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Mineração versus Óleo - Gás

Mina de Cu-Au de 

Sossego, Província

Mineral  de Carajás

(PA)



População mundial em 2022 = 8 bilhões

7 bilhões em 2010 

2 bilhões em 1958

A demanda por recursos minerais

> População mundial  > demandas de 

necessidades essenciais: transporte, 

comunicação, saúde, educação, energia e 

alimentação.

https://www.producer.com/livestock/the-hungry-planet/

Insumos necessários para atender as demandas da 

sociedade são derivados de metais e minerais 

extraídos e refinados pelas indústrias da mineração. 



A importância dos recursos minerais
Bens minerais fornecem os elementos (metais e não metais) essenciais para as necessidades das 

indústrias e da sociedade: estradas, materiais hospitalares,saúde, automóveis, energia, construção civil, 

eletrônicos, satélites, agricultura (fertilizantes), etc.



40 minerais/metais são utilizados na 

construção de um automóvel

A importância dos recursos minerais



O setor mineral e a transição energética

global

Dependência entre transição energética e indústria mineral

Um veículo movido a energia elétrica usa 6 vezes 

mais minerais que um automóvel a combustão. 

Um parque eólico offshore exige 13 vezes mais 

minerais que uma usina a gás natural do mesmo 

porte.



COMMODITIES MINERAIS NO BRAZIL

ANM (2019); IBRAM (2021)

72 commodities: 23 metais, 45 não 

metais, 4 bens energéticos



Metais correspondem a 80% do valor total da produção comercializadas: 

Fe, Al, Cu, Cr, Sn, Mn, Nb, Ni, Au, V and Zn = 99.6% do valor da produção de metais. 

(ANM 2019)

COMMODITIES MINERAIS NO BRAZIL



SGM/MME (2020)

Commodities minerais no Brasil: 

exportação vs. importação



Mineração: importância na economia

do Brasil



https://rue.bmz.de/es/publicaciones_actual/aktuelleMeldungen/2020/May/Upd

ate-Weltbank-CSM-Report/index.html

Demanda mundial crescente por bens 

minerais



https://www.miningglobal.com/operations/gifs-5-stages-mining-life-cycle

Pesquisa Mineral (8 – 10+ anos) Implementação do 
projeto

Produção
(10 – 30+ anos) 

Fechamento e reparação 
ambiental (2 – 4 anos) 

recursos reservas
Depósito 

mineral

O ciclo de vida de um projeto mineral

A continuidade no 

suprimento de bens 

minerais para atender à 

crescente demanda 

depende do êxito da 

PESQUISA MINERAL 

no início do ciclo de um 

projeto de mineração. 



O sucesso de projetos na pesquisa mineral tem

forte dependência no grau de conhecimento

geológico e disponibilidade de informações, 

principalmente em escala regional, da região dos 

prospectos em investigação. 

Essas informações são vitais para o modelamento

geológico, assim como orientativos na tomada de 

decisões para investimentos de continuidade da 

pesquisa nos prospectos investigados pela 

empresa.

Pesquisa mineral: alto investimento + 

risco elevado



MAPA DE DENSIDADE DE LICENÇAS DE PESQUISA

ADIMB (2019), créditos a Gustavo Mello (CPRM) e Mariana 

Ferreira (Consultora)

Aripuanã (Zn-Pb-Ag-Cu-Au) 

Cabaçal (Au-Cu-Ag) Nova Brasilândia (Zn-Pb-Cu-Ag)

Curaçá (Cu-Au) 

Tapajós Au-Cu(Pb-Zn)

Alta Floresta Au-Cu(Pb-Zn)



MAPA DE DENSIDADE DE LICENÇAS DE PESQUISA
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ADIMB (2019), créditos a Gustavo Mello (CPRM) e Mariana 

Ferreira (Consultora)



PESQUISA MINERAL NO BRASIL: DESAFIOS

Mapeamento geológico no Brasil: 60% na escala de 1:250.000; 26% na escala de 1:100.000; < 3% 

na escala de 1:50.000.

Restrições para mapeamento e atividades de pesquisa mineral e mineração em 48% do 

território nacional:  reservas naturais, reservas indígenas e áreas de fronteira (16%). Das 

áreas com produção mineral no País, 72% estão na Amazônia.



A descoberta de novos depósitos a grandes profundidades exige a 

aplicação de novas tecnologias e avanços no modelamento geológico.

Schodde (2017)

PESQUISA MINERAL NO BRASIL: DESAFIOS



Questões para reflexão

Conhecemos o real potencial mineral das 

províncias geológicas do Brasil? 

Este potencial justifica a baixa diversidade na 

produção de commodities minerais no Brasil?

Temos condições de alcançar patamares de player

mundial importante de multi-commodities minerais, 

a exemplo de Canadá e Austrália? 

Que ações devem ser tomadas para incrementar o 

conhecimento geológico das províncias minerais 

brasileiras?

Klein et al. 2018) 


