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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED

O ciclo da mineracao de scheelita ocorreu em nma regiSo do Nordeste que engloba parte dos
Estados do Rio Grande do Norte e Paraiba, comumente denominada de Provincia
Scheehtifera do Nordeste. Essa Provincia conrribuiu, por cinco decadas, com cerca de 95%
da producao nacional, dos quais aproximadamente 77% destinavani-.se a exportacao.

O ciclo da mineracfto de scheelita nessa regiao, que durou de 1942 a 1993, esta encerrado
atuabnente. Esta dissertacao anahsa esse ciclo, os fatores externos e internes que afetaram
sua evolucao e os impactos causados durante e apos seu encerramento, Ofimda atividade de
mineracao de scheelita foi consequincia da ccmbinacSo de precos baixos com a exaust&o das
minas.

St zyxwvutsrqponmlkjih

ABSTRACT

"Die scheelite mining cycle ocurred in a region of Northeast Brazil that includes part of the
States of Rio Grande do Norte and Paraiba, usually known as the Northeast Scheelite
Province. That province contributed, during five decades, with about 95 percent of the
Brazilian production, from which approximately 77 percent were exported.

The scheelite mining cycle, that lasted from 1942 to 1993, is over now. This dissertation
analyzes the cycle, the internal and externa) factors that affected its evolution, and the
impacts it caused during and after it was finished. The end of scheelite mining was a
consequence of a combination of low prices with depletion of the mines.

CAPiTULQ 1

INTRODUCAO

1.1 - APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A present© dissertaclo de mestrado na area de Fxonoraia Mineral fornece una visao sobre a
evolucao e os impactos socio-econdmicos causados pelo ciclo da imnerafio de scheelita,
rrrinerio de tungstenio extraido na Provincia Scheelitifera do Nordeste. A Provincia engloba
parte dos Estados do Rio Grande do Norte e Paraiba, e apresenta area aproximada de
20.000km Contudo, encontram-se no Estado do Rio Grande do Norte 90% das ocorrencias
2

detectadas por orglos govemamentais de pesquisa.

A abordagem

abrange o

desenvolvimento da mineracao de scheehta em mm ciclo que durou cinco decadas a parrir da
II Guerra Mundial. Durante esse periodo, a mineracao de scheelita foi intensamente afetada
pela instabilidade do preco do concentrado no mercado mternacionaL em grande parte
decorrente do comportamento da demanda mundial, com reflexes diretos na producSo
brasileira.

No intuito de avaliar o desenvolvimento do ciclo, o trabalho discorre sobre o histdrico da
industria de mineracao de scheelita do Nordeste, abrangendo as fases do initio, auge e

2
decadSiicia das atividades nrinekas na regiao do Serido, Esse histdrico mostra o carater
lieferogineo do setor, onde tanto a empresa de mineracao como o garimpeiro estio presentes,
formando o conjunio das atividades de rnineracao de tungst§nio na Provincia.

Para a analise das fases do ciclo da nhneracao de scheelita no Nordeste, necessitaram-se
subsidies relacionados a situacao economicc-financeira dos municipios e das empresas
mineradoras, alem do estado do mercado interno e externo do concentrado de scheelita e da
comftrmafio dos relates de pessoas que conviveram com a mineracao na regiao.

O trabalho conclui avaliando os impactos socio-econdmicos sentidos na Provincia findo o
ciclo de mineracao. Mostra tambem a perspectiva do surgrmento de um novo ciclo de
mineracao na regiao, atraves de 475 areas requeridas no Estado do Rio Grande do Norte e
mais de 200 areas no Estado da Paraiba pela CVRD para pesquLsa de ouro.

Para melhor abordagem do tema, os assuntos foram divididos nos capitulos abaixo:

- No capitulo 1 slo descritos os objetivos, justificativas e metodologias empregadas para a
elaboracao do trabalho de pesquisa. Slo especifieadas a localizaclo da regiao estudada, a
forma como foram coletados os dadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
in loco e expde-se, num breve historico, a
problematica a ser analisada no decorrer da dissertaflo. Nesse eapltolo slo apenas
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apontados os fatores que provocaram os impactos na Provincia, uma vez que serao objeto de
estudos detalhados em capitulos posteriores.

- No capttulo 2 e feita uma abordagem da conjuntura intemacional, com o proposito de
fornecer informacoes a respeito dos depositos e minerios de tungstenio existentes no mundo
e dos produtos derivados do concentrado do minerio. Sio destacadas as reservas e a analise
do mercado internacionai durante o periodo do ciclo da mineracao de scheelita no Brasil.

- No capitulo 3 e feita uma analise da conjuntura national, com destaque na regiSo que
sechou a producio brasileira de scheehta. O capitulo esboca o conteudo de alguns projetos
realizados por orgaos governamentais. Slo abordados aspectos da geologia e mineraliza^Ces
da Provintia Scheehtifera do Nordeste, suas reservas e recursos. Sio anahsadas as fases
caracteristicas do ciclo no mercado nacional atraves da demanda, producao e precos.

- O capitulo 4 e dedicado as empresas de mineracao de scheehta. Anahsa-se o desempenho
s6cio-econ6mico da industria de mineracao de scheelita na Provincia. O capitulo abrange
estudos relacionados as minas Brejui, Barra Verde, Boca de Laje, Bod6, Zangarelhas,
Maliacla dos Angicos, entre outras.

- O capital© 5 aborda os ciclos de minerac3o e o desenvolvimento susterrtavel nesse setor.
Trata dos fatores que provocaram os impactos, alem de analisar os proprios impactos socioecondmicos (positivos e negatives) causados pelo ciclo de mineracao de scheelita na regiao
do Seridd. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - OBJETIVOS

A presente dissertacSo tern por objetivos: (1) fazer um resgate hist6rico do ciclo da
ittiiieraflo de scheelita na Provincia Scheelitifera do Nordeste; (2) fazer um estudo dos
fatores que levaram ao declinio as atividades mineiras, (3) anahsar os impactos socioecondmicos que o ciclo causou a regiao do Serid6 e; (4) avaliar as politicas adotadas durante
o ciclo, tanto pelo govern© como pelas empresas de mineracao.

1.3 - JUSTIFICATIVAS

A Provincia Scheelitifera do Nordeste foi, por cinco decadas, palco de uma atividade mineira
que a tomou conhecida mundialmente. Ate o final do ciclo da mineracao de scheehta, a
regiao contribuia com 95% de toda a producao nacional e abastecia quase todo o mercado
intemo com o concentrado do minerio, salvo pelos derivados que slo ate hqje importados.

5
O auge da mineracao scheelitifera na regiao acelerou o desenvolvimento, elevando o nivel
socio-econdmico dos trabalhadores e dos municipios mineiros. No entanto, diversos fatores,
em grande parte decorrentes da conjuntura international do mercado de scheehta, levaram a
mineracio na regiao a uma lenta e progressiva decadencia.

Com o estudo ora realizado, procura-se evidenciar a importancia da mmeraflo de scheelita,
tanto como suporte economico quanto como fator social para a regiao, e os impactos
causados pela paralisacfo total de todas as atividades de mineracao scheehtilera na
Provincia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 - METODOLOGIA APLICADA

1. Localizacio
A pesquisa envolveu todas as rninas de scheehta que tiveram importancia histdrica na
regiao. Slo estudadas, principalniente, as Minas Brejui, Barra Verde, Boca de Laje e a
ocorrencia de Zangarelhas, situadas no municipio de Currais Novos, e tambem as Minas
Bod6, Quixaba, Malhada dos Angicos e Malhada Vennelha, localizadas nos municipios de
Cerro Cora, Varzea, Santana do Seridd e Slo Jose do Sabugi, respectivamente.

6

2. Coleta de Dados
Foram coletados dados bibliograficos a respeito da producao, nivel de emprego direto e
indireto, exaustSo fisica e economica e situaclo econdmico-flnanceira das empresas de
mineracao, bem como dados a respeito do desenvolvimento socio-econdmico dos
municipios envolvidos nas atividades mineiras. Aiem disso, foram realizadas entrevistas
com pessoas que atuaram na mineracSo de scheelita, com o proposito de subsidiar e
verificar a veracidade dos dados bibliograficos. O periodo analisado abrangeu o ciclo da
iiuneracao de scheehta naquela regiao.

3. Desenvolvimento
Os assuntos, conceitos e criterios metodoldgicos que foram adotados na analise do ciclo de
mineracao de scheelita nos Estados do RN e PB, bem como a situaefto econonhco-financeira
em que encontram-se as principais empresas, sio descritos a seguir.

Inicialmente, foi desenvolvido um histdrico da mineracao de scheehta na Provincia
Scheelitifera do Nordeste. Neste contexto, foram abordados o inicio, o crescirnento e o
declinio das atividades mineiras na regiao, bem como os beneficios que os Estados do RN e
da PB, e principalmente o municipio de Currais Novos, auferiram atraves das atividades
mineiras.

7

Houve necessidade de uma analise dos mercados intemacional e national do concentrado de zyxwvutsrqponmlk
tungstenio - evolucao dos precos e producao - que serviu de suporte aos seguintes capitulos:
1. Capitulo 4, que analisa o desempenho das principais empresas do setor a partir da
decada de quarenta, epoca de initio e intensificacao dessas atividades no Brasil;
2. Capitulo 5, que analisa os impactos sotio-econonucos regionais.

As principais empresas foram selecionadas com base nos dados do Anuario Mineral
Brasileiro, usando como critenos as reservas, produclo e investimentos realizados. Apesar
de ser em pequeno numero na regiao, algumas delas desativavam e retomavam suas
atividades de acordo com a situacao de mercado. Assim, foi tambem analisada a situacfto
econdmica de cada uma dessas empresas irKiividuaknente.

A instabiiidade nos mercados interno e intemacional foi provocada por fatores tais como
atividades especulativas: aumento ou redu^So das liberacoes dos estoques estrategicos
governamentais; niveis crescentes ou decrescentes da demanda na indiistria do ago; periodos
de guerras; e pollticas de vendas da produgfto de concentrado da China. Essa instabiiidade
acarretou, em certos periodos, reducao drastica na producao e fechamento de minas por todo
o mundo. No Brasil, os efeitos foram intensificados na fase final do ciclo, pela recessao
econdmica e pelos efeitos da exanstio das jazidas. No municipio de Currais Novos, Estado
do RN, o problema tomou maior dimensao, ocorrendo estagnacao de ahvidades econdmicas,

s

quedazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
na quantidarje da rMo-de-obra empregada e diminuicao da circulacSo de recursos
monetarios. Por ser um municipio ha muito dependent© da atividade mineira, os impactos
economicos e socials oriundos do dechnio dessa atividade tiveram maior gravidade,
sobretudo pela reducao da participacao do IUM, hoje ICMS, na receita orcamentaria e do
total de pagamenlos efetuados pelas empresas produtoras no municipio. A analise dos
impactos ocorridos em Currais Novos e ilustrativa dos problemas encontrados nos demais
municipios onde a mineraclo foi uma atividade econdmica importante.

1.5 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Embora existam cerca de quinze minerais de tungstenio, apenas dois mostram-se
sigmficativos sob o ponto de vista econdmico: a wolframita ([Fe^InJWO/j, com 76% de
WO3 contido, e a scheehta (CaWO*), com 80% de WO3 contido. Os minerais de tungstenio
slo considerados raros na crosta terrestre por apresentarem um tear medio de apenas 1,3
ppm.

A wolframita fomece a maior parte do suprimento mundial de tungstenio. No entanto, no
Brasil a scheelita tern sido o mais importante mineral de tungstenio. Ocorre, principalmente,
na Provincia Scheelititera do Nordeste, que compreende parte dos Estados do RN e PB.

f
As aplicagSes do tungstenio estao baseadas em suas propriedadesfisicas,que asseguram sua

uhhzacao como material estrutural em setores que ¥lo desde a industria belica ate a
fabricasao de componentes empregados na industria espacial. O tungstenio e um mineral de
extrema dureza, elevada massa especifica (lf 3g/cm ) elevado ponto de fiisio (3.410°C),
3
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bom condutor de calor e eletricidade, resistente a abrasao e baixo coeficiente de expanslo
termica. A maior parte do consume mundial e decorrente da utilizacao de carboneto de
tungstenio nafebricacltode metal duro, destinado a ferramentas de corte rapido.

A base da comcrcializaglo do concentrado de tungstenio e a quantidade de WO3 contido nos
minerios. O valor comercializado e convertido para quantidade de W contido pelo fator
0,5755 . As negociacdes slo diretamente realizadas entre produtores, negociantes e
l

consumidores. Ate final de 1970, os precos eram publicados pelo LMB em shillings por
unidade de tonelada longa de WO3 contido. A partir daquela data, a cotacao passou a ser
feita em libras esterlinas por unidade de tonelada metrica. Atualmente, o preco e publicado
em USS/MOT-CIP nos portos europeus.

O conliecimento da existencia do tungstenio e desde 1546, quando referido nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
De Natura
Fossilum por G. Agricola e em 1556 no De Re Metallica, pelo mesmo autor. Em fins do

seculo XVII foi utihzado na China como corante de porcelanas e, em 1783, foi isolado como zyxwvutsrqponmlk

1

0,5755 = (WAVOj) x 72,57%WO}, oade 72,57% eoteor meeBo pcmderadb dos concentnrios de scheeKu do Nordeste.

10 zyxwvutsrqponmlkjihg

element© metallic© na Espanha, por Juan Jose e Fausto D'Elhuyar (Souza, 1957:3). Em
1895, teve inicio sua utiliz&clo industrial na preparacao de Mgas especiais com os elementos
niquel, cobalto, cromo e vanadio. A partir desse periodo, novas aplicacSes do tungstenio, no
que concerne a fabrieacao de ligas com outros metais, abriram perspectivas de maior
consume mundial.

O primeiro surto no abastecimento mundial de tungstenio ocorreu no periodo de 1914 a
1918, para atendimento das necessidades criadas pela I Guerra Mundial. A producao media
anual nesse periodo alcancou 22.400ton de concentrado de tungstenio, dada pela entrada no
mercado dos concentrados chineses e aumento da producao na America do Norte, America
do SuL Portugal e Japlo.

As necessidades da II Guerra Mundial fomentaram a utilizacab de ligas especiais, o que
provocou a duplicacao da producao mvmdial de tungstenio. A produgio media anual do
periodo de 1937 a 1945 foi de 38.000ton de concentrado. Em 1943, registrou-se o ponto
maximo da producfto mundial nesse periodo, alcancando mais de 60.000ton de concentrado
de tungstemo.

Em vista da I I Guerra Mundial, os governos brasileiro e norte-americano iniciaram as
primeiras investigacdes geoldgicas e minerais no Seridd, atraves de profissionais do DNPM
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e do USGS. Em 1940 foi autorizada a pesquisa dos depositos de Acari. No ai» segumie,
Joel Dantas identificoii ocorrtncias de tungst£nio em diversas localidades do Rio Grande do
Norte (Abreu, 1972). As pesquisas revelaram o carater promissor das ocorrentias
pesqiuaadas, confirmando a sua importancia em termos de reservas mundiais. A regiao foi
denominada Provincia Scheelitifera do Nordeste e abrange area de aproxirnadamente
20.000km , onde foram cadastradas 677 ocorrentias de scheelita e uma de wolframita.
2

A primeira metade da decada de 1940 foi marcada pelo aumento da demanda mundial do
concentrado de tungstenio por consequencia da II Guerra Mundial. O aumento da procura
elevou os precos no mercado intemacional, o que acarretou aumento progressivo da
producao brasileira. Ap6s a guerra, houve reversao desta situacao e, como consequencia, os
precos comecaram a cair e a produflo brasileira diminuiu ate 1949. Nessa decada
predominou a garimpagem na Provincia Scheehtifera do Nordeste. O minerio se encontrava
na superficie, o que tomava os custos de extracSo relativamente baixos.

No initio da decada de 1950, dezenove minas se encontravam numa epoca ou noutra em
atividade na regiao. Algumas tornaram-se mecanizadas e foram, por um periodo de tempo,
lavradas racionalmente. O periodo era propicio para a mineracao de scheelita no Pais, pois a
aita dos precos, motivada principalmente pela formacao dos estoques estrategia>s norteamericanos, acarretara um aumento da producSo mundial. A produflo brasileira estava em
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parte segura por contratos de longo prazo com o governo Twrte-americano e a. regiao da
Provincia expeiimeniava m a fase de desenvolvimento bastante substancial e animador
Houve a retomada das atividades em algumas minas e a volta de empregos a traballiadores
assalariados e dos garimpeiros da regiSo. Consequentemente, cresceu a circulacao de renda
nos municipios situados nas areas de influencia da implantacao das minas.

Essa situacao modificou-se na segunda metade da decada, em virtude do termino dos
contratos do programa de estoques estrategicos com os EUA e da abundant© oferta de
concentrados chineses. Os precos cairam vertiginosamente, o que provocou o fechamento de
minas por todo o mundo. No Brasil, alem da queda nos precos, a exaustao fisica foi outro
tator responsive! pelo fechamento de algumas minas na Provincia.

No initio da decada de 1960 houve ligeiro aumento da demanda mundial, o bastante para
provocar uma pequena recuperacao dos precos. No entanto, o prefo intemacional foi
novamente enfraquecido pelo aumento da oferta do concentrado de tungstenio. Os prefos
voltaram a cair, o que desestimulou a mineracao de scheelita no Brasil. Quase todos os
ehrvioes estavam extraidos e os trabalhos realizados a ceu aberto tomaram-se por demais
profundos para serem mantidos dentro dos recursos artesanais utilizados na garimpagem.
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Na segunda metade da decada de 1960 azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
demanda aumoilou, os pe^os feagiram, e cresceu
a pr«ll!§fe brasileim. AlglimaS iliMS da Piwineiarcabrimmon aumentaram a producao,
houve aumento da producao dos garimpeiros e aumento das exportacoes. Mesmo com o
aumento dos precos, algumas minas nio reabriram, pois ja se encontravam exauridas. No
fim da decada, iniciou-se o process© de estabilizacao do mercado atraves da venda de
concentrados provenientes do estoque estrategico norte-americano.

A decada de 1970foimarcada por tres fases: a primeira caracterizou-se pela elevaclo dos
precos no mercado intemacional e pelo aumento da producSo brasileira. A segunda fase foi
caracterizada por nova queda dos precos, resultante da retraclo do consumo industrial, e
pelas sucessivas quedas na producao brasileira. Essa reducSo da producao foi fortemente
influenciada pelo fechamento dos garimpos, o que ocasionou o desaparecimento de muitos
empregos e consequente xediifio da circulacao de renda na regiao. A terceira fase
caracterizou-se pela recuperacao do mercado intemacional, e progressiva elevacao dos
precos do concentrado de tungstenio. Nessa fase, os produtores brasileiros produziram em
plena capacidade.

Na decada de 1980 ocorreu a maior producao brasileira de concentrado de scheelita. O
aumento da producao contribuiu para aumentar o nivel da receita das minas que se
encontravam em operacSo. A partir da entrada no mercado intemacional de grande
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quantidade do produto chines, ocorreram sucessivas quedas dos precos e, consequentemente,
da producao brasileira.

Atuaknente, a Chma continua influenciando decisivaniente o mercado intemacional, tanto
em nivel de oferta como de preco, este ultimo tendendo a estabihdade em nivel baixo. Esse
fato levou varies paises a deixar de participar do mercado externo, causando impactos
economicos e sociais ao desativar sens parques produtores.

Com a queda nas exportacoes, a producSo nacional ficou cada vez mais restrita ao
aterKhmento do mercado interno. Porem, o mercado intemo sofreu intensa retraflo, dada a
situacao da economia brasileira. A industria metalurgica, principal consumidora do
concentrado de scheelita, tambem entrou em reeessao. Como resulted©, houve a queda da
demanda do produto por esta industria. Em 1994 e 1995 varias mudancas ocorreram na
economia brasileira, estabilizando diversos setores industrials. Esta reacao nao atingiu a
producao de scheehta, que continua paralisada, dado o fechamento das empresas
mineradoras da Provincia. A paralisacio da product© brasileira devera continuar, seja pela
grande oferta mundial que impossibilita uma reacao favoravel dos precos, ou pela exaustao
das reservas de tungstenio no Pais.

15 zyxwvutsrqponmlkjihg

A mineracao de scheelita atravessou as fases de juventude, maturidade, velhice e declinio, de
forma analoga ao que ocorre com o ciclo de utilizacao dos minerais (Braz, 1988).

O fechamento do ciclo, apos cinco decadas de atividade da mineracao de scheelita, ocorreu
como consequencia da exaustao fisica e econdmica das minas. A mineracao de scheelita no
Pais teve um initio marcado pelo desperditio na producao e mau aproveitamento das
jazidas. Algumas minas so passaram a ser lavradas racionalmente, com metodos e tecnicas
apropriados, apos anos de extracao por garimpagem. O metodo de garimpagem so era
interrompido quando a profundidade tornava-se fator de nSo-economicidade da kvra para os
garimpeiros. No entanto, o garim[x> e a niineracSo mecanizada conviveram juntos durante
todo o ciclo da mineracao de scheelita.

As principais rninas que operaram durante o ciclo atingiram o que se chama o limite

econSmico da lavra e, consequentemente, reserva economicamente explotavel. Com os zyxwvutsrqponmlkj
pteqm em haixa, as minas da Provincia encontram-se abandonadas por terem uitrapassado o
limite do aproveitamento economico. A retoma<ia das atividades mineiras na regilo e pouco
provavel pois, mesmo que ocorra elevacao no preco, as reservas slo bmitadas e ha
necessidade de realizacao de investimentos elevados para reativaflo da produ^lo onde isso
ainda for possivel.

CAFfTUU)!

CONJIMTIMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
INTERNACIONAL

2.1 - INTRGDU£&0

Apesar das mudancas estruturais ocomdas ao mundo com a 1 Guerra Mundial, somente
depots dn II Gverra e que Icon evidenciada uma profunda reordenacao do quadro mundial.
A evohicSo dos acontecimentos contribuiu para o esclarecimento das variacoes nos precos,
producdes e consumos mundiais por bens minerais, em especial, o tungstenio.

Na primeira metade deste seculo merecem destaque a depressio da industria do aco (1908) e
a I Guerra Mundial (1914 a 1918). quando ocorreram oscilacdes acentuadas na producao
mundial de concentrado de tungstenio. O apice conseguido nesse periodo foi de 22.400ton
de concentrado de tungstemo, um numerorelativamentebaixo devido as restritas aplieafdes
do bem mineral na industria. A producao se concentrava nos paises desenvolvidos, que
realizavam o aproveitamento dos recursos em paises do Terceiro Mundo apenas quando
necessitavam complementar o suprimento de insumos para suas bases industrials,
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Apos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II Guerra Mundial teve inicio o processo da recoristracao europeia ocidental C
japonesa, a foimiflo de um bloco de paises ceifataieiite jlanilcados e as constantes
guerras localizadas, movimentos revohicionaiios e anticoloniais, que contribuiram para as
constantes variacdes na demanda, nos precos e na producao mundial de concentrado de
tungstenio.

O fen. da Guerra Fria constituiu-se num marco no processo de mudancas geopoliticas e
geoeconomicas que possibilitaram a formacao de blocos economicos - UniSo Europeia
(Europa Ocidental), Nafta (America do Norte), Mercosul (BrasU, Argentina, Chile e
Uruguai, na America do Sul) e mais de 50 acordos de livre comercio em gestaf lo em todo o
planeta - que culminaram na globalizaflo do mercado mundial (Montenegro, 1994).

Com relacao ao tungstenio, este processo vem beneticiando varios paises, prmcipalmente a
China, que voltou grande parte de sua oferta. tanto de concentrado como de produtos
intennediarios, para os paises ocidentais, a baixos precos. A politica cliinesa invkbilizoii,
parcial ou totaimente, a producio em muitos paises desenvolvidos, que passaram a depender
de produtos importados para atendimento de sua demanda.
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2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- MINERIOS E GUTRAS PONTES BE TUNGSTENIO

Os minerios de tungstenio economicamente comercializaveis sao a wolframita (tungstato de
ferro e manganes) e a scheelita (tungstato de calcic), que apresentam teores de 76% e 80%
de WO3,respectivamente.Os outros minerais de tungstenio, salvo raras excecSes (ferberita e
hubnerita), slo encontrados na namreza em pequenas quantidades, o que inviabili?a a
exploracao. As analises dos concentrados sio feitas apds concentracac- do minerio na usina
de beneficiamento e no porto de embarque, por exigSticia do cliente durante a fase de
conwrcializacao do produto.

Os minerios de tungstenio distribuem-se por todo o mundo (Figura 2.1). Na Oceania, a
Australia e a Nova Zelindia sao produtores de concentrados de scheehta e wolframita, sendo
a scheelita em maior proporeao. Na Asia, a Birmania (Mianmar) produz concentrados de
scheelita e wolframita nas mesmas proporcoes. A Republica Popular da China produz em
suas provincias, especialmente, concentrados de wolframita. A Coreia do Norte produz
concentrados de wolframita e a Coreia do Sul produz concentrados de scheelita. Hong Kong
e Tailandia produzem concentrados de wolframita. O Japao, a Malasia e a Turqma obtem
concentrados com eievados teores de scheehta e wolframita. Na Africa a Argelia e Marrocos
>

obtem concentrados de scheelita. Egito, Nigeria e Ruanda produzem concentrados de
wolframita. O Zaire e Uganda produzem concentrados de ferberita e o Zimbabwe e a Africa
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do Sill extraem mmerio.^ do scheelita e wolframita, Na Europa, a Espauha, Franca, Portugal
e Reino Unido produzem especialmente concentrados de wolframita. A Suecia obtem
concentrados de scheehta e, a ex-URSS, ate entfto maior produtor europeu, produzia
concentrados de hubnerita e scheelita em proporcoes igualitarias. Na America do Norte e
Central, o Canada, EUA e Mexico explotam, principahnente, a scheehta e Cuba produz
concentrados de ferberita. Na America do Sul, a Argentina e Bolivia produzem concentrados
de wolframita. Peru e Chile obtem concentrados de hubnerita e o Brasil extrai,

prmcipalmente, minerio de scheelita na Provincia Scheelitifera do Nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
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FIGURA 2.1: Principais Depositos Mundiais de Tungstenio e Distritos Mineiras.
PONTE: Bender, 1979zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
in: W i l % 1986:391.
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Muitos destes paises constituem-se em importantes produtores de concentrado de tungstenio.
Em decorrencia da oscilacao dos precos no mercado mtemacional, as empresas de
mimeracio aumentaram ou diminuiram suas producoes. Algumas vezes, a atividade rnineira
tornou-se inviavel, deixando fora do context© mundial alguns paises tradicionalmente
produtores, como recmtemente ocorreu com os EUA e Canada. As empresas de mineracao
b§q tern este tipo de preocupacao, uma vez que elas til© trabalham para obter lucro
da ChinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
como nas economias capitalistas. Alem disso, a China possui a maior parte das reservas e
participa do mercado com mais da metade da oferta mundial de concentrado de wolframita e
produtos derivados de tungstenio.

Existe uma constante peocupaflo com a instabiiidade do preco do tungstenio no mercado
mternacional. Essa instabiiidade do preco do concentrado de tungstenio levou pesquisadores
de varias partes do mundo a buscar avancos tecnologicos no intuito de encontrar outras
fontes de suprimento para este bem mineral.

A scheelita sintetica e o resultado de um tratarnento adicional ao concentrado, o que deixa o

hmqoo-se mio da scheehta
tungstato de calcio livre de indesejaveis indices de impurezas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
sintetica inuito mais para atender especificacOes de clientes do que como fonte diferenciada
de suprimento do tungstenio no mercado. E claro que os custos de producao da scheehta
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tecnoldgico.

Onto importante font© de suprimento de tungstenio e aquela obtida atraves da reciclagem de
sucatas de aco de alto teor, de ligas, de tungstenio metalico ou do tungstenio sob qualquer
outraforma,A obtencao do metal atraves de sucatas e hoje uma importanteformade se tear ©
metal. A sucata aglomerada ja responds por 25% do mercado de carboneto de tungstenio e
novas tecnicas pennitem elaborar um produto reciclado muito semelhante ao obtido a partir
do mineral virgem (.'Minerios, 1985). Em paises desenvolvidos existe uma consideravel
oferta de tungstenio proveniente de sucatas. No entanto, os dados sobre as quantidades
produzidas do metal sao incertos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 - PRODUTOS DERIVADOS DO CONCENTRADO DE TUNGSTENIO

A aplicacao industrial do tungstenio foi acentuada na segunda metade deste secuio. Ate
entao, o maior emprego do concentrado de tungstenio era no endurecimento do aco, atraves
da product© do aco tungstenic>-maiiganes temperavel ao ar. Varios trabalhos de pesquisa
foram realizados para descobrir novas aplicaciSes industriais do tungstenio. Essas
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descobertas levaram a propagacao diversos produtos derivados do concentrado de tungstenio
(Abreu, 1972).

A obtencao dos produtos derivados do concentrado de tungstenio obedece a tres estagios: a
mineracao e producao do concentrado, a fctmcacfo dos produtos intermediaries como
tungstenio em po, carboneto em pd, ferro-tungstemo e compostos quimicos como o APT,
acido tungstico, entre outros; e, atraves da raetalurgia dos mtermediarios, chega-se aos
produtos finais, que podem ser classificados como:
1. Ligas Ferrosas: a fabricacfo de ligas com adicio de ferro-tungstemo pode ser feita atraves
de sucatas com alto teor de tungstenio e scheelita de alto grau de pureza, podendo-se utilizar
tambem o po metalico. As hgas ferrosas concentram-se na siderurgia, onde prestam-se A
fabricacao de acos especiais (acos rapidos), utilizados na coofecflo de ferramentas para
usinagem. As hgas ferrosas de tungstenio classificam-se em:
1.1. Acos de classe A. com menos de 6,75% de tungstenio, com cromo (4,5%),
mohbdenio (ate 9,25%), vanadio (ate 2,35%), com ou sem cobalto, para ferramentas
de corte rapido,
12. Acos de classe B, em geral com 19% a 22% de tungstenio, 4,5% de cromo e
baixo teor dos elementos da categoria acima, para corte rapido;
1.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A90 S para trabalho a quente;
1.4. A90 S indeformaveis para matnzes;
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1.5. Acos para magnetos, nio mais fabricados atualmente.
2. Ligas Nlo-Ferrosas: varios tipos dessas ligas sio para aplieacao a alias temperaturas. Slo
utiiizadas emformade forjada,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
onde as ligas apresentam diversas tplcagoes, e em fonm de
fundido em suportes de fomos e laminas de motores.
3. Produtos Quimicos: slo utilizados na fabricacao de tintas, tecidos, vidros, ceramica entre
outros.
4. Tungstenio Metalico: aplicado na industria eletrica, eletrdnioa e automobilistica.
5. Carburetos: fabricados a partir do p6 de tungstenio metalico, empregados em operacoes
mecanicas de alta velocidade, entre outras.
6. Metal Duro: empregado para designer o carboneto de tungstenio sob forma de barras,
obtidas atraves da sinterizacao do po.

Os pds de tungstenio foram desenvolvidos para fabricac&o de pecas puras sob a forma de
fios, barras, fitas e folhas, utiiizadas para diversos fins industrials Os produtos finals se
destinam para diversos consumos setoriais. Os acos de classe A e B slo mais utilizados na
fabricacao de valvulas de exaustao em motores de avilo e 1 anurias de motor a jato.
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Em decorrencia da necessidade de qiiantificar as reservas dos minerais estrategicos, por zyxwvutsrqponml
voita de 1943 (II Guerra Mundial), os EUA criaram um sistema de ctassificacao de sens

minerios, Classificava-os em: minerio medido, minerio indicado e minerio inferido zyxwvutsrqponmlkji
{measured ore, indicated ore, inferred ore). Para definicao das reservas de acordo com esse
sistema, os EUA destinaram os estudos das jazidas de tungstenio ao USGS e USBM. O
sistema foi adotado posteriormente pela USAEC e pela industria de mineraclo em todo
mundo.

No entanto, as reservas mundiais vieram a ser estimadas apenas em 1954, em MTU de WO3
e em MTU de W contido. Ate entao, poucos paises forneciam dados estatisticos que
globalizassem as reservas mundiais. seja porque Mo conheciam com precislo suas reservas,
ou porque nlo tinham conformidade com a fonte e as datas de suas informafSes.

Em 1954, as reservas foram estimadas em 1.259.095MTU de tungstenio contido. Em 1960,
o reajuste das reservas anteriormente estimadas fez com que o said© de 1954 sofresse
reduclo de 43.953M1TJ, apresentando um total de 1.215.142MTU de tungstenio (Roy,
1972:50). Nesse periodo, a parucipacao dos paises centralmente planificados nas reservas

totals oscilava em torno de 76%, mesmo sem se conhecer dados mais precisos. Porem, a
China ja dominava o quadra mundial em termos de reservas.

Os dados de reservas mundiais medietas e indicadas de tungstenio slo apresentados no
Anexo 1 para algous anos. Os dados confomam o crescimento das reservas, apesar do
consumo crescente e erratico do concentrado no mercado mundial. Em 1970 as reservas
mundiais foram estimadas em 1.194.300ton de W contido, excluindo os EUA. Para o total
estimado, a China ja detinha 76% das reservas, evidenciando a grandeza de suas jazidas
naquele ano (Barboza, 1973). Contudo, as reservas continuaram aumentando na decada de
70 em consequencia da descoberta de novas jazidas, priricipalmente no Canada, Australia,
EUA e URSS. Alem dessas reservas, foi considerado o material do estoqae estrategico
norte-americano e a recuperacao de sucatas.
1

A China conseguiu manter o indice de participaflo das reservas mundiais num intervalo
entre 35% e 52%, mesmo com o crescente aumento de sua oferta no mercado intemacional,
no periodo analisado. A industria de mineracao dos EUA e Canada fecliou parcial ou
totalmente suas minas, mantendo a estabilidade de suas reservas. No Brasil, ao contrario do
que ocorreu na industria de mineracao de outros paises, as reservas vim decrescendo
juntamente com a producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

O escedente do estcxpe estrategico dos EUA foi recentemente esgotado.
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No context© global, as reservas aumentaram, passando de 1.259.095ton em 1954 para
W f l f l M o n Ja f

c o l l i em 1903 (Sumano Mmeral, i l l ) . 0 aiimento Jeveu-se,

principalmente, a pesquisa que levou a descoberta de novas jazidas em diversas localidades
do globo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 - PRINCIPAIS DEPOSITOS DE TUNGSTENIO DO MUNDO

Apesar do tungstenio estar em 56° lugar em abundancia, seus depositos estao espalbados
por varios pontos do mundo. Em alguns depositos, o tungstenio esta associado, em maior ou
menor quantidade, a minerais de cobre, estanho, bismuto, antimSnio, ou molibdenio, e e
recuperado como produto principal ou como coproduto ou subproduto.

Segundo Kcmhauser e Stafford (1978:7), os depositos se formam por sofucoes hidrotermais
onde o tungstenio fiea concentrado no fluido residual do magma cristalino como ion
tungstato, acido tungstico, ou tungstato de sodio, e pode ser precipitado era zonas de contato
nas paredes da rocha, usualmente como wolframita ou scheelita.
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Os depositos de scheelita enconirados aos escamitos ou tactitos - rochas formadas a alias
temperturas em reac,lo com rochas earbonatadas - slo as Jfe maior imporiancia economics,
sendo deste tipo cerca de 35% dos depositos mundiais de tungstenio.

Os principais depositos comerciais localizam-se nas Provincias de Kingsi, Kwangtung,
Hunan, Kwangsi e Fulkien, na China. As jazidas chinesas distinguem-se em ties tipos: (1)
filoes pegmatiticos; (2) jazidas de substituicao nas rochas grarriticc-grebenizadas; e (3)
tildes hidroterrnais. A woirhunita predomina sempre nos jazimentos chineses.

Existem outros paises onde sio encontrados importantes depositos, localizados em regides

de velhos cratons, tais como Australia, Canada, partes da Africa e Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV

2.5 - MERCADO MONDIAL

2.5.1 - ESTRUTURA DO MERCADO

O mercado intemacional de tungstemo apresenta caracteristicas distintas antes e depois do
fm da Guerra Fna entre os blocos capitalists e socialista. O primeiro periodo foi marcado
pela participacio de algumas firmas importantes que dirigiam o fluxo do comercio de
tungstenio no mercado mundial. Estas Somas comercializavam entre si e negociavam com o
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mesmo bloco consvjmidoT, olo existindo cotacoes em bolsas de mercadorias. A participacao

direta dos produtores como comerciantes limitava-se as poucas firmas que supnam grande
parte do mercado. O mercado contou, por um prolongado periodo, com a participiflo da
GSA, agenda norte-americana encarregada da admmistracio do estoque estrategico, como
comerciante convencional. No entanto, o Metal Trades foi o maior e mais conhecido
(trader) dos paises produtores, seguido pela Korean Tungsten Mining
comerciantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Corporation.

A fase atual mostra tendencias de uma nova estrutura de mercado. A China aumentou sua
oferta no lado ocidental, influenciando os precos e a producao no mercado intemacional.
Apos anos de intervencao governamental, a China desorganizou o mercado, situacSo
agravada pela falta de rela^Ses adequadas de preco entre os concentrados basicos e os
produtos mais valcrizados. A evolucao da participacao da China no mercado intemacional e
mostrada na Tabeia 2.1. Atualmente, a China detem 63% da producao mundial, o que da ao
pais amplo poder para influenciar o mercado conforme lhe for conveniente.

O mercado de tungstenio pode ser analisado atraves da instabihdade de precos, frente is
eondif5es da demanda e da producao mundial. Os periodos de conflitos mundiais (guerras),
especulacoes na comercializaflo do produto no mercado internacional, aumento de estoques
estrategicos govemarnentais, niveis crescentes ou decrescentes da demanda na industria do

aco causaram contmuos deslocamentos na curva de- demanda do tungstenio. A variacao da
demanda foi causa principal da instabiiidade nos precos e, consequentemente, variacao na
producao mundial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TABELA 2.1
Participacao da China no Mercado Internacional (1985 a 1989)
Mercado

Ano

Total Imports do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Oferta Chincsa
Participacao da
4eW(tmH

(ton)

China (%)

EUA

1985
1986
1987
1988
1989

7. IIS
4.767
7.126
11.098
11.029

2.172
1.750
3.041
6.368
7.659

30,5
36,7
42,7
57,4
69,4

Mundo Ocidental

1985
1986
1987
1988
1989

26.076
23.313
24.743
30.588
30.930

6.880
6.413
9.877
19.515
22.680

26,4
27,5
39,9
63,8
73,3

Total Mundial
1985
(incloi Bloco Socialist*) 1986
1987
1988
1989

45.576
42,513
44.243
50.088
50430

18.880
18.413
21.877
31.515
34.680

41,4
43,0
49,4
62,9
68,8

FONTE: USRM, U.S. Depsrtaent of CommercezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sad Intemacional Tungsten Industry Association
in Bunting. 1990:27.

Quatro simp6sios foram realizados, em nivel iiiternacional, para que os paises interessados
pudessem colocar suas preocupaf Ses com relacao ao destine da industria de mineracao de
tungstenio. O terceiro sirnpdsio ooorreu em Madri, na Espanha. em tnaio de 1984,
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ccmsegnisdo reunir 265 delegados de 36 paises, que am consenso verificararn que o mercado
de tungstenio dependia, a ciuto prazo, das vendas de concentrado e produtos iniermediarios
chineses (Minerios, 1985). O quarto ocorreu em Vancouver, Canada, em agosto de 1987.
Conjuntamente, constataram o dominio da China no mercado intemacional do tungstenio.
Nestes simposios foram feitas exposicdes, visitas a empresas de mineracao e debates sobre
precos, pohticas de estoques estrategicos, entre outros. O interesse maior dos simposios foi
evidenciar a preocijpaelo dos paises produtores quanto aos precos praticados no mercado,
pressionando a China a diminuir sua producao, no que nao obtiverara exito.

A industria de tungstenio revela-se fragil e em declinio, frente as mudancas ocorridas no
mercado. As condif5es do mercado intemacional foram infruenciadas pelos EUA, quando da
liberacao de sen estcxjue estrategico, pela recessao econdmica nos paises corisumidores e
pelos varios conflitos ocorridos no mundo. O mercado contmua a ser influenciado pela
politica de vendas da China, dado o poder que este pais possui na formaclo dos precos
praticados intemacionahnente.

Com excecao das empresas de mineracao de tungstenio da China, algumas de outros paises
continuam a produzir com a esperanca de uma reacao dos precos, apesar do controle da
oferta pelos chineses. Como foram varios os periodos de baixa no mercado intemacional,
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empresas de paises como EUA, Canada, Brasil, entre outros, nao consegmram recuperacao
da atividade § se viram obrigados a stir do tumultuado mercado extemo.

Segundo Porto (1986), a recuperacao do mercado de tungstenio dependia de quatro
possibilidades, analisadas pelo LMB. A primeira seria obter a concordancia da China para o
estabelecimento de um melhor preco minimo do concentrado. Segundo, seria retomar as
pesquisas de petroleo, o que numa situacSo de super-oferta, era algo improvavel visto que os
precos do barril continuavam em queda. Em terceiro, uma guerra mundial, que nfto seria
interessante a nenhum pais. Em quarto, a possibiidade da dimnniiflo da producSo da
scheehta em escala mundial para estabilizar gradualmente o mercado e ccmsumir os
estoques. Contata-se que, em meados da decada de 1980, ja ha via a preocupacao com o
quadro mundial do tungstenio. A China ja dominava o mercado e sua participaflo na oferta

mundial aumentava a cada ano, o que preocupava em muito todos os paises produtores. zyxwvutsrqponmlkjihg

2.5.2 - PRODUCAO

Desde 1895 que a producao de concentrados de tungstenio no mundo vem apresentando
constantes oscilacces. No entanto, o pericxlo que antecedeu a II Guerra Mundial foi marcado
pela entrada de varios paises no mercado, o que elevou em muito a quantidade produzida.

32 zyxwvutsrqponmlk

Oi i l i s i t i l l i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
evoligo da phtfo mundial a t a p o periodo de

1943 a 113

(Grafico 2.1).

No auge da II Guerra Mundial (1943) a producao atingiu 30.000ton de W contido. No fim
da guerra, a producao sofreu decrescimo progressivo, chegando a 9.500ton em 1946. Porem,
a guerra da Coreia eclodiu e, em 1951,

a producao mundial ja era calculada em mais de

26.000ion de W contido. Constantes aumentos foram registrados ate 1957,
inicia queda da producao mundial. Em 1960,

epoca em que se

a producao voltou a aumentar com a colocacao

no mercado dos concentrados provenientes da China. A media anual variou em torno de
30.000ton de W contido ate 1970, epoca de desenvolvimento da guerra do Vietoi.

it-

Ano
GRAFICO 2.1: Prodiicao Mondial de Tungstenio (ton de W contido)
PONTES: Barboza, 1973:30; Souza, 1957; Somario Mineral, 1985-1994;
Balanco Mineral Brasileiro, 1978-1988 e MaranhSo, 1986:390.
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A pequena queda em 1971 e os aumentos no preco do barril de petr61eo pela OPEP em
1973/1974 e 1979 nio mterromperam o progressivo amieiito da producao mundial de
tungstenio. Com a entrada mais ativa da China no mercado mundial. a product© atingiu
mais de 52.000ton de W contido em 1981. At6 1980, grande parte das exportacoes chinesas
era destinada aos paises socialistas e muito pouco ao mercado ocidental. A inlensificacao da
oferta cbinesa provocou a saida de outros paises do mercado intemacional. Ao mesmo
tempo, houve rediiclo da demanda e queda da producao mundial, que oscilou em tomo de
42.000ton de W contido ate 1992. A GSA, dos EUA, participou do mercado norteamericano e europeu por um longo periodo, com o intuito de constituir influencia
estabilizadora dos precos. Segundo a revista Minerios (1985), a GSA participou corn 15,3%
no mercado ocidental de concentrado de tungstenio em 1984, cifra superior a media de
11,8% registrada entre 1973 a 1984.

Os principals paises produtores de concentrado de tungstenio estSo relacionados na Tabeia
2.2. Os dados evidenciam o dominio da China no mercado intemacional de tungstemo. A
crescente oferta chinesa prejudicou a industria de mineracao de tungstenio em todo o mundo.
Em algous paises, essa indhstria continuou mantendo o mesmo nivel de producao, em outros
ocorreu uma progressiva queda. Em outros paises, as empresas rnineiras fecharam
completamente pela feita de competihvidade do produto no mercado mternacional. Contudo,
as empresas que fecharam mantem intactas suas reservas, aguardando que melhores

TABELA 2.2
Producao Mundial de Tungstenio (10 ton dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
W contido) -1977 a 1993
3

1. Am. do Norte
Canada
Estados Unidos

1,812
2,725

2,288
3,128

2,597
3,013

3,178
2,745

2,722
3,175

2,938
1,521

0,250
1,100

3,200
1,300

3,000
1.100

1,417
0,900

...

2, Am. do Sul
Bolivia
Brasil

2,435
1,165

2,463
1,115

2,464
1,114

2,662
1,116

3,175
1,550

2,599
1,570

3,000
1,047

2,600
1,037

1,700
1,175

1,100
0,875

0,800
0,800

1,078
0.679

1,400
0,316

1,200
0,223

1,000
0,205

0,900
0,245

3. Europa
Portugal
0,997
CEI (ex-URSS)* 8,200

1,088
8,500

1,387
8,700

1,580
8,845

2,494
8,845

1,343
8,845

1,200
9,000

1,400
9,100

1,400
9,100

1,200
9,100

1,700
9,200

1,370
7,500

1,400
9,300

1,400
8,000

1,400
6,000

0,400
5,000

...

—
—
...
0,450 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

4. Asia
China*
Rep. da Coreia

8,981 12,000 13,000 13,154 13,608 11,340 10,000 12,500 12,500 13,000 17,000 23,000 23,000 20,000 25,000 15,000
2,598 2,589 2,617 2,607 2,722 2,268 2,000 2,400 2,600 2,200 2,500 1,500 1,700 1,200 0,400

5. Oceania
Australia

2,358

6. Outros

8,866 10,841 9,581

2,680

3,168

2,313

2,000

2,000

2,000

1,750

1,100

1,350

0,900

0,300

0,200

0,200

11,367 10,718 7,992

7,774

7,663

9,610

7,553

8,300

6,777

6,584

6,167

5,595

3,755

3,316

3,311

40,137 46,692 47,641 50,570 52,345 42,729 37,350 43,200 45,100 39,095 41,400 43,704
7. Total Mundial
FONTES: Sumario Mineral, 1981-1994.
Maranhao et alii, 1986:390.
* De 1977 a 1980zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
os dados slo estimados.

39,800 25,500

4*.
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wmdif5es de mercadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
permitam a retomada de suas atividades.

Em 1993, a produclo mundial de tungstemo mostrou ma novo quadro, registrando queda de
de 35,9% em relaclo ao ano anterior. Com excecao do Brasil, os denials paises registraram
queda na procta©zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
So, prindpalmente, China e Portugal. No mesmo ano registrou-se, tambem,
a saida da Repiiblica da Coreia do mercado internacional.

1SJ-CONSUMO

O tungstenio vein sendo consumido desde o reinado do Imperador Chines Kang-shi (1662 a
1722). Nesse periodo, foi utilizado como corante em porcelanas. No entanto, a trajetdria do
consumo do tungstenio mostra inicialmente valores muito pequenos devido as poucas
aphcacCes do bem mineral pela humanidade. O consumo do tungstenio so se tomou
relevante na segunda metade deste seculo, quando foi desenvolvido sen emprego para
endurecer o aco atraves da product© do aco tungstSnio-manganes temperavel ao ar. O
advento das crises mundiais sempre provocou o aumento da demanda pelo produto, o que
elevou os precos e que, consequentemente, estimulou o aumento da produclo (ver item
2.5.2).
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Nas decadas de 40 e 50 foi difibil estirnar o consumo dos paises socialistas e capitalistas
que, em decorrencia da Guerra Fria, Mofomeciamos dados com exatidao. Em 1952 foi
estimado o consumo mundial para o concentrado do tungstenio, avaliando-se em 89% do
consumo total a participacio dos seguintes paises capitalistas: EUA - 49%, Reino Unido 20%, Alemanha Ocidental - 9%, Franca - 8% e Suecia - 3% (Roy, 1972). Em 1955, o
Stanford Research Institute dos EUA estimou o consumo mundial era 16.700ton de W
contido (Barboza, 1977a).

Entre 1962 e 1971 os paises que mais se destacaram com relacao ao consumo do
concentrado de tungstenio foram os mesmos paises citados acima, acrescidos da URSS. O
consumo medio anual norte-americano Icon em tomo de 6.(XX)ton de W contido, sendo este
consumo maior que a producao interna. Nesse periodo, o deficit norte-americano foi coberto
pelas vendas do estoque estrategico, atraves da GSA, no mercado intemo. A URSS, por sua
vez, adquiria o produto chines atraves de acordos de troca - geralmente, com gas e petrdleo ou atraves da Tchecoslovaquia, intennecharia no processo.

Na decada de 1970 o consumo mundial de concentrado de tungstenio aumentou em 12%,
destacando-se outros paises no mercado consumidor, tais como o JapSo, China, Holanda e
Austria (Barboza, 1977a). O consumo destes paises foi suprido por importac5es
provenientes da Cliina e de paises nao-industrializados como Bohvia, Brasil, entre outros.

37
Os EUA, principal conswnicJor, chegou a niveis de consumo aparenie superiores a
10.0(XHon/ano de W0 .
3

A tabeia 2,3 mostra o consumo mundial de tungstenio contido nos periodos de 1973 a 1976.
Os dados mostram que o consumo estava decrescendo no Japao, Europa Ocidental e EUA.
Na Europa Oriental o consumo aumentava, acompanhando o aumento da producao nos
paises socialistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 2.3
Consumo de Tungstenio (ton de W contido)
Ano

1973

1974

1975

1976

EUA
Japao
Europa Ocidental
Europa Oriental
Outros

8.392
3.402
12.792
2.948
1.134

9.979
2.948
11.884
3.266
1.179

6.350
1.678
10.070
3.175
1.088

6.804
l.678
10.886
4.082
1.179

Total

28.668

29.257

22.362

24.630

00

(0

FONTE: Brasil, DNPM/CPRM, 1980
(e) - ostrmado

Na decada de 1980 e inicio de 1990 ocorreram variacdes no consumo mundial de
concentrado de tungstenio. Os niveis medics do consumo mondial foram de
aproximadamente 18.596ton de W contido. O mercado de tungstenio continuava a mostrar
sinais de retracao, com queda no consumo mundial. Em meados da decada de 1980.
denotou-se queda de ate 16% do consumo ocidental, excluindo exportafdes para o bloco

38
oriental (Tabela 2,4), em relacao aos primeiros anos (Mmerios, 1986). Mesmo com toda a
oscilacao do consume no mercado e, consideraiido a ausencia do consumo nos palses da
Europa Oriental, a demanda mundial decresceu. embora em pequenas proporcoes.

O aumento ou queda do consumo se da em func&o da situacao da industria no mercado.
Diversos setores industrials reduziram o consumo de concentrado de tungstenio,
|>rincipalrnente quando aplicado na fabricaclo de filamentos de limpadas e de produtos
destinados a eletronica. De modo geral. o consumo total pot tungstenio decresceu.
Entretanto, na decada de 1980, o crescimento do consumo na industria automobilistica, no
setor de aeos especiais, e na industria de periuracao de pocos de gas/petroleo ocorreu numa
proporft o de 3% a 4% ao ano (Porto, 1986). O setor sideriirgico, responsavel pela fatecaflo
do ferro-tungstenio e tungstenio em p6, foi o principal consumidor de concentrado de
tungstenio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 2.4

Consumo do Mundo Ocidentai (ton de W caitfikio) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
1986

1987

1988

1989

EUA
6.840
Japgo
2.615
Earopa Oc. 8.690
3.500
Outros

4.805
2.145
8.115
3.400

5.505
2.115
6.850
3.350

7.830
1.980
4.930
3.000

7.800
1.460
5.050
3.000

21.645

18.465

17.820

17.740

17.310

ANO

Total

1985

FONTE: Bunting, 1990:26.
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(JO C01MW aparente norte-amraicano fen-ana distfimidos
5

da seguinte maneira nas decadas de 1970 e 1980; 5 1 % do concentrado de tungstenio foram
empregados em inaquinas de corte e metais, 18% em equipamentos de mineracSo e
construes©, 15% em equipamento de transportes e cerca de 10% em equipamenios eletricos
e eletricidade (Brasil-DNPMCPRNt 1980:742). Com relac&o aos paises ocidentais como
vim todo, segue-se o consumo por apkeacao do tungstenio: metal duro - 50%; acos especiais
- 20%, tungstenio metalico - 20%; ligas nio-ferrosas - 5%; e predates qurmicos e ceramicos
- 5% (Balanco Mineral Brasilerro, 1988).

Na decada de 1970, o consumo de concentrado e produtos mtermediarios ficou restrito a
vinte e sete empresas metalurgicas nos EUA, Japlo e Europa Ocidental. A concentracgo do
consumo mundial por essas empresas representou um mercado localizado nos paises
industriaiizados. Todavia, o suprimento dessas empresas provinha, na maior parte dos cases,
de centenas de minas espalhadas nos paises subdesenvolvidos on em desenvolvimento. Esta
concentracao favorecia as empresas no estabelecimento dos precos e acordos comerciais com
os produtores. No entanto, o consumo do tangstSmo vera diminuindo em alguns setores da
industria, princifmlniente, no setor sidertrgico, onde a tecnologia atua na dimmoiclo da
quantidade aplicada de tungstenio no produto final. O mercado ja mostra tendencia de
estagnaclo em alguns setores onde a aplicacao do tungstenio e indispensavel. Segundo o
Committee on Tungsten da UNCTAD, atualmente tanto a producio quanto a demanda
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mundial para o tungstenio estao no nivel mais baixo observado nos ultimos 30 anos. O
mercado vem sendo afetado pela recesslo econoniica mondial e pelo declinio das utilizaf 6es
do tungstenio na industria (Minerios 1993). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5

2.5.4-PRECOS

O tungstenio n&o e comercializado em bolsas de mercadorias. Os consumidores procuram
estabelecer negociacfies com os produtores e os intermediaries. Dessas negociacoes resultam
a fomiaclo dos precos dos concentrados de tungstenio. Como o mercado e limitado. as
negociacoes ficam restritas a um pequeno ninnero de participantes. Os periodicos "Metal
Bulletin" de Londres, "Engineering and Mining Journal" e "Metals Week" de New York
publicam as eotafdes negociadas que, posteriormenie, servem como base para novos acordos
comerciais e ktdicadores de tendencia de precos.

O valor do concentrado de tungstenio e express© em tennos de WOj contido. No mercado
europeu, o concentrado era cotado emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
shilling por unidade de tonelada longa ate inicio de
1971, quando houve uma mudanca para libra esterlina por unidade de tonelada metrica. Ja
no mercado norte-amencano, as cotacoes eram feitas em s.t.u., porem com dois precos
diferentes para a venda: o New York Extemo, que e o preco praticado no mercado aberto,
GIF nos port os dos EUA: e o New York Memo, que signifies preco estabelecido pela
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politica de vendas da GSA entre 1966 e 1970. No trabalho, os precos sao expresses em
USS/MTU, que equivale ao preco de lOKg de WO3 on de W contido. Atraves do Grafico
2.2, observa-se que nflo honve, no decorrer do periodo, difereneas marcantes nos precos
pubhcados pelo L M B e o New York Extemo.

As cotacoes referentes a decada de 1940 passaram por serios controles govemamentais, os
quais estabilizaram o mercado a precos medios da ordem de US$24,60/MTU nos EUA e de
USS15/MTU na Europa.

No inicio de 1951, o governo dos EUA decidiu completer seus estoques estrategicos e, para
isso, firmou contratos com varias empresas de diversos paises exportadores, oterecendo
US$65/MTU em concentrados com 60% de WO, . Os objetivos dos EUA eram de se
prevenir contra as consequencias de um novo confhto mundial e permitir que intemamente
suas minas fossem mecanizadas (Kornhauser e Stafford, 1978). A coincidencia com o inicio
da guerra da Coreia fez com que a procura pelo concentrado de tungstenio aumentasse e,

consequentemente, os precos se elevassem rapidamente. O preco atingiu US$73/MTU em zyxwvutsrqponmlk
maxgo de 1951 no mercado dos EUA. Posteriormente, a grande quantidade ofertada pelos
paises exportadores, em decorrencia do mercado favoravel, levou os pecos a cair no
mercado norte-arnericano. Euquanto isso, o mercado eiiropeu atravessava uma epoca de alta
relativainente estavel ate fins de 1954.
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GRAFICO 2.2: Pref os Correntes no Mercado Europeu e Norte-Americano (USS/MTU-CBF)
FONTES: Roy, 1972:25. Bartx>2a 1973:30-59. Maranhao, 1983.
Balance Mineral Brasileiro, 1988. Sumario Mineral, 1985-1994.
>
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A reconstaiflo europek e japonesa, a founaclo do estoque norte-amaicano e a guerra da
Coreia provocaram aumento da procura pelo concentrado de tungstenio, o que acarretou o
aumento dos precos no mercado intemacional. Em 1956, o preco medio no mercado europeu
era de US$33MTU e no mercado norte-americano o preco atingia US$31,70/MTU. A
abundante oferta do produto no mercado em 1957 provocou um periodo de queda nos pregos,
atingindo US$11/MTU em 1958.

O aumento da product© do aco e consequente aumento do consumo elevou os precos, que
atingirarn USS20/MTU em 1960. O periodo entre 1961 a 1963 Icon, marcado pela inversao
do quadro anterior, com a oferta maior que a procura. O fato da China ter entrado no
mercado europeu com produtos a precos baixos, aliado a oferta proveniente da URSS e da
Coreia e venda do estoque ingles, fez com que as cotacSes calssem. Assim, 1963 registrou a
menor cotaclo de preco no mercado intemacional, USS7,5/M'i.U (Barboza, 1973).

No inicio de 1964 esgotou-se o fluxo da Europa Oriental, China e Coreia do Norte. Enquanto
isso, a industria de aco estava em plena ascensSo devido as descobertas de novos usos para o
tungstenio. O aumento da procura provocou a situacSo de escassez e os precos comecaram a
reagir. Em 1966, o preco atingiu US$34MTU na Europa e US$43/MTU nos EUA.
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Em 1966 os EUA decidiram initial uma politica de vendas de seus estoques a um preco fixo

de US$43/MTU de WO, . A kitervenc3o norte-americana serviu para que os precos
iniciassem um periodo de relativa estabilidade. Os precos oscilaram na media de
USS43/MTU ate fins de 1969, quando terminaram as vendas dos estoques estrategicos dos
EUA. No entanto, o acentuado desenvolvimento registrado nos EUA, Europa e Japao
provocararn aumento da procura e, consequentemente, elevacao dos precos em 1970. O
preco chegou a USS79/MTU na Europa e US$76,40/MTU nos EUA.

A arise do petroleo abalou a decada de 1970, mas a i o impediu a reac&o dos precos do
tungstenio a partir de 1973. Os precos n l o erain mais influenciados pela GSA, que vendia a
maioT parte de seus estoques ao mercado interne Apesar de varias medidas toraadas em fins
de 1974 pelos produtores e consumidores para estabilizaclo dos precos, os mesmos
continiiararn subindo. O LMB publicou uma cotacao maxima em 1977, quando o preco
atingiu US$171/MTU. O progressive aumento dos precos no periodo entre 1973 e 1977
ocorreu dado o aumento nas compras da URSS e retracao nas vendas da China, alem da
recuperacao da industria automobilistica e desvalorizacSo da libra esterlina (Barboza,
1977:387).

Apds 1977 os precos iniciaram tendencia de queda no mercado intemacional. O advento da
globalizacao do mercado, com o fim da chamada "guerra fria" e da bipolarizacio entre os
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paises dos blocos cap italists e socialists, deu inicio i s tranformacSes ocorridas no mercado

i m l i l it zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
imk k 1910. I n 1912, i Clmi mkm m mmk mkmimi mm grands
quantidade de produtos, tanto de concentrados como de produtos mtermediarios, a precos
baixos. A partir dai, a China vem conseguindo determinar as condicdes de mercado,. no que
concerne a oferta e aos precos internacionais. Este dominio resultou numa queda dos precos,
que alcancaram US$35/MTU e TJSS44/MTU em 1993 nos mercados europeu e norteamericano, respectivamente (Suinano, 1994).

O periodo analisado (1942 a 1993) revela variacoes armais acentuadas nas cotacoes de
precos e mostra a irregularidade do mercado, caracterizado por picos e depressdes
periodicas. Contudo, em nivel histdrico, o ano de 1977 constituiu o marco da valorizaclo do
concentrado de tungst&iio. As cotacoes medias dos periodos onde oaxrreram queda dos
precos seguidos de recuperacao do mercado sio demonstradas no Grafico 2.3.

No periodo de 1951 a 1956 ocorreu uma alta dos precos, decorrentes da reconstrucao dos
paises atingidos pela I I Guerra Mundial, da formaclo do estoque norte-americano e da
guerra da Coreia. Apds as baixas cotacoes do periodo de 1957 a 1965, iniciou-se uma
tendencia crescente dos precos, com auge em 1977. Logo apds, iniciou-se um periodo de
queda nos precos do concentrado de tungstenio. A queda foi provocada pelo aumento da
oferta chinesa no mercado (ver tabela 2.2) e reduclo no consumo mundial. E pequena a
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o no firturo, p i s a cada ano aumenta mais a
probabilidade de uma nova elevacao do prefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
oferta chinesa. 0 nivel baixo do preco teve como consequencia o enfeqiiecimento das

empresas produtoras que, em sua grande maioria, n i o resistiram a situacfio vigente no
mercado intemacional.
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CAPfTULO 3

CONJIJNTURA NACIONAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON

3.1 - A PROVfNCIA S C H E E L l T f F E R A D O N O R D E S T E

Provincia Scheelitifera do Nordeste, Proviricia Tungstifcra do Nordeste on Provincia
Scheelitifera do Serido slo as denominacSes dadas a regi&o de maior ccmcentracao de
tungstenio no Brasil. Oeupa a parte node do Estado da Paraiba e centro-oeste do Estado do
Rio Grande do Norte, com cerca de 20.000km . As ocorrencias de scheelita da regiio
2

localizam-se mais precisamente num cinturao dobrado em forma de " U " , limitado a sol pelo
lineamento de Patos e ao norte pela cobertura sedimentar associada a bacia Apodi (Figura
3.1). Segundo Souza (1957), a Provincia e, do ponto de vista geologico, urn innco distrito
mineiro, geografica e geneticainente aparentado com as ocorrencias de columbita e tantalita.

Durante todo o periodo em que a Provincia Scheelitifera foi pesquisada geologicamente,
cadastraram-se 677 ocorrencias de scheelita e uma ocorrencia de wolframita (Maranhao,
1986). A Provincia tornou-se conhecida pela quantidade e teor de suas reservas, o que a
colocou em posifl o de destaque no cenario international. E, nacionalmente, foi responsavel
por

mudancas

nas

estruturas

socio-econdmicas dos municipios da regiio, como
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das atividades imneiras realizadas. Nessa Provincia eocoatram-se cerca de

98% das reservas medietas de tungstfinio do Brasil, espalhados por mais de 60 localidades. O
Anexo 2 mostra que 28 mumcipios mmeiros, send© 18 mumcipios norie rio-grandenses e 10
inunicipios paraibanos, concentram as principals jazidas da Provincia Scheelitifera do
Nordeste.

FIGURA 3.1: Mapa de Localiza^ao da Provincia Scheelitifera do Nordeste
FONTE: Maranhao et alii, 1986:394.

Entre 1942 e 1980, foram produzidas na Provincia Sclieelitifera do Nordeste cerca de
55-OOOtoa de concentrado de tungstenio com teor de 72% a 78% de WQ , equivaientes a
3

quase 31.000ton de W contido (Barboza, 1982). E, entre 1981 e 1993, a ptodu$&> interna,
segundo dados do Siimario Mineral, totalizou cerca de I0.515ton de W contido, sendo 95%
provenientes da Provincia Scheelitifera do Nordeste.
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L E V A N T A M E N T O DAS O C O R R E N C I A S
3.1,1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A primeira referenda sobre a ocorrencia de scheelita no Nordeste e de 1922, quando Nestor
Lima mencionou a existencia de tungstenio em Acari, Parelhas e Santa Cruz,. Em 1940, foi
outorgada a pesquisa dos depdsitos de Acari e, em 1941, Joel Dantas identifjcou tungstenio
em varios mumcipios do Estado do RN. Em 1942, Leonardos fomeceu um panorama geral

do tungstenio no Brasil (Abreu, 1972). Em seguida, varios estudos foram feitos acerca das zyxwvutsrqponmlkjihgfed
rriin e raliza9 6 e s scheelitiferas no Nordeste, principalmenie pelo DNPM, CPRM, SUDENE,
CONESP e companhias estaduais de recursos minerais (CDM/RN e CDRM/PB), Os
trabalhos de pesquisa coniaram tamWm com a participacao de orglos governamentais
estrangeiros, como o USGS dos Estados Unidos e o BRGM da Franca. Estes orgaos
fmanciarani parte dos projetos Tungstemo/Molibdenio e Scheelita do Seridd, e entraram com
apoio tecnologico. Entre 1978 e 1992 os investimentos em pesquisa mineral para tungstenio
na Provincia totalizaram US$9,356,000,00, corforme raostra a Tabela 3.1.

No decorrer da H Guerra Mundial. os EUA tiveram necessidade de adquirir varios bens
minerais considerados estmttgicos para a seguranca do pais, entre eles o tungstSnio.
Detectada a existencia de scheelita na Provincia do Nordeste, os EUA estimularam as
pesquisas na regiao atrav6s do apoio de orglos ligados ao governo e de uma equipe tecnica
para a realizaclo dos trabalhos. Os EUA maiKlaram tambem uma conussao que oferecia
elevados precos pelo concentrado brasileiro, o que estimulou a atividade de mineracao na
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regiio, Logo, iniciou-se a §itraf to da scheelita i t mina Quixere, em SIo Jolo do Sabuji,
Vale do Serido, em 1941 (Andrade, 1983). Comprovada a existencia de scheelita nos

Estados do RN e PB, novas descobertas foram feitas em outros mumcipios da Provincia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

T A B E L A 3.1
IrrvestimentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
em Pesquisa Mineral i e Tungstenio

ANO

VALORS

AMO

VALOR

1978
1979
1980
1981

611
1.254

1986
1987
1988

749
312

1982
1983

1984
1985

1.553
1.872
1.729
1.647
2.241
772

1989
1990
1991
1992

1

312
853
573
67

101

FONTE: Brasii, 1994.
1. Valores em USS1.000 constantes de 1992.

A motivafio causada pela alta nos precos do concentrado de tungstenio no mundo levou
diveraas outras minas a serem explotadas. O que, ainda na decada de 1940, trouxe ao Brasii
grupos econdmicos estrangeiros interessados na product© de concentrado de scheelita na
regiao, tais como a Wahcliang Trading Corporation, a Union Carbide e a Metalurg, dos
EUA, a Hotchshild e Mercantil Corona, do Panama; e, posteriormente, o grupo AngloAmerican, da Africa do Sul.
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prodif to intema. Durante § ciclo da minerac^o de scheelita no Basil os priodoi de queda
dos precos praticados no exterior foram acompanhados, com certa detasagem de tempo, de
reducao da product© e, dependendo da intensidade da queda, de paralisaf Ses de minas na
Provincia. Estas minas nao conseguiam viabilizar sums producdes e, coraequeniemente, a
exportacao do produto. Algumas empresas enceirarani suas atividades cfefinitivaniente,

enquanto outras assmniram a perspectiva de recuperafio do mercado a medio prazo, ponto zyxwvutsrqponmlk
melhoT discutido no capitulo 4, Contudo, existe hoje una expectativa pouco otimista com
relaclo ao mercado de tungstenio. A reducao do consumo mundial de tungstenio combinada
com a politica de vendas adotada pela China e as quantidades de reservas daquele pais M o
mostram sotofOes a medio prazo tanto para a sitoaclo das empresas espalhadas pelo mundo
como para, o mercado intemacional.

3.1.1.1-DNPM/USGS E DNPM/CPRM

O inicio da presenca do DNPM na Provincia se deu com a descoberta da prirneira ocorrencia
de scheelita no Nordeste em 1941 e, a partir de eatio, varios trabalhos de investigacao
geoldgica foram realizados. A I I Guerra Mundial provocou a queda nas importacoes norteamericanas de concentrado de tungst&nio provenientes dos paises europeus. Este fato fez
com que os EUA rnandassem uma comiulo de compras de minerios estrategicos ao Brasii.
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Certificados da existencia de minerio de nmgstenio na regit© da Provincia, enviaram uma
equip© de gedlogos que, juntamente com os tecnicoa do DNPM, intensificaram as pesquisas
na regiio. Enquanto a comisslo de compras norte-americana instalou escritdrio em Natal
(RN), o DNPM montou urn laboratdrio para analise do concentrado de scheelita ern
Campina Grande (PB).

Existiram dois momentos marcantes

na historia da atuacao conjunta dos drglos

governamentais norte-americano e brasileiro. O primeiro se deu durante a I I Guerra
Mundial, quando o principal interesse dos EUA foi corrrprar o amcentrado de tungstenio e
estimular proprietaries de terra e empresarios a se interessar pela pesquisa e lavra do
minerio. O segundo momento ocorreu na realizacSo, atraves de cooperacao tecnica, do
Prqjeto Tungstemo/Mohbdenio .
1

Inicialmente, Johnston e Vasconcelos (1943) classificaram as miireralizacoes como produto
de metassomatismo do contato de macicos graniticos em calcario impuro. Posteriorrnente,
outros trabalhos foram realizados por urn grande nurnero de autores, visto que varias diividas
apareceram com irfaclo a primeira classificacSo. Apesar de nenhum dos trabalhos
anteriormente feitos terem sido descartados, Maranhao et alii (1986) acreditam que a

mineralizacSo seja singenetica, com o tungstenio cristalizando-se como scheelita fina na zyxwvutsrqponmlkj

1

Entnrvista feita com o professor Edgar R. Darrtas - UFRNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
(aowm h o, 1994).
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primeira fas© metamorfica que atingiu a Provmcia quando fonnaram-se os taetitos
;

concorciantes.

Em 1965, o Governo Federal criou o Piano Mestre Decenal de AvaliacSo dos Recursos
Minerais com o objetrvo de desenvolver a mmeracao brasileira. O DNPM participou como
orglo executor do piano, o que proporcionou um estado minucioso de areas mineralizadas
em diversas

partes do pais.

Em

1967 iniciaram-se as

atwidades

do

Prqjeto

Tungsienio/Molibdemo. O projeto objetivava a qualificac&o e quantifieacao dos depdsitos de
scheelita no Nordeste, bem como o estado acerca da viabijidade de aproveitamento
subsidiario do minerio de mohbderuo. A mina Brejui foi o primeiro alvo do programa de
pesquisas, sendo que os resultados foram publicados em 1969. Logo apds, o programa
enfocou suas atividades no estudo dos jazimentos da faixa Brejui-Barra Verde, numa area de
aproximadamente 64km , para ampHafl o de suas reservas.
2

A partir de 1970, o DNPM e a CPRM realizaram mais um projeto ligado a regiio
scheelitifera; Projeto Scheelita do Serido. Com este projeto foram cadastrades cerca de 400
ocorrencias ate 1980, quando foi publicado o relatdrio final. As faixas mineralizadas foram
indi\ddu&lizadas a partir do criterio de prodocito minimo de 12 anos, com teores acima de

-DNPM/CPRM, 1980).
0,25% de W 0 e uma media de 20ton/m€s de concentrado (BrasilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
3

3.1.1.2 - SUDENEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 B R G M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A SUDENE foi criada em 1959 com objetivo de desenvolver e dar assistencia, de forma
autSnoma, a projetos de- desenvolvimento nos Estados do Nordeste. A mineraclo for uma
das areas de atuacSo da SUDENE, lniciada em 1960. Ate 1970, a SUDENE assumiu grande
parte das pesquisas e concessoes de incentives fiscais para a mineracSo. A mineracfio
nordestina recebeu novo impulso, com a presenca desse drglo no setor.

As primeiras investigacoes realizadas na Provincia pela SUDENE, com o apoio do BRGM.
ressaltaram a importancia das reservas de minerio de tungstenio (Farina, 1970). Entre 1961
e 1963, estes orgies izeram conjuntamente urn levantainento da Provincia, estudando as
principals jazidas exisientes. O trabalho dos drglos brasileiro e francos classificou 120
jazidas segundo suas reservas: 88 jazidas foram consideradas pequenas por apresentarem
quantidades inferiores a 1 .OOOton de WOg, 30 jazidas foram consideradas medias, com
quantidades variando entre 1 .OOOton e 5. OOOton de WO3, e 2 jazidas foram consideradas
grandes, com quantidades variando entre 5.OOOton e 8.OOOton de WO3. Ainda em 1%3,
como resultado das pesquisas geoldgicas, foram estimados recursos inferidos da ordem de
17.870.000 toneladas com 0,69% de WQ .
3
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A SUDENE e o BRGM conseguiram atingir o objetivo de pesquisar geologicamente os

recursos existences na Provincia. 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a c o f d o fi mtado entre os 6rglos visou promover o
complete aproveitamenio dos recursos pesquisados Em 1969, a SUDENE editou todas as
unidades litoldgicas levantadas na Provincia.

A CONESP atuou conjuntameatezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
com a SUDENE na decada de 1970, atraves do convlnio
SUDENE/CONESP 1630/63. A CONESP foi responsavel pela execucao de pesquisas
preliminares em areas consideradas promissoras pela SUDENE . Em 1980. a SUDENE
2

apoiou a iniciativa do Departarnento de Mineracao e Geologia, da UFPB, de criar a Mina
Escola no municipio de Santa Luzia (PB). O trabalho conjunto com produtores da regiao foi
estimulado com a coacio da Cooperativa dos Mineradores do Vale do Sabugi. A Mina
Escola funcionava como engenho central, tratando os minerios produzidos pelos membros da
cooperativa. Esse trabalho conjunto foi encerrado em 1986, por ter sido considerado
antieconomico.

3.1.1.3 - CDRM/PBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 CDM/RN

As companhias estaduais foram criadas com o objetivo de pesquisar e fomentar as atividades
de geologia basica. O qnadro dessas empresas conta com a partieipaclo de equipes tecnicas
especializadas para execucao dos projetos. No entanto, a ultima pesquisa de scheelita

2

Entrevisto feiU com o professor Jose Nobre - UFPb (marc% 1995).
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realizada pela CDRM/PB foi em 1986. Mesmo com a participacfo do DNPM e UFPB nos

projetos, oi trabalhos de pesquisa de scheelita foram em pequetio numero no Estado. Desde
sua cnacao, a CDRM/PB teve 90% da atuac&o voltada para a pesquisa de agua
subterranea . A CDM/RN se encontrava na mesma situacao. A empresa executou apenas
cinco projetos relacionados a pesquisa de scheehta.

Atualmente, a CDRM/PBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mo atua em pesquisa de scheelita, dada a inviabilidade
econdrmca da realizaflo de um projeto. No Estado do Rio Grande do Norte, dois projetos
esperam a recuperaca'o do mercado para serem executados: (1) o Projeto METASA para
S

obtencao da producao de ferro-tungstenio, ja em fase de implantacao; e (2) o projeto que
estava sendo executado pela CDM, visando a podiict© de avncentrados de tungstenio
provenientes dos rejeitos existentes das minas que estio paralisadas e das que estio em
atividade na regiio (Sumario Mineral, 1993). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

Entrevista feita com o geologo Araauri Pereirm - CDRM {fevereiro, 1995).
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3,1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- A S P E C T O S G E O L O G I C O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

- GE O LO GI A I M I N ER ALI ZACOES
3.1.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As mineralizacdes de tungstenio slo encontradas, quase que totalmente, em roclias ca!eosilicatadas, denominadas de tactitos ou escamitos. Elas foram onginadas a partir de
metamorfismo regional e processos hidrotermais graniticos. Petrograficamente, os tactitos
slo roclias profundamente heteTOgeneas, que mostram muitas variaedes mineraldgicas,
texturais e estruturais, principalmente no afloramento. Os tactitos classificam-se em dois
tipos: o pnmeiro e poroso, pulverulenio, de cot esverdeada e mais rico, apresentando teor
superior a 1% dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
WO3. No segundo tipo, os tactitos si© mais compactos e o teor baixa para
0,4% a 0,8% de W 0 . Nas minas da Provincia, o teor minimo econftmico varia de 0,3% a
3

0.5% de WO3 no nunerio, dependendo do preco do concentrado no mercado.

A scheelita, principal mineral dos depositos, encontra-se disseminada nos tactitos, que
ocorrem acompanhando o contato entre calcario e gnaisses e, em menor quantidade, em
rrfveis estratigraficos bem definidos no interior dos marrnores e gnaisses. Desse tipo de
deposito provem praticamente toda a producao de scheelita da regiio. Slo encontrados na
Provincia outros tipos de depositos, onde a scheelita e provenienie de veios de quartzo,
pegmatitos filonianos e sediroentos vulcano-sedimentares. Porem, por ocorrererri em

58
pequeno mimero e terem pequena dimensao. esses depositos n i o apresentam maior interesse
econdrmco.

A gSnese do mineno de tungstenio na Provincia soften varias interpretacoes. A constatacao
da existencia de tactitos mineralizados fora da zona de granitizacao contradiz a hipoiese
defendida por Johnston Jr. e Vasconcelos (1943). Para eles, a forrnacfto do tactito seria
resultante do metamorfismo de contato pela acio de granitos intrusivos. Posteriormente,
outros autores (Roy, 1964; Ebert 1969; Maranhao, 1970; Torres et alii, 1973) presumirarn
que o tungstenio teria sido carreado por fiuidos hidrotermais apos a foimacSo do tactito,
atraves de um process© combinado de metamorfismo regional seguido de metassomatismo
afastado de corpos graniticos. Porem, Salmi et alii (1979) defenderam a bipotese de que a
scheelita fina dobrada prova a existencia do material antes do tectonismo. Desta forma, a
scheelita tena sido depositada durante a stKiimenlacao, por conMbuici© do embasamento, e
remobiiizada durante o tectonismo. Beurlen (1979) interpretou o tactito como resultado do
metassomatismo calcico sobre ortoanfibolitos, onde a imtieralizacao teria origem vulcanosedimentar.
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3.1.2.2 - R E C U R S O S 1 M I S I R V A S

Varias estimativas sobre os recursos minerals de timigstinio no Noreteste foram lealizados,
por diversos autores, em estudos feitos na regilo (ver item 3.1.1). Os projetos e estudos
desenvolvidos na Provincia Sclieelitifera do Nordeste identifiearam inais de 100 ocorrencias
em condicoes de terem sens recursos minerals avaliados. No entanto, da avaliacao
resultaram valores pouco eonfiaveis, que superestknaram a disponibilidade do mineno de
tungstenio ecouomicamente aproveitavel nas principals faixas mincralizadas da Provincia
(Tabela 3,2), N l o existiram. em inuitos casos, estudos geologicos e explorat6nos em subsuperficie, o que levou a extrapolacSo desses recursos, gerando incerteza na veracidade dos
dados. Contudo, 95% dos recursos estavam localizados no Estado do RN.

O unico estudo que fomece a curva de disponibilidade de recursos de tungstenio, levando em
considerable o potencial geoldgico, os custos de producao e os precos do rninerio foi feito
por Barboza (1972). Nesse estudo, 44.360ton de tungstenio metalico estariam disponiveis a

um preco de US$60/s.t.u. em 1971, e a disponibilidade seria nula a US$32/s.t.u. dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
WO3. A
constante variacao do preco do concenrrado, gerando incerteza com relacao ao futuro, foi em
grande parte responsive! pela falta de pesquisas para ampliacSo dos recursos disponiveis,
fazendo com que a industria de scheelita no Nordeste prosseguisse suas atividades sem
planejamento em relacao ao tempo de exaustlo,
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T A B E L A 3.2
Recursos Hipoteticos (RN/PB)
Faixa M » e r » l i a i a

Teor f/#)

Rec. HipotzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
(torn) W Coat, (imm)

Brejui, Zangarelhas e Quixabeiral*

0,40

46.700.000

186.800

RiacMo, Bodo, Cafuca e Catirino

0 35

29.872.500

104.554

Saco dos Veados e Cabeca Vermelha

0,30

10.179.0)0

30.537

Malhada dos Aiigicos e Caieira

0,25

10.537.000

26.343

MalhadaLimpa e Timbauba

0 30

4.200.000

12.600

Bonito e Pmdoba/Mazagio

0,45

2.323.500

10.456

Agua Fria

0,25

2.212.500

5.531

Total

0,35

106.024.500

376.821

5

5

FONTS: Cavalcanti Neto, 1994;2S.
Obs,; Osteoresdatabela si© naMiis pmderadtts 4mhi em pereettageiri de WO,.
* Parte da Provincia Scheelittfeni Jo Nordeste, oude sitaani-se <t* niiea? Brejui. Barra Verde e Boca de La§e.

As reservas slo ao mesmo tempo uma grandeza fisica e um bem econdmico. Ao contrario
dos recursos, as reservas necessitain de maior gran de conhecmeiito geol6gico e estudo
aprofundado da viabilidade econOmica de seu aproveitamento. Porem, A medida que esses
parametros sao alterados, os recursos podem ser transformados em reservas e mcorporados
as reservas existenies. De acordo com a precisao dos dados obtidos durante a fase de
avaliacao, as reservas podem ser classificadas em medietas, indicadas e inferidas.

A variac&o anual das reservas brasileiras de tungstenio contido demonstraram mudaiicas nos
parametros atados acima (Tabela 3.3). A pesquisa mineral, tanto por parte de orglos

61
govemamentais como de empresas de iniiieracfio, foi reduzindo com a falta de investimentos
no setor, dadas as desvalorizacdes do tungstenio no mercado uitemacional. Alem disso, as
reservas brasileiras foram reavaliadas e grande quantidade retomaram a classificacfio de
recursos devido a imprecislo dos dados. Deste modo, as menores reservas aceitas pelo
DNPM entre 1971 e 1993 foram registradas em 1975, em 1986, e em 1993, com
participant© de 0,3%, 0,2% e 0,2% no contexto mundial, respectivaniente (Balanco Mineral
Brasileiro, 1980; Sumario Mineral, 1987-1994). O aumento substancial das reservas em
1987 ocorreu devido ao acresciino dasreservasavaliadas na mina Bod6. A pariir de 1987, o
Brasil apresentou progressiva queda tanto da producao como das reservas. O resulted©
conseguido com a atividade de mineraclo n l o foi suficiente para que as empresas

retomassem a pesquisa de novas areas ou aas prdprias minas em atividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

T A B E L A 3.3
Reservas Brasileiras de Tungstdnio (ton de W contido)
Ano

Reservas

Ano

Reservas

Ano

Reservas

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

18.810
11.750
11.464
7.940
6.321
9.588
8.432
13.300

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

15.404
13.204
12.150
11.395
10.290
9.935
8.819
6.323

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

17.103
16.475
15.796
15.495
9.754
9.402
7.400

PONTES: Balance. Mineral Brasileiro, 1980.
Sumario Mineral, 1981-1994.
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SegundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Machado ei alii (1994), as reservas estao mtimamenie igadas aos ciclos de
rnineracao: descoberta,

ctesenvolvimento, produclo, niatuiida.de/decllnio, e posterior

exaustao. Antes que uma reserva seja quantificada on medida, ela e descoberta, atravessa a
fase de lavra e depois exaustSo. O abandono da maior parte das rninas da Provincia foi
provocado pela exaustSo fisica das reservas. Porem, a mina Brejui, que continua na ativa de
maneira nao convencional, e a rnina Bodo, atualmente abandonada, tiverain problemas de
inviabilidade economica. Nessas irunas, os recursos M o estio exauridos e, a uma reacao
favoravel do mercado. teriam estrutura para retomar a produclo.

As reservas detengstfinioforam em parte comprometidas pela kvra predatoria na Provincia.
Nas decadas de 40 e 50 as jazidas aflorantes tinham baixos custos e requeriam pouca
tecnologia, o que facilitou o rnau aproveitarnento das reservas. Nas decadas posteriores, as
minas contaram com problemas de exaustao fisica ou exaustfio econdmica de suas reservas
(item analisado no capitulo 5).

3.2 - O M E R C A D O D E S C H E E L I T A NO B R A S I L

Durante o ciclo de rnineracao de scheelita, o mercado intemo foi intluenciado pelas
constantes mudanfas verificadas no mercado internacional, pelas politicas econdimcas
adotadas no Pais, e por fatores referentes a natureza (exaustSo). A Tabela 3.4 resume a
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evoiucao Jo ffiarcacb intemo, dado pela produce, consumo aparent% imporiacoes e
exportacdes de tungstenio contido a partir de 1941.

T A B E L A 3.4
Mercado Brasileiro de Tungstenio (ton de W contido)
ABO

Prod.

Import.

Export.

Con&Ap,

An©

Pro*.

Export.

Cou.Ap.

1941
18
nd
IS
nd
1968
582
nd
386
nd
1942
5
nd zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nd
1969
914
nd
803
nd
—
1943
700 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nd
1970
665
1.272
nd
934
mi
nd
1344
1.100
nd
1.134
nd
1971
1.356
85
1.325
116
1945
1.115
nd
nd
1.162
1972
1.141
99
1.029
211
841
1946
850
nd
nd
1973
1.024
103
768
359
1947
nd
699
nd
675
1974
972
163
814
321
1948
560
nd
602
nd
1975
1.118
90
795
413
nd
323
1949
330
nd
1976
962
87
595
454
nd
1977
1950
390
399
nd
1.165
764
84
485
1951
717
nd
748
nd
1978
1.115
80
597
733
—
915
939
nd
1952
nd
1979
1.114
332
943
nd
1.024
nd
1953
1.000
1980
1.116
54
432
726
730
nd
nd
1954
723
1981
1.550
1.014
560
—
1955
665
nd
nd
652
1982
1.570
1.039
441
—
1.047
1956
879
nd
928
nd
1983
858
194
—
1957
1.004
nd
918
1984
471
1.090
nd
566
—
1958
1.131
1.040
nd
nd
1985
1.175
232
858
—
1959
984
nd
1986
875
nd
964
80
795
—
1960
818
nd
nd
1987
67
895
800
867
—
nd
504
601
nd
1988
738
1961
15
753
—
1962
637
nd
360
nd
1989
679
701
22
—
350
1990
1963
47
nd
459
nd
316
363
—
...
nd
189
nd
1991
1964
204
223
86
137
...
nd
1965
242
nd
245
1992
205
205
—
™
nd
436
1966
nd
196
1993
245
50
295
1967
nd
nd
242
452
PONTES: DNPM-DEM e CACEX-CIEF in: A-wdiajao Regional do Setor Mineral - I N . Souza, 1957.
Barboza, 1972. Balarejo Mineral Brasileiro, 1980-1988. Sumario Mineral, 1981-1994.
nd: nao djsponivel.

No inicio dessa atividade no Pais, a producao foi exclusivamente voltada para o mercado
extemo, dado o irrelevante consumo brasileiro. A iidusMalizafi o brasileira afitrmou-se a
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realidade, n l o havia demanda interna suficiente, pois era infirno o desenvolvunento da
industria brasileira de acos especiais. Desta maneira, a maior parte da prodncao de scheelita
era exportada para a Europa e EUA. Aos valores exportados eram acrescidos a producao
garimpeira, que muitas vezes n l o era contabilizada pelos orgaos govemamentais de
pesquisa. Isso explica a difereaca entre os valores produzidos e exportado para o exterior.

Entre 1943 e 1958, as empresas brasileiras exportaram quase toda a producao A scheelita,
depois do sal marinho, foi responsavel pek segunda maior arrecadacao de divisas na pauta
de exportacdes do Estado do Rio Grande do Norte e, ate 1977, ocupou o terceiro lugar na
pauta das exportacoes de bens metalicos do Brasil (Maia, 1991).

De 1959 a 1967 verificou-se o decrescimo das exportacdes. O periodo foi marcado peio
process© de substituic3o das importacoes, que estimulou a Mdmttalizacll© brasileira,
intensificando a demanda interna. Em 1964, o Pais registrou sua menor participaflo no
mercado mundial, com 189 toneiadas de tungstenio contido. Porem, a comercializaclo do
produte novamente registrou valores elevados decorrentes das exportacOes efetivadas. Na
decada de 60, as exportacdes foram da ordem de 75% do total produzido intemamente
(Barboza, 1972).
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Com a arise do petrdleo intmsificou-se, na decada de 1970, um processo de tansfemia^Ses zyxwvutsrqponmlk

sociais no noundo. 0 Brasil tambem procurou, embora com certo
politico, ecttrfmieas izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
atraso, ajustar-se a conjuntura interriacional. (.) desequilibrio nas contas extemas e a Mlaeao
elevada levaram o goverao a adotar medietas de restricSo as importaf5es e controle de precos
via CIP. Esse controle, no caso do tungstenio, foi feito atraves de uma ikiica formula que
vinculava o preco intemo ao preco intemacional. A industria metalurgica nacional foi
responsaveL a partir de 1986, por toda a demanda do concentrado de scheelita produzido
intemamente. Entre 1971 e 1979, observou-se o crescimento do consumo aparente a uma
ten media de 32,6% (Brasil-DNPM, 1980).

A situacao de recesslo na economia brasileira aprofundou-se no periodo de 1986 ate 1992,
epoca em que teve inicio uma pequena retomada das atividades industriais. Nesse periodo,
houve queda na producfio e no consumo aparente, as empresas deixaram de exportar e as
importacoes de concentrados de tungstenio dinrinuiram sensivelmente. Entre 1943 a 1993 as
empresas brasileiras exportaram um total de 32.121 ton de W contido.

3.2.1 E V O L U C A O DA PRODUCAO E DO P R E C O DA SCHEELITA

A produclo brasileira de minerio de tungstenio apresentou grandes oscilae.fiesao longo do
tempo, mostrando-se extremame&te sensivel. As variacdes do preco no mercado intemacional
(Tabela 3.4). O total produzido no periodo entre 1941 a 1993 foi de 41.627ton de W contido.
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Estima-se que cerca de 85% desta prodiiclo tenia sido desinada azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
exportagSo ate 1986.
Esta media declina para 77% quarido considera-se que, nos anos entre 1987 a 1990 e, 1992 e
1993, nao houveram exportacoes.

Cerca de 95% de toda producao brasileira derivou-se da Provincia Scheelitifera do Nordeste
que, como j a citado, concentrava aproximadamente 98% das reservas medidas e indicadas
aprovadas pelo DNPM. Sigmfica dizer que a producao de scheelita da Provincia foi muito
significativa no contexto nacional. A producao de scheelita atravessou, naquela regiao, um
ciclo que ora se encontra eonduido.

Alguns periodos registraram aumentos da producSo brasileira, sempre com certa defasagetn
de tempo em relacao a elevacao dos precos no mercado intemacional. Nesses mementos, as
empresas sediadas na Provincia viviam surtos de prosperidade, Nos periodos nos quais o
mercado estava favoravel, as empresas investiam em pesquisa, mecanizavam lavras e
melhoravam mstalacoes de beneficiamento do minerio. Contudo, os periodos de precos
baixos no mercado intemacional tinham como consequencia a reduflo da producao e ate o
fechamento de minas que nSo conseguiam a>brir sens custos.

Os precos do concentrado de scheelita no Brasil sempre estiveram vinculados aos precos
publicados no LMB. Segundo Barboza (1973), historicamente, os precos de comercializaflo
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de concentrado no mercado intemo sempre foram. bem prdximos aos de exportacao, que por
sua vez awmpanham ainda hoje os precos europeus. Entretanto, os precos no mercado
mtemo eram superiores aos precos de exportable. A diwenp. dos precos devia-se aos
acrescimos de mcentivos fiscais de exportacao,. em iorno de 12% do valor F.O.B., e do
diferencial do IUM, 15% no mercado intemo e 4% no mercado extemo (Balance Mineral
Brasileiro, 1980). Portanto. os incentivos fiscais provocararn maior valorizaflo do produto
no mercado intemo. A superioridade dos precos estimulou os produtores a comeroializar
seus prodntos no mercado intemo. No period© entre 1970 e 1975, o mercado extemo
absorveu mais de 73% da producao e, nos anos seguintes, este indice diminuiu, atingindo
27% em 1979 (Balanco Mineral Brasileiro, 1980). A producao garimpeira, representativa
em momentos favoraveis do mercado, era absorvida pelas empresas de rnineracao. O
concentrado adquirido apresentava teor mais baixo, necessitando-se de uma nova
concentracao. Os precos de aquisic^o desse concentrado variavam em tomo de 30% a 50%
abaixo do preco de exportacao (Balanco Mineral Brasileiro, 1980).

A cresoente insatisfacao por parte dos produtores e consumidores com relacao aos precos
praticados no mercado intemo levou o Governo Federal a intervir atraves da CIP, em 1977.

Conjuntamente, foi criado o Protocolo de MencdeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
W 01 em 29/09/77, onde ficou
estabelecido que o preco no mercado intemo. durante um periodo de doze taeses. teria como
base a media dos precos maximos doratesanterior, publicados pelo LMB, preco GIF, posto
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fabrica do consumidor, com prazo de 45 dias, excluido o I U M (Balanco Mineral Brasileiro,
1980). Alem disso, a CIP estipulou um intervalo de variaflo para o preco no mesmo
mercado iatemo entre US$60/MTU e USS90/MTU. Dentro deste imite. a CIP formulou um
3

dispositivo de protecao, que garantiria ao produtor precos acima de sens custos de producao.
viabilizando o traballio de lavra. E, ao consumidor, deu a garaniia de que nao seriam pagos
precos elevados pelo prodttto quando estes estivessem altos no mercado intemacional.

Como foi dito, a evolucao dos precos no mercado intemo e da producao brasileira sempre
esteve ligada as cotac6es do LMB, que e considerado o tennSmetro das comsc-klizacdes em
nivel intemacional e nos proprios mercados infernos dos paises produtores. Historicamente,
nota-se a existencia de um periodo de defasagem de tempo, na reacao da producao brasileira
com relacao aos precos miemacionais, geralmente de 1 a 3 anos (Gratico 3.1). Isto ocorre
por que na rnineracao, de modo gerai, nem as minas aumentam a produclo na mesma epoca
em que os precos se elevam, nem a reduzem imediatamente apos uma queda de precos.

Com o fim da I I Guerra Mundial, os EUA aumentanun a procura pelo concentrado de
tungstenio. Sabendo da existericia de scheelita no Brasil, iniciarain as compras oferecendo
precos elevados pelo produto brasileiro. A corrida a regiao da Provincia Scheehtifera do
Nordeste provocou aumento progressive da producao, alcancando 1.115ton de W contido em
1945. Porem, com o fim da guerra, a demanda por tungstenio caiu acentuadamente. Como
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consequ&ncia, houve reducao nas exportacoes e decrescimo da producao brasileira, A queda
da producao brasileira foi registrada ate fins de 1949, quando atmgiu 330ton de W contido
(Barboza, 1973). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GRAFICX) 3,1; Producao Brasileira (ton de WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
contido) x Precos Europeus (USJ-MTU-CIF)
FONTES: Roy, 1972. Barboza, 1973. Balanco Mineral Brasileiro. 1978-1988.
MaranhSo, 1983. SumarioMmeral, 1985-1994.

No entanto, a produclo interna comecou a reagir em meados de 1950. Os precos no mercado
intemacional aumentaram rapidamente, provocando aumento dos precos internos. O
momento foi favoravel para a producao de scheelita no Basil. A guerra da Coreia, a
restauracao do mercado comercial londrino e o initio de compras de concentrado para a
foTrnacao de um estoque estrategico foram os principals fatores que provocaram a retomada
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da produc&o brasileira. Em 1953, a producao brasileira atingiu l.OOOton de W contido. O
Brasil atravessava a segunda fase do process© de mdustrializacao, o que aumentou tainbem
a demanda interna por vanos bens minerais. inclusive o tungstenio (Brun, 1987).

Embora ainda em nivel elevado, a producao brasileira registrou uma queda nos anos de 1954
e 1955. Apos esse periodo, a producao voltou a crescer e alcancou 1.131ton de W contido
em 1958. Contudo, uma nova queda dos precos miciou-se com o termino gradativo dos
contratos do prognuna de estoques estrategicos com os EUA e a abundante oferta mundial
do produto. A producao brasileira miciou progressiva queda, chegando ao minimo de 204ton
de W contido, produzidas em 1964 (Barboza, 1973). Em 1965, o desenvolvimento da guerra
no VietnS provocou o aumento da demanda pelo tungstenio. Os precos se recuperaram e as
empresas sediadas na Provincia produziram utiUzamdo toda a capacidade instalada de suas
usinas. Porem, a intervencao do govemo norte-americano, ao imciar a Mbsaflo de sens
estoques a precos fixos para o mercado extemo, diminuiu o ritmo de crescimento do preco.

A decada de 1970 ficou marcada pela crise causada pelo aumento dos piecos do petroleo
petes paises niembros da OPEP, o que gerou uma crise em todo o sistema econdmico
intemacional. Esse ambiente mcentivou o aumento da exploraglo e producao de petroleo,
aumentando a demanda por tungstSnio na producao de brocas de perfora^Is. Os precos do
concentrado de tungstenio continuaram em alia, da mesma forma que a producSo brasileira.
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Em 1970, os gatimpeiros participaram com 40% de toda a producao interna, sendo essa
participacao de 39% em 1971 e de 20% em 1972. A producao brasileira registrou queda em
1972, depois em 1974 e 1976 (Balanco Mineral Brasileiro, 1980). Nesse pericxio, as
empresas produtoras da Provincia destinaram grande parte da pioducao ao mercado intemo.

Apos uma queda nos anos de 1971 e 1972, os precos no mercado extemo subiram ate 1977
(Balanco Mineral Brasileiro, 1978). Embora tenha havido certa reducao no preco apds 1977,
ele amda se manteve elevado ate 1981. As empresas produtoras de concentrado de scheelita
operavam em plena capacidade e a producao atingiu o sen valor maximo ao longo do ciclo,
chegando a 1.570 toneLadas de tungstenio contido em 1982 (Sumario Mineral, 1983). Nesse
ano foi reativada a produclo na mina Bod6 e houve participacao expressiva dos garimpeiros
na producao brasileira.

A partir de 1985, a producao brasileira de concentrado de scheelita foi declinando. Em 1986
ocorreram dois fatos significativos que, a principio, melhorariam as coodicoes da product©
brasileira de scheelita: (1) restricoes legisktivas forcaram a GSA a interromper as vendas
dos estoque estrategicos dos EUA; e (2) a Associacffo de Metais Refratarios solicitou a U.S.
Trade Representative que iniciasse consultas com a China por causa de condicoes de
"rompimento do mercado", ja que este pais aumentou sua participacao no mercado de APT
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(Mmerios, 1986), No entanto, embora o preco tenha se estabilizado no periodo 19S6 a 1993,
a producao brasileira continuou caindo, send© a reducao mais intensa em 1990. O produto
foi perdendo lugar no mercado extemo ate que toda a producao voltou-se para o mercado
intemo em 1987.

A

partir

do initio

da

decada de

1970, os

paises desenvolvidos

diminiiirani

consideravelmente o consumo de diversos bens minerais, inclusive de tungstenio. Aiado a
est© fato, o mercado international recebeu tambem a entrada macica de produtos
provementes da China. Par volta de 1980, este pais detinha apenas cerca de 26% do mercado
mundial do concentrado de tungstenio. Atualmente, ele responde por mais de 62% da oferta
mondial deste produto. Em consequencia da combinafl o da reducSo do consumo mundial
com a politica de vendas da China, que depiirniram o preco, e da exaustgo fisica das jazidas,
todas as minas de scheelita da Provincia Scheelitifera do Nordeste encontram-se fechadas. A
pequena producao ainda existente nessa regiao e obtida atraves do garimpo em algumas
minas ja abandonadas pelos gmpos empresariais. Em 1993, a produce registrada pelo
DNPM foi de 245ton de W contido (Smnario Mineral, 1994).
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3.2.2-DEMANDA

A rnineracao e t industriaiizaclo do tungstenio, em uma pnmeira etapa (produt<>s
interrnediarios), iniciaram suas atividades quase simultaneamente no Brasil. No entanto,
entre 1943 e 1969 nfto houve integracSo entre a rnineracao e industria consiunidora de
produtos interrnediarios de tungstenio localizada no sudeste do Pais. A produclo de
concentrado de scheelita voltava-se quase totalmente para o mercado consumidor extemo e a
inddstria, por sua vez, importava produtos mtermediarios para fabricacao de seus produtos
finais.

Na decada de 1970, o Govern© Federal adotou medidas restntivas as importafies tomando
5

crescente os indices de consumo da scheelita. O consumo aparente cresceu a uma taxa anual
de 39%, correspondendo a um salt© de 200ton de metal contido em 1970 para 1.466ton de
metal contido em 1979 (Femandes et alii, 1982).

Verifica-se, atraves do Grafico 3.2, que o consumo aparente sofreu constantes variacoes no
periodo analisado. Os dados foram o resultado da producao interna adicionada as
importacSes, que representaram a oferta total no Pais, subtraidas as exportacoes, A grande
vanacSo do consmno aparente de tungstenio contido deve-se nlo apenas as mudancas no
nivel de atividade do seior industrial mas tambem I fomaelo de estoques pelas empresas
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consiimidoras em periodos de maior oferta do produto no mercado intcmo. A utilizaclo
desses estoques ocorria em anos posteriores, o que explica o consume aparente negativo em
aiguns anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

60

62

04

66

08

70

?2 74

7?

78

50

82

34

86

?8 90

92

Ano
GRAFICO 3.2: Consume Aparente do Tungstenio no Brasit (I960 a 1993)
PONTES: Baiboza, 1973. Fernando, 1982. Suraario Mineral 1981-1994.
Bras&DNIWCPRM, 1980.

No period© analisado, o consumo aj>arente de produtos metalurgicos de tungstenio
apresentou quedas acentuadas nos periodos de 1979 a 1983 e de 198? a 1991, Este setor do
mercado vem atravessando. nos ultimos anos, um period© recessivo resultante da situacao
econdmica do Pais.
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onzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
psioJos enlre l l l i i 1986 e de 1991 em diante, niozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
faoovoamimporta$Ses de
coBcentrados de tungstenio pelas empresas metalurgicas, mostrando que as mineracoes
conseguiram atender ao mercado interne. Contudo, estas empresas importaram produtos
metalurgicos, atendendo parte da demanda nacional do setor. As principals empresas
responsaveis pela demanda interna de tungstenio slo a Termohgas Metalurgica S/A (SP),
Fagersta Vulcanus S/A (SP) e Brassmter S/A Industria e Comercio (SP). Outras empresas
de menor porte, que tambem consomem scheelita slo: Prometal Produtos Metalurgicos S/A
(SP), Wolfram Industna e Comercio de Metais Ltda (PE), Eletro-Metalurgica S/A (MG). A
distribuicao da produflo nas empresas consurnidoras, segundo a aplicacto e o uso, e
mostrada no Anexo 3.

Algumas dessas empresas consomem o eoncentrado de scheelita do Nordeste para a
febricacao de produtos iiitennediarios, que slo axnercializados nesta forma no mercado
interno e extemo. Outras empresas fabricam os produtos tinais a partir do eoncentrado de
scheelita adquirido nas mineracoes do Nordeste.

No Brasil, a fabricacao de metal duro eotxsGme cerca de metade da quantidade ofertada no
mercado (48%); segue-se a producao de FeW e terro-silicio-tungstenio, a fabneacao de ligas
nao-terrosas e a produclo de tungstenio metalico, numa proporel© media de 40%, 6% e 4%,
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r&spedivamente, Os 2% restantes sao omsunudos m i varias outras aplicafoes (Fernandes et
alii, 1982). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J.2J - A R E L A C A O C O M O M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L

Por cinco decadas, a demanda interna foi irregular, os precos acompanharam os precos
piaticados no mercado extemo e a producaofoi,em sua maior parte, exportada. O balanco
entre a producaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
versus demanda de eoncentrado de scheelita no Brasil passou por duas
fases. Na primeira, houve superavit no mercado interno. Esta siteaelo caracterizou quase
todo o ciclo de mineraijlo de scheelita. A segunda ocorreu em 1987 e 1988, quando as
exporta^oes nio efetivaram-se e, ainda assim, foi necessano importar eoncentrado de
tungstiaio. Destaforma,nesse ciirto periodo de tempo, o balanco produflo versus demanda
foi deficitario.

A demanda interna, quase mexisteute no inicio das atividades na Provincia, foi crescendo
com o desenvolvimento da industria no Pais, No entanto, os desequilibrios no mercado
brasileiro refletiam as mudancas ocorridas no mercado internacional do tungstenio. As
oscilafoes dos precos intemacionais eram acompanhados de oscilacdes na producao
brasileira comdiferenca de 1 a 3 anos (ver item 3.2.1).
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Atualmente, o mercado de tungstfinio conta com a oferta resultante da reciclagem de sucatas

it I PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k life km. 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
material recicUo tern precos rnais competitivos por nio Incorrer nos
custos relacionados a lavra e beneficiamento do mmeno. A substitaiflo e outro problema
que prejudica a industria de mineracflo de tungstenio. Alguns setores industrials ja
substituem o tungstenio por materials altemativos, com o crescente emprego de plasticos e
de ceramica nasferrameniasde corte (Minerios, 1985). O aumento da subsutuicao provoca
una reducao na demanda mundial.

CAPfTULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
4

A N A L I S E DA IMDtJSTMA D l M I N E R A Q A O D l SCHEELITA

4.1 - D E S E M P E 3 S H O DA EST) t i S T R I A D l M I N E R A C A O D l SCHEELITA

No initio das atividades de mineracao na Provincia Scheelitifera do Nordeste, as empresas
fizeram urn aproveitamento precario do consideravel potential de suas Jazidas. A maior parte
das empresas da regilo recrutou trabalnadores que extrairam o minerio em regime de
garimpagem. As minas contaram ainda com uma infra-estratora deficiente. No decorrer do
ciclo, algumas empresas evoluiram, adotando raetodos mais racionais de lavra e

on mesmo gerido mais eficientemente seus
beneficiamento. Outras teriam se consolidadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
potenciais caso tivessem aproveitado os periodos de precos elevados para mecanizar suas
minas. O Governo contribuiu com o setor, realizando estudos geolbgicos e inceutivando a
producao atraves defiiwinciamentospara trabalhos de prospeccao e pesquisa mineral na
Provincia. Diversos projetos enquadrados em programas de rinanciamento foram executados
por orgaos govemamentais. Atualmente, o Governo objetiva direcionar suas acoes apenas a
fonnulacao e acompanhamento de politicas publieas deixando para a iuiciativa privada as
5

atividades tipicamente empresariais (Basil, 1994).
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EmrelayAoa questao legal, diversas mudaneas occcreram na legislacao mineral brasileira de
icao de 1934, o Codigo de Minas de 1940, ai Coiistituifdes de
1946 e 1967, a regnlamentacao do Codigo de Mineracao em 1968 e a promulga$ao da
Constituicao de 1988 esbairaram nos interesses das empresas de mineracao (Vasconeelos,
1989). No campo tnbutano, a principal mudanca ocorrida com a Constituicao de 1988 foi a
extinc lo do EJM. a inclusab dog mineniis no campo de incidencia do ICMS e a criacao da
TOmpensacao financeira na mineracao. A incidencia do ICMS e a mesma de qualquer outro
prodiito. com excecao da aliquota, quefoifixadaem 15% entre 1991 e 1992, e em 10% entre
1993 e 1994 para o tungstenio. A compensacao financeira pela exploracao de recursos
rninerais e de ate 3% do faturamento liquid© resultante da venda do produto mmeral, obtido
apbs a ultima etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformacao
industrial A distribute da compensacaofinanceiradestina 65% para o municipio, 23%
para o Estado e 12% para a Unito (DNPM/CPRM, 1992).

Alem desses impostos, a mineracao esta sujeita ainda ao pagameoio de tributes e encargos
especificos. como o imposto de renda, iraposto de importac&o, contribuicoes sociais, taxa
anual para areas com Alvara de Pesquisa e pariioipaclo do proprietario do solo. Atualmente,
com a revisao constitucional era andamento, espera-se que ocorra mudaneas estruturais para
o sefor miiieral concernentes a eliminacao das restricdes impostas pelo Governo Federal ao
capital estrangeux). A industria de rnnieracao de scheelita esta inserida neste context© e foi
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afetada pelas legislates aciina citadas, seja em relaeio as deteirninac5es dos CddigOS de

Mkertflo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
seja pels impostos cobrados sobre a comeraaljzacao do produto, e

estara

sujeita, tambem, As mudaneas que serSo impieiaeritadas pelo Congresso Nacional a
Constitaicao de 1988,

As empresas de mineracao e os garimpos pnxiuziram conjuntaxnente durante as atividades
de mineracao na Provincia (Anexo 4), Norraalmente, as empresas adquiriam a produclo dos
ganmpeiros, que era levada a uiu novo beneficiamento, aumentando assim o teor de
tungstenio contido no eoncentrado.

A mineracio de scheelita no Brasil teve pouca represeotatividade no mercado intemacional.
A prodncao foi oscilante e extremamente sensivel as variacOes de precos e demanda. Porem,
o crescimento da industria de acos especiais e da produclo de perfuratrizes aumentou a
demanda no Pais. Grande parte do consumo interno foi atendido pela produclo nacional.

A parfieipaelo da atividade de mineracao de scheelita em relacSo ao valor de pioducto e
arrecadacao do IUM no Estado da Paraiba foi pouco representativa. Geralmente, o minerio
produzido no Estado era transfendopara as empresas sediadas no Estado do Rio Grande do
Norte. No Estado da Paraiba, a scheelita participou com 8,16% do valor tributavel de 32
minerals em 1978, cam para 7,25% em 1980, e 0,02% em 1988 (Codemiii, 1981-1988).
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A scheelita participou com 71,8% das exportacoes de bens minerals do Nordeste an 1957
(Roy, 1972), O Estado do 'Rio Grande do Norte foi responsavel por quase a totalidade da
prodiiflo, Em 1971, o mesmo arrecadou US$1.682.400,00 de KIM de scheelita, enquanto a
Paraiba arrecadou US$44,600,00 (Anuario Mineral Brasiieiro, 1972). Por muito tempo, a
1

scheelita foi o primeiro mineral na pauta de exportaelo no Estado do Rio Grande do Norte.

Nos municipios que apresentaram atividades de mineracao, a niio-de-obra empregada
variou conforms as oscilacSes dos precos no mercado internacional. No entanto, nos
garimpos tambem aumentavam a busca pelo trabalho em periodos de seca. A variant© da
mao-de-obra empregada nas empresas demonstra o comportamento irregular da mineracao
de scheelita (Tabela 4.1). A mao-de-obra engloba o pessoal de nivel superior, medio,
administrativo e operarios. Por ser uma mao-de-obra nao-qualificada, este ultimo grupo
tinha uma remuneraca© baixa, variando entre um e dois salaries minimos, mas que, ainda
assim, era relevante em face das condicdes de trabalho e de remimeimf lo vigentes na regit©
(Andrade, 1983). Aos valores apresentados na tabela podem ser acrescidos uma media de
500 garimpeiros, que trabalharam nos garimpos em periodos de precos elevados.
Geralmente, o produto obtido pelos garimpeiros era vendido a 25% do prefo local aos
proprietaries dos garimpos. Estes vendiam pelo preco local as empresas, que apos

eoncentrado, exportavam a 130% desse mesmo preco (Barboza, 1972). O papel do zyxwvutsrqponmlk

1

Valores eomrertidos para <$6lar: taxa cambiai defewretrode 1971 (CrS/US$ = 5,00).

82

garimpeiro foi importante na descoberta e na extraeao do mkeiiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
em depositos de pequeno

pita

TABELA 4,1

Mao-de-obra das Empresas dc Mineracao de Scheelita (1972 a 1988) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

mo
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

PESSOAL

ANO

PESSOAL

1.462
1.554
1.787
1.904
1.873
2.151
2.616
2.311
2.476

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

2.459
2.152
1.469
1.689
1.750
1.583
1.090
980

FONTE; Aroifaio Mineral Brasifeiro.

As minas explotadas na Provincia slo de subsolo. Algumas iniciaram a lavra
superlicialmente mas, em pouco tempo, houve necessidade de mudaneas no metodo de lavra.
O aumento da profimdidade das minas a medida que a lavra avancava, elevava os custos de
producao. A elevacao dos custos de producao das empresas foi um fator importante para o
fechamento de varias minas da Provincia. Para continuar produzindo, quando o preco estava
baixo, as empresas extraiam suas reservas seletivamente. Atualmente, a pequena producao
ainda existente provem do aproveitamento, por garimpeiros, do minerio remanescente em
minas cuja lavra foi paralisada

8 zyxwvutsrqponmlkjihg
Nos mmaicipios tiiineiros, onde a minerac-ao de scheelita. foi uma ativtdade impoftante. a
economia depende novamente dos setores tradicionais de agricultura, pecuaria e com&eio. 0
municipio de Currais Novos ainda conta com pequenas e medias mdustrias de
transformacao. Mesmo nesse municipio, onde o impact© causado pelo encerramento do ciclo
foi mais acentuado, o process© de ajuste parece ter-se completado.

Notou-se a existencia de atividades complementares em outros municipios que nio aqueles
que sediaram a atividade de mineracao. Natal (RN) e Campina Grande (PB) sio exemplos
de cidades que tiveram o apoio da mineracao de scheelita como base do desenvorvimento,
principalmente, por estarein estrategicamente localizadas. Estas locahdades serviram de base
para o process© de comercializacao da scheelita, tanto no mercado interno como extemo.

Campina Grande sediou um laboratorio de analises quimicas do DNPM. Mo fez com que
varias empresas precurasseni pelos services oferecidos no municipio. O embarque do
produto proveniente das minas de scheelita da Provincia era feito, principalmente, em
Cabedelo (PB). Outros portos tambem ibram utilizados no embarque de minerio para o
exterior, como o de Natal (RN) e de Fortaleza (CE).

84 zyxwvutsrqponmlkj
42 - ESTUDO D E CASOS

De acordo com o Prqjeto Tmigstenio/Mohbdenio, as minas e ocorrencias de scheelita foram
agrupadas em subprovincias (Torres et alii, 1973). As principals subprovincias foram as de
Currais Novos, destacando as minas Brejui, Barra Verde, Boca de Lage, Malhada Limpa,
Timbauba, Quixabeiral e as ocorreneias de Camaubinha, Cabeca de Slo Pedro, Malhada
Vermelha II, Saco dos Veados, entre outras. A subprovincia de Images, com destaque para as
minas B«ifim, Bodo. Cafiica e Riachao, alem da faixa calcotactitica de Cacador-TrapiaChupador e dos garimpos de Feihcei.ro. Pedra Preta, entre outras. E a provincia Sao Rafael,
onde destaca-se a mina Bonito, a faixa scheelitifera de Piudoba-Mazagao e os garimpos de
Cajazeiras, Caicarinha e Ix>gradouro (V. Filho, 1977).

O municipio de Currais Novos (RN), atraves das minas Brejui, Barra Verde e Boca de Lage,
concentrou cerca de 95% da produclo nacional (Braz e Carvaiho, 1986). As minas
localizam-se num mesmo deposit© mineral e sio separadas apenas por hmites de
propnedades em superficie. Contudo, apresentam diferencas signiticativas em relac&o a vida
util e a profundi dade da mberalizaciio.

Atualmente, todas as mmas da Provincia estio desativadas ou em process© de garimpagem.
Da .mio-de-obra especializada proveniente das minas, grande parte foi absorvida por
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empresas de mmerac&o de outras partes do Brasil . As mais importantes mimeftfOes de
2

scheelita que atuaram nos campos de pesquisa, lavra, beneficiamento e comercializacao no
Estado do Rio Grande do Norte foram a Mineracao Tomaz Salustmo S/A, grupo local:
Mineracao Acauan Ind. e Com. Ltda, do grupo Brasimet; e a MineracSo Tungstenio do

Brasil Minerios e Metais Ltda, do grupo Union Carbide. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

4.2.1 - MMABMMtJl

A mina Brejui foi descoberta em 1942, pelo entao proprietario desembargador Tomaz
Salustmo. Incentivado pela comissSo de compms do governo norte-americano, o
desembargador dinamizou a exploracao de sua mina. No inicio, a garimpagem se deu a ceu
aberto, pois o minerio aflorava. Com o aumento da produclo, a mina chegou a reunir 3.000
homens (Andrade, 1983). O process© de mecamzacao da Brejui ocorreu a partir de 1948
quando houve necessidade de lavra subterranea. A lavra seguiu a direcao norte-sul
acompanhando o caimento das dobras nas camadas de tactito. Em superficie, a explotacao
continuava a oconer emfendasde calcario (Laiuino e Torres, 1969).

A mina locahza-se a 7,5km a SW da sede do municipio de Currais Novos, que dista 198km
de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Com o desenvolvimento da mineraf lo,

2

Jose Vitton da Cunha, diretor execiitivo da MmeragSo Tomaz Salustino S.A. (entrev-ista - manjo, 1995).
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o municipio ganhou campo de pouso para avioes, cento de puericuliura, cinema, hotel,
radio, agenda do Banco do Brasil, entre outros (Maia, 1991),

Em 1.953 foi instalado na mina Brejui o primeiro engenho para o beneficiamento de scheelita
na Provincia. O aumento da prodncao da mina foi sensivel, uma vez que a concentragao
manual demandava mais tempo e pessoal. De 1943 a 1957 a mina Brejui foi responsive! por
39,7% do total exported© pelo Pais e seus custos de producao chegaram a US$47,70/MTU
dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
WO3 em 1957 (Souza, 1957). Os aumentos nos custos de producao do eoncentrado de
scheelita eram decorrentes do aumento dos gastos com msumos para a mina e com salaries.
Nesses periodos, a empresa direcionava a lavra para onde a mmeralizacao tinha teor mais
elevado. Em 1969, a Brejui arrecadou US$1,8 milhao e contribuiu can 48% do total
exportado pelo Brasil (Abreu, 1972). A partir da decada de 1970, a empresa voltou sua
producao para o mercado intemo. A Brejui passou a atender parte da demanda das empresas
metalurgicas Acos Villares, Brassinter, Seco Tools, Eletrometal, Cervin (Wolframio), entre
outras.

Segundo Maranhio et alii (1984), entre 1942 e 1982 a mina Brejui produziu cerca de
19.633ton de eoncentrado de scheelita, que equivalem a cerca de 11.299ton de W contido. A
partir de 1985, as condicdes do mercado intemacional levaram a producao da mina ao
decltnio (Anexo 5). Apenas os custos variaveis estavam sendo cobertos, o que ocasionou a
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reducao do quadro de empregados da mina Brejui (Tabela 4,2), O quadro nio mudou na
decada de 1990, a proefajlo ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o numero de empregados na empresa continuaram em
declinio. Em meados de 1994 a lavra convencional da mina Brejui foi paralisada, tomandose um garimpo.

TABELA 4.2
Numero Medio de Empregados da Empresa Tomaz Salustmo S/A
ANO
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
FONTE:

MAO^E-OBRA ANO
758
1986
768
1987
779
1988
791
1989
1990
773
814
1991
715
1992
577
1993
629
1994
1995
617
Miaeragio Tomaz Sahistino.
1

MAO-DE-OBRA
519
401
278
237
167
80
61
83
81
80

Ainda existem reservas consideraveis na mina Brejui. Porem, a empresa apenas consegue
manter uma garimpagem com os precos vigentes no mercado. A retracao do mercado Memo
promoveu o retorno da empresa as exportacdes. Em agosto de 1994 um estoque de 90ton de
eoncentrado de scheelita da Brejui foi vendido a US$24,90/MTU, preco que variou entre
US$85,0O/MTU e US$100,0Q/bnU em 1970. Em inarco de 1995 os precos atingirani
US$35,00/MTU - potto de Cabedeio (PB). O aumento dos precos em relacao ao ano anterior
foi de 40,56% (Cunha, op.cit.).
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A mina Brejui sempre funcionou atraves de uma estrutura familiar. Nos periodos de precos
elevados, houve certa capital izacao da empresa. O capital foi utilizado para mecaaizaclo da
mina e melhoria do engenho. Atualmente, a pequena producao por garimpagem e a
manutencao dos equipamentos slo as atividades na empresa. A pequena react© do preco em
1995 foi suficiente para criar a expectativa de reativaclo da Mineracao Tomaz Salustino
S/A. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2 - MINA BARRA VERDE

A mina Barra Verde, localizada a 8,5km a SW do municipio de Currais Novos, iniciou as
atividades mineiras em fins de 1942. O proprietaiio da area empregou garimpeiros para
iniciar a extracao do minerio. O garimpo perdurou ate 1954, quando a profundidade
dificultou o trabalho de extracao. O mctodo mdimentar de extract© era complementado com
concentrtflo manual. Ate 1954 foram extraidos 126.936Kg de eoncentrado de scheelita de
alto teor em WCh (Barboza et alii, 1967-1968). Em 1955 imciou-se a tmplantacao da lavra
sistemauea na mina, quando extingmram-se as reservas superficiais. Em 1956, o proprietaiio
da terra, tambem concessionario da mina, arrendou-a ao consorcio sino-americano
Wahchang Trading Corporation.

89

Grande parte da producao da mina voltou-se para a expedite!©, principalmente, para o
suprimento do estoque estrategico dos EUA, Contudo, a queda do preco no mercado
mternacionai e o fim dos contratos com o org&o norte-americano encarregado da formiclo
do estoque (GSA) fizerani com que a Wahchang cancelasse o contrato de aiTendamento da
mina. Em 1963, a empresa encerrou suas atividades, depots de produzir 5.164ton de
eoncentrado de scheelita. O processo de exteacSo por semi-garipagem foi retomado pelo
concessiooario da mina (MME-DNPM/CPRM, 1971).

O DNPM juntamente com a Mineracao Sertaneja Ltda, do Grupo Hotchscbild, pesquisaram
a niina e revelaram a existencia de novas reservas. Em 1968, a Mberaeio Sertaneja
arrendon a mina Barra Verde e contmuou os trabalhos de pesquisa ate 1970. Em 1971, a
Mineracao Acauan, do mesmo gnipo empresarial, assumiu a direcao da Barra Verde (BrasilDNPM, 1980). A lavra mecanizada foi retomada, acompanliando o caimento da
inineralizacao ao sul da mina Brejui, que ahnge profundidades entre 80 e 180 inetros.

A product© anual da mina Barra Verde foireduzindoem cousequencia da exanstloftsicada
jazida e da queda dos precos. Em 1986, a mina passou a ser operada pela Termoligas,
controlada pelo Grupo Anglo American (Braz e Carvalio, 1986). As atividades mineiras
foram encerradas em 1990, quando a Termoligas cancelou o contrato de arrendamento para
exploracao da mina. A empresa dispensou cerca de 500 empregados e o Estado e municipio
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deixaram de arrecadar o ICMS provemeote da produflo e cofflercializtclo do eoncentrado.
A ekenkfl o de renda do municipio de Currais Novos foi reduzida, uma vez que Barra Verde
foi a seguoda mina em producao, pagaraento de impostos e salaries durante o ciclo da
scheelita .
3

O fechamento da mina Barra Verde levou os garimpeiros a trabalharem em reaproveitamento
dos rejeitos da usina de beneficiamento da empresa. A atMdade de garimpo sustentou-se ate
meados de 1994, quando houve corapleta paralisacto.

4.2.3 - MINA BOCA DE LAGE

A mina Boca de Lage situa-se a sul das minas Brejui e Barra Verde. A mineralizacao
localiza-se a uma profundidade entre 180 e 215 metros, em coniinuacao do deposito das
duas outras minas. Atraves das pesquisas realizadas pelo Projeto Tungstenio/Mofibdeiiio foi
passive), descobrir a continuidade da mineralizacao de scheelita. A descoberta da
mineralizaelo possibilitou o airendamento da mina por uma empresa de mineraflo (MMEDNPM/CPRM, 1971).

Jose Pinheiro Braga, eontador do setor finnncciro da. prefeitura de Cutntis Novos, RN (ertrevista - margo,
1995).
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As pesquisas na mina Boca de Lage continuaram no inicio da decada de 1970, Em 1976, a
area foi requenda pels Tungstenio do Brasil Mineracao e Metais Ltda, subsidiaria da Union
Carbide Corporation. O inicio da producao da mina Boca de Lage se deu no period© aureo
da producao do minerio de tungstenio no mercado mondial, Entre 1977 e 1979 a mina Boca
de Lage e as minas Brejui e Barra Verde hmcionarani em plena capacidade prodntiva. O
nivel de emprego direto foi de 3.500 operarios nas tres minas (Maia, 1991).

De 1977 a 1982 a mina Boca de Lage produziu 2.613ton (Marantuto et alii, 1984). Contudo,
a progressiva queda dos precos desestruturou a ritmo normal de producao da empresa. A
mesma iniciou uma lavra seletiva, alem de nivelar os eustos de producflo ao preco de venda
do eoncentrado de scheelita. Ate 1986, a empresa conseguiu manter a prodnelo estavel,
quando iniciou o aumento nos custos de producao (Braz e Carvalho, 1986).

Em 1989 a mina Boca de Lage foi vendida ao Grupo Anglo American, que teuton
intensificar o ritmo de producao. Porem, a mineracao tornou-se antieconomica a ponto da
empresa encerrar suas atividades em maio de 1990. A existencia de reservas consideniveis
nio inceniivou a empresa a renovar o contrato de explorac&o da mina Boca de Lage. A
empresa dispensou cerca de 400 empregados que faziam parte do quadro de pessoal.
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4.2.4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MINA BOD6

Em 1943 inieioii-se o process© de garimpo na mina Bod6. A mina situa-se a 12km de Cent©
Cora e 37km de Santana dos Matos, ambas no Estado do Rio Grande do Norte. A corrida
pelo garimpo reuntu cerca de 600 homens na tnina. Em 1944 foram produzidas 637
toneladas de eoncentrado com teor de 70% de W0 . Entre 1943 e 1955 o total produzido
3

aproxiraou-se de 2.300ton de eoncentrado. O numero de trabalnadores ligados a mina Bod6
chegou a 120 em 1957, representando queda de 80% desde sua descoberta A producao cam
para um nivel de 8ton/m§s de eoncentrado, inviabilizando a lavra. Em 1958 a mina Bodo foi
paralisada (Roy, 1972).

Em 1966, uma reacao dos precos no mercado mundial possibilitou a retomada da
garimpagem na mina Bodo, pelo concessionario e proprietario da terra. A mina contou com
uma media de 80 pessoas, produzindo uma media de 1.500Kg/mes de eoncentrado de
scheelita (Barboza et alii, 1967-1968). Em 19/0. a Bodommas Metalurgia e Industria S/A
passou a ser gerenciada pela CDM/RN. A Bcdominas insialou um engenho para
beneficiamento na mina Bodo,. onde tambem beneficiava o minerio das minas Baixios,
Queimada e Umbuzeiro, explotadas pela mesma empresa. Alern de sua producao, a empresa
comprava o eoncentrado produzido pelos garimpeiros da regilo por um preco bem abaixo do
de exportacao.

m zyxwvutsrqponmlk
Segundo Maranhao et alii (1984), an 1982 e 1983 a mina Bodo encontrava-se em
desenvolvimenio. As pesquisasrcvelarama existcncia de aproximadamente 250.000ton de
minerio com teor de 0,5% dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
WO3. Os valores foram considerados excelentes, visto que a
mina ainda apresentava grande potencialidade Entre 1988/89 a producao media foi de
42torvm.es de eoncentrado de scheelita.

A partir de 1989 a producao da mina foi reduzindo, nunia relaclo desproporcional ao
numero de empregados da empresa. A superlocacao dos recursos humanos gerou mais de
78% dos custos operacionais totals da mina (Figura 4.1). Praticamente 80% de todo o custo
da empresa foi decorrente da folha de pagamento. Em 1993 a situacao da empresa ja era
mini, dado o baixo preco do eoncentrado no mercado mundial. Mesmo assim, a empresa
(CDM) contratou 74 pessoas. Quando a producao foi paralisada, em meados de 1994, a
empresa ainda fez mais duas contratacoes . Em fins de 1994. o numero de empregados
4

chegou a 266, quando apenas 80 seriam necessarios para a operacionalizacao da empresa.
Apesar dessas circuiLstancias, no mesmo ano a Bodo foi a umca mina de scheelita em
atividade industrial no Brasil.

Ainda existe uma consideravel quantidade de minerio na mina Bodo. Entretanto, o man
gerenciamento da empresa impossibilitou a ohtencao de melhor prodntMdaie. Em fevereiro

Marcel©zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Atves Xavkr, ex-fonckmario do Banco do Brasil - ntuahnente i mombro da dirrtoria fonnada pelo
Estado para organizar a mina Bodo (entreviBta - maryo, 1995).

4
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de 1995, o Estado do Rio Grande do Norte decretou o fechamento da empresa Bodommas e

os de outras
do organ- que a aclmiiiistroii. Os problemas na mina slo hqje piores do quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
minas da regiao, em consequencia das pendencias ainda existentes, especialmente na area
trabalhista.

SETOR O U I T E M D I CUSTO
P
E
I
S
0
A
L

If

-Mkia

- Usina de Tratamento
- Oficina

- Adkanistracao (1)
-5ESMT

- Apoio t Outror (2)

1

**
» n

QUANT.
163
27
9
34
4
29

- Explosives e Acessonos
- Brocas
-Baergs

- Combusthnel (1.500 iros de Diesel)
- Lubnficacao
- Material <fe Reposglo

- Diversos
TOTAL

CUSTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
CUSS) CUSTO (%)
39.612,69
4.889,10
2.347,10
6.253,25
2.268,36
5.960,16

50,54
6,24
3,00
7,98
2,90
7,60

8.500,00
10,84
1.299,45
1.56 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
1.333,45
2,46
390.39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
0,50
500,00
0,64
4,47
3.500.00
1.000,00
1,27

78 385,32

100,00

(1) - A adrrnnistracao selii o pessoal dos nscritonos de Natal, Cerro Cori e da Mina.
(2) - .Apoio e Outros inclut o pessoal de Smpeia, wgilatiera, apoio emgerat e araisos.

FIGURA 4.1: Custos Operacionals Mensais da Mina Bodo.
FONTE: Cavaicanti Neto, 1994:86.
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4.2.5 - Z A N G A R E L H A S

A ocorreucia Zangarelhas, da empresa Zangarelhas Miiiemfio Industria e Comercio Ltda,
localiza-se entre os immicipios de Currais Novos e Acari (RN). Zangarelhas corresponde a
coninuidade do mesmo depdsito que engloba as minas Brejui, Barra Verde e Boca de Lage.
A mineralizacao alcanca profundidades superiores a 500 metres e o acesso proposto foi
staves de shafts da mina Boca de Lage (Marajiht© et alii, 1984).

Dada a grande profundidade da mineralizacao, os trabalhos de exploracao estenderam-se de
1970 a 1973. Houve a necessidade de elevados mvestimentos, o que impossibilitou a
continuidade da exploracao da ocorrencia. Os trabalhos de pesquisa contmuarani a ser feitos,
mas os baixos precos do eoncentrado de scheelita no mercado inviabilizaram completamente
a miueracao.

Depots da paralisacao das atividades de exploracao, a empresa passou a operar apenas com
o beneficiamento do minerio de terceiros e coniercializacao do produto. A empresa cotnprou
minerio de garimpeiros e de empresas da regiao. Segnndo Silva'. entre os anos de 1990 e
1994 a empresa fez as negociacoes mostradas na figura 4.2.

5

Manuel Dias da Silva, cemtador <fa Zangarelhas Mineracao Ind. e Com Ltda (entrevkta - maryo, 1995).
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ANO

OOMPRA (Concentrado)

VEND A (Concentrado)

1990

Mina Bodo - 40ton
Mina Brejui - ISton
Garimpos - 26,34ton
Mina Bodo - 44,7ton
Mina Barra Verde - 5ton
Garinipos - 15,%ton
Mina Bod6 - 38ton
Mina Barra Verde - lOton
Mina Bodo - 64tou
Mina Barra Verde - 3,49ton
Garimpos - 26,5ton
Mina Bodo - 47,791on
Mina Barra Verde - 10,998ton
Alonso Bezena - 14,618ton

Cervin S.A. - 67ton
Ausbrand (SP) - 2ton

1991

1992
1993

1994

Cervin S.A. - 78ton
(Complementado com estoque de 2ton)
Cervin S.A. - 48ton
Cervin S.A. - 64ton
Centroligas - 12ton
Wolframio - 18ton
Br&ssinter - 20ton
Wolframio - 24ton
Inglatena (exportacao) - 20ton

FIGURA 4.2: Negoda^Ses da Empresa Zangarelhas (1990 a 1994)
FONTE: Zanaarelhas Mineragao Jndwsfria e Comercio Ltda.

4.2.6 - MINA QUIXABA

As atividades dertiineraelode scheelita na Paraiba hveram inicio no municipio de Varzea, a
272km de sua capital, Joao Pessoa. A descoberta de afloramentos na regiao e os precos
pagos pelo bem mineral nos municipios do Estado do Rio Grande do Norte incentivaram o
coucessionano a contratar cerca de 200 trabalhadores . A falta de financiamento e
6

orientacao na lavra fez da garimpagem uma alternativa na extracao do minerio. Durante
doze anos (1942 a 1953), a producao da mina Qnixaba variou entre 60 a 96ton/ano de

6

Mario P. de Araajo, propriet&rio da area e da cortcessao da mina Quixaba ((•ntrevista - marzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
£0,1995).
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eoncentrado de scheelita. Nesse periodo, o eoncentrado era comercializado no municipio de
Santo Luzia (PB), a 1.2km das instalacoes da mina. Parte do eoncentrado era ¥endido para a
Brasir.net, e a outra parte a negotiates de Santa Luzia e Campina Grande (PB).

Em 1953, a mina Quixaba foi vendida ao grupo Wahchang, que iniciou o process© de
mecanizacao da mesma. A producao variou em imcio dos pf?f os pmticados no mercado e
dos custos de extract© subterranea do minerio. Em 1969 a Wahchang vendeu a mina
Quixaba para a Mineracao Sertaneja Ltda, que assumiu as atividades mineiras.

Santa Luzia foi um municipio onde ocorreu grande parte da comercializacSo da scheelita.
Entretanto, o municipio auferiu pouco beneficio direto dessa atividade. O municipio de
Varzea tarnWm arrecadou pouco com a atividade de mineracao de scheelita. Contudo. a
micro-regiao desenvolveu-se, por um periodo de tempo, dada a circulacao de renda
resultante dos salarios pagos aos empregados residentes nos municipios. A an^ecadacao de
impostos sobre o bem mineral era dificultada devido a sonegacao por parte dos produtores e
garimpeiros.

Atguns mtermediarios na comerciaiizaclo de scheelita atuaram cm Santa Luzia ate 1986 .
7

O eoncentrado era comprado da mina Quixaba e de garimpeiros da regiao e vendido a

Brasimet, Rhodia, Mineracao Tomaz Satostino S/A e UBM. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

7

Mario Leitao de Arsujo, negociantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dorauriicipiode Santa Luzia - PB (entrevista - mange, 1995).
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M A L H A D A DOS A N G I C O S
4.1.7 - MINAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mina Malhada dos Angicos, da Mineracao Serido, subsidiaria do grupo norte-americano
Metallurg Inc., locaiiza-se a 12kni do municipio de Santana do Serido (RN). As atividades
de mineracao iniciaram em 1942, atraves da descoberta de um afloramento de scheelita na
propriedade de Jose Floripes Ginani. A mina foi arrendada por um prazo de 99 anos por
Florencio Luciano, que iniciou a garimpagem do minerio. Houve tempos em que liavia cerca
de 300 empregados na mina, pnxluzindo uma media de 10 a l2ton/mes de eoncentrado com
72% de WO3. Em fins da decada de 1940 iniciou-se a mecanizacao do ganmpo. O
beneficiamento se deu atraves de metodos pouco eficientes, o que nio permitiu uma
recuperacao elevada do ininerio econonncamente aproveitavel .
8

Em 1972, uma empresa de Engenharia Civil assumiu a direcao da mina, preservando o
nome Mineracao Serido Ltda. A empresa investiu na mecanizacao da mina, mas continuou o
trabalho conjunto com garimpeiros da regiao. A elevaclo dos precos do eoncentrado no
mercado nao incentivou a empresa a aumentar a producao. Houve reduflo do quadro de
pessoal para cerca de 50 empregados na empresa. Em 1977, a mina foi vendida para a
Companhia Industrial Fhiminense. A producao aumentou devido a organizacao produtiva
adotada na empresa. Porem, a empresa encerrou por defimtivo suas atMdades em 1982.

Os dados a respeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Am niiiw M a i w i i dos- Angicos foram ceoseptkios atraveg do ertrevistado Raamndo
Galdino da Silva, mai.s amigo empregado da. empresa (manjo, 1995).
8

99 zyxwvutsrqponml

Esta situtfiofoizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iniposta pela sect fie inicioi em 1980 la regilo. A falta de ip a para

o

processamento da scheelita provocou a pralisaclo de tcxJas as atividades na mina. De 1980
a 1982foiproduzida uma media de 4 ton/mis de eoncentrado provenientes apenas do rejeito
da fase do garimpo na mina.

O municipio de Santana do Serido teve o beneficio da arrecadaeao de impostos sobre a
comercklizacio do eoncentrado de scheelita. Alem disso, a maioria dos empregados da
Mineracao Sertaneja eram moradores do municipio. Campina Grande foi o local da
comercializacio exportacao e anahse de grande parte do eoncentrado da mina Malhada dos
5

Angicos.

4.2.8 - MINA MALHADA VERMELHA

A ocorrencia de scheelita era Malhada Vermelha foi descoberta ern 1941. A mina localiza-se
a 6km da sede do municipio de Slo Jose do Sabugi (PB). Nesse periodo predominava a
atividade garimpeira. que absorveu interroitentemente cerca de 200 garimpeiros da regiao. O
WO% sendo que a producao oscilava em tomo
teor do eoncentrado da mina atingia 76% dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de 80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
too/semana de eoncentrado. O minerio scirelittferozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
mmtimv&sB em siiperfkie, o que
facilitou o frabalio de garimpo que se extendeu -por mais de 500 rnetros em superficie .
9

Com o aumento da prothndidade da mina, o trabalho do garimpeiro tomou-se diticil. Os
custos de extracao tomaram-se etevados e, em 1960, o proprietaiio vendeu o garimpo a
Mineraflo Cabugi. A empresa contratou 100 empregados e voltou sens trabalhos iniciais
apenas para a pesquisa da mina. Os resultados da pesquisa foram satislatorios efizeramcom
que a mineracao hinciouasse ate inicio de 1970. Os baixos precos do eoncentrado de
scheelita provocaram. a paratisacao da mina. A situacao melhorou em 1974, quando a
Minenicao Nordeste, do grupo Tomaz Salustino, assumiu a direelo da mina. A empresa
tinha em mios uma jazida pesquisada, o que a ievou a contratar 300 empregados, construir
nm engenho e semi-mecanizar a mina. A mao-de-obra especializada era proveniente de
Currais Novos, sede da Mineracao Tomaz Salustino S/A. A producao da mina atmgiu uma
media de 5(KHon/'semana de minerio de alto teor. A mina foi completamente paralisada era
1976 devido ao aumento dos sens custos de producao.

Em tod© o periodo em que a mina esteve em operacao nio houvefiscalizacSoou mesmo
arrecadacao de impostos por parte da prefeitura do municipio de Slo Jose do Sabugi (PB). O

conheciroento sobre o impost© cobrado pela comercializacao do eoncentrado de scheelita era zyxwvutsrqponmlkji

Ammo Lucas de Medeiros,ftth©do proprietaiio das terras da mina Malhada Vermeiha Josfe Lucas de Meefeiros
(aotrevista - marf o, 1995).
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inexistente. O eoncentrado era transportado para a mina Brejui, que o preparava para
exportacSo on araiercializacao no mercado intemo. O pequeno desenvolvimento percebido
no municipio deveu-se a circulario de renda emformados saiarios pagos pela empresa aos

empregados residentes, bem como dos impostos pagos pelos moradores' » zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
0

O nnmidpk> foi viskado e vkrias pessoas foram ouvidas, inchisivefttTKionariosda pefeitnrm jmmieipil de Sao
Jose do Sabugi (margo, 1995).
1 0

CAPfTULO 5

A N A L I S EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DOS 1MPACTGS S6CIO-ECON6MICOS

5.1 - A M I N I R A ^ A O E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTA VEL

A utilizacao das substancias minerais influenciou decisivamente os habitos da sociedade.
cuja evolucSo tern sido condutora do process© de desenvolvimento. A compreensao da
import ancia das substancias minerals esumuiou a sociedade a avalia-las, de maneira que
suprissem suas necessidades. A busca aos minerais teve papel importante na historia e
propiciou um maior desenvolvimento as regides dotadas desses recurs os. Poreni, o
desenvolvimento tern caracteristicas especiais quando se trata do setor mineral. A mineracao
conta com particularidades como a rigidez locacional das jazidas, os riscos, o longo tempo
de rnaturacao, a exaustao, entre outras, que toniam especifica a avaliacad do
desenvolvimento por ela proporcionado em reiaeI© a outras atividades economicas.

Os recwsos minerais sloftindamentaisao desenvolvimento de atividades nos diverges
setares da economia. Em 1950, a product© mondial de minerais era apenas nm terco da
producao registrada em 1990 (ONIJ, 1991:230), No Brasil, a politica de substituicao das
importacoes aumentou a pressao sobre os recursos minerais, intensiticando o aproveitamento
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das jazidas existentes. Ao mesmo tempo, com o aumento da cooscieatiza^io da necessidade
de preservacao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
meio ambiente, a extracao e posterior transformacao dos minerals
passaiam a exigir medidas que nio agredissem o meio tisico. A sustentatnlidade do
desenvol vimento requer a bannonizaclo entre uma producao mineral sempre crescente e a
reducao do impacto ambieoial resultante dessa pioducao e dos efeitos adversos da exaustao.

O uso dos recursos minerals reduz a quantidade de que disporlo as gerac5es futuras. Mas, e
precis© levar em conta que, a uma anieaca de e-eassez, os ntveis de uso se ajustem em
ftine-lo da disponibilidade do recurso mineral, da existencia de substitutes, do
direcionamento dos invest inientos, das mudaneas na politics mineral e dos avancos
tecnolbgicos que minimizem o impacto do esgotamento das jazidas. Atualmente, e cada vez
mais difundido o conceito de desenvolvimento sustentavel, entendido como o
desenvolvimento capaz de pennitir a satisfacSo das necessidades do presente sem
comprometer a habilidade das geracSes futuras para satisfazer suas proprias necessidades
(Castro, 1992).

£ importante j>ara o desenvolvimento sustentavel na mineracao a busca progressiva do
aproveitamento dos recursos minerais (atuais e potenciais) de forma harmonica com outros
recursos naturais, deformaeficiente nos padroes internacionais de extracio e no atendimento
dos interesses do Pais. Altai disso, necessita-se de um clima de estabitidade social e de
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eficiencia publica para que se atinja o desenvolvimento sustentavel esperado pelo setor
mineral.

5.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- O CICLCJ OA MINERACAO D l SCHEELITA

O proces» de aproveitamento dos recursos minerais requer um longo e complex© conjunto
de atividades. Essas atividades cemstitueta as fases de descoberta, juventude, maturidade,
declinio e exauatao da jazida. caracterizando sen csclo de vida. Os Estados do Rio Grande do
Norte e Paraiba viveram o ciclo completo da atividade de mineracao de scheelita, desde a
descoberta dos depositos na Provincia ate a exaustao das jazidas e desativaclo clas minas.

A Figura 5.1 mostra o comportamento da produclo na Provincia entre 1941 e 1993. A
expressiva queda da producao. registrada entre 1959 e 1964, foi imposts pelas dificuldades
das empresasfrenteas condicdes desfavoraveis do mercado de tungstenio. A recuperacab do
mercado elevou a producao, resnltando em uma curva que deixa a impressao da existencia
de dois ciclos para a mineracao de scheelita na Provincia.

I
I

o

a.
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Tempo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
FIGURA 5.1; Ciclo da Mineral de Scheelitn no Brasi! (1941 a 1993)
FONT!: idem Orifice 3.1

O setor de mmieraclo de tungsttoio, taut© na Pioviacia Scheelitifera do Nordeste como em
escala mundial, tern sido analisado por prafissionais do DNPM, atraves das piiblioaooes
amiais do Sumario Mineral (1981-1994). Da analise dos dados estatisticos e tead&icias
registradas, Nesi (1986) propos o fechamesio temporario das minas do Rio Grande de Norte,
a exemplo da estrategia de empresas sediadas em paises desenvolvidos. Tal pratica

possibilitaria a existeaeia de reservas por um periodozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
mats longo de tempo, adiando a
exaasflo isica das jazidas. Outxa aieimtiva proposta foi a verticalizacao da miiieraclo
atraves da. metalurgia do tungstenio na Provincia, como fomia de soerguer as atividades de

1.06

pesquisa e producSo na regiio. No entanio, essas propostas nao foram implementadas. A
decadencia da iiiineracl o teve prosseguimento na Provincia, que hoje vive o encerramento do

ciclo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2.1 - F A T O R E S QUE CAUSARAM OS IMPACTOS

O estudo dos impactos causados pela atividade econdmica consfitui uma preocupacao
permanente, sejam eles sobre o meio ambieate, social ou econdrnico. Diversos Arglos, em
nivel mondial, esforcam-se no sentido de raelhor compreender o que seja impacto, qnais os
meios de identifica-lo no meio, bem como obter procedimenios para conte-lo em sua
expansao, quaado negatjvo,

A mineracao predatoria pode causar impactos negatives ao meio ambiente e ao meio socioeconomico. Mas, a mineracao racional pode

gerar

impactos positives para

o

desenvolvimento econdmico de uma regiio. Os impactos ambientais ocorrem devido aos
metodos de lavra e beaeficiameato utilizados, seja pela deposicao dos rejeitos, escavaefies e
desmoronamentos

que atingem a superficie (visual), pelo transporte de partleulas

proveniences de detatac6es e benericiainento do ininerio a seco (ar), e pela contaniinacao de
aguas subterraneas e superiiciais (Cavalcanti Neto, 1994). Sabe-se da existeneia desses
impactos na regiio, mas sua analise nao e relevante no context© do presente trabalho. E
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objetivo do mesmo avaliar os impactos socio-eccmomicos (positivos e aegalivos) causados
% pslas atividades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mkieracfto. Para isso, lift necessidade de se discutir inicialmente OS
fatores que provocaram os impactos. Duraate o cicto de scheelita na Provincia, destacaramse a instabilidade de precos e a exaustao das jazidas, responsaveis diretos pelo declimo da
mineracao na regiio.

5.2.1.1 - M S T A B I L I D A B I D I P M I ^ O S

A instabilidade de precos que varios minerals experimentam e urn fendmeno que pode ser
esclaiecido atraves da analise do comportamento da oferta e demanda, bera como de suas
respectivas eksticidades-preco. A sensibilidade da demanda por bens minerais a variacSes
de precos tende a ser pequena. Isto ocorre devido a pequena participaeSo do bem mineral no
valor do produto final e a diticuldade de substvtuicao dos msumos minerais. Por outro lado, a
oferta de minerais tarabem e melastica quando M o M capacidade ociosa nas minas. Nessas
condicoes, a podiiclo so pode aumentar se houver expansao das minas existentes ou
abertura de novas minas, o que nao ocorre rapidamente.

Em condiofcs de inelasucidade da demanda e da oferta, mudanyas tanto numa como na
outra provocain instabilidade no preco e pequeno efeito na quantidade demandada e
ofertada. No caso dos minerais, a demanda e que se altera com freqGencia e intensidade.
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Como os minerais slo usados intensamente por selores (bens de consurno duravel,
transporte, maquinas e eqinpamentos, coiistmcio civil) cujo comportamento e altamente
correlacionado com o nivel de atividade da economia como um todo, modilicacfles nesse
nivel de atividade, que sao freqOentes, acabam resultando em mudancas na demanda por
minerals.

Entre 1940 e 1995 os deslocamentos na curva de demanda do tungstenio foram provocados
por alteracdes da politica ecooomica interaacionai, aumento dos estoques estrategicos
governamentais, niveis crescentes ou decrescentes da demanda na industria de aco, periodos
de guerras erecessaoecondmica brasileira (Figura 5.2). Apesar das vanaeoes, ao longo das
decadas de 1970 e 1980 verificou-se reducao da demanda mundial por tungstenio (Tabelas
2.3 e 2.4). A tendencia de queda da demanda mundial continua na decada de 1990 (dada a
reducao acentuada da product© mundial era 1993), uma vez que e ramum, como ocorre com
todos os bens minerais, haver reducao na intensidade de uso.

Diversas vezes, a cpeda da quanttdade demandada provocou o deslocamento da curva para
a esquerda. Tal fato causou queda dos precos, com consequente reduclo na produclo e,
dependendo da intensidade da queda, fechamento de minas. Os aumentas da demanda
deslocaram a curva para a direita. Mtiitas minas reativaram, recuperando a produclo e
alcancando o limite da capacidade produuva. Nesse limite, pequenas variaeCes da demanda
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provocam instabilidade de precos a curto prazo. Quando os precos estio elevados, ha
incentive para aurnento da capacidade produtiva das minas, com deslocamento da curva de
oferta para a direita (%). No entanto, essa expansao nao ocorre de imediato, cxistindo uma
defasagem de tempo que pode resultar em aurnento da oferta quando as eondieSes de
mercado slo desfavoraveis. com o prego em baixa, de modo que o aurnento da oferta agrava
essa situacao (Pi ^ P ) .
3

As reservas da China e o controle estatal da producl o resultaram no aurnento da oferta em
escala mundial. seguido de queda de precos. Tal fato vem tonvando elastica o

comportamento da oferta mundial por tungsteniozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
(S3). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI

—>

HOUR A 5.2: Cood^des do Mercado para o Tuagst&iio
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A instabilidade de precos do taiigstenio sempre foi alvo de intensa preocupacSo dos

produtores e consuniidores. Diverges debates foratn realizados em nivel intemacional pelo zyxwvutsrqponmlkjih
Committee on Tungsten naa Nacoes Unidas. O objetivo foi discutir a adocao de politicas de
estabilizacao dos precos. como confrole de producao e estabelecimento de estoques
reguladores. Contudo, o consenso nSo foi consegutdo, o que impossibilitou a obtencao de
resultados praticos com relaclo aos mecanismos reguladores propostos. A liberacab do
estoque estrategico norte-americano conseguiu estabilizar os precos num curto periodo de
tempo. Por outro lado, prejudicou a oferta de empresas menos competitivas.

As minas da Provincia Scheelitifera do Nordeste conviveram com esse problema. No
entanto, embora a instabilidade dos precos do tungstenio tenha resultado em fases de gran.de
lucratividade alternadas com periodos de prejuizo, foi a queda no prego, causada sobretudo
pela politica de vendas da China, que, combinada com a exaustSo fisica das reservas de
melhor qualidade, resultou na desativacao quase total da mineracSo de scheelita na regiio.

5.2.1.2 - E F E I T O S DA EXAXJSTA.O DAS JAZIDAS

Por ser a mineracao uma atividade que consiste no aproveitamento de urn recurso natural
nao renovavel, eh tern um carater transitorio, sendo a exaustao um problema comum a todas
asregiOesinineiras. A escassez dos minerals pode ser adiada atraves da adocao de medidas
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de coiiservaclo tais como; exploraclo de novas areas que subetitaam as esgotadas, pesquisa
?

de novos m&odos que aumentem a recupera$ab na lavra e beneficiamento, reducao do
desperdlcio na procfajao, trtilizaclo racional de minerios com baixos teores, descoberta de
substitutos, poupanca dos minerais carentes atraves de importacdes e reciclagem de sucatas
(Barboza. 1977b). Tambem, e talvcz ainda de maior mteresse, seja a diversificacao da
economia da regiao mineira. Embora o emprego de medidas conservacionistas aumente a
disponibilidade de reservas no fnturo, e cifflcll sua implementacao e questionavel sua
economicidade, sem contar que podem prejudicar o desenvolvimento economico atual da
regiio. Ainda assim, trata-se de uma questao relevante nos locals onde a mineraclo tern um
peso economico significativo. A busca do desenvolvimento sustentavel na mineraclo e
realmente um process© dificil, tendo era vista as caracteristicas dessa atividade.

Os numeros apresentados na Tabela 3.3, referentes as reservas medidas e indicadas de
sclieelita na Provineia. slo dinamicos. A mudanca anual e fun?lo da exaustao de parte das
reservas conhecidas e adicao de novas reservas descobertas. Sendo as reservas uma grandeza
fisica e ao mesmo tempo economica, a paralisacao das minas da Provincia ocorreu tanto pela
exaustao fisica da scheelita como pela inviabilidade econdmica da producao. A maior parte
das minas de sclieelita paralisou por ter extraido todo o minerio durante, o ciclo. Noutras, a
queda dos precos no mercado reduziu, ou eliminou o lucro, levando as empresas a realizar
lavra seletiva ou inviabilizar o aproveitamento do minerio.
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A previsao da paralisa|lo das atividades de uma mina

^ p ^ ; tj|j~i] j | jjPjjf

^

aritecipada apos as primeiras tvaliacoes das reservas e deiniofo da vida util. Na Provincia,
algumas funcionaram precariamerite, associaram garimpo e semi-mecanizacaQ, pox
apresentar vida util curta. Nao havia interessv- poi parte dos proprietaries i e terras ou de
empresas em investir na mecanizacao de garimpos. No caso da mina Barra Verde, heave
exaustao fisica da. jazida. Apos iechamento da mina, a empresa retrrou todos os
equipamentos e dispensou o pessoal. Outras minas paralisaram em decorrencia da
inviabilidade econdrniea da. producao. Bias ocorreram principalmente nos periodos de queda
no preco do produto no mercado que, oonsequentemeiite, redirziram a receita, inviabilizando
a producao das empresas. Esse tipo de paialisagao e mais dificil de ser previsto e muitas
vezes irnpossivel de controlar.

A progressiva exaustao da sclieelita na Provincia conduziu varias empresas a pesquisa de
novas reservas. Ate o preseute, seja porque nao ha mais jazidas a descobrir ou porque os
metodos empregados tern sido madequados, os resultados slo negatives. Ha que considerar,
tambem. que as condif§es desfavoraveis do mercado de tungstenio, que prevalecem M
varios anos, nlo justificam a realizaclo de mvestimentos em pesquisa mineral para sciieelta.
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5.3 - AVAUAQAO BOS IMPACTOS

Nesse item serfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.0 coasiderados os impactos da mineracab sobre a regiab, em termos de suas
vantagens e desvantagens. Essa avaliacao levou em consideracao o iriicio, desearolar e fun

das atividades de .mineracao na Provincia, dentro da otica dos aspectos socials e econdmicos. zyxwvutsrqponmlk

5.3.1 - B E N E F t C I O S DA M I N E R A C A O D E SCH1EL1TA NA PROVfNCIA

A mineracab e uma atividade econdrniea que pode dar significativa contriboicab para o
desenvolvimento economico de uma regiio, proporcionando benefieios que incluem. a
geracl o de excedentes econdmicos, receita tributaria e cambial, empregos e foiroacio de
mao-de-obra qualiticada, implantacao de infra-estrurura e de industrias de transfbnnacab. O
surgimento de uma atividade de minerac.lo pode criar um enclave'' na regiio que a sedia. Os
excedentes gerados pela mineraclo podem ser utilizados para prornover o desenvolvimento
de outras atividades econGmicas, tais como a industria, comercio, agriculture e pecuaria. A
atividade de mineracao contnbui para a permanencia do homein no interior, reduzindo a
presslo demografica nas zonas urbanas.

Enclave: surgtmento de uma indusfria que cria, um ambiente desenvolvido emftmeaode sua localkagto, em
contrast?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
com a sitoa^io de subdesenvolvimeoto que a cetea (OSiveira, 1986:50).
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A mineraclo de scheelita proporoionoii diversos benefieios. Da extract© dos recursos
minerais, urn valor Icon refido na economia nacional, da rnesma forma que ocorre, segundo
Mikeseli, com todos os bens minerais (Braz e Carvaiho, 1986). O valor retido abrangeria o
total de pagamentos efetuados pelas empresas produtoras e despendidos no pais. Esse total
inclui aalarios e outros benefieios pagos a mao-de-obra, gastos de consumo de trabalhadores
estrangeiros na economia nacional, consumo de bens e servifos, dividendos pagos aos
acionistas nacionais, impostos e taxas pagas no Pais e outros pagamentos feitos no Pais.

Com relaolo a roinera?l o de scheelita, os pagamentos foram feitos nos municipios mineiros,
prmcipalruente, no munieipto de Cunais NovoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(MM), O desenvolvimento desse municipio
contou com uma contribuicab eievada da mineracao de scheelita. Essa eontribuicao pode ser
coostatada atraves da parficipaol© da receita do I U M (ate 1988) e 1CMS (apos 1988) na
receita orcameniaria do municipio (Tabela 5.1). Obseiva-se uma reducao drastics da
partieipaclo do I U M . gerada em sua quase totalidade pela mineracao de scheelita, na receita
orcameniana do municipio, camdo de 34,42% em 1980 para 8,30% em 1988. Em 1990, ja
com o ICMS, a participate!© foi de apenas 0,25%.

Durante o ciclo, mmm

nos periods de cp.eda on ascensao, as empress mais organizadas

proporcionaram salaries relativantente atrativos para o trabaihador. tendo em vista o
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Pi® iiliiffli ni l ffliiiii i regiio,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
em outras lit is, Isso pntii com
certa rhcilidade, a obtencao da mlo-de-obra para a miiierapo,

TABELA5.1
Receita dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Municipio de Currais Novos (1980 a 1994)
ANO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

RECEITA
I U M (a)
330,145,57
247.885,31
164.012,73
120.397,18
172.607,56
177.725,00
nd
109.318.250.61
155.960.578,65
23.853,34
7.616,60
0
0
0
0

RECEITA
%
O R C A M E N T A R I A (b)
a/b
34.42
958.523,33
1.210.622,68
20,47
3.422.214,40
4,79
729.237.01
16.51
854.285.73
20.20
1. TO. 166.06
15.18
nd
nd
8.00
1.366.097.373.69
8,30
1.877.849.960,78
2.823.380,00
0,8!
3.046.405,4'
0/25
2.866.295,31
2.-08 935.90
3.763.604.98
2."-'-:,.63(}J0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
-

FONTE; Prefestara Municipal de Carrais News,
nd; nao dtsporrivel.
Obs.: Valores convcrtidos para dolar (US$) pela taxa de c&mbk) oficial - media aiuial
(Forte: Conjuntura Economica 19S0-1995).

Os benefieios genidos pela extracSo de scheelita foram iuiicos na Provincia. Porem,
nonnaknente nao foram uiilizados em empieendimentos capazes de substituir a atividade de
mineracao a medida que se exauria, salvo no municipio de Currais Novos. Apesar do
impacto causado pel© fechameato das rninas, o longo periodo de operaclo da mineiacao de
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scheelita na regiio, teacto o municipio como polo, favoreceu o deseavolvimento do comercio
e de pequenas mdustnas, que permanecem em atividade. Contudo, em outros municipios,

pouco ou nada restou do que foi proporciorxado pela mineracao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP

5.3.2 - DANOS

O encerramento da atividade de mineracao de scheelita provocou impactos negatives
sigmficativos na Provincia. Uma regito outrora denominada "progressista", atravessou uma
fase de ajuste a era pos-mineracao, quando teve que conviver com o aurnento do desemprego
e declinio economico.

Da paralisacao das minas restou apenas a infra-estrutura, capaz de comprovar a magnitude
de algumas empresas de miaeracao. A margem do tempo estio escritorios, depositos,
refeitorios, galpoes, entre outros, hoje sem ftnalidade. A mina Brejui fechou uma de suas
plantas de beneficiamento, a outra opera com 50% de capacidade ociosa. O abandono
tambem nao poupou as instalacSes da METASA S/A, implantada para produzir FeW, com
capacidade da ordem de 50t/mes (Surnario Mineral, 1994).

Embora o estoqpe de capital sem nso signifique um desperdicio, e o desemprego o principal
da.no causado pelo encerramento da atividade de mineracao de scheelita. Em nivel de
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Pederafl o ou atd inesmo em nivel de Estado, tal fato nSo gerou impactos fortes na economia,
Todavia, em nivel local on municipal, o crescents indice de desemprego fez cair a renda
circulante. Alem disso, houve queda na receita do EJM/ICMS e da compensacio financeira
no orcarnento dos municipios.

Os impactos negativos que foram provocados pelo »im do ciclo do snineracao de sclieelita
poderiarn ser reduzidos ao se desenvolver na Provincia atividades a.Ueraattvas geradoras de
emprego e renda. AJguns estados. em. corn" unto com nmnicipios mineiros e empresas de
outros setares, na Africa de Sul, c^qjerimentaram com sucesso medidas qut aproveitaram
grande parte da mao-de-obra apos o iechainento das empresas de mineracao (Rocha e
Bristow, 1995). E claro que as medidas devem ser tomadas enquanto existe a atividade de
mineraclo, pois e de grande importancia a diversificaclo da economia regional. Mas,
quando isso nao ocorre, como na mineracao de scheelita da Provincia. pode-se adotar,
rnesmo que tardiamente, medidas que reduzam os problemas ainda existentes.

A reutilizac l o da infra-estrutura para outros fins, como arraazenagem, viia residencial, entre
outros, o incentivo ao turismo nas minas abandonadas, a criaolo de centros de treinamentos
para Escolas Tecnicas e Umversidades senam apenas algumas das rauitas oportunidades
que poderiam ser criadas para garantir empego e renda aos municipios irriaeiros, reduzindo
os efeitos dos impactos negativos.
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5.4-P11SPECTIVAS

€> pequeno potencial dos recursos de timgstiriio na Provincia e as condif5es atnais do
mercado internacional nao permitem as empresas de mineraclo vMumbrar perspectivas
favoraveis de cnrto e medio prazos Alem disso, agrava a situaclo o aurnento da substituicSo
do tungstenio por materiajs altemativos, a reciclagem de sucatas e o nivel da atividade
economics. Esta realidade diminui em muito a probabilidade de que a iniciativa privada
invista em pesquisa mineral na regiio. Desde 1990, as empresas ainda em atividade zeraram
os mvestimentos em manutenf lo, implantacao e expansao da capacidade de producao do
tungstenio (Tabek 5.2).

T A B E L A 5.2
Titvestimentos Rcaiizados pelas Empresas de Mineracao de Scheelita
ANO

VALOR

ANO

1978
1979

2.670
64.263
4.250
3.539

1983
1984
1985
1986
1987

1980

1981

1.214
1982
FONTE: Brasit, 1994.
Valores em US$1,000 co&staates de 1992.

-

V A L O R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ANO
"VALOR
560
695
659
749
551

1988
)9!v'
1990
1991
1992

1 '-o5
0
0
0

Contudo, ha perspectivas de retomada do desenvolvimento na Provincia, Mo pela extraclo
de scheelita mas pela possibilidade de eictrafl o de ouro. Essa possiMlklade ocorreu no micio
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da decada

de 1980, quando da descoberta de ocoiTencias de euro associado a i c k a l a m

mina Boiifiii, da Mkera^ao Potyra S/A. Em 1982 a empress retomou as pesquisas que
viabilizaram a extract© de euro na mina, e a sclieelita pas sou a ser prrxhizida como
subproduto (Maranhio et alii, 1984),

Segundo Bnto (1986), a existencia de registros sobre a presenca de ouro na Provincia rernota
de 1864. Mas decadas de 1940 e 1950, a CPRM e CDRM/PB irJentiicamn nove letores no
Estado da Paraiba. No Estado do Rio Grande do Norte existem minerallzacSes de ouro na
mina Slo Francisco, a 28km E-NE de Cwrrais Novos, onde foram cubados 1 JOOKg do
metal, em Ponta da Serra Anastacio, a 12km de Caico, e no Sitio Boa Vista, a 3,5km a oeste
de Currais Novos; alem de ouro aluvionar em Lages, regiio de Sao Tome, e na bacia do Rio
Seridd (Bnto, op. cit.j.

Em 1994. a CVRD requereu 475 areas na Provincia para pesquisa de ouro . A comprovacao
da existencia de ouro e a viabihdade de sua extracao levari a regiio a uma nova era, com o
novo cicio de mmeracao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dados obtidos at reuaiio dos prefeitos da regiio do Kendo Ocidental, reprt-sentantes do DNPM e do SEBRAE.
Oeorrida no munidpto de Currais Novos, a rwiniao confoti com a participjujlo de 14 muotcipios.
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CAPfTULO 6

CONCLUS6ES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ciclo da mineracao de scheelita no Nordeste durou de 1942 a 1993, estando encerrado
atualmente. O fon dessa atividade de mineimcl© foi conseqtiencia da combinacao de precos
baixos com a exaustao das jazidas.

Ao longo do periodo analisado, os precos dos concentrados dos minerais de tungst&nio
mostraram grande instabilidade. causada sobretudo pelas ©scilacoes na demanda mundial.
Essas osciiacoes foram o resultado tanto de fatores economicos (nivel da atividade
econdmica industrial, compras especulativas) como politicos (guerras, fbrmacSo de estoques
estrategicos). No periodo mais recente, a globalizaclo da economia (politica mundial de livre
concoiriiicia, abertura de mercados, fomaflo de blocos econdmicos) tambem afetou a
demanda por tungstenio. Alem disso, as novas tecnologias disponiveis aceleraram a reducao
na intensidade de uso do tungstenio e, a>nsequentemente, na sua demanda, sobretudo nos
paises iiKlustrializados. A partir da decada de 1970, houve queda no consumo de tungstenio
nos EUA, Europa Ocidental e Japio,
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A mtegraeio ao mercado mondial e a agressiva polities de expansao das exportacoes
adotada pela China aumentaram. a elasticidade da oferta de concentrados de tungstenio e de
produtos intermediarios. A adocao da politica de aurnento da oferta foi possivel porque a
China, alem de deter 41,5% das reservas mundiais, conta com o coutrole estatal da
producao, dando~lhe coadicoes de assegurar mais da metade da oferta mundial de
tungstenio. Como consequencia da atuacao da China, os precos, que sempre foram. uma
funcao da demanda, passaram a ser afetados decisivamente pela oferta.

A combinacao da reducao da demanda com o aurnento da oferta chmesa resultou em queda
acentuada nos precos, que se encontram nos niveis mais baixos dos ultimos anos.

A prottiiol o brasileira de tungstenio concentrou-se na Provincia Scheelitifera do Nordeste. A
product© apresentou trequentes osciaodes, em resposta as varkcoes dos precos praticados
no mercado extern©, Os periodos de precos favoraveis estiniularam a producao nacional,
houve abertura de minas e aurnento da capacidade produtiva de outras. Os periodos de
precos baixos causaram problemas, como a redocao da producSo, o aproveitamento seletivo
do mined© e, em certos casos, ate a paralisacSo das minas.

O encerramento das atividades de mineracSo de scheelita provocou impactos socioecondmicos na Provincia. O impact© negative mais significative foi o desemprego. Entre
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1977 e 1979, ires miiias emptegarairi uma media de 3.500 trabalhadores. Atualmente,
existent apenas 80 empregados que garimpam na mina Brejui. O desaparecimento dos
empregos provocou queda na renda circulante dos municipios mineiros. Apos 1990, a
participa^ao da receita de IUM/ICMS foi zerada na receita orcainentaria de Currais Novos, o
unico municipio que arrecadou impostos regukrmente com as atividades de mineracSo na
regiio. O fecb.arnen.to das minas tambem provocou reducao na demanda por bens e services
ligados ao setor.

O Govemo Federal esteve presenie durante todo o ciclo de mineracao de scheelita na
Provincia. A atuaclo federal se deu atraves do DNPM, da CPRM e da SUDENE, que
reahzaram, em alguns casos com a colahoracSo de drgaos governamentais estrangeiros,
estudos geoldgicos, exploracfto mineral e finaiiciaiaento a pesquisa. Os principals projetos
executados foram os Projetos Turigstemo/Molibdemo e Scheelita do Send©. Atualmente, a
Provincia e uma regiio bem conhecida geologicamente, era nivel nacional.

A atuac&o dos Estados foi mais modesta. Ja na fase final do ciclo, o Govemo do Estado do
Rio Grande do Norte entrou no setor mineral, colocando a frente da admiiiistraclo da mina
Bodd a empresa CDM. A estafeaoao da mina n i o apresentou resultados praticos
satisfatonos devido, principalirierite, ao mau gerenciamento da empresa. Em nivel
municipal, com excecao de Currais Novos, todos os outros municipios mineiros estiveram
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basicamente allieios as atividades de naineraolo, rriesmo era relacao aos impactos que o setor
provocou localrriente.

Com excecSo da Mineracao Toinaz Salustiiio S/A, M o hoove interesse das empresas em
adotar ou criar politicas de mvestimento e diversificacao da atividade de mineraclo na
regiio, Na realidade, nao houve nenhum tipo de poiitica, seja por parte dos governos
(federal, estadual e municipal) e empresas, para amenizar os impactos causados pelo fun do
ciclo.

O ciclo de mineracao de scheelita trouxe benefieios a Provincia, gerou empregos, excedentes
econSmicos, receitas. entre outros. Contudo, esses benefieios prevaleceram apenas eiiquanto
durou o ciclo de niineracao, Os resultados permanentes foram poucos. Talvez, o mais
importante tenlia sido a sedimentaelo de uma cultura de miifiraclo na regiio. O
encerramento do ciclo forcou os municipios mineiros a retomar as atividades tradicionais de
agricultura, pecuaria e comercio, como forma de sustentacao de suas bases economicas.
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Anexo 1 - Reservas Mundiais de TuagstSmo (10 ton de W Contido)
3

Anexo 2 - Municipios que Constituem a Provincia Scheelitifera do Nordeste

Anexo 3 - Empresas Consumidoras do Concentrado de Scheelita

Anexo 4 - Producao das Minas e do Garixupo da Provincia SolieeMfeia do Nordeste

(ton de concentrado com teor medio de 73% dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
WO3)

Anexo 5 - Producao da Mina Brejui e Compras a Terceiros de Concentrado de Scheelita 1976 azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
WW (ton)
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Anexo 1

Reservas jVlundtais de Tungstenio (10' ion de W Coniido)
?

' ANO"

1
~ Brasil

—

Canada J

-„

1954

nd

'»d

1960

nd

lid

1974

7,9

1980

China
-xxxxxx
_. x-xxx-x

El A

Quires : • Total Maailial j

nd

nd

nd

nd

nd

1.215,1

ad

nd

nd

nd

2.024,1

13,2

269,9

1.360,8

124,7

811,9

2.580,5

1981

12,1

430,9

1.360,7

249,5

849,7

2.903,0

1982

11,4

430,9

1.230,0

249,5

850,4

2.903,0

1983

10,3

647,0

1.230,0

156,0

1.209,7

3.280,0

1984

9,9

670,0

1.230,0

290,0

1.250,1

3.450,0

1985

8,8

670,0

1.230,0

290,0

1.261,2

3 460,0

1986

6,3

670,0

1.230,0

290,0

1.323,0

3.520,0

1987

17,1

670,0

1,230,0

290,0

1.312,9

3.520,0

1988

16,5

493,0

1.560,0

210,0

1.265,5

3.545,0

1989

15,8

493,0

1.537,0

209,5

1.245,9

3.501,0

1990

15,5

493,0

1.560,0

210,0

1.266,5

3.545,0

1991

9,8

493,0

1,400,0

210,0

1.325,2

3.438,0

1992

9,4

493,0

1.400,0

210,0

1.287.6

3.400,0

1993

7,4

493,0

1.370,0

210,0

1,219,6

3.300,0

PONTES: Surrtario Mineral, 1981-1994. Roy, 1972.
nd: nio disponive!.

"

1.259,1

Anexo 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

Mniiicfpias que Cansiftaem a Provmcia Scheelitifera do Nordeste

EST ADOS

• Vftrvic j p t o s "
|- A can
|- VP'
j - ^aieo
' - Sao Fernando
j - C anuulxi do:> Dantas
i - CerroCora
J - Currai--. Novos
1 - Jaidim de Piranlias
j • J; ifdim do Sen do
i - Jucunitu
f

Rio Grande do Norte

i - (>ur. > Rroneo
; - Pare J has
j - Fmtfcsiw d.s VioU>s
- Sfto Jo3o do Sabugi
. • S io Rafaei
} - Sao Tome
, - Sena Neera do Norte
; - Brejo da Cruz
j - Sarna Luzla
;

Paraiba

f()0
2.562

1.842
nd
371
425
1.124
391
808
898
1.833
228
808
1.700
400
537
1.465
663

1.449
nd
U P CO do Sen do
1 - J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
965
: - Sao Jose do Sahugi
nd
i - Yaosea
nd
; - 3 o Tdamedt442
! - Pieui
nd zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
1.701
1 - Pedra Lavrada
- Frei Mor«inh'>
nd
! • Pakw
2.555
I TOTAL
23 " 4 "
c

1

FONTE: Roy,1972. f .37.
nd: nao disponivel

!
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Anexo 3
Empresas Consumidoras do Concentrado de Scheelita

Os principals clientes das empresas da mineracao de scheelita da Provincia nas duas ultimas
decadas estio listadas abaixo, segundo a aplicaclo e uso do tungstenio

METAL DURO
1. Brassinter S/A Indiistria e Comercio
(SP);
2. Fagersta Vulcanos S/A Industria
MetaMrgica(SP);
3. Sandvik do Brasil S/A (SP);

2. Industria Metalurgica N . S. Aparecida
S/A (SP);
3. Acos Finos Piratini S/A (RS);

4. Acos Especiais Itabira S A - ACE SETAzyxwvutsrqponmlkjihgfed
(MG%
5. Eletrometol Acos Finos S/A (SP).

4. Valentine S/A Fabrica de Ferramentas
e Afins (SP);
5. hidustria <le Ferramentas de Precisao
CERVINLtdaCSP),

TUNGSTENIO MBTALICO
1. Osram do Brasil S/A (SP);
2. S/A - Philips do Brasil (SP);
3. General Eletric do Brasil S/A (RS);

FERRO-TUNCJSTENK)

4. RCA Eletrdniea Ltda (SP);

1. Tennoligas Metalurgicas S/A ( B A ) ;

5. Brassinter S/A Industria e Comercio

2. Metalurg Ltda (SP);
3. Prometal Produtos Metalurgicos S/A
(SP);

(SP);
6. Bragussa Produtos Metalicos Ltda
(SP).

4. Alumex S / A hidustria e Comercio
(SP).

LIGAS FERROSAS
1. Brassinter S/A Industria e Comercio

ACQS

ESFECIAIS D E TUNGSTENIO

1. Acos Villains S/A (SP);

(SP);
2. Bragussa Produtos Metalicos Ltda (SP),
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Anexo4

P » i i i §1# ias Mitiits e do t i a r i m p i da Provincia Scheeifffera do Nordeste

(ten i e conceitf radn com teor medio i e 73% de W O j ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

M l > \
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Roy, 1972,p.40. BRASIL/DNPM, 1980,p.94, Cavalcante, 1994>p.38.
Mmerajilo Tanaz ialnstino, marco/W95.
(1) foram computados os dados das Minas Barra Verde e Boca de Lage.
(2) Os dados oficiats de 1991 foram coiaputados somando-se as produc&es das Minas Brejuf e Bodo.
(3) Producao de Janeiro e fevereiro de 1995.
nd: nllx> dkponivel
P ON TES :
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Anexo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Producao da Min a Brejuf e Compras a Terceiros i e

Concentrado i e Scheelita - 1976 a 1989 (tea) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
f" A . V O I " ' P R O T H J C A O i " COMPRAS

i
L

l ?

l

6

i^7"

[
^

i

f 5" 850.0_

f _ 73.789.°

!
T O T A L ' ~~ I
j _ _ _ _ _ _ _ _i
J
621.63 \9
(

4*13.235.0
540 .75 to
5^
u
Ol
8
5^2.87^8
j
518-81.0
^
44.4 3 0 .1
,
^81.306,
;
53f .876.0
5^-. 1 3 2 .8
1 1980
AU4 .408.S
*
"548276.0
10
i
.
-20.3
1981 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
700.312,5
!
598.812.0
ft5.6M.>"
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671.^ S 5
7
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>A2 .0
1«83
40
8
9
,
^
H)0.H6.5
:
559. 307 6
5SMU8,0 " j
!
f 1985"
579 931,0
• id
579.931,0
1
13.850,0
^
"501.204.6"
" 054.6
1987
12.942,0
405.097,0
392.155,0
< 1988
28.832,3
273 88. J
3017173
«
1989
205 51" »>
88.403,4
293.920,4
ud
1990
nd
"noT
1
nd
,
nd
1991 '
nd
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nd
nd
J
nd
nd
1993
r^"202.787,0
1994
160.614,0
nd
""^
nd~
1995
13.388,0*
nd
1
~~~nd
j

1978

5

1

1

H

1

1

FONTE: Mineracao Tomaz SaJustino S/A.
• Prodwj2o de Janeiro e fevereiro de 1995.
nd: alo dispontvel.
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