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Os órgãos de governo precisam ser mais proativos e superar a retenção
de processos de áreas de disponibilidade, no sentido de garantir
maiores oportunidades para investimenos.
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Apresentação

A Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM) realizou
este estudo em parceria com site Jazida.com, no qual traça um panorama
sobre o processo de disponibilidade de áreas, desde o extinto Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM e após a criação da Agência Nacional
de Mineração - ANM. Atualmente, são mais de 74.240 mil áreas que estão
aguardando licitação pública pela ANM.
O Jazida.com é uma startup de base tecnológica, brasileira, que automatiza
a gestão dos processos minerários e controla os prazos administrativos da
previstos na legislação, em uma plataforma integrada ao Google Maps. Com
tecnologia e algoritmos próprios, é possível se fazer análises a partir da
leitura dos dados do DOU e interfaces com informações públicas dos
sistemas da ANM.
Desta forma, neste estudo, levou-se em conta as informações dos processos
minerários que tiveram seus títulos vencidos, desistidos ou cancelados por
motivos diversos, sendo feitas análises sobre o passivo formado por esses
processos. Ao final, são apresentadas considerações no sentido da tomada
de decisão pelos órgãos de governo, permitindo que haja um maior
incremento na pesquisa mineral e na descoberta de novas jazidas em nosso
país e, consequentemente, no fortalecimento da mineração brasileira.
Para tanto, é apontada a necessidade de superação da retenção dos
processos de áreas em disponibilidade como a chave para destravar o
enorme gargalo que existe hoje no setor. Assim, ao demostrar a importância
do acesso às áreas em disponibilidade, esperamos estar contribuindo para o
avanço na atividade de mineração em nosso país.
Luís Maurício Ferraiuoli Azevedo
Presidente da ABPM
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1. Introdução

O trabalho aqui descrito foi realizado a partir de um levantamento efetuado
em julho de 2020 pelo site Jazida.com, por solicitação da ABPM, o qual
constatou que existem cerca de 190 mil processos ativos de direitos
minerários na base da ANM.
Por outro lado, desde dezembro de 2016, não havia publicação de editais de
disponibilidade. Foram mais de três anos e meio sem que fossem
disponibilizadas áreas em processos licitatórios para requerimentos de
direitos minerários que, de certa forma, já foram reveladores de algum
potencial geológico.
Anteriormente à Lei 9.414/1994, o Código de Mineração previa que quando
um título minerário decaísse por despacho do órgão regulador, a área ficava
livre 30 dias após a sua publicação no DOU. À época, era comum que se
formassem filas para acessar o protocolo. Com a referida Lei, praticamente
todas às áreas em que seus títulos perdessem a vigência destinaram-se à
disponibilidade.
Apenas as áreas com alvarás vencidos que não tivessem relatórios
apresentados, ficariam livres após a vigência do título, exatamente por não
haver decisão prolatada pelo então DNPM. Recentemente, com o Decreto
nº 9.406/2018 (novo Regulamento do Código de Mineração - RCM), mesmo
essas também passaram a ficar retidas para disponibilidade.
Também, anteriormente ao novo Regulamento do Código de Mineração
(RCM), o processo de julgamento de propostas nos editais de
disponibilidade era muito burocrático, gerando um acúmulo expressivo de
áreas retidas pela incapacidade do órgão regulador em dar cabo ao estoque
dessas áreas, que continuavam inacessíveis aos interessados, dependendose sempre de novos editais.
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Com o Decreto 9.406/2018 que instituiu o RCM atual, foi definida uma nova
regra dos editais de licitação para áreas em disponibilidade, simplificandose a burocracia e instituindo-se o processo de leilões precedidos de ofertas
públicas. Nesse novo RCM, já com a ANM criada, houve a previsão de que a
agência reguladora estabeleceria por resolução as condições para os novos
editais das áreas em disponibilidade.
A nova norma foi instituída em 4 de fevereiro de 2020, por meio da
Resolução nº 24/2020, definindo de forma simplificada como se daria o
procedimento, remetendo-se para os Editais o detalhamento, caso a caso. O
primeiro edital na nova modalidade, foi objeto da Consulta Pública ANM nº
02/2020, após o que o certame foi publicado em 4 de setembro, como Edital
nº 1/2020, em caráter piloto para testar a sistemática e seu sistema de
recebimento e processamento de propostas (SOPLE).
O Edital nº 1/2020 foi destinado a apenas 502 áreas para requerimentos de
pesquisa relacionados à minerais de agregados para a construção civil. No
formato em que foi publicado, poderia ser utilizado tanto para minerais de
agregados para construção civil, quanto para qualquer outra substância.
Por cautela, a ANM preferiu restringir à essas substâncias e a um número
considerado pequeno se comparado ao quantitativo existente de áreas
retidas para disponibilidade. Como o edital foi muito bem elaborado e o seu
sistema SOPLE muito consistente, para os próximos editais, poucos ajustes
se demandariam.
Dentro deste contexto, em termos metodológicos, o estudo visou analisar a
série histórica do conjunto dos processos represados, que, na ocasião do
levantamento (julho /2020), correspondiam a 70.951 áreas retidas para
disponibilidade.
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A hipótese adotada nesse estudo é que a morosidade do processo de
disponibilidade de áreas como vem sendo conduzido pode representar um
fator inibição da atração de investimentos pois, muitas das áreas
relacionadas aos dos ambientes geológicos mais favoráveis à descoberta de
jazidas estão retidas e inacessíveis. As ditas áreas livres na atualidade não
revelariam o mesmo potencial mineral que aquelas que foram, de algum
modo, objeto de interesse por títulos minerários.
A partir do levantamento realizado pelo Jazida.com, foi possível subdividir o
passivo das áreas não disponibilizadas entre os títulos que decaíram antes
da criação da ANM em dezembro de 2017, e aqueles processos que
perderam validade e se acumularam após a instalação da agência reguladora
para se ter uma noção do ritmo de decaimento.
Como muitas áreas decaíram em decorrência de renúncias de alvarás que
sequer iniciaram a pesquisa mineral ou que foram alvarás de pesquisa com
relatórios negativos, estima-se que a grande maioria das áreas retidas para
disponibilidade não devem possuir qualquer interesse mineral, ou seja,
tenderiam a não ter interessados quando postas em licitação.
É importantíssimo que se promova o acesso ao conhecimento do subsolo,
estimulando o desenvolvimento da pesquisa mineral em novas áreas,
elevando-se as quantidades das áreas em disponibilidades por edital como
fator de atratividade de investimentos para mineração brasileira. Se assim
não o for, o passivo de áreas só tenderá a aumentar e, cada vez mais, o
território brasileiro ficará inacessível.
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2. A disponibilidade de áreas na Legislação Minerária

O acesso a um título de direito minerário se inicia com o requerimento da
área de interesse, seja ele para obtenção do alvará de pesquisa que poderá
resultar na concessão de lavra, ou do registro de licença para materiais de
construção, rochas ornamentais e corretivo de solos, ou ainda da permissão
de lavra garimpeira. Para tanto, é necessário que a área de interesse esteja
livre, o que quer dizer que não tenha sido requerida anteriormente perante
a Agência Nacional de Mineração (ANM) por meio de requerimento
eletrônico visando a obtenção do respectivo título minerário.
Caso esse requerimento resulte na outorga do título, será assegurado ao
interessado o direito à respectiva atividade conforme disposto no Código de
Mineração (Decreto-Lei 227/1967). Entretanto, se por qualquer motivo, esse
direito vier a decair, a área permanecerá onerada em favor da ANM que
deverá colocá-la em disponibilidade para novos interessados por meio de
processo licitatório. A área, então, só voltaria a ficar livre se o certame
licitatório, for deserto, ou seja, se não houver interessado.
Até a publicação do Decreto nº 9.406/2018, que instituiu o novo
Regulamento do Código de Mineração, o processo de seleção da proposta
vencedora, nos editais de áreas postas em disponibilidades, seguia o critério
do melhor projeto técnico. Esse julgamento efetuado dessa forma, além de
revelar-se eivado de grande subjetividade, levando o certame muitas vezes
a judicializações, gerava um acúmulo de áreas retidas fato agravado pela
incapacidade do órgão regulador à época (DNPM) em dar vazão ao crescente
número de áreas decaídas, desistidas ou retomadas.
O Decreto nº 9.406/2018, dentre outras inovações trazidas à gestão mineral,
particularmente com a criação da ANM, estabeleceu no artigo 45 da
Subseção III, que o processo de disponibilidade de áreas deve ocorrer
seguindo critérios objetivos, e introduziu as figuras da oferta pública e do
leilão eletrônico.
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Com vistas a avaliar o potencial de atratividade da área desonerada, o artigo
46 do decreto define que a ANM poderá, a seu critério, submetê-la a oferta
pública prévia, conforme estabelecido em Resolução da própria Agência
reguladora.
Na oferta pública, que também ocorre de forma eletrônica, o participante
do certame manifesta o seu interesse pela área. Se houver apenas um
interessado, este obterá o direito de requerer a área sem precisar efetuar
qualquer lance, tão somente pagando o respectivo emolumento. Havendo
mais de uma manifestação de interesse, a área segue para o leilão
eletrônico.
A Resolução da ANM nº 24/2020 disciplinou o procedimento adotando o
maior valor financeiro ofertado como critério para seleção do vencedor,
conforme disposto no art. 2º, inciso VII da Lei nº 13.575/2017 e nos artigos
45 e 46 do Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018. Por quase quatro anos,
desde dezembro de 2016, não ocorria a publicação de Editais de licitação
para áreas em Disponibilidade.
Na verdade, são áreas a serem destinadas a possíveis direitos minerários
que, o fato de ter havido algum título incidente nesses polígonos revela, de
alguma forma, ter ocorrido possível análise ao menos superficial sobre o
eventual potencial mineral naquele contexto geológico. Esses ambientes,
certamente, seriam mais favoráveis do que as áreas livres ainda intocadas e
atualmente existentes.
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3. Das áreas em Disponibilidade
Levantamento realizado pelo site Jazida.com em julho/2020 por solicitação da
ABPM, foi constatado que existiam 198.712 processos ativos (100%) de
direitos minerários, dos quais são aproximadamente 125.765 processos
onerados (63,29%) pela iniciativa privada.
Desses processos, existem 76.129 títulos vigentes (36,31%), incluindo-se
Alvarás, Registros de Licença, Concessões de lavra e PLGs, além de 49.636
requerimentos de títulos minerários (24,97%) pendentes de análise.
Também, existiam 4.222 áreas colocadas em editais de disponibilidade
(2,12%), as quais ainda não tinham sido julgadas e havia, ainda, um
represamento de 70.951 processos (35,7%) aguardando o novo procedimento
licitatório de ofertas publicas.

Figura 1: Mapa dos processos constantes da base da ANM – Fonte: ANM

Ao se analisar o passivo das áreas retidas para disponibilidade até julho/2020,
constata-se que 41.700 decaíram antes da criação da ANM em dezembro de
2017, e 29.251 perderam validade após aquele mês.
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Figura 2: Processos que decaíram antes e após a criação da ANM

Das 70.951 áreas identificadas em julho/2020, constata-se que menos de
um terço (19.858) das áreas para disponibilidade foram desistidas ainda na
fase requerimentos, isto é, sem nenhum valor ou conhecimento geológico
agregado.
No universo dessas áreas estagnadas por falta de certame, constatou-se
que 6.975 processos (10%) se referem a áreas com prazos expirados, o que
significa que o minerador não reportou descoberta, ou porque não
pesquisou ou porque não encontrou algum depósito que permitisse
caracterizar a sua exequibilidade para a lavra.
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Figura 3: Processos desistidos na fase de requerimentos de pesquisa

Considerando-se o motivo de desoneração de 70.951 áreas pela iniciativa
privada, constata-se que, até julho/2020, foram 37.337 áreas renunciadas
(52,6%), ou seja, sem que tenha havido qualquer descoberta, quiçá
alguma pesquisa.
Registra-se ainda que são 11.769 cancelamentos de títulos (16,6%) e
14.897 requerimentos com indeferimento simples (20,1%) que marcaram
prioridade e, assim, tiveram a sua poligonal onerando a base da ANM.
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Figura 4: Mapa com os motivos da disponibilidade

Outro dado importante é que 2.338 processos decorrem de relatório final
positivo, perda do direito de requerer a lavra ou caducidade da concessão
de lavra.
Um fato que merece destaque é que, de 1988 até 2017, em 30 anos, foram
colocadas em disponibilidade, por meio de editais, 238.565 áreas. Dessas,
229.525 (96,21%) destinaram-se à pesquisa mineral e 9.040 (3,79%) para
lavra.
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Figura 5: Mapa das áreas em disponibilidade por desistência do titular

Considerando-se as áreas para pesquisa mineral, 211.695 (88,74%) não
tiveram interessados e tornaram-se áreas livres, 13.326 (5,59%) tiveram
apenas um proponente, 2.957 (1,24%) contaram com dois proponentes,
1.381 (0,58%) tiveram de 3 a 5 proponentes e 1.381 (0,58%) mais de 5
proponentes.
No caso da disponibilidade para lavra, das 9.040 áreas, 7.500 (82,96%) não
tiveram interessados, 1.009 (11,16%) contaram com um interessado, 334
(3,69%) tiveram dois interessados, 177 (1,95%) de três a cinco
proponentes e 20 áreas (0,22%) com mais de cinco interessados.
Analisando-se os dados sob o prisma do modelo oferta pública e leilão,
das áreas postas em editais de disponibilidade para pesquisa mineral e
lavra, em apenas 4.504 áreas (1,89%) e 531 áreas (0,22%),
respectivamente, contaram com mais de um interessado.
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Tabela abaixo revela os quantitativos dos concorrentes e os percentuais
correspondentes para as áreas colocadas para pesquisa mineral e para lavra, em
que são confirmadas as ordens de grandeza dos valores referidos.

Admitindo-se, por hipótese, que essa proporcionalidade se mantenha, estima-se
que das 70.951 áreas, 69.454 estariam sendo retidas sem a possibilidade de leilão,
ou seja haverá manifestação de interesse com mais de um interessado para algo
em torno de 1.350 (2%) áreas para Pesquisa mineral e cerca de 160 (6 %) áreas
para concessão de Lavra.
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Ao se analisar os bens minerais originalmente relacionados às áreas
oneradas que estão retidas para disponibilidade, constata-se uma
predominância de minerais metálicos no conjunto das áreas represadas por
inexistência de editais de disponibilidade.

Figura 6: Mapa dos processos classificados por grupo de substância requerida

Figura 7: Estatísticas sobre Editais de Disponibilidades de 1988 até 2017
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Subtraindo as áreas com restrição à mineração e as bacias sedimentares, admite-se
que boa parte das áreas favoráveis a descoberta de novas jazidas de minerais
metálicos (preciosos, ferrosos e metais básicos), minerais industriais já estão
oneradas ou retidas para disponibilidade.
Este aspecto, em especial, é muito crítico pois, mostra que há uma enormidade de
áreas potenciais para metálicos e que não estão acessíveis para pesquisa mineral e
suas descobertas, fato este que contribui para agravar a atratividade do setor e a
sua capacidade de geração de emprego e renda.
O Gráfico da Figura 8 abaixo mostra a distribuição em valores absolutos e relativos
do estoque de áreas retidas por tipo de substância, e comprova o destaque para os
bens minerais metálicos já referidos.
Nº ÁREAS EM DISPONIBILIDADE POR TIPO DE SUBSTÂNCIA

370; 1%
AGREGADOS

3099;
4%

AGUA

12134; 18%
DIVERSOS

12136; 18%

1158; 2%
FERTILIZANTES
GEMAS E PEDRAS PRECIOSAS
INDUSTRIAIS

5689; 8%
14609; 21%

METAIS FERROSOS
METAIS NÃO FERROSOS

7003; 10%

METAIS PRECIOSOS

8465; 12%

RECURSOS ENERGÉTICOS

2337; 3%
ROCHA ORNAMENTAL

1764; 3%

Figura 8: Distribuição do Número de áreas em disponibilidade por tipo de substância

Considerando-se as substâncias em que o Brasil é dependente, facultar o aceso a
áreas com potencialidade para tais substâncias se reveste como uma tarefa urgente,
com vistas redução desse impacto na balança comercial do país.

17

A Figura 9 abaixo revela quais são os principais bens minerais de que o país é
dependente, considerando a sazonalidade de cada período nos anos de 2019 e 2020,
sendo fundamental que se coloque em disponibilidade áreas com potenciais para a
descoberta de jazidas de Carvão, Cobre, Enxofre, Potássio, Rochas fosfáticas e zinco.

Figura 9: Evolução Trimestral das importações de bens minerais
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4. O Novo Modelo de Disponibilidade de áreas

Neste segundo semestre, a Agência Nacional de Mineração colocou em
disponibilidade, por meio de ofertas públicas seguido de leilão, 502 áreas como
Edital Piloto para testar o novo Portal eletrônico SOPLE. O fato representou um
esforço da ANM, reconhecido pelo setor, em que foi possível inaugurar novo
modelo licitatório.
Para os processos ofertados, houve manifestação de interesse para 185 áreas.
Esse número representa o sucesso desse novo modelo de ofertas, sem dúvidas, já
que no passado o número de manifestações de interesse não passava de 5%.
No entanto, há que se considerar que as manifestações de interesse ocorridas
nesse edital tendo representado um número significativamente extraordinário,
trata-se de áreas com baixo risco geológico.
Outro fator não menos importante é que nesses quase quatro anos, houve o
crescimento vegetativo acumulado da demanda por bens minerais agregados em
regiões metropolitanas e o processo de exaustão dos areais e pedreiras por não
haver reposição das reservas, sendo que a retenção dessas áreas sem editais por
tal período contribuiu para o represamento da demanda, visto que nos centros
consumidores, jazidas desses bens minerais estão cada vez mais escassas ou
distantes.
Na segunda fase do 1º Edital, segundo outro levantamento recente do Jazida.com,
constatou-se que 81 áreas tiveram mais de um interessado e foram para Leilão.
Nessa etapa, participaram apenas aqueles interessados que se manifestaram na
oferta pública, sendo que 11 áreas não tiveram qualquer lance.
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Figura 10: Resultados do Leilão do 1º Edital no Modelo de leilão
Fonte: Jazida.com

Como visto na Figura 10 acima, considerando-se todas as áreas arrematadas, a
expectativa de arrecadação é de cerca de R$ 2.000.000,00 sendo o maior lance foi
de R$ 602.000,00, seguido por R$ 201.678,000. Dos arrematadores, o campeão
levou 9 áreas, seguido por outro interessado que arrematou 5 áreas, dentre outros.
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5. Perspectivas para novos editais de disponibilidade

A empresa de mineração e o seu investidor, além de conviver com os riscos
inerentes à atividade, se depara adicionalmente com obstáculos como a retenção
de áreas por parte da própria ANM, somados a antigos fatores agravantes para o
seu negócio, a exemplo de: áreas de restrição, unidades de conservação, exigências
ambientas excessivas incluindo para barragens de rejeito, elevação das despesas
com CFEM, além do famigerado risco Brasil (câmbio volátil, crédito inacessível,
encargos trabalhistas excessivos, elevada carga tributária) e da grande burocracia
nos procedimentos relacionados às outorgas de títulos minerários.
O Edital de Disponibilidade ANM nº 01/2020, dirigido para minerais de agregados
para construção civil, foi muito bem feito e foi coroado de pleno êxito. Como os
procedimentos administrativos relacionados à disponibilidade de áreas para
pesquisa mineral (oferta pública e leilão) são semelhantes para qualquer tipo de
substância ou mesmo região geográfica, espera-se que a ANM agilize a colocação
em disponibilidade do número maior de áreas e para uma maior quantidade de
substâncias. Mas não se deve esperar que os percentuais de arrematação sejam
mantidos, pois certamente o certame anterior foi influenciado pelo ineditismo de
quase 4 anos sem ofertas.
Vale ressaltar ainda que empresas nacionais estão, inclusive, se
internacionalizando cada vez mais, diante da ausência de oportunidades no país,
ou seja, estamos perdendo capital nacional de investimentos em exploração
mineral para países concorrentes.
Para efeito de estimativa, se for considerada a arrecadação com a TAH,
contabilizando 49.636 requerimentos de alvarás não emitidos cada um com 1.000
ha em média, pagando-se R$3,12/ha por ano, são R$155 Milhões/ano que deixam
de ser recolhidos pela ANM. Se forem considerados 8% das 68.613 áreas em
disponibilidades represadas que poderiam tornar-se alvarás, seria, 5.489 áreas,
com 1.000 ha em média, pagando-se R$3,12/ha por ano, seriam mais R$ 17
Milhões/ano, que totalizariam cerca de: R$172 M /ano somente com TAH
recolhidos com alvarás represados.
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Fazendo-se uma ligeira simulação com relação à geração de empregos, admitindose que cada grupo de 50 áreas empregam 1 geólogo, 1 técnico em mineração e 5
trabalhadores, e inferindo a remuneração destes em: Geólogo (1): R$120,000/ano;
técnico (1): R$60.000/ano; Auxiliares (5) trab. (Salário Mínimo) R$ 72.000/ano;
totalizam de R$ 252.000,00 ano de remuneração não pagas .
O exemplo serve para demonstrar o potencial gerador que a pesquisa mineral
possui. Somando-se os conjuntos das 50 áreas de 1000 ha, ter-se-ia 500 km² ou
seja, 1.100 projetos, geradores de R$ 277milhões/ano com novos salários pagos, e
recolhimento de R$54 Milhões com encargos trabalhistas sobre a folha de
pagamentos (INSS, FGTS e PIS/COFINS). Desse exemplo, pode-se depreender que
se for cumprido devidamente o Código Mineração, haveria a possibilidade de se
empregar 1.102 geólogos, 1.102 técnicos, e 5.500 trabalhadores, atraindo-se R$2,7
Bilhão/ano de Investimento (uma vez que a média de overhead é 10% sobre o total
de investimentos nas empresas).

Figura 11: Pirâmide do Risco Mineral
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A pirâmide de evolução dos projetos de mineração é reveladora. De 1.000 áreas
relacionadas à projetos iniciais (Grass Roots Projects), 100 viram alvos de
exploração, 10 se tornam projetos desenvolvidos, mas apenas 1 se transforma
em uma mina em operação.
Isto significa que no Brasil em 2020, se fossem facultado o acesso às 68.613 (OF)
e às 49.636 (RP) que totalizariam 118.249 projetos básicos, (GRP – Grass Roots
Project), certamente ainda haveria um longo caminho a percorrer para se abrir
novas minas, mas estaríamos desobstruindo o principal gargalo para os
investimentos externos e internos.
Os dados históricos revelam que, no geral, 82% das áreas retidas para editais de
disponibilidade, stricto sensu, não devem possuir maior interesse mineral, ou
seja, tendem a ter valor zero, o que permite concluir que são prospectos que não
deverão ter interessados.
É importante destacar que, no modelo anterior, quando se realizavam certames
de disponibilidade de áreas sem ofertas públicas, os resultados revelavam, em
geral, que em cada Edital, 90% não apareciam interessados, em 8% ocorriam um
interessado e em apenas 2% se registravam mais de um participante.
Considerando que, em média, mil títulos por mês perdem a sua validade ou são
renunciados, mesmo com a publicação do 1º edital de disponibilidade de áreas
pela sistemática de oferta pública e leilão ocorrida neste semestre, o passivo de
áreas estagnadas poderá já ter atingido mais de 75 mil processos minerários em
fins de 2020.
É importante que a ANM, contudo, se mobilize e publique no menor prazo o
segundo edital com um número bem maior de áreas em ofertas públicas. Muitas
empresas, inclusive já aqui instaladas necessitam que sejam disponibilizadas
áreas para investir em pesquisa e, a retenção das áreas, desde 2016, tem sido
prejudicial para atrair esses investimentos para o Brasil.
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6. Considerações Finais.

A quarentena imposta pela pandemia do Covid-19, inicialmente, reduziu em
40% dos investimentos mundiais na economia e a mineração não foi
diferente. Os capitais represados estão voltando, principalmente com
redução global da taxa de juros, o que passa a exigir do Brasil uma guinada
no acesso a áreas de pesquisa, para tornar competitivo e se colocar na rota
dos investimentos em exploração mineral e na abertura de novas minas.
Com a redução da taxa de juros, o setor pode se tornar uma alternativa de
investimentos, mas, o caminho é complexo. Devendo começar por
proporcionar maior agilidade na emissão dos títulos e permitir a oferta do
maior número de áreas disponíveis, para a maior quantidade de substâncias,
no menor prazo possível, mesmo que muitas delas venham a se tornar áreas
livres posteriormente, o que não é ruim. Sem dúvidas que os melhores
prospectos serão arrematados e resultarão na descoberta de novas jazidas.
Os esforços da Diretoria Colegiada da ANM em superar os gargalos que
impedem a superação desses problemas naquilo que é de sua competência
são, sem dúvidas, meritórios, mas espera-se que esse colegiado seja ainda
mais agressivo. Há que se liberar uma quantidade maior de processos de
áreas em disponibilidade, que poderiam levar a descoberta de novas
jazidas.
Não restam dúvidas que a publicação de novos editais de disponibilidade irá
estimular a atração de investimento e aumentar a geração de empregos na
mineração, em particular, na pesquisa mineral, atividade fundamental para
a descoberta de jazidas. A retenção de áreas reduz a expectativa de
crescimento da produção mineral, alimentadora das cadeias produtivas,
geradora de emprego e renda.
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Do ponto de vista da sociedade, os prejuízos são inestimáveis, com grande
perda de arrecadação da Taxa Anual por Hectare (TAH) com os alvarás de
pesquisa, e da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), se
as minas já estivessem em atividade, além de afetar o desenvolvimento
industrial de base mineral.
Os editais de disponibilidade devem ser um fator de estímulo para o setor
mineral e não de atraso. É fundamental que se faculte o acesso ao
conhecimento do subsolo, fomentando-se o desenvolvimento de novos
prospectos minerais, acelerando-se as disponibilidades de áreas como fator
de atratividade de investimentos para mineração brasileira. Lembrando que
receita de leilões de áreas não é objetivo do setor mineral O objetivo, sim,
é a descoberta de jazidas e operação de novas minas.
Mas, como tornar as ofertas públicas e leilões ferramentas eficientes como
um fator de estímulo e que atenda aos empreendedores?
É necessária a publicação do maior número de áreas nos editais de
disponibilidade no menor prazo. Esta iniciativa irá evitar o crescimento do
passivo processual e estimular a atração de investimento e aumentar a
geração de empregos na mineração, em particular, na pesquisa mineral,
atividade essencial para a descoberta de jazidas, que faculta o acesso ao
conhecimento do subsolo.
Por fim, pode-se concluir que mantido o ritmo atual, mesmo com 5000 áreas
previstas para o segundo edital de ofertas públicas, e sendo publicados um
edital por semestre enquanto decaem cerca de 6.000 áreas em igual
período, a tendência do passivo é aumentar em 2000 áreas por ano e o
estoque continuar crescendo.

25

Portanto, pode-se concluir que, se decaem em média 12.000 áreas por ano,
para se conseguir zerar o passivo no médio prazo (cinco anos) que estaria
em cerca de 75 mil áreas, a ANM terá que disponibilizar áreas nos editais
em um número superior a 27.000 processos por ano.
Temos convicção que este é o objetivo da ANM para destravar os
investimentos no setor, tendo iniciado o novo procedimento com 502,
devem testar mais uma vez o sistema de ofertas públicas com 5.000 áreas e
esperamos que, ainda em 2021, alcancemos uma marca superior a 27.000
áreas/ano.

www.abpm.net.br
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