itaguaí
Eldorado Gold
Iudice Mineração
Pedreiras Anhanguera
Fazenda dos Borges
Somar
Mineração Varginha

Ferro
Brita e minerais para cimento
Brita
Brita e minerais para cimento
Ouro
Ouro
Grafita
Cromo
Brita
Estanho, tântalo
Caulim
Estanho
Fosfato
Minerais para cimento
Manganês
Urânio, ilmenita, rutilo, zirconita
Brira
Ilmenita, rutilo, titânio
Minerais para cimento

0,25300
0,24990
0,20800
0,19690
0,19300
0,15050
0,14070
0,13000
0,11100
0,09960
0,09600
0,09400
0,09200
0,08580
0,07320
0,07280
0,07180
0,69000
0,06896

Brita, ferro
Carvão
Carvão
Rochas ornamentais
Bauxita refratária
Lítio
Carvão
Carvão
Argilas
Rochas ornamentais
Bentonita
Brita
Cal
Cal
Mineração para cimento
Brita
Brita

0,06896
0,06130
0,05840
0,05400
0,05240
0,05190
0,05180
0,05100
0,03990
0,03500
0,03300
0,02600
0,01400
0,00980
0,00920
0,00800
0,00700

Brita
Ferro
Brita
Brita
Brita
Areia
Manganês, bauxita, argila

0,00700
0,00630
0,00600
0,00600
0,05000
0,00451
0,00420
82

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Pedreiras Valéria
Adher Mineração
Carbonífera Belluno
SARP Mineração
Mineração Descalvado
Carbonífera Catarinense
Coopermetal
Hobi & Cia
Itaquera
Leão Engenharia
Mineraçaõ São Judas
Polimix
Mineradora Pedrix
Equipav
Mineração de Areia
Paraíba do Sul
Pirâmide
Mineração Bom Retiro
Convém
Carbonífera Cambuí
Mineração Lapa
Vermelha
Smarja
Intervales
Nemer
Aro Mineração

Brita, granito
Brita
Carvão
Areia e brita
Areia industrial
Carvão
Estanho
Areia e brita
Areia
Brita
Talco, pirofilito
Areia e brita
Brita
Brita

0,00400
0,00360
0,00300
0,00290
0,00218
0,00200
0,00200
0,00200
0,00200
0,00170
0,00160
0,00155
0,00150
0,00140

Areia
Areia
Areia
Brita
Carvão

0,00130
0,00123
0,00120
0,00110
0,00100

Cal
Areia
Brita
Rochas ornamentais
Areia

0,00100
0,00100
0,00099
0,00098
0,00097

Fonte: Revista Brasil Mineral,171 2014 com adaptações.

Dessa forma, dois grupos econômicos respondem por 61,43% dos ganhos
advindos da mineração no país, fato que demonstra como as minas com maior potencial
econômico estão concentradas nas mesmas pessoas jurídicas. Além disso, o setor de
minerais metálicos não possui um número elevado de players, possuindo 43 mineradoras
que atuam no segmento que é alvo do presente trabalho. Há, portanto, certa margem para
inferir que se está diante de um mercado oligopolista, o qual garante certo poder de
mercado para as quatro maiores firmas172.

171

Revista Brasil Mineral, nº 342, ano XXXI, julho, 2014.
“A competição tende a ser maior quando há muitas firmas numa indústria (têxteis, calçados) e menor
quando poucas companhias dominam (geladeiras e freezers, refrigerantes). (...) A percentagem do produto
produzido pelas quatro maiores firmas do setor é denominada taxa de concentração de quatro firmas, uma
dentre várias medidas usadas para analisar concentração industrial. Quando a percentagem das quatro
firmas maiores é alta, como no mercado de automóveis ou cobre, as empresas têm um poder de mercado
considerável. Isso é verdade mesmo quando produzem produtos similares ou idênticos, como é o caso do
cobre.” STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. P. 206.
172
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Dado o número restrito de players e as barreiras à entrada (especialmente de
custos), faz-se possível cogitar a aplicação da teoria econômica que alude à possibilidade
de que esses agentes busquem exercer influência internamente, no que pertine, por
exemplo, a eventuais tentativas de obter legislação ou outros benefícios do governo.
Além disso, torna-se, em tese, mais fácil que esses dialoguem e tentem criar
práticas restritivas e barreiras à entrada173, de modo a não aumentar o número de
concorrentes e manter o oligopólio. Esse tipo de mercado possui quatro grandes fontes de
ineficiência: (i) o nível de produção restringido, (ii) a acomodação gerencial, (iii) a falta
de atenção à pesquisa e ao desenvolvimento e (iv) comportamentos que buscam rendas
de monopólio174.
A exploração mineral brasileira atual pode ser resumida na seguinte figura, que
indica um amplo território a ser explorado:

Figura 4: Distribuição geográfica das áreas outorgadas pelo DNPM até 2009

“Nos oligopólios há apenas umas poucas firmas, de modo que cada uma se preocupa com a reação das
rivais a qualquer coisa que faça. Isso vale para companhias de aviação, para as indústrias de cigarros, de
alumínio, de automóveis e para muitas outras. Se um oligopolista reduz seu preço, teme que seus rivais
façam o mesmo e que não terá (sic) vantagem competitiva. Pior, ainda, um competidor pode reagir a uma
redução de preço lançando uma guerra de preços e reduzindo o preço mais ainda. Diferentes oligopólios se
comportam de modo diferente. O oligopolista está sempre dividido entre o desejo de ser mais esperto que
o competidor e o reconhecimento de que, ao cooperar com outros oligopolistas para reduzir a quantidade
produzida, ele ganha parte dos lucros aumentados da indústria. Por conseguinte, um oligopólio tem de
pensar estrategicamente. Ao decidir o que fazer, ele enfrenta quatro perguntas: 1) entrar em conluio ou
competir?; 2) se não pode haver um conluio explícito (por causa de leis que o impedem), como pode reduzir
a eficiência da competição adotando, por exemplo, práticas restritivas?; 3) como pode barrar a entrada?
Como monopolista, sabe que a entrada de outros vai ameaçar lucros; 4) como os rivais reagirão a suas
ações? Será que eles vão, por exemplo, cobrir suas reduções de preços? Nas quatro subseções que se seguem
vamos examinar cada uma dessas questões em separado.” STIGLTZ, Joseph E. Introdução à
Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. P. 209
174
“Há quatro grandes fontes de ineficiência nos monopólios e em setores com concorrência imperfeita:
nível de produto restringido, acomodação gerencial, falta de atenção a pesquisa e desenvolvimento, e
comportamentos que buscam renda de monopólio. Esses problemas podem ser vistos de forma simples no
contexto dos monopólios (como é o foco aqui), mas eles surgem também nos mercados em concorrência
imperfeita.” STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. P. 209
173
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Pelo mapa percebe-se que a região Norte, apesar de ter muitos requerimentos de
pesquisa, possui poucas áreas sendo efetivamente lavradas. Tem-se, portanto, um subaproveitamento dos bens minerais brasileiros e a sua concentração em uma única
mineradora.
Tais fatos compõem indicativos de falhas de mercado que serão abordadas a
seguir.
2.5.

Falhas de mercado
Depois de descrita a relevância macroeconômica do setor minerário e a posição

do Brasil em termos de atração de investimentos no âmbito internacional, bem como a
estrutura de funcionamento do setor e seus custos, mostra-se relevante apresentar mais
detalhadamente as falhas de mercado que podem justificar a necessidade de regulação
dessa atividade econômica. Dessa forma, sem a pretensão de esgotar a identificação de
falhas de mercado existentes no setor minerário, buscar-se-á apresentar brevemente as
85

principais identificadas no decorrer das pesquisas elaboradas para a propositura do
seguinte trabalho. São elas:
2.5.1. Assimetria de informação
A primeira e grande falha do mercado minerário brasileiro é a assimetria de
informação175 decorrente do desconhecimento geológico do país e baixo efetivo técnico
para realizar a fiscalização das empresas mineradoras. Essa falha de mercado possui
implicações tanto entre as empresas mineradoras, e acarretam limitações à concorrência,
quanto entre a empresa mineradora e o Poder Concedente, o que traz a necessidade de
regulação do mercado.
2.5.1.1.

Entre os concessionários

Como se viu nos capítulos antecedentes, o nível de estudos no Brasil divulgado
publicamente é insuficiente para garantir informações sobre o potencial geológico do solo
de maneira isonômica entre as empresas. Dessa forma a pesquisa é solicitada, em grande
parte, por empresas que já atuam no mercado e possuem um conhecimento maior e
privado do subsolo nacional. Essa falha de mercado no começo da atividade importa em
uma concentração da exploração nacional, como se viu pela análise de benchmark.
Observa-se que a assimetria de informação existe em qualquer mercado
competitivo, contudo quando atinge graus que dificultam sobremaneira a entrada de
outros players tona-se uma falha que mitiga sobremaneira a competição e constitui
verdadeira barreira à entrada que deve ser combatida pela via regulatória.
2.5.1.2. Entre o principal e o agente
As atividades que são alvos de regulação possuem certa assimetria de informação
entre o concessionário e o Poder Concedente. Isso porque é inerente ao operador da
atividade conhecer o seu negócio, as fragilidades (ambientais, sociais, tecnológicas,
contábeis, etc.) e pontos fortes (balanços patrimoniais, bens minerais disponíveis nas
reservas que ainda não são alvo da concessão, concorrência mercadológica) de forma bem
mais ampla que o regulador.

“Assimetria de informação: ocorre quando uma as partes em uma transação sabe mais sobre as condições
em que se realiza a transação – por exemplo, as características de um bem ou serviço, sendo transacionado
– do que outra parte.” PINHEIRO, Armando Castelar; e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª edição. Págs. 285.
175
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Por exemplo, na ausência de regulação que obrigue à sua notificação, é esperável
que a concessionária, ao descobrir um bem mineral sem potencial econômico não revele
a sua existência para o Poder Concedente e, ao invés disso, guarde essa informação para
si até que o valor do mineral torne a exploração interessante. Nesse caso, há uma clara
assimetria de informação, uma vez que a concessionária sabe da existência do bem, mas
o Poder Concedente não.
Em uma primeira perspectiva, acabar com esse exemplo de assimetria de
informação, no entanto, implicaria que o Poder Concedente realizasse as pesquisas na
área, um custo extremamente elevado para o benefício gerado.
Dessa forma, Armando Castelar e Jairo Saddi entendem que a melhor forma de
controlar a falha de mercado seria implementando uma regulação em potencial que
pudesse ser utilizada em caso de abuso176. Seguindo o exemplo iniciado, é estabelecer
regras de comando e controle (command and control177) que determinem a comunicação
do Poder Concedente sempre que o fato acontecesse.
A legislação atual já possui essa previsão178, dentre outras que diminuem a
assimetria de informação, como a necessidade de apresentar relatório anual ao DNPM
sobre as atividades realizadas no ano anterior179.
No entanto, tal medida regulatória exige tanto a efetiva fiscalização pelo Poder
Concedente quanto a aplicação de sanção para o caso em que violação ao dispositivo legal
fosse comprovada. Pela regulação vigente do DNPM, a sanção para quem encontrar a

“A assimetria de informação é mais a norma do que a exceção, mas nem sempre, em função disso, a
regulação é necessária ou recomendável (...) o custo em que o regulador incorre para informar-se e divulgar
essa informação tende a ser muito alto, em comparação ao ganho marginal que pode resultar disso. Em
geral, é suficiente, nesses casos, manter uma regulação potencial (Quadro 6.1), a ser utilizada apenas se
houver evidência de abuso”. PINHEIRO, Armando Castelar; e SADDI, Jairo. Direito, economia e
mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª edição. P. 259 e 260.
177
“The essence of command and control (C & C) regulation is the exercise of influence by imposing
standards backed by criminal sanctions. Thus, the Health and Safety Executive may bring criminal
prosecutions against occupiers who breach health and safety regulations. The force of law is used to
prohibit certain forms of conduct, to demand some positive actions, or to lay down conditions for entry into
a sector.” BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; e LODGE, Martin. The Oxford Handbook of regulation.
United Kingdom: Oxford University Press, 2010. P. 106.
178
Art. 54. Além das obrigações gerais constantes dêste Regulamento, o titular da concessão de lavra ficará
sujeito às exigências abaixo discriminadas, sob pena de sanções previstas no Capítulo XVI dêste
Regulamento: (...) IV - Comunicar imediatamente ao D.N.P.M. o descobrimento de qualquer outra
substância mineral não incluída no decreto de concessão;
179
Código de Minas. Art. 47. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que constam
deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas no Capítulo V: XVI - Apresentar ao
Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M. - até o dia 15 (quinze) de março de cada ano,
relatório das atividades realizadas no ano anterior.
176
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jazida de outro minério, dando continuidade ao exemplo, e não informar ao órgão é o
pagamento de uma multa de apenas R$ 2.631,31180. Em relação à fiscalização, já foi visto
no Capítulo 1 que o DNPM não consegue cumprir a elevada demanda.
Dessa forma, a assimetria de informação resiste, ainda que tenham sido adotadas
as medidas regulatórias de comando e controle.
Outra medida regulatória, mas que exige um nível menor de fiscalização do ente
público, é a regulação por incentivos181 (incentive-based regime182), que pode ser
implementada mediante incentivos fiscais, benefícios ou assistência financeira.
2.5.2. Externalidades
As externalidades183 também são muito comuns na atividade minerária, uma vez
que a exploração exige a desapropriação e/ou o desmatamento de grandes áreas para
instalar o site exploratório e social. É o que se passa a comentar.
2.5.2.1.

Ambiental

A externalidade ambiental é uma das mais evidentes no direito minerário, uma
vez que a atividade mineradora gera impactos no momento de instalação, durante a sua
operação e após o fechamento da mina.
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Portaria DNPM nº 163/2014.
“Em particular, o regulador tem menos informações do que a empresa sobre os custos e a demanda dos
produtos. Por isso, é recomendável que ele conceda flexibilidade decisóriaà empresa, permitindo que ela
faça algumas escolhas sobre como produzir e atender o mercado. Nesse caso, o desafio do regulador é usar
a regulação aplicada à empresa para estabelecer incentivos que façam com que ela, ao usar seu maior
conhecimento sobre os custos e sobre o mercado, visando maximizar o lucro opte por decisões que levem
a comportar-se como se estivesse num mercado competitivo”. PINHEIRO, Armando Castelar; e SADDI,
Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2ª edição. P. 262.
182
Regulating by means of economic incentives might be thought to offer an escape from highly restrictive,
rule-bound, C & C regimes. According to the incentives approach, the potential mischief causer, say a
polluter, can be induced to behave in accordance with the public interest by the state or a regulator
imposing negative or positive taxes or deploying grants and subsidies from the public purse. Thus,
not only can taxes be used to penalize polluters, but rewards can be given for reductions in pollution,
or financial assistance can be given to those who build pollution-reducing mechanisms into their
production or operational processes. An example of such an incentive strategy at the broadest level was the
differential tax on leaded and unleaded petrol that was introduced into Britain in 1987. BALDWIN, Robert;
CAVE, Martin; e LODGE, Martin. The Oxford Handbook of regulation. United Kingdom: Oxford
University Press, 2010. P. 111.
183
“O fenômeno que aparece quando um indivíiduo ou uma firma tem uma atividade, mas não arca com
todos os custos (externalidade negativa) ou não recebe todos os benefícios (externalidade positiva).”
STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. P. 369.
181
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No momento de instalação, pois em muitos casos é necessário que haja o
desmatamento do local para a implementação do site exploratório, do mecanismo de
transporte (ferrovias ou minerodutos) e da indústria de transformação.
Todas as etapas da atividade (lavra, transporte e beneficiamento) continuam a
produzir externalidades negativas ao meio ambiente durante toda a sua exploração, por
meio das poluições inerentes à atividade e as barragens de rejeitos acumuladas. E durante
o fechamento inadequado da mina também, uma vez que muitas minas desativadas
permanecem com todo o impacto no solo ocasionado pela exploração mineral.
As externalidades podem ser internalizadas através de uma alocação eficiente de
risco que determine, por exemplo, ser responsabilidade do concessionário “VIII Responder pelos danos e prejuízos causados a terceiros, resultantes, direta ou
indiretamente, da lavra”184. Como o custo para arcar com tais riscos é elevado, tal
dispositivo cria incentivos para que a mineradora atue com prevenção, uma das medidas
mais eficazes para evitar o dano.
No entanto, a alocação dos riscos ambientais e a atribuição de multas elevadas não
foram suficientes para garantir a prevenção da mineradora Samarco nas suas barragens
de rejeito. A ausência de enforcement da regulação, no entanto, pode ter origem em uma
falha regulatória. Devido a acidentes ocorridos em barragem, o órgão ambiental de Minas
tem rejeitado o licenciamento de diversas barragens. Em 2014 foram rejeitados cerca de
81% das solicitações requeridas185.
Há, no entanto, outras formas de tentar controlar a externalidade negativa, como
imposto pigouviano, criação de um mercado para a externalidade, como um índice
máximo de poluição admitido o qual pode ser vendido, tal como ocorre no mercado de
carbono, ou a atribuição de propriedade ao bem ambiental, como forma de tornar rentável
a proteção

184

Regulamento do Código de Mineração. Art. 54. Além das obrigações gerais constantes dêste
Regulamento, o titular da concessão de lavra ficará sujeito às exigências abaixo discriminadas, sob pena de
sanções previstas no Capítulo XVI dêste Regulamento: (...) VIII - Responder pelos danos e prejuízos
causados a terceiros, resultantes, direta ou indiretamente, da lavra;
185
“Para o especialista em direito minerário do LL Advogados, Bruno Feigelson, o estímulo para a
construção ou renovação de barragens do ponto de vista ambiental é baixo. ‘Parece haver um incentivo
estatal para as barragens se manterem antigas’, pondera. Segundo ele, a decisão do licenciamento ambiental
em Minas é feita por um colegiado. ‘Dada a gravidade do caso, fica difícil acreditar que a Samarco possa
conseguir uma nova licença’, pondera”. Disponível em http://www.lllaw.com.br/processo-delicenciamento-pode-ter-levado-samarco-a-nao-assumir-falhas-diario-comercio-entrevista-com-o-drbruno-feigelson/. Acessado em 01 de dezembro de 2015.
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2.5.2.2.

Social

As externalidades sociais, por sua vez, ocorrem devido ao fluxo migratório intenso
que ocorre para as regiões mineradoras devido às promessas de empregos. No entanto,
muitas vezes os municípios não possuem infraestrutura suficiente para comportar o
crescimento da densidade demográfica.
Dessa forma, tanto o abastecimento de água fica comprometido, como o próprio
sistema de coleta de resíduos sólidos, o que além de gerar uma queda na qualidade de
vida da população acarreta um aumento do nível de doenças. Com os trabalhadores o
número da prostituição também se eleva, assim como o da violência186.
“Embora quase todos tenham um PIB per capita superior à média estadual, os demais indicadores
mostram que essa riqueza não necessariamente é traduzida na melhoria da qualidade de vida das
populações. Em parte, isso pode ser explicado pelo inchaço populacional resultante das “promessas de
emprego” que acompanham os projetos minerais. Nos municípios listados, sete tiveram um crescimento
populacional superior à média estadual, com destaque para Parauapebas, Canaã dos Carajás e Ipixuna que
cresceram, em sete anos, 66%, 68% e 127%, respectivamente. Uma das conseqüências desse rápido
crescimento é a incapacidade do município de investir, na mesma velocidade, em saneamento básico, por
exemplo. Assim, metade dos municípios listados tem taxas de internações por doenças parasitárias maiores
do que a média estadual. Apesar do aumento da renda média da população, uma parte considerável é
excluída desse crescimento, tanto que, em oito desses municípios tem havido aumento do percentual de
crianças que nascem com baixo peso, com destaque para Rio Maria onde, apesar do PIB per capita ter
crescido 88%, o número de crianças abaixo do peso subiu 250%. Por fim, outra conseqüência fortemente
associada ao tipo de crescimento promovido pelos empreendimentos minerais no Pará é o aumento da
violência. Em quatro dos municípios analisados, a taxa de mortalidade por agressão é muito superior à
média estadual; nesse sentido, chama muito a atenção o crescimento da mortalidade por agressão em
municípios como Itaituba (547%) e Canaã dos Carajás (449%). Essa realidade provocou os membros da
caravana: por isso eles visitaram as comunidades com os maiores conflitos no Pará (a área de Barcarena,
onde ocorre o beneficiamento de alumínio) e comunidades da região de Marabá, fortemente afetada por
mineração. Na última etapa, eles foram até Açailândia, no Maranhão, onde a mineração
alimenta a produção de ferro-gusa, atividade fortemente poluidora. Em cada uma das cidades, a população
nos relatava os problemas que enfrenta e foram discutidas possíveis estratégias conjuntas para garantir o
respeito de seus direitos. Vila Sansão, por exemplo, é um pequeno povoado de menos de 2.000 pessoas,
localizado na zona rural de Parauapebas (PA), a 42 quilômetros da sede do município.
Nas terras do povoado foi encontrada a maior reserva de cobre do país (784 milhões de toneladas). Dado
que a chegada dos grandes empreendimentos de exploração dessas reservas foi pouco informada e discutida
com a população local, tais empreendimentos trouxeram de forma repentina “toneladas de homens” para
se instalar a apenas 5 km do povoado, conforme relatou a professora Ivone, moradora da vila. Apesar das
melhorias na infraestrutura de transporte, a chegada de 5.000 homens de uma vez provocou a constante
falta de água e de energia na Vila, além da contaminação ambiental pela disposição inadequada do lixo.
Em paralelo, aumentou significativamente a prostituição e o alcoolismo no povoado. Os produtores rurais,
principalmente os mais jovens, vêm trocando a produção de alimentos pelo trabalho nas empresas
mineradoras. Todavia, devido à sua baixa qualificação, eles assumem, em geral, os trabalhos mais pesados
e com remuneração mais baixa e, após o início das operações, provavelmente estarão entre os muitos
trabalhadores que serão dispensados, sem condições de retornar à atividade rural.
Dessa forma, o empreendimento modificou a dinâmica social da comunidade inteira e poderá causar sua
desestruturação. Apesar desse quadro, alguns moradores, articulados com a Comissão Pastoral da Terra e
com estudantes universitários (do Campus Marabá da Universidade Federal do Pará) não desanimaram, e
estão desenvolvendo estratégias para profissionalizar os agricultores e aumentar sua renda, por meio da
fruticultura, piscicultura e caprinocultura. O mesmo acontece em Ourilândia do Norte, Sul do Pará, onde
vai ser implantado um grande projeto de mineração de níquel. Conforme nos contou Hélio, um pequeno
produtor rural, lá os agricultores organizados lançam mão de estratégias de resistência e protesto (como o
186
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Todas essas externalidades são ocasionadas pela ausência de preparação do
município para receber a entrada contínua desses trabalhadores. Muitas vezes são
municípios pequenos que, sem qualquer aviso prévio, tem que arcar com o custo de mudar
drasticamente a política administrativa, mas sem verba para fazê-lo, uma vez que as
compensações advindas da CFEM só serão recebidas depois do início das atividades.
No entanto, os trabalhadores chegam bem antes do início da atividade exploratória
para poder construir o site. Dessa forma, o município encontra-se impossibilitado de
opinar acerca da instalação da mineradora na região e não tem condições econômicas de
realizar as melhorias necessárias para atender as novas demandas.
Outra externalidade social gerada é na vida das famílias do município, que muitas
vezes passam a depender estritamente da atividade mineradora e, quando essa encerra as
atividades, a economia da cidade também desaparece.
Essas externalidades podem ser internalizadas através de um programa a ser
realizado entre a mineradora, as prefeituras e a comunidade para que seja pensada uma
estratégia de desenvolvimento da infraestrutura do local e de um programa de capacitação
da cidade que independa da atividade mineradora, nos moldes do que ocorreu em Juruti,
caso já citado no presente trabalho.

fechamento de estradas) ou de denúncia (como uma Ação Civil Pública contra a venda ilegal de lotes de
assentamentos rurais) frente à ameaça de perderem suas terras e com elas seu meio de subsistência. O
objetivo mínimo desses trabalhadores é garantir a união das famílias do povoado, a fim de pressionar as
empresas a negociar coletivamente e não por meio de acordos individuais, onde a enorme desigualdade de
poder entre as partes tende a beneficiar os interesses das empresas. Atravessando as terras de Pará e
Maranhão, a caravana cruzou muitas vezes com os trens que transportam minério: na Estrada de Ferro
Carajás circula uma média de 20 trens por dia, cada um com cerca de 330 vagões. Isso também é fonte de
diversos conflitos: o ruído e as vibrações causados por esses trens geram incômodos para as populações
que vivem próximas da ferrovia, chegando a causar rachaduras nas casas. Devido ao tamanho dos trens e à
ausência de passarelas, quando os trens param, interrompem as atividades cotidianas das pessoas que são
obrigadas a atravessarem os trilhos sob os vagões. Como conseqüência da falta de segurança no transporte
ferroviário na região, é freqüente a morte por atropelamento de animais e pessoas, não havendo políticas
das empresas específicas para lidar com esse problema. Segundo Relatório de Sustentabilidade da Vale, o
número de acidentes de trem nos últimos anos foi 59 (2005), 63 (2006) e 46 (2007)” MILANEZ, Bruno et
al. Impactos da mineração. Le Monde Diplomatique–Brasil, v. 10, 2010.
Disponível em
http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/Milanez-2010-Impactos-da-minera%C3%A7%C3%A3o.pdf.
Acessado em 26 de novembro de 2015.
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2.5.3. Barreiras à entrada
São três as principais barreiras à entrada187 na atividade minerária, sendo elas
barreiras legislativas, financeiras e físicas.
2.5.3.1.

Legislativa

As barreiras legislativas advêm das diferentes determinações constantes do
Código Minerário.
Em primeiro lugar, temos a barreira que restringe o rol de pessoas físicas e
jurídicas aptas a requerer a autorização de pesquisa e concessão de lavra. Segundo a
redação do art. 15, somente pessoas físicas brasileiras ou empresas legalmente habilitadas
no país poderiam fazê-lo:
Art. 15. A autorização de pesquisa será outorgada pelo DNPM a
brasileiros, pessoa natural, firma individual ou empresas legalmente
habilitadas, mediante requerimento do interessado. (Redação dada
pela Lei nº 9.314, de 1996)

Como foi visto nos capítulos anteriores, tal determinação é fruto de uma política
nacionalista da Era Vargas que visava resguardar os bens nacionais aos brasileiros. No
entanto, a legislação está na contramão do que orienta o Banco Mundial. Isso porque a
determinação não evitará a vinda das empresas estrangeiras para o país, mas encarecerá
o processo, uma vez que os nacionais irão transacionar com tal direito188.

187

“Os oligopolistas usam práticas restritivas para reduzir a competição e assim aumentar os lucros. Outra
forma de reduzir a competição e impedir outras firmas de entrarem no mercado. Isso se chama impedimento
à entrada. O impedimento à entrada busca limitar o número de firmas – presume-se que, quanto menor o
número de firmas, menor a pressão competitiva. Existem barreiras naturais à entrada, como os elevados
custos fixos discutidos anteriormente neste capítulo. Mas em geral eles não são tão altos que favoreçam a
existência de uma firma única. Quando há algumas barreiras naturais – e a competição é limitada -, aqueles
que estão no mercado com frequência tentam suplementar as barreiras naturais com barreiras estratégicas,
isto é, atuam de tal modo que não haja atrativo para novas firmas entrarem no mercado.” STIGLTZ, Joseph
E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. P. 213.
188
““This review of licensing practices therefore seeks to identify certain principles that are embodied in
most good mining regulatory regimes. It also identifies some of the different ways various countries and
sub-national jurisdictions have put these principles into practice. In spite of national and regional variances,
most good mining regimes that effectively balance investor rights, individual and community rights, and
government policy objectives and revenue requirements include all or most of the common elements, which
can be considered best practices in mining licensing: (…) Non-discrimination between local and
foreign nationals (exceptions may be made for artisanal and small-scale mining): Discrimination does not
necessarily keep out foreign investors, but it does enable local nationals to earn rents from possession of
mining rights that they cannot develop themselves. This raises the effective investment cost and may make
some otherwise viable projects unattractive to foreign investors.” (grifo nosso) Krakoff, Charles. 2011.
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Outra barreira à entrada de caráter normativo consiste em que a regulação atual
para a pesquisa garante ao titular da autorização de pesquisa o direito exclusivo de
pesquisar a área. O Regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968)189
prevê que a autorização de pesquisa será indeferida no caso de já haver um pedido anterior
ou sujeita a autorização de pesquisa ou concessão de lavra.
O intuito dessa regulação restritiva é garantir incentivo à realização de pesquisa
de modo a superar a incerteza do desconhecimento geológico. Sem o princípio da
prioridade que corresponde ao mecanismo de escolha do agente que possuirá a
autorização de pesquisa é possível que um número inferior de empresas se aventurasse a
realizar pesquisas, além de acarretar um risco de seleção adversa190, pois quando grandes
mineradoras solicitassem determinada área para pesquisa, vários aventureiros poderiam
fazer o mesmo devido ao indicativo de que naquele local haveria minério. (free riders191).
Dessa forma, as mineradoras ficariam mais receosas ao solicitar a autorização,
pois poderiam acabar perdendo uma área estratégica para uma que realizasse a pesquisa
mais rapidamente e solicitasse a concessão de lavra. Acredita-se que as grandes
mineradoras não sairiam do mercado em decorrência da ausência do procedimento
específico, mas desincentivaria a solicitação da autorização de pesquisa.
Como visto, a etapa de exploração também constitui um monopólio criado pelo
direito positivo, uma vez que determinada área só é concedida à uma empresa específica.
Sector
licensing
studies:
mining
sector.
Washington,
DC:
World
Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/13318233/sector-licensing-studies-mining-sector
189
Art. 17. O requerimento de autorização de pesquisa ou de concessão de lavra será indeferido e arquivado,
por despacho do Diretor-Geral do DNPM: I - Se a área for objeto de pedido anterior de autorização de
pesquisa ou de concessão de lavra de jazida em disponibilidade; II - Se a área estiver subordinada ao direito
de requerer a lavra, assegurado ao titular de autorização de pesquisa, ou sucessor, em decorrência de
aprovação de relatório de pesquisa; III - Se a área estiver sujeita à autorização de pesquisa, concessão de
lavra, manifesto de mina ou Reconhecimento Geológico. §1º Ocorrendo interferência apenas parcial da
área requerida com qualquer das referidas nos ítens I, II e III dêste artigo e desde que a pesquisa, na área
remanescente se justificar, técnica e econômicamente, a critério do DNPM, o requerente será, prèviamente
consultado se lhe interessa reajustar seu pedido. §2º Indeferido o requerimento, nenhum direito terá
adquirido o requerente com a protocolização do pedido.
190
“Seleção adversa: é o que se dá quando uma companhia de seguros aumenta seu preço e os que cancelam
o seguro são precisamente os de menor risco (os que têm a menor probabilidade de fazer uso do seguro),
de modo que a composição dos que fazem o seguro muda de modo adverso para a seguradora; agora é
usado de modo mais geral para designar os efeitos da composição de trabalhadores, de devedores, de
produtos sendo vendidos, e assim por diante, que resultam de alterações de salários, taxas de juros, preços
ou outras variáveis.” STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
P. 373
191
“Carona: quando alguém desfruta do benefício de um bem (público) sem pagar por ele; como é difícil
excluir alguém de usar um bem público puro, os que desfrutam dele têm um incentivo para evitar pagar por
ele (isto é, ir de carona)”. STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus,
2003. P. 366 – para mitigar o carona
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Observe que a situação é diferente em alguns países que permitem a explorações de uma
mesma área por mineradoras distintas, desde que cada uma possua concessão de
exploração de um minério específico.
Nesses casos, todavia, é mais difícil realizar a responsabilização da mineradora
por eventuais danos ambientais e sociais que ocasionar. Caso se aplique a legislação
ambiental brasileira de que não é necessário que a mineradora tenha ocasionado o dano
ambiental, mas tão somente contribuído de alguma forma para que ele ocorresse ou que
não tenha feito nada para impedi-lo, é possível que ambas as mineradoras diminuam ao
máximo o seu gasto com segurança.
Isso porque, como a empresa 1 não possui meios coercitivos para evitar que a
empresa 2 adote comportamentos irresponsáveis e tenha que, ainda assim arcar com os
custos de eventual dano devido à dificuldade de determinar a mineradora que deu azo ao
mesmo, há uma tendência a ambas as empresas eliminarem seus gastos com segurança
ambiental e arcarem com o dano quando o mesmo ocorrer192.
Por situações como essa, o Banco Mundial orienta que a concessão de lavra seja
concedida a uma única mineradora193.
2.5.3.2.

Financeira

A atividade minerária possui uma quantidade elevada de custos afundados tanto
na fase de pesquisa quanto na de exploração, o que limita o número de entrantes àqueles
que possuem elevado capital para investir, são aptos à assumir risco e possuem fluxo de
caixa para assumir um investimento de longo prazo.

192

Sobre o tema, vide SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Fundamentos da responsabilidade civil
ambiental das instituições financeiras. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
193
“This review of licensing practices therefore seeks to identify certain principles that are embodied in
most good mining regulatory regimes. It also identifies some of the different ways various countries and
sub-national jurisdictions have put these principles into practice. In spite of national and regional variances,
most good mining regimes that effectively balance investor rights, individual and community rights, and
government policy objectives and revenue requirements include all or most of the common elements, which
can be considered best practices in mining licensing: (…) Exclusivity of exploration and mining rights
in designated concession areas: Some countries grant exclusivity on a claim only for one or more specified
minerals, allowing others to explore and exploit deposits of other minerals in the same area. This can create
confusion and lead to disputes, and reduce security of rights, which in turn can deter investment. Allowing
exclusivity also allows exploration companies, even if deposits of the primary mineral they seek prove
commercially unattractive, to benefit from discovery of other deposits that may be commercially
exploitable.” Krakoff, Charles. 2011. Sector licensing studies: mining sector. Washington, DC: World
Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/13318233/sector-licensing-studies-miningsector
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São exemplos de custos afundados os gastos com pesquisa que não encontram
jazida com viabilidade econômica e financeira, os custos de mobilização para a
implementação de um site de pesquisa, dentre outros.
Nesse aspecto vale ressaltar que a atividade mineral é uma economia de escala, o
que significa que o custo para produzir a primeira tonelada é altíssimo, mas vai
decrescendo a medida que mais minérios vão sendo lavrados. Portanto, apesar de um
aporte inicial alto, os valores tendem a cair uma vez já tendo a atividade sido instalada.
2.5.3.3.

Física

As barreiras físicas, por sua vez são fruto da infraestrutura em logística necessária
para o beneficiamento e exportação do minério. Nesse aspecto muitas vezes não há
transporte para o minério na região em que a mina está localizada, o que importa na
impossibilidade de acesso à infraestrutura, a menos que a mesma seja construída pela
própria mineradora. Vale ressaltar que são necessários investimentos elevados para a
construção de uma estrada de ferro ou um mineroduto e elevado prazo até que a mesma
ocorra, o que importa em uma elevação do passivo inicial.
Observe-se que tal barreira acarreta uma enorme dificuldade em explorar
determinada área, uma vez que os meios de transporte do minério não são construções
triviais. Estima-se que uma ferrovia demore cerca de 15 anos para ser construída, isso
sem contar com o valor da obra. Logo, não é qualquer área ou jazida que possuirá
viabilidade econômica também devido a ausência de infraestrutura para escoar a
produção.
A barreira está presente também para captar outros insumos necessários à
atividade exploratória, como água e energia em larga escala. Como o site exploratório é
localizado em locais remotos o acesso a tais bens torna-se difícil e exige um planejamento
próprio para a transmissão de energia e garantia de suprimento de água.
Buscar datas de implantação das ferrovias e das mineradoras. Ver quem chega
antes, a infraestrutura ou a mineração.
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2.6.

As ineficiências que podem ser observadas na indústria minerária

2.6.1. Ineficiência alocativa
Outra ineficiência é a ineficiência alocativa que decorre de uma falha de governo
e não de mercado, uma vez que advem da legislação adotada. Trata-se de uma concessão
de lavra com prazo determinado, na qual o incentivo que o concessionário possui é de
explorar toda a reserva do bem mineral até o final do prazo.
Há duas consequências principais: (i) a exploração independente da demanda de
mercado, o que gera custos com estocagem ou a perda de um valor mais vantajoso e; (ii)
a possível lesão ao bem ambiental, uma vez que, em existindo prazo, a concessionária
possuirá mais interesse em explorar o bem com agilidade do que tomar cautela para evitar
prejudicar um outro corpo mineral que possa vir a interessar no futuro.
As falhas de mercado comprometem a concorrência e permitem o abuso do poder
de mercado pelas empresas dominantes. Dessa forma, quando o mercado não consegue
se autorregular e provoca tais distorções, o governo deve intervir para evitar a perda de
eficiência gerada no ambiente competitivo.194
Para auxiliar tal tarefa, o Banco Mundial traça algumas das melhores práticas para
a regulação da atividade minerária:

194

“Há três razões básicas pelas quais o governo intervém na economia: 1) melhorar a eficiência econômica
corrigindo as falhas de mercado; 2) perseguir valores sociais de justiça ou equidade, alterando resultados
de mercado; e 3) perseguir outros valores sociais tornando obrigatório o consumo de certos bens, chamados
bens meritórios, e proibindo o consumo de outros, chamados bens não-meritórios (nocivos). (...) [Há] cinco
fontes de falhas de mercado na economia: concorrência imperfeita, informação imperfeita, externalidades,
bens públicos e mercados ausentes. Há programas governamentais destinados a corrigir cada uma dessas
categorias de falha de mercado. Por exemplo, na concorrência imperfeita, as firmas usam o seu poder de
mercado para elevar preços e reduzir o produto. Políticas antitruste aplicadas pelo governo tratam de manter
um mercado competitivo e impedir que as firmas abusem do seu poder de mercado. As firmas não produzem
na quantidade suficiente os bens que têm externalidades positivas (como pesquisa) e produzem em excesso
bens que têm externalidades negativas (como os que geram poluição). O governo subsidia os primeiros e
tributa ou regulamenta os últimos. O mercado pode não fornecer certos bens para os quais o valor (marginal)
parece exceder o custo (marginal). Por exemplo, talvez os trabalhadores quisessem comprar um seguro
contra os riscos do desemprego ou os idosos tentassem comprar um seguro contra riscos de saúde, mas
antes de o governo oferecer essas formas de seguridade social havia, na melhor das hipóteses, uma provisão
de mercado limitada. De forma semelhante, os indivíduos teriam tido interesse em comprar um seguro que
lhes garantisse o pagamento de uma certa soma todo ano depois da aposentadoria, independente de quantos
anos vivessem, e que fosse ajustada pela inflação; antes de existir a seguridade social (o programa
governamental que assegura pagamentos mensais de aposentadorias), as pessoas não podiam ter esses
pagamentos.” STIGLTZ, Joseph E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. P.
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Tabela 6: Problemas selecionadas nas outorgas de título minerário
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3.

Análise das propostas regulatórias e adequação aos problemas postos
A partir do conhecimento setorial normativo, econômico e mercadológico

adquirido nos capítulos anteriores, parte-se para uma análise mais detida de alguns
modelos regulatórios do setor.
A atividade, como já se viu, pode ser dividida entre fase de pesquisa e fase de
lavra, sendo elas independentes, como ocorre na atualidade, ou outorgadas em conjunto.
Além disso, o modelo de outorga também pode ser distinto: (i) ao invés de autorização, a
pesquisa poderia ser outorgada mediante concessão, o que aconteceria se o título
minerário fosse outorgado em conjunto (pesquisa e lavra); (ii) a pesquisa pode
permanecer sendo outorgada mediante autorização e a lavra ser outorgada mediante
concessão precedida de licitação; ou (ii) mantem-se o modelo de outorga atual, de
concessão de lavra precedida de autorização de pesquisa acrescentando-se, contudo,
termo de autorização e contrato de concessão195.
O presente capítulo dedica-se a analisar as modificações acarretadas no o projeto
de lei proposto pelo Poder Executivo e esses três modelos, sendo especificadas as
vantagens e desvantagens de cada um.
O primeiro modelo (licitação conjunta), denominado de regulação mais
interventiva, encontra-se em discussão no Legislativo, por meio de projeto de lei de
iniciativa do Poder Executivo (PL nº 5807/2013). Apesar do foco da análise ser no estudo
da regulação proposta, alguns dispositivos possuem influências relevantes na atração ou
na repulsão de investimentos e, por isso, serão alvo de análise.
Em seguida, serão abordadas também as propostas do substitutivo elaborado pela
Comissão Especial na Câmara constituída para a análise do projeto de lei, apresentandose em que se assemelham e em que se afastam do texto originalmente proposto.
Em seguida, será apresentada uma sugestão de modelo regulatório que mantém o
princípio da prioridade, mas busca eliminar a assimetria de informações inicial entre os
concessionários, advinda do desconhecimento geológico. Trata-se da licitação entre a
pesquisa e a lavra. Esse segundo modelo foi denominado de regulação moderada.

195

Atualmente ambos os atos de outorga são concedidos mediante portaria publicada no Diário Oficial.
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3.1.

O modelo de regulação mais interventiva: versão original do PL nº
5.807/2013
Em 2013 o Poder Executivo federal apresentou, em regime de urgência, o PL nº

5.807,196 que cria um novo regime regulatório para a atividade de mineração, além de
criar a Agência Nacional de Mineração (ANM) e o Conselho Nacional de Política Mineral
(CNPM). Tal proposição gerou enorme receio no meio empresarial197, uma vez que
rompe com o modelo de outorga vigente e atribui amplos poderes discricionários ao Poder
Executivo em decisões estratégicas para a atividade.
Pelo modelo proposto no PL, a pesquisa e a lavra seriam outorgadas de forma
conjunta, mediante licitação ou chamada pública198. A licitação, nos moldes do RDC,
seria adotada nas áreas determinadas por ato do Poder Executivo199 (áreas estratégicas),
enquanto nas demais áreas seriam realizadas chamadas públicas que poderiam ser
deflagradas por iniciativa do Poder Executivo ou por provocação do interessado.
As áreas estratégicas seriam determinadas com base em proposta realizada pelo
Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM), órgão vinculado à Presidência da
República e presidido pelo Ministro de Minas e Energia. Ou seja, apesar de existir um
órgão técnico no projeto de lei, a Agência Nacional de Mineração (ANM), autarquia
federal em regime especial, a propositura das áreas a serem licitadas caberia ao órgão
político, que possui maior submissão ao Executivo. Além disso, não são especificados no
PL os critérios que deveriam ser utilizados pelo CNPM para indicar tais áreas, fato que
atribui elevada discricionariedade ao Poder Concedente e grande insegurança à iniciativa
privada.

196

O Projeto de lei é uma iniciativa do Poder Executivo e assinado por Edson Lobão (Ministro de Minas e
Energia à época), Luís Inácio Lucena Adams (Advogado Geral da União), Guido Mantega (Ministro da
Fazenda à época) e Miriam Belchior (Ministra do Planejamento à época). Não obstante as assinaturas,
alega-se que todas as discussões para a elaboração do mesmo ocorreram entre a Presidência e a Casa Civil,
já saindo pronto para submissão ao Congresso.
197
Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/novo-codigo-de-mineracao-pode-paralisarnegocios/ e http://www.canalibase.org.br/empresas-fazem-pressao-por-novo-codigo-minera/. Acessado em
01 de dezembro de 2015.
198
PL nº 5807/2013. Art. 4º O aproveitamento dos recursos minerais ocorrerá mediante a celebração de
contrato de concessão, precedido de licitação ou chamada pública, ou autorização.
199
PL nº 5807/2013. Art. 4º, §1º Ato do Poder Executivo federal definirá, a partir de proposta elaborada
pelo Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM, as áreas nas quais a concessão será precedida de
licitação.
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3.1.1. Licitação
No modelo de lavra e chamada pública, o título minerário seria único e abrangeria
a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento dos minérios e o
fechamento da mina.200 Valeria tanto para a pesquisa quanto para a lavra. Com esse
modelo, portanto, adiciona-se um desafio para a exploração da atividade: atrair empresas
mineradoras que não possuem conhecimento geológico. Como as pesquisas em escala
mais detalhada só podem ser realizadas com o título minerário da pesquisa, todo o
conhecimento geológico inicial proveria dos dados informados pelo Governo.
A partir desse momento começam a surgir as primeiras dificuldades: (i) não se
sabe o nível de detalhamento que as pesquisas disponibilizadas pelo Governo teriam; (i.a)
se seriam suficientes para atrair licitantes interessados; (ii) o ônus econômico que o Poder
Concedente teria que suportar para prover tais estudos; (ii.a) se haveria recursos para tal
dispêndio e de onde adviriam; (iii) com que frequência ocorreriam as rodadas de licitação,
devido aos custos de pesquisa e do procedimento licitatório que teriam que ser arcados
pelo Poder Concedente.
Tais questionamentos deveriam ter sido respondidos por uma análise de impacto
regulatório (AIR)201, que demonstrasse as vantagens acarretadas ao setor com à mudança
no modelo de outorga. A AIR, na verdade, é uma ferramenta que permite identificar a
adequação da medida elaborada ao fim proposto, logo um auxílio ao legislador na tomada
de decisão sobre o bem que deseja proteger ou privilegiar. Conforme aponta Patricia
Sampaio:
O objetivo da AIR consiste em oferecer múltiplas alternativas regulatórias ao
tomador da decisão, todas precedidas de uma análise de custo-benefício ou
custo-efetividade, em termos econômicos, sociais e ambientais. Ao se
considerar, ex ante, os impactos das políticas públicas, por meio de um
procedimento administrativo, busca-se evitar a tomada de decisões
equivocadas, cujos custos sociais terminem por suplantar os benefícios

200

PL nº 5807/2013. Art. 3º. A atividade de mineração abrange a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da
mina, o beneficiamento dos minérios e o fechamento da mina. Parágrafo único. O exercício da atividade de
mineração inclui a responsabilidade do minerador pela recuperação ambiental das áreas impactadas.
201
“O instituto de análise de impacto regulatório (‘AIR’) relaciona-se ao objetivo de evitar a adoção de
políticas públicas cujos custos superem os benefícios sociais esperados”. SAMPAIO, Patricia Regina
Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE em setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva,
2013. P. 366
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esperados ou, ainda, sujos efeitos venham a se mostrar contrários ao interesse
público que pretendia inicialmente.202

Essa análise, aliás, deve vir em qualquer ato normativo elaborado pelo Poder
Executivo. Isso porque o Decreto nº 4.176/2002 estabelece no Anexo I um rol de
perguntas que devem ser respondidas pelo ministério interessado quando estiver
elaborando projetos de lei a serem apreciados pela Casa Civil, para posterior envio ao
Congresso Nacional.
No entanto, o projeto de lei em questão foi apresentado ao Congresso Nacional
sem qualquer estudo setorial, sendo embasado apenas em “discussões que contaram com
as contribuições de diversos segmentos da sociedade, das entidades representativas do
setor mineral e de entes federados”, conforme consta na Exposição de Motivos do PL.
Contudo, não foi garantida qualquer publicidade ou contraditório aos documentos
produzidos pelas entidades ouvidas ou as suas propostas que embasaram as mudanças
regulatórias.
Dessa forma, o projeto carece de aparato técnico e de material que comprove a
necessidade ou oportunidade da mudança regulatória e a sua adequação ao fim
pretendido. Como nenhum estudo prévio foi elaborado, as perguntas persistem e
aparentemente só serão respondidas a partir da aprovação e efetivo funcionamento dos
modelos de outorga.
É possível, no entanto, traçar alguns paralelos indicativos sobre o que pretende o
Poder Executivo, ao se analisar o modelo de outorga adotado no setor de Petróleo e Gás,
uma vez que o modelo idealizado no PL em muito se parece com o existente para
exploração e produção no setor mencionado, sendo certo que os setores possuem
relevantes semelhanças gerais, como o fato de ambos serem minérios e possuírem as
mesmas fases nas respectivas atividades (pesquisa e lavra, segundo denominação do setor
mineral, ou e exploração e produção, pela nomenclatura utilizada no setor de Petróleo e
Gás). No setor de O&G, há uma única licitação para concessão simultânea de direitos de
exploração e produção.

202

SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE em setores de
infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 366
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Em relação ao nível de detalhamento dos estudos, tem-se que na 13º Rodada de
Blocos Exploratórios promovida pela ANP, os dados disponibilizados variavam entre a
escala 1:100.000 e 1:10.000, a depender da localização do bloco. Tais escalas garantiram
algum conhecimento relevante para as empresas do setor, ou ao menos foram suficientes
para atrair um número razoável de competidores. Até a 12º rodada a média de licitantes
era de 34,9203, o que indica a suficiência das informações prestadas204.
No entanto, o número de licitantes para o setor minerário talvez não se repita, pois
o nível de conhecimento geológico produzido atualmente pela CPRM não passa de
1:100.000205. Ou seja, a maior escala (a que possui maior nível de detalhamento)
disponibilizada no setor minerário é a menor (possui menor nível de detalhamento) do
setor de Óleo e Gás. Dessa forma, a probabilidade de êxito de uma mineradora em
descobrir uma jazida economicamente viável na poligonal licitada, levando-se em
consideração somente esse nível de dado, é inferior ao da empresa petrolífera, caso sejam
considerados minerais que possuem jazidas nas mesmas proporções que as bacias de
petróleo206.
Como o nível de informação é inversamente proporcional ao risco de descoberta
da jazida com potencial, quanto mais detalhado for o estudo disponibilizado na licitação,
maior tenderá a ser a quantidade de licitantes atraídos. No entanto, para que isso ocorra,
novas pesquisas geológicas teriam que ser desenvolvidas pela CPRM, e em uma escala
maior. Isso significa alocar um custo significativo e de risco elevado ao Poder
Concedente, fatores esses que atualmente são arcados pelo setor privado.
3.1.2. Licitação vs. Chamada Pública.
Além da licitação, o projeto de lei prevê a chamada pública para as áreas em
disponibilidade. Apesar de claramente atribuir dois regimes distintos (licitação e chamada

203

Dados sobre as licitantes habilitadas nas rodadas de licitação da ANP disponível em http://www.brasilrounds.gov.br/Resultado_Rodadas/RESUMO_round1_habilitadas.asp. Acessado em 30 de novembro de
2015.
204
Deve-se, no entanto deixar claro que não passa de um indicativo, uma vez que o número de licitantes
pode ser justificado por outros fatores, como a propensão das empresas petrolíferas assumirem um nível de
risco mais elevado.
205
Para maiores informações consultar o Capítulo 2, tópico “Custos de Pesquisa”.
206
O tamanho da jazida importa no nível de detalhamento que as pesquisas devem ser realizadas para
identifica-las. Isso é, se um mineral tende a ter jazidas pequenas, o nível de detalhamento da pesquisa
(escala do mapa) deve ser maior para que consiga confirmar a sua existência. Contudo, se for um minério
que possui jazidas com proporções maiores, o nível de detalhamento não precisa ser tão elevado, já que
dadas as suas proporções irá aparecer no mapa ainda que de escala menor.
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pública), não fica clara quais as diferenças entre os procedimentos de ambas. A exposição
de motivos determina que a chamada pública será um “procedimento licitatório
simplificado”, mas ao analisar o procedimento, não há qualquer distinção explicita que
demonstre a simplificação do procedimento em relação à licitação.
O instrumento convocatório da chamada pública será instruído com informações
a respeito da localização e as características da área a ser concedida, além da minuta do
contrato de concessão, os critérios de julgamento da proposta e os requisitos necessários
para a manifestação do interesse207. Com exceção do último requisito, todos os demais
são exigidos igualmente na licitação.
Os critérios de julgamento da proposta de chamamento público não estão
definidos na lei, o que causa insegurança ao particular, mas é possível o entendimento de
que os critérios determinados para a licitação poderiam ser igualmente aplicáveis ao
chamamento público208. Nesse caso, as distinções tornam-se ainda mais tênues.
Questiona-se, portanto, o porquê da existência do regime dúplice. Pensa-se em
dois motivos principais (i) utilizar o conhecimento minerário já existente para obter o
maior valor de outorga possível; e (ii) proteger determinadas reservas contra a exploração.
Explica-se.
A licitação implica em alguns ganhos pecuniários ao Estado (bônus de assinatura,
bônus de descoberta e participação do resultado na lavra), além dos encargos da atividade
(CFEM209, TAH210, TFRM211, se considerarmos os atualmente existentes). Logo, do
ponto de vista da arrecadação pública, tal modelo é mais interessante. No entanto, (i) o

207

PL nº 5807/2013. Art. 12. O instrumento convocatório da chamada pública conterá informações a
respeito da localização e das características da área concedida, a minuta do contrato de concessão, os
critérios de julgamento da proposta e os requisitos necessários para a manifestação de interesse. §1º
Qualquer interessado poderá solicitar o início do processo de chamada pública, que será aberto a critério
do poder concedente. §2º Concluído o processo de chamada pública com a participação de um único
interessado, será celebrado contrato de concessão, nos termos desta Lei. §3º Caso exista a manifestação de
mais de um interessado, o poder concedente deverá realizar processo seletivo público, na forma do
regulamento.
208
PL nº 5807/2013. Art. 11. Nas licitações para concessão de direitos minerários serão considerados, de
forma isolada ou combinada, os seguintes critérios de julgamento: I- bônus de assinatura; II – bônus de
descoberta; III – participação nos resultados da lavra; e IV – programa exploratório mínimo. Parágrafo
único. O edital de licitação poderá estabelecer a utilização de outros critérios de julgamento, desde que
combinados com um ou mais dos previstos no caput.
209
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM)
210
Taxa Anual por Hectare (TAH)
211
Taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e
aprovei76tamento de recursos minerais (TFRM).
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início da licitação depende tão somente da vontade do Poder Concedente e (ii) para que
seja realizada, deve existir competição. Como não há competição sem conhecimento, se
esse fosse o único modelo disponível, a aquisição de novas áreas para exploração ficaria
inteiramente paralisada até que o Poder Executivo mapeasse o subsolo (atualmente leva
em torno de 2 anos para que o CPRM realize o estudo de uma folha, com altos riscos de
não encontrar área com potencial econômico e técnico de exploração)212.
Dessa forma, pode-se ter cogitado da chamada pública como um modelo
alternativo no qual a empresa minerária manifesta o seu interesse, mesmo sem ter
conhecimento geológico relevante disponível. A partir dessa manifestação, é dada
publicidade à solicitação através da chamada pública, que terá o objetivo de oferecer a
área a qualquer um que a deseje. Caso exista mais de um interessado, dá-se início ao
procedimento licitatório simplificado. O instrumento de convocação que irá estabelecer
o critério de julgamento, bem como a minuta do contrato.
No caso de não haver competição pela área solicitada, não haverá os bônus da
licitação para o Poder Concedente, mas tão somente os direitos e obrigações advindos do
Contrato de Concessão, o qual apresenta um rol mínimo de cláusulas mandatórias, dentre
elas o plano de aproveitamento econômico, o conteúdo local, garantias a serem prestadas
pelo concessionário, inclusive quanto à recuperação ambiental e realização de
investimentos, encargos financeiros e demais valores devidos pelo concessionário ao
Poder Concedente213.

Para maiores informações retornar ao Capítulo 2, “Custo de Pesquisa”.
PL nº 5807/2013. Art. 14. O contrato de concessão disporá sobre as fases de pesquisa e de lavra e conterá,
no mínimo, as seguintes cláusulas: I – a definição do bloco objeto da concessão; II- a obrigação de o
concessionário assumir os riscos da atividade de pesquisa e de lavra de minérios; III – o direito do
concessionário à propriedade do produto da lavra; IV- o prazo máximo de duração da fase de pesquisa e o
programa exploratório mínimo; V- o plano de aproveitamento econômico e os critérios para sua revisão;
VI – os critérios para devolução e desocupação de áreas do bloco pelo concessionário, para o fechamento
da mina e para a retirada de equipamentos e instalações, incluída a obrigação de recuperação ambiental das
áreas afetadas pela atividade, conforme soluções técnicas exigidas pelo órgão ambiental licenciador; VII –
os procedimentos para acompanhamento e fiscalização das atividades de mineração; VIII- as penalidades
aplicáveis em caso de inadimplemento das obrigações contratuais; IX – os procedimentos relacionados à
cessão dos direitos e obrigações relativas ao contrato; X – as regras sobre solução de controvérsias, podendo
prever conciliação, mediação e arbitragem. XI – o conteúdo local; XII – a indicação das garantias a serem
prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do contrato, inclusive quanto à recuperação
ambiental e à realização dos investimentos ajustados para cada fase; XIII – o prazo de vigência e as
condições para a sua prorrogação, e as hipóteses de extinção do contrato; XIV – os encargos financeiros e
demais valores devidos pelo concessionário ao Poder Público; e XV – demais direitos e obrigações do
concessionário, inclusive a obrigação de indenizar quaisquer danos decorrentes da atividade de mineração.
212
213
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Não fica claro no projeto de lei o que seriam os encargos financeiros, se seriam
restritos aos encargos tributários ou se incluiriam algum valor de outorga. Apesar da
ausência de concorrência retirar parte do poder de barganha do Poder Concedente em
injetar valores pecuniários no contrato, o inciso, tal com está redigido, gera margem à
atribuição desses valores, fato que desestimula o nível de investimentos no país devido à
elevada discricionariedade atribuída ao Concedente.
A segunda hipótese que se levanta para a adoção dos dois modelos muito
semelhantes (licitação e chamada pública) é que o Poder Concedente deseje proteger
determinadas áreas que considere estratégicas e, nesse sentido, crie um modelo no qual
ele será o único que poderá dar início ao procedimento. Na prática, o dispositivo impede
que a área seja explorada até que o Poder Concedente abra um procedimento licitatório,
o que está dentro de seu escopo de atuação como o titular do bem minerário. No entanto,
do ponto de vista das empresas mineradoras, tal fato gera insegurança quanto à atividade.
Tal conduta demonstra um alto nível de intervenção governamental no setor, com
elevado poder discricionário, uma vez que (i) não são estabelecidos os critérios para a
determinação de uma área como licitável; (ii) qual a frequência que essas áreas podem
ser determinadas; e (iii) se a área pode ser considerada licitável, mesmo depois de o
particular ter solicitado chamada pública da mesma.
3.1.3. Chamada Pública
Após a exposição das possíveis causas que levaram à instituição de dois modelos
com procedimentos quase idênticos, cabe a análise mais detida do instituto da chamada
pública e os estímulos que garantem à empresa mineradora.
O procedimento de chamada pública inicia-se mediante solicitação de qualquer
interessado ou a critério do poder concedente. No entanto, não consta no projeto quais
são as informações que devem ser disponibilizadas para o início do processo de chamada,
se será um mero documento formalizando a solicitação, ou se deve vir acompanhado dos
estudos prospectivos214 que justifiquem a solicitação para a área.

214

Estudos realizados com base no conhecimento geológico disponível. Para maiores informações retornar
ao Capítulo 2, “Custos de Pesquisa”.
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No modelo atual215, apesar de não haver chamada pública, para obter a autorização
de pesquisa, o solicitante precisa apresentar, dentre outras exigências, a substância que
pretende pesquisar e o plano dos trabalhos de pesquisa. Caso sejam mantidos os mesmos
requisitos para o novo modelo, a empresa mineradora estará, na verdade, divulgando as
suas informações estratégicas para a área. Nesse caso poderiam existir caronas, que
demonstrariam interesse justamente porque a primeira empresa teria o indicado pela área.
Observe-se que as chamadas públicas são realizadas, em regra, em áreas sem
estudos geológicos minuciosos; logo, a empresa mineradora teria que assumir um risco
substancialmente elevado para solicitar a poligonal, sem que possuísse uma informação
mais detalhada sobre as possíveis jazidas lá existentes e, quando o fizesse, correria o risco
de perder a área para um terceiro no momento da chamada pública. Isso porque a área
seria apresentada a todos e o que garantisse a melhor proposta, pelo critério determinado
no próprio instrumento convocatório da chamada, obteria a área. Ou seja, não
necessariamente aquele que realizou a prospecção e solicitou a área seria o que iria
garanti-la.
Mesmo se a mineradora arcar com o (i) risco do desconhecimento geológico; (ii)
divulgação das suas informações estratégicas; e (iii) risco de o minerador perder a área
solicitada para terceiro e solicitar o início do processo, não significa que o mesmo irá

215

Código de Minas (Decreto nº 227/64). Art. 16. A autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento
dirigido ao Diretor-Geral do DNPM, entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será
mecanicamente numerado e registrado, devendo ser apresentado em duas vias e conter os seguintes
elementos de instrução: I - nome, indicação da nacionalidade, do estado civil, da profissão, do domicílio e
do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, do requerente, pessoa
natural. Em se tratando de pessoa jurídica, razão social, número do registro de seus atos constitutivos no
Órgão de Registro de Comércio competente, endereço e número de inscrição no Cadastro Geral dos
Contribuintes do Ministério da Fazenda; II - prova de recolhimento dos respectivos emolumentos; III designação das substâncias a pesquisar; IV - indicação da extensão superficial da área objetivada, em
hectares, e do Município e Estado em que se situa; V - memorial descritivo da área pretendida, nos termos
a serem definidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM; VI - planta de situação, cuja configuração e
elementos de informação serão estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM; VII - plano dos
trabalhos de pesquisa, acompanhado do orçamento e cronograma previstos para sua execução. § 1º. O
requerente e o profissional responsável poderão ser interpelados pelo DNPM para justificarem o plano de
pesquisa e o orçamento correspondente referidos no inciso VII deste artigo, bem como a disponibilidade de
recursos.
§ 2º. Os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão de base para a avaliação judicial da renda pela
ocupação do solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do solo, não guardando nenhuma
relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado no referido plano de pesquisa. § 3º. Os
documentos a que se referem os incisos V, VI e VII deste artigo deverão ser elaborados sob a
responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado.
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ocorrer. Isso porque a abertura do processo de chamada pública fica a critério do Poder
Concedente216.
Superadas todas essas fases, caso o Poder Concedente entenda pela abertura, ainda
no edital poderá haver problemas, uma vez que esse poderá estabelecer “restrições,
limites ou condições para a participação de empresas ou grupos empresariais na
licitação”217. Pela dificuldade da situação a iniciativa privada já se manifestou em
algumas situações alertando para o risco de apagão mineral se o Projeto de Lei do
Executivo for aprovado nos moldes em que foi apresentado218.
Não obstante as críticas apresentadas cabe o registro de que, pela regulação atual,
a autorização de pesquisa é solicitada com níveis de conhecimento geológico baixos,
portanto, também apresenta elevados riscos de falhas. A grande modificação do modelo
proposto não estaria na modificação do nível de risco, mas sim nos custos dispendidos e,
principalmente, nos direitos garantidos ao particular. Isso porque não mais existiria o
direito de prioridade, já que para toda solicitação de área seria dada ampla publicidade e
questionado aos demais players se haveria interesse, sendo os títulos minerários de
pesquisa e exploração unificados em um único documento.
Haveria, por outro lado, um direito inconteste da mineradora a lavrar a área após
descoberta a jazida com potencial econômico e técnico, o que diminuiria o risco atual da
denegação de concessão de lavra pelo Ministro de Minas e Energia. Apesar de se cogitar
que a possibilidade de denegação ser remota, não se pode desconsiderar os custos
advindos da demora na apreciação do pleito, o risco de não ser deferido, os custos
pecuniários advindos da solicitação e a eventual deflagração de processo administrativo
e judicial. Dessa forma, olhando por este ângulo específico, a empresa mineradora
possuiria vantagem nesse modelo.
Uma grande desvantagem do modelo de licitação conjunta é a exigência de
elevada capacidade financeira das licitantes, o que dificulta a entrada das junior

216

PL nº 5807/2013. Art. 12, §1º Qualquer interessado poderá solicitar o início do processo de chamada
pública, que será aberto a critério do poder concedente.
217
PL nº 5807/2013. Art. 13. O edital da licitação ou instrumento de convocação da chamada pública poderá
estabelecer restrições, limites ou condições para a participação de empresas ou grupos empresariais na
licitação, com vistas a assegurar a concorrência nas atividades de mineração.
218
Disponível em: http://cd.jusbrasil.com.br/noticias/112076813/geologos-apelam-aos-deputados-paraque-evitem-os-riscos-de-apagao-mineral. Acessado em 01 de dezembro de 2015.
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companies219. De acordo com a redação do PL dentre os critérios de julgamento estão o
bônus de assinatura e o bônus de descoberta220, ambos critérios que atribuem vantagem
ao licitante que possui maiores condições de realizar aporte. Dessa forma, dificulta-se a
formação de um mercado para pesquisa, o qual teria potencial para ampliar os agentes
econômicos no mercado e a concorrência do prisma da oferta.
Como foi visto, é comum que as grandes mineradoras solicitem a autorização de
pesquisa com o único intuito de evitar que a área seja pesquisada por terceiros221. Para
evitar tal prática, o projeto de lei prevê o mecanismo existente no setor de Óleo e Gás
denominado de Programa Exploratório Mínimo (PEM). Trata-se de uma previsão
editalícia frequentemente utilizada nas rodadas de exploração e produção de petróleo e
gás,222 que determina ao licitante apresentar um programa de pesquisa para a área,
estabelecendo um cronograma que informe o tipo de estudo geológico que se pretende223
e a área que será mapeada. Pelo regime atual as únicas obrigações da mineradora durante
a fase de pesquisa são (i) dar início às pesquisas em até 60 dias da publicação do Alvará
no Diário Oficial; e (ii) a apresentação do relatório final de pesquisa ao término do prazo
para realizá-la.
Esses elementos não parecem ser suficientes para controlar a efetiva exploração
da jazida. No modelo atual, na verdade, o maior incentivo que se tem para efetivamente
realizar a pesquisa é o prazo determinado para fazê-la (no máximo de 3 anos224), contudo
219

Empresas com capital social mais tímido, mas que possuem alta tendência a assumir risco. O tema é
tratado no capítulo 2, em “custos de pesquisa”.
220
Art. 11. Nas licitações para concessão de direitos minerários serão considerados, de forma isolada ou
combinada, os seguintes critérios de julgamento: I- bônus de assinatura; II- bônus de descoberta; IIIparticipação no resultado da lavra; e IV- programa exploratório mínimo. Parágrafo único. O edital da
licitação poderá
221
Para maiores informações retornar ao Capítulo 1, “Falhas do modelo institucional”.
222
Pela redação do edital de licitação da 13º rodada dos blocos exploratórios: “6.3.2 Programa exploratório
mínimo (PEM) - O programa exploratório mínimo, expresso em unidades de trabalho (UTs), corresponde
ao conjunto de atividades exploratórias a ser executado pela concessionária. O programa exploratório
mínimo ofertado deverá ser obrigatoriamente cumprido durante o primeiro período da fase de exploração.
As atividades exploratórias aceitas e a relação de equivalência das UTs, com os respectivos valores da
garantia financeira do programa exploratório mínimo, encontram-se na Tabela 22, do ANEXO XIII.
Somente serão aceitas as ofertas de programa exploratório mínimo expressas em números inteiros de
unidades de trabalho e em valor igual ou superior ao mínimo estabelecido para cada bloco, conforme
relacionado na Tabela 21 do ANEXO XII. Qualquer oferta que apresente um programa exploratório inferior
ao valor mínimo definido para o bloco em questão será considerada inválida.”
223
No edital do bloco exploratório de petróleo são apresentados os seguintes estudos: Sísmica,
Reprocessamento Sísmico, Gamaespectrometria, Eletromagnético, Geoquímica.
224
Código de Minas. Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas seguintes condições, além das
demais constantes deste Código: (...) III - o prazo de validade da autorização não será inferior a um ano,
nem superior a três anos, a critério do DNPM, consideradas as características especiais da situação da área
e da pesquisa mineral objetivada, admitida a sua prorrogação, sob as seguintes condições
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pode ser prorrogado com base na avaliação dos trabalhos 225. O Código de Minas não
especifica a quantidade de prorrogações possíveis.
Dessa forma, a implementação do Programa Exploratório Mínimo seria uma nova
fonte de controle e fiscalização da distorção do setor. No entanto, a sua obrigatoriedade
só se justifica se houver uma fiscalização efetiva do seu cumprimento. Significa, portanto,
acrescentar uma obrigação à ANM, sendo que a entidade, no porte que o DNPM possui
atualmente, não tem condições de lidar com as competências atuais, conforme
demonstrado no Capítulo 1.
Além disso, sabe-se que a unificação de ambas as fases em um título único
prejudica a entrada das junior companies, pois essas empresas possuem um perfil
negocial específico de fazer investimento na pesquisa, que é a fase mais barata e, no
entanto, a que possui maior risco geológico.
Esse problema, no entanto, é parcialmente mitigado pela existência da
possibilidade de cessão total ou parcial do título minerário. Dessa forma, a junior
company pode, depois de encontrado uma jazida com potencial técnico e econômico,
realizar a cessão para uma mineradora de maior porte que possua condições de explorála, desde que seja aprovado pela ANM226.
Uma vez outorgado o título minerário para a exploração, a concessão terá o prazo
determinado de até 40 anos227 para a realização tanto da pesquisa quanto da lavra. Tal
determinação revela-se inadequada, por pelo menos três motivos: (i) o prazo para a
realização da pesquisa e início da efetiva exploração é longo, o que torna o prazo para a
amortização dos investimentos e obtenção de lucro curto se pensado no período para
realizar as operações e obter lucro (cerca de 19 anos); (ii) o prazo determinado incentiva
o minerador a explorar o minério ao máximo, no menor tempo possível, com o objetivo
de extrair a riqueza ali existente; (iii)a mina é economicamente interessante tanto para o
225

Código de Minas. Art. 22, III: a) a prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a avaliação do
desenvolvimento dos trabalhos, conforme critérios estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM;
b) a prorrogação deverá ser requerida até sessenta dias antes de expirar-se o prazo da autorização vigente,
devendo o competente requerimento ser instruído com um relatório dos trabalhos efetuados e justificativa
do prosseguimento da pesquisa; c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, contando-se o
respectivo prazo a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que a deferir;
226
PL nº 5807/2013. Art. 8º O poder concedente poderá permitir
227
PL Nº 5807/2013. Art. 15. O prazo de vigência do contrato de concessão será de até quarenta anos,
prorrogável por períodos sucessivos de até vinte anos. § 1º A prorrogação dependerá do adimplemento pelo
concessionário de todas as obrigações legais e contratuais. § 2º No ato da prorrogação, poderão ser incluídas
novas condições e obrigações nos contratos de concessão, a critério do poder concedente.
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Estado, quanto para a comunidade, quando em funcionamento, dessa forma deve-se
estimular a sua ativação.
Não obstante os pontos apresentados acima, o prazo determinado permite, além
dos ganhos advindos do valor de outorga de uma segunda licitação, a renegociação
contratual de modo a possibilitar a adequação das regras ao momento vigente, o que tanto
pode ser mais interessante para a empresa quanto para o Estado.
Como o prazo é determinado, o minerador não possui estímulo para tratar com
cautela os demais bens minerais que lá existem. Entre realizar a maior exploração
minerária possível no período determinado e conservar os demais bens minerais,
provavelmente a mineradora irá escolher o primeiro. Em terceiro lugar, lembra-se que o
único incentivo para desonerar a área em exploração é buscar um novo valor de outorga
por meio de nova licitação, isso porque não há interesse em que a mina fique desativada,
uma vez que é a sua exploração que garante emprego e impostos para o Estado.
Cabe uma pequena nota a respeito do prazo determinado em caso de autorização
de pesquisa. Apesar de não ser o modelo que está sendo proposto no PL em análise,
quando o título minerário é dividido para as fases de pesquisa e mineração, o limite
temporal é desejável, uma vez que garante (i) maior segurança jurídica ao minerador, já
que, pelo modelo atualmente vigente o título é precário (autorização); e (ii) incentivo para
que o minerador realize as pesquisas e não utilize o título minerário para fazer meramente
especulação, como visto no Capítulo 1. Observa-se, no entanto, que para que o incentivo
consiga os efeitos desejáveis, uma fiscalização regular é necessária.
Enquanto ainda em lavra, o PL estipula que uma determinada área que já possua
título minerário228 pode ser explorada por mais de dois agentes, caso exista mais de um
minério com aproveitamento técnico viável. Nesse caso, cabe ao Poder Concedente

228

PL 5.807/2013. Art. 17. O poder concedente poderá autorizar, mediante requerimento do interessado, o
aproveitamento dos minérios de que tratam os §§ 3º e 4º do Art. 4º, por meio de celebração de termo de
adesão, observado o disposto em regulamento. § 1º O termo de adesão conterá as regras aplicáveis ao
aproveitamento mineral, os direitos e as obrigações do seu titular, e terá prazo de até dez anos, prorrogável
sucessivamente, conforme regulamento. § 2º Não serão aceitos requerimentos de autorização relativos a
áreas oneradas por outros direitos minerários, exceto nas hipóteses em que for tecnicamente viável a
coexistência de dois aproveitamentos minerais, observado o disposto no art. 21 e obedecidas as condições
estabelecidas pelo poder concedente. § 3º A competência para expedição da autorização poderá ser delegada
aos entes federados, observados os critérios e condições estabelecidos pelo poder concedente.
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estipular as condições para a exploração do bem. Não há, no projeto de lei, qualquer
referência à consulta ao primeiro titular do direito minerário.
Como já exposto no Capítulo 2, ao atribuir a mesma poligonal a dois agentes
distintos, há maior dificuldade em fiscalizar a origem dos passivos ambientais, o que,
dado os elevados custos de manutenção da regulação ambiental e dos valores imputados
ao concessionário em caso de dano ambiental, gera incentivos ao concessionário para
despender menos com prevenção.
Por isso, tal determinação deve ser analisada por uma AIR antes de implementada
e mantida apenas se comprovado que os ganhos pecuniários e sociais com a exploração
de dois minérios em uma mesma área sejam superiores à perda com a prevenção
ambiental.
Outro ponto que chama a atenção do espectro regulatório diz respeito à revogação
da concessão a qualquer tempo em caso de relevante interesse nacional229, sendo atribuído
ao concessionário o direito à indenização. No entanto, a indenização no "valor do
investimento comprovadamente realizado" desconsidera o custo de oportunidade do
concessionário ao pesquisar diversas outras minas e não obter êxito. Não fica claro se o
que será indenizado são os custos diretos da atividade (mobilização e desmobilização de
maquinário) ou toda a infraestrutura que precisou ser montada para que a atividade fosse
possível (construção de moradias para os trabalhadores, sistema de transporte do minério
- ferrovias ou minerodutos -, indústria de beneficiamento do bem mineral, estrutura
portuária para exportação e outros).
Dessa forma, o modelo de outorga previsto no PL apresenta três problemas
maiores: (i) o bloqueio discricionário de áreas consideradas estratégicas que as licitações
acarretam; (ii) a dificuldade em lidar com o desconhecimento geológico do país que (ii.a)
ou irá acarretar o aumento substancial de gastos públicos com o setor, pois será preciso
realizar as pesquisas, (ii.b) ou arcar com o risco de ter uma licitação deserta por não
comprovar o potencial econômico da área; e (ii) a dificuldade adicional criada às junior
companies para entrar no mercado, o que diminui o número de players e prejudica a
competitividade. Já algumas determinações contratuais também são aptas a comprometer
229

PL 5.807/2013. Art. 20. Em caso de relevante interesse nacional, mediante ato motivado e assegurada a
ampla defesa, o poder concedente poderá suspender ou revogar as concessões e autorizações de direitos
minerários. Parágrafo único. Revogado o direito minerário, seu titular será indenizado em valor equivalente
ao investimento comprovadamente realizado e não depreciado ou amortizado.
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a atratividade do setor, tendo como principais falhas identificadas: (i) o prazo determinado
para realizar a exploração; (ii) a outorga da área para mais de um agente; e (iii) a
revogação a qualquer tempo em caso de interesse nacional, sem que haja critérios de
indenização bem definidos.

3.2.

Modelo de Regulação menos interventiva (o Substitutivo ao PL 5.807/2013)
O substitutivo foi elaborado pela Comissão Especial destinada a proferir parecer

sobre o projeto de lei nº 37/11, primeiro projeto de lei destinado a alterar o Código de
Minas. A essa proposta normativa estão apensados outros projetos de lei, dentre eles o do
Poder Executivo discutido acima. A proposta do substitutivo foi assinada pelo Deputado
Leonardo Quintão, mas recebeu colaboração de advogados do setor230, além de opiniões
de bancadas parlamentares e da população através das audiências públicas.
O substitutivo tenta eliminar, principalmente, a discricionariedade do Poder
Concedente sob os títulos minerários. Para tanto, logo no art. 1º é especificado que a
União e a ANM possuem competência para organizar a exploração da atividade, no
sentido de regulá-la, discipliná-la e fiscalizá-la. Dessa forma, a União, que no PL nº 5807
possui amplos poderes para determinar o início do processo de concessão da atividade,
volta a atuar como planejadora setorial e a ANM como agente regulador e não
determinante da exploração.
Além disso, apesar do substitutivo conservar o disposto no PL nº 5.807/2013 no
que se refere às áreas estratégicas231 serem outorgadas mediante licitação e constituírem
regra geral, essa só irá ocorrer em áreas caracterizadas pela existência de recursos ou
reservas minerais232. Para todas as demais áreas, o mecanismo de outorga permanece
como está, ou seja, concessão precedida de autorização de pesquisa233.

230

BBC Brasil. Novo código da mineração é escrito em computador de advogado de
mineradorashttp://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151202_escritorio_mineradoras_codigo_m
ineracao_rs. Acessado em 07 de dezembro de 2015.
231
Substitutivo. Art. 8º, § 1º Ato do Poder Executivo federal definirá a partir de proposta elaborada pelo
Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM, as áreas nas quais a concessão será precedida de licitação.
232
Substitutivo. Art. 8º, § 2º Somente as áreas caracterizadas pela existência de recursos ou reservas
minerais poderão ser objeto de concessão precedida de licitação.
233
Substitutivo. Art. 8º, § 3º Enquanto não houver a definição constante do § 1º, todas as concessões serão
precedidas de autorização de pesquisa, outorgada mediante requerimento do interessado, que assegurará,
atendidos os requisitos desta Lei, a obtenção da concessão de lavra.
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Com essa nova disposição, dois antigos institutos retornam: (i) o direito de
preferência, uma vez que não será necessário ter a chamada pública; e (ii) a ausência de
bloqueio das áreas estratégicas, já que as áreas em que a licitação irá ocorrer só é
determinada (ii.1) depois que já houver informações que garantam a existência do
potencial mineral da área; e (ii.2) a informação seja divulgada a ponto de todos saberem
a respeito de tal existência.
As fases voltam a ser separadas, sendo necessária autorização para pesquisa e
concessão para lavra, o que, como visto estimula a entrada de novos entrantes, já que se
criam mercados distintos para ambos.
Para evitar a obtenção e manutenção de títulos minerários de pesquisa sem que
essas ocorram, a autorização de pesquisa, além de ser por prazo determinado de no
máximo seis anos234, deverá possuir um programa exploratório mínimo235. Observe que,
não obstante as exigências, todas as obrigações para evitar a especulação permanecem
sendo do tipo comando e controle, de modo que só serão efetivas no caso de fiscalização
pelo Poder Concedente. Dessa forma, construir uma instituição forte e com bom aparato
técnico e financeiro mostra-se importante.
O substitutivo cria também uma hipótese em que a autorização de pesquisa pode
ser negada: caso o Poder Concedente possua interesse em realizar as pesquisas da área
para fins de licitação236. Não obstante a margem concedida em lei para a denegação, essa
deverá cumprir a finalidade pretendida que seria realizar as pesquisas na área. Caso o
poder Concedente não dê início às mesmas em até 6 meses a área será considerada livre,
234

Substitutivo. Art. 25. O prazo da autorização de pesquisa será de no máximo seis anos. § 1º A contagem
do prazo de pesquisa poderá ser suspensa por período determinado, desde que o interessado prove a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do regulamento. § 2º A suspensão referida no
parágrafo anterior exigirá a publicação no Diário Oficial da União da decisão fundamentada. § 3º Encerrado
o prazo de pesquisa, apresentar-se-á relatório que demonstre a existência ou não de recursos, nas condições
estipuladas pela ANM, sob pena de caducidade do direito à concessão e aplicação de multa de cem vezes
o valor da Taxa de Fiscalização prevista no Anexo I desta Lei.
§ 4º O prazo para aprovação do relatório de pesquisa não poderá ser superior a cento e oitenta dias contados
da data do protocolo de entrega junto à ANM. § 5º Decorrido o prazo referido no parágrafo anterior sem
manifestação expressa da ANM, ter-se-á como tacitamente aprovado o relatório de pesquisa apresentado,
iniciando-se a contagem do prazo para apresentação do plano de aproveitamento econômico.
235
Substitutivo. Art. 22. O Poder Concedente autorizará a realização de pesquisa mineral, considerando:
(...) III - a qualidade do programa exploratório mínimo.
236
Substitutivo.Art. 22, § 4º O Poder Concedente poderá negar a autorização de pesquisa em área na qual
pretenda realizar pesquisa mineral para fins de futura licitação. § 5º Caso a autorização de pesquisa seja
negada com base no parágrafo anterior e os trabalhos de pesquisa mineral para fins de futura licitação não
sejam iniciados pelo Poder Público em seis meses, aplicar-se- á à área o disposto no art. 15 desta Lei,
assegurando-se, por dez dias a partir da data em que a área voltar a ser considerada livre, exclusividade para
realização de novo requerimento ao interessado que a requerera anteriormente.
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sendo assegurado ao antigo requerente a exclusividade de requerer a área novamente pelo
prazo de 10 dias.
O dispositivo está bem construído para evitar a utilização discricionária de decisão
denegatória pelo Poder Concedente. No entanto, o que se percebe é o estímulo à pesquisa
imediatamente, o que em si, não é ruim, pois realizar o reconhecimento geológico pode
ser feito a qualquer tempo e quanto mais célere for, menor a assimetria de informação,
desde que a ANM publicize tais informações.
Ocorre que, uma vez descoberta jazida com potencial econômico, a concessão de
lavra será outorgada. Dessa forma, o estímulo da regulação seria realizar a exploração
imediata do potencial mineral do país, uma escolha possível desde que informada.
A concessão de lavra passaria a ter dois modelos de outorga: a licitação para as
áreas cuja pesquisa foi realizada pela ANM ou as áreas em disponibilidade (como já
ocorre no atual Código) e mediante aprovação expressa ou tácita do plano de
aproveitamento econômico apresentado pelo titular da pesquisa. No segundo caso, estáse prevendo uma hipótese de dispensa de licitação237, o que, na prática já é o que ocorre
na atualidade, apesar de não existir a previsão legal para tanto.
A licitação ocorrerá nos moldes da Lei nº 12.462, regime diferenciado de
contratações, e poderá ser solicitada por qualquer das partes interessadas 238. Os critérios
mantêm-se os mesmos do projeto de lei nº 5.807/2013 e o edital deverá prever239, dentre
outros dispositivos, as garantias a serem apresentadas pelo licitante, a possibilidade de

237

Substitutivo. Art. 33. Será assegurado ao titular da autorização de pesquisa o direito de celebração do
contrato de concessão, dispensada a licitação.
238
Substitutivo. Art. 30, §2º § 2º A abertura de procedimento licitatório para a concessão do aproveitamento
mineral em determinado bloco poderá ser solicitada ao Poder Concedente por qualquer interessado, na
forma do regulamento.
239
Substitutivo. Art. 30. Aplica-se o disposto na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, às licitações de que
trata esta Lei. § 1º O edital da licitação será acompanhado da minuta básica do contrato de concessão e
disporá sobre: I - o bloco objeto da concessão; II - o prazo máximo para a duração da fase de pesquisa e o
programa exploratório mínimo; III - os critérios de julgamento da licitação; IV - as regras e as fases da
licitação; V - as regras aplicáveis para a participação de sociedades em consórcio; VI - as regras aplicáveis
para a participação de sociedades estrangeiras, isoladamente ou em consórcio; VII - a relação de
documentos exigidos e os critérios de habilitação técnica, jurídica, econômico-financeira e fiscal dos
licitantes; VIII - as garantias a serem apresentadas pelo licitante; IX - o prazo, o local e o horário em que
serão fornecidos aos licitantes os dados, estudos e demais elementos necessários à elaboração das propostas;
X - o local, o horário e a forma para apresentação das propostas; XI - a exigência mínima de conteúdo local;
XII - a obrigatoriedade de observância das normas ambientais vigentes; e XIII - a possibilidade de reunir
várias concessões que estejam em áreas de um mesmo jazimento ou zona mineralizada em uma só unidade
de mineração, podendo o concessionário concentrar suas atividades de lavra em uma ou algumas das
concessões agrupadas.
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formação de consórcio, a possibilidade de reunir várias concessões que estejam em áreas
de um mesmo jazimento ou zona mineralizada em uma só unidade de mineração e sobre
o conteúdo local. Esse último requisito é utilizado no setor de petróleo e gás e possui
enormes discussões quanto à oneração que implica à atividade. Trata-se de um percentual
de trabalho advindo da localidade onde a atividade minerária está inserida, de modo a
estimular a capacitação da comunidade local e geração de renda na localidade.
O contrato de concessão resultante de procedimento licitatório irá prever, entre
outros dispositivos, sobre o prazo máximo para a realização da fase de pesquisa e o
programa exploratório mínimo240. Como o prazo para a exploração é indeterminado241, a
existência de tal prazo para pesquisa evita com que o minerador apenas possua o título
minerário, mas não realize qualquer atividade de pesquisa ou lavra no mesmo.
Observe-se que, além das áreas determinadas pelo CNPM, serão precedidas de
licitação as áreas em disponibilidade, tal como já ocorre pelo atual Código de Minas. No
entanto, o substitutivo inova ao determinar que, caso a área não seja licitada em até 180
dias242, essa será considerada livre e a obtenção do título minerário voltará a ocorrer
respeitando o direito de preferência.
De maneira distinta é tratada também a área que foi devolvida sem estudo
adequado. Essa será considerada livre em 15 dias contados da publicação. Tal
modificação mostra-se adequada, uma vez que o processo licitatório exige que haja
conhecimento geológico disponível. Dessa forma, desburocratizar a concessão da área
para pesquisa implica em diminuir os custos de o particular solicitá-la e realizar as
pesquisas necessárias para dar início à exploração. Não há, no entanto, regramento quanto
a licitação deserta.

240

Substitutivo. Art. 32, IV e V Art. 32. O contrato de concessão assinado com o vencedor do procedimento
licitatório disporá sobre as fases de pesquisa e de lavra e conterá, no mínimo, as seguintes cláusulas: (...)
IV - o prazo máximo de duração da fase de pesquisa e o programa exploratório mínimo; V - o plano de
aproveitamento econômico e os critérios para sua revisão.
241
Substitutivo. Art. 11, I. Art. 11 O Poder Concedente estabelecerá os procedimentos para a outorga dos
direitos reais de autorização de pesquisa mineral, autorização para aproveitamento de recursos minerais e
de concessão, cuja celebração do contrato será precedida ou não de licitação. § 1º Serão objeto de licitação:
I - em prazo indeterminado, as áreas atualmente detidas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
- CPRM; II - no prazo de seis anos, as áreas consideradas em disponibilidade, nos termos dos arts. 26 e 32
do Decreto-Lei nº 227/67 e para as quais não tenha havido a apresentação de propostas de interessados.
242
Substitutivo. Art. 15, § 1ºAs áreas referidas no caput que sejam caracterizadas pela existência de recursos
ou reservas deverão ser licitadas em até cento e oitenta dias contados da publicação, na qual deverá constar
a indicação dessa qualidade das respectivas áreas.
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A licitação, no entanto, não é o único meio de obter concessão de lavra. Após
finalizada a pesquisa, o minerador irá apresentar o relatório à ANM que terá o prazo de
180 dias para analisa-lo243. Em sendo aprovado, o titular da autorização de pesquisa tornase concessionário de lavra. As obrigações contratuais são muito similares às atribuídas
após a licitação.
Observa-se, portanto, que o substitutivo busca retirar a discricionariedade
atribuída ao Poder Concedente no PL nº 3.807/2013 e estruturar uma regulação que
permita a competição quando essa for viável, pois há informações geológicas disponíveis,
e que não paralise a atividade devido à ausência de pesquisas realizadas pelo Estado.
No entanto, se o intuito do PL era proteger determinadas áreas que considera
estratégicas e somente licitá-las quando possuísse interesse, o substitutivo dificulta tal
conduta, uma vez que atribui prazo ao Poder Concedente para realizar suas pesquisas e
licitar as áreas. Pela redação atual, caso haja interesse das empresas mineradoras, todas
as áreas podem ser alvo de exploração, não tendo o Poder Concedente controle sob o
período em que a lavra irá ocorrer.

3.3.

Uma terceira via: intervenção moderada
Não obstante esses terem sido os dois modelos regulatórios em discussão no

Congresso, outro modelo regulatório pode ser pensado e sugere-se a sua análise de custoeficiência através de uma análise de impacto regulatório. Trata-se de um modelo no qual
haja a manutenção do direito de preferência através da autorização de pesquisa, mas que
a concessão do direito de lavra seja outorgada somente mediante licitação.
A modelagem, apesar de parecer contra intuitiva no começo, uma vez que retira
daquele que realizou a descoberta o direito de se apropriar dos benefícios econômicos
advindos da exploração da atividade, se justifica pela estrutura das empresas que atuam
no setor.
Como visto no Capítulo 2, existem, primordialmente, dois tipos de mineradoras:
as que possuem elevada tendência a assumir riscos, mas possuem baixo capital social, e

243

Substitutivo. Art. 35. A ANM terá o prazo de cento e oitenta dias para aprovar o plano de aproveitamento
econômico. Parágrafo único. Aprovado o plano de aproveitamento econômico ou transcorrido o prazo do
caput sem manifestação da ANM, o titular da autorização de pesquisa tornar-se-á concessionário de lavra,
tendo caráter meramente declaratório a assinatura do contrato de concessão a ser feita a posteriori
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as que possuem elevado patrimônio econômico, mas não desejam assumir tantos riscos.
Tendo em vista tal situação, acredita-se que, ao separar as fases da exploração mineral,
haja um potencial maior para atrair competidores, uma vez que a barreira financeira será
mitigada.
Além disso, ao iniciar o procedimento de licitação, pode-se levantar a hipótese de
que, dado o alcance das investidas do Estado, esse agente possui maiores condições de
atrair maiores investidores para a mesa, com o intuito de disputar a área. É possível que
uma grande mineradora com atuação primordial em um país como Austrália não possua
interesse em dar início a pesquisas em todos os países que possuem alguma relevância
mineral, mas se interesse em explorar uma jazida já descoberta. A divulgação de tal
informação é capaz de elevar o número de competidores por determinada poligonal.
Essa construção regulatória, no entanto, necessita de uma análise de impacto
regulatório para que possa ser implementada. Discussões importantes para o desenho do
modelo dependem dessas informações. É o caso da capacidade do Estado em atrair novos
agentes com os quais as junior companies não conseguiriam negociar sozinhas, ou então
a consequência de uma licitação deserta.
Acredita-se que em uma análise de impacto regulatório, na qual várias modelagens
devam ser apresentadas a fim de se avaliar seus custos e benefícios, tal possibilidade
deveria também ser considerado, uma vez que elimina as maiores dificuldades de ambos
os modelos anteriormente apresentados: a alocação do custo de pesquisa e a assimetria de
informações advinda da concentração de títulos minerários em um mesmo grupo
econômico que possui maiores conhecimentos geológicos do país.
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Considerações finais
O presente trabalho buscou analisar a capacidade do setor minerário para
implementar a concorrência na outorga do título minerário, seja na fase de pesquisa ou de
lavra, bem como sugerir qual o modelo de outorga que mitigaria ao máximo as falhas de
mercado reveladas no setor.
No primeiro capítulo entendeu-se a formação normativa do setor. A politica
mineral do governo era modificada conforme o intuito do Estado na época, que ficava
entre promover a exploração para majorar a arrecadação estatal, promover o
aproveitamento do minério para a industrialização do país e melhorar a balança comercial
ou diminuir a exploração com o fim de conservar o bem mineral para as gerações futuras.
Para contemplar cada uma das fases vividas pelo país, o minério já foi de
titularidade tanto do Estado (Coroa Portuguesa, Império, União) quanto do proprietário
do solo. Da mesma forma a exploração da atividade também passou por diversos
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momentos. Iniciou-se pela iniciativa privada na exploração do ouro em Minas Gerais, de
maneira ainda rudimentar devido a ausência de tecnologia.
Melhorou significativamente o nível de produção com a inserção de tecnologia
para a transformação do ferro em aço e foi nacionalizada e, posteriormente estatizada, no
Governo Vargas, seguindo as orientações ideológicas do governo, sendo como caso
paradigma a estatização da empresa Itabira Iron Ore Company que se transformaria em
Companhia Vale do Rio Doce.
No entanto, no governo militar voltou-se a utilizar a iniciativa privada como aliada
do setor, pois a mineração era vista pelo governo não somente como estratégica, mas
também um mecanismo de promoção do desenvolvimento Nesse período foram pensados
os primeiros planos setoriais que apresentavam o ideal de realizar o reconhecimento
geológico do país.
Após demonstrar que a política mineral foi amplamente modificada ao longo dos
anos no país, tendo como um dos principais preocupações a mitigação do
desconhecimento geológico, passou-se à analise da estrutura regulatória atual, na qual o
bem pertence à União, mas pode ter a exploração delegada à terceiros.
O Código de Minas de 1940, por sua vez, determina que o modelo de outorga a
autorização de pesquisa sucedida de concessão de lavra em caso de descoberta de mina
com potencial econômico e técnico. Tal modelo existe desde o Código de Minas de 1934,
ano no qual a Constituição reestabeleceu a dualidade de solo e subsolo e atribuiu à União
a titularidade do bem mineral.
Da mesma forma, foi apresentado o princípio da prioridade, que corresponde à
uma incentivo regulatório criado para que a empresa minerária assuma os elevados riscos
e custos da pesquisa mineral. Trata-se da atribuição do título minerário de pesquisa a um
único titular, aquele que primeiro solicitar a autorização. No entanto, levanta-se que tal
modelo privilegia as empresas que já atuam no mercado nacional e acaba contribuindo
para a manutenção do oligopólio existente.
Para evitar as falhas de mercado, controlar a delegação dos títulos minerários para
pesquisa e exploração da atividade minerária, cujo bem pertence à União, e fiscalizar o
título concedido, foi criado um aparato institucional que normativamente possui
completude.
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Cabe ao DNPM realizar a outorga do título de pesquisa, as fiscalizações e
aprovações dos relatórios, ao Ministério de Minas e Energia a outorga do titulo de lavra,
à CPRM os estudos geológicos e ao CETEM o desenvolvimento de tecnologia que
promova a verticalização da produção.
No entanto, a prática revelou uma série de falhas institucionais que ocorrem, em
sua maioria devido ao baixo efetivo do DNPM, o que o impossibilita de realizar todas as
fiscalizações necessárias para a condução da atividade e construção do banco de dados
do país.
Devido a essa deficiência, que no seu limite implica em uma impossibilidade de
enforcement, algumas empresas utilizaram o seu título minerário de pesquisa para realizar
especulações com áreas estratégias e dificultar ainda mais a entrada de competidores, fato
que importa no subaproveitamento dos recursos minerais e perdas em valores de outorga
caso houvesse uma competição pela área.

Uma vez exposto o panorama normativo com as suas deficiências, passou-se a
análise econômica do setor, de modo a buscar compreender o comportamento do agente
em caso de mudanças normativas.
Iniciou-se apresentando quais as implicações econômicas que a atividade, e
eventual subtração da mesma devido às mudanças regulatórias, podem ocasionar na
economia do país. Apresentou-se a problemática da doença holandesa, na qual se
entendeu que devido a diversidade da matriz econômica e ausência de evidencias que
comprovem a desindustrialização do país no período dos super ciclos das commodities, o
país não possui, até então motivos para temer a doença.
Não obstante o diagnóstico de aparente imunidade é necessário que medidas de
controle de câmbio e políticas de diminuição da dependência do setor sejam realizadas,
sendo possível, para tanto, a criação de um fundo soberano que invista na diversificação
da atividade econômica e melhoria de capacidades estruturais, como saúde, educação,
infraestrutura e instituições.
O fortalecimento das instituições mostrou ser a palavra chave para controlar
também a dependência política do setor. Mais uma vez foi demonstrado que, em razão da
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matriz econômica diversificada, o país não possui dependência política do setor, o que
possibilita ao mesmo realizar medidas regulatórias que desagradem os oligopolistas em
prol da inserção de competitividade setorial.
Se, por um lado o país tem condições de modificar as regras do jogo para permitir
uma concorrência maior, do outro, modificações regulatórias mostram-se necessárias,
como é apontado no capítulo 2.4.
Ciente de tal necessidade, parte-se para o estudo dos custos incorridos na atividade
em cada uma das suas fases, pesquisa e lavra. Como os estudos geológicos no país são
incipientes, o custo das pesquisas torna-se mais elevado, o que diminui o número de
potenciais entrantes na atividade e diminui os valores despendidos com pesquisa.
Na lavra apresentam-se os principais pontos de impacto da atividade que acabam
por encarece-la. Como exemplo cita-se a intervenção de instituições como o Ministério
Público ao longo do processo, ou a demora no licenciamento realizado pelo órgão
ambiental. Fatos decorrentes de problemas com múltiplos agentes.
Tendo sido compreendido os custos inerentes à atividade e os que podem ser
mitigados por uma regulação mais eficiente, analisa-se especificamente as falhas de
mercado do setor, sendo apontada como a principal a assimetria de informação entre os
concessionários.
Por fim, o terceiro capítulo foram analisados o projeto de lei nº 5807/2011 e o seu
substitutivo elabora por Comissão Especial. Chegou-se a conclusão de que, muito mais
do que as disposições específicas acerca do modelo de outorga, o que atribuiu grande
instabilidade setorial foi a discricionariedade atribuída aos mesmos e a desconfiança nas
instituições.
Não obstante tal análise, alguns modelos de outorga que mitigam a assimetria de
informações foram pensados nos modelos regulatórios apresentados.
Diante do trabalho realizado, conclui-se que há espaço para mudanças regulatórias
que permitam a inserção de maior competitividade no momento de outorga do título
minerário, desse que seja disponibilizado conhecimento geológico a ponto de atrair
licitantes. O desenvolvimento socioambiental também é possível através da inserção de
melhores práticas nas cláusulas contratuais que promovam o desenvolvimento local.
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Figure 19: Uncertainty Concerning the Administration, Interpretation
and Enforcement of Existing Regulations
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Figure 20: Uncertainty Concerning Environmental Regulations
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Figure 21: Regulatory Duplication and Inconsistencies
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Figure 22: Legal System
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Figure 23: Taxation Regime
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Figure 24: Uncertainty Concerning Disputed Land Claims
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Figure 25: Uncertainty Concerning Protected Areas
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Figure 26: Quality of Infrastructure
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Figure 27: Socioeconomic Agreements/ Community Development
Conditions
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Figure 28: Trade Barriers
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Figure 30: Labor Regulations/Employment Agreements and Labour
Militancy/Work Disruptions

Figure 29: Political Stability
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Figure 31: Geological Database
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Figure 32: Security
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Figure 33: Availability of Labor/Skills
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