RECURSOS KIBBRAIS DA AXAB0BIA
B A PROBLBKiTICA DE SIU APROVIIT~BBTO

B. A. dos Santos 1

Apesar do conhecimento ainda limitado do subsolo da Amazônia, os
proqramas de geologia das llltimas três décadas revelaram uma
considerável
variedade
de
ambientes
geol6gicos,
com
potencialidade pa:r:a dep6sitos dos principais bens minerais.
Merecem registro os minérios de ferro, alum1nio, manganês,
estanho, ouro, bem como a bauxita para refratários e o caulim. A
regiâo amaz6nica, e em particular a área de influência de
Carajás, apresenta vocação natural para uma industrialização
baseada nos insumos.minerais, tal como a siderurgia, metalurgia
do alum1nio, sil1cio, cobre, n1quel e a fabricação de papel. Há
necessidade da maiores investimentos para estudos básicos da
geologia regional, bem como para o desenvolvimento de uma
tecnoloqia de prospecç!o, pesquisa e processamento mineral
adaptada a realidade regional, para melhor conhecimento de sua
potencialidade e da utilizaçâo de seus recursos.

. TBE AKAJOB MINERAL RESOURCES
AND TBE QUESTIONS OF TBEIR UTILIZATION

In spite of the rastricted knowledga of Amazonian substrata, tha
projecta developed during the last three decades have shown a
great diversity of geological environments, most of them with
potential reserves of important mineral commodities.. The most
significant are: iron ore, aluminum, manganese, tin, gold, as
well as bauxite for refractories and kaolin. The Amazonian
region, mainly the Carajas' area, has a natural tendency to an
industrial development based on mineral resources such as
siderurgy, aluminum, silicon, copper, nickel metalurgias and
paper-mills. More investiments have . to be made for geoloqical
surváys as well as for the development of exploration, search for
mineral deposita and ore dressing technologies, ad)usted to the
regional reality to better evaluate the Amazon's potentiality and
the utilization of its mineral resources.
1 Rio Doce Geologia e Mineraçlo s .A. - DOCEGEO - Rua santa
Luzia, 651, 17D andar, Rio de Janeiro - RJ Brasil; CEP 20030
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INTRODUÇ.AO
A Amazônia corresponde a uma das maiores regiões da Terra ainda desconhecida - com potencialidade para a descoberta de bens
minerais. Até o inicio da década de 60, o conhecimento do subsolo
da Amazônia estava restrito aos relat6rios de viagem de poucos
pesquisadores, limitados normalmente à calha dos grandes rios. A
atividade mineral resumia-se apenas a um grande empreendimento produção de minério de manganês pela !COMI no Amapá - e a poucos
garimpos de diamante, ouro ou cassiterita.
A partir dessa década, em decorrência de uma politica
governamental voltada para a integração da Amazônia, apoiada
pelos incentivos fiscais e melhoria dos meios de comunicação e
transportes, tem inicio a entrada de capitais destinados à sua
ocupação, com conseqüente atração dos fluxos migrat6rios .
Apesar das limitações ainda impostas para o conhecimento do
seu subsolo, os programas de geologia das últimas três décadas
revelaram uma considerável variedade de ambientes geol6gicos, com
potencialidade para dep6sitos dos principais minerais, desde os
utilizados intensivamente · pela indústria moderna até os mais
valiosos.
Para maior simplicidade de análise, a descrição de seus
recursos minerais será feita a partir de seus principais
ambientes geológicos, agrupados no Pré-Cambriano, Paleoz6ico,
Mesoz6ico, Terciário e Quaternário.
PRÉ-CAMBRIANO
Em termos mundiais, a maioria dos dep6sitos minerais
metálicos está situada em terrenos pré-cambrianos, pertencen'tes
ao mais longo periodo de formação da crosta terrestre, do inicio
da solidificação do planeta até 570 milhões de anos atrás. As
condições fisico-quimicas nesse periodo - particularmente na fase
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inicial do Arqueano, há mais de 2 bilhões de anos atrás - eram
bastante diferentes das de hoje, com a crosta bem menos espessa,
o que propiciava a ascenção de metais das zonas mais profundas da
Terra.
Na AmazOn~a, as áreas de Pré-Cambriano correspondem a cerca
de 40\ do seu território (Fig.l). As suas seqüências vulcanosedimentares - do tipo "greenstone belt" ou não
intrusões
granlticas,
vulcânicas
ácidas
e
intermediári~s,
complexos
alcalino-ultrabásicos,
complexos
básico-ultrabásicos,
e
coberturas sedimentares apresentam potencialidade para uma grande
variedade de depósitos minerais, tais como ferro, manganês,
alumlnio, cobre, zinco, n1quel, cromo; titânio, fosfato, ouro,
prata, platina, paládio, ródio, estanho, tungstênio, nióbio,
tântalo, zircOnio, terras-raras, urânio e diamante. Deve ser
salientado que
boa
parte dos depósitos minerais,
embora
relacionados com rochas prê-cambrianas; foram formados, · através
de
processos
de
enriquecimento
laterização,
erosão
e
concentração
· em tempos mais recentes, · do Terciário ao
Quartenário.

* * *
Entre as áreas pré-cambrianas da. Amazônia, destaca-se a
Provlncia Mineral de Carajás. Sua evolução foi beneficiada por
uma série de fatores, desde a consolidação de sua crosta até os
tempos mais recentes, todos bastante favoráveis à formação de
dep6sitos minerais.
A conjunção de uma série de eventos - litologia, tectónica,
intemperismo e erosão
ocorrida numa área relativamente
limitada, da ordem de 100 mil quilOmetres quadrados, deu origem a
um conjunto expressivo de minerais de interesse económico (ferro,
ouro, manganês,
cobre,
nlquel, estanho; tungsténio,
zinco,
molibdênio, cromo, prata e paládio), fa.zendo com que essa região
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. se transforme

a

cada dia,

numa

das

zonas

da

Terra

com maior

concentração de jazidas (Fig. 2).
As

jazidas de ferro dos Carajás,

com seus

18 bilhões de

tonela.das de minério, correspondem ! maior concentração de alto
teor já localizada no planeta. Estão distribuidas em quatro
setores principais: Serra Norte (Nl, N4 e N5), Serra sul (Sll),
serra Leste e serra de São Félix. Sua exploração, iniciada em
1985,

desenvolve-se

totalidade da
Alemanha,

no

braço

produção é

Itál~a

e

leste da

destinada

outros).

Na área de

Carajás-São Luis, há algumas
ferro-gusa (Fig. 1 e 2).

jazida N4.

Quase que a

ao mercado externo

usinas

influência da

destinadas

à

(Japão,
ferrovia

produção de

o manganês, que deu origem à primeira mineração da Amazônia.em

Serra

do

Navio,

no

Amapá

também

ocorre

em

Carajás,

distribuido em· três jazimentos: · Azul, Buritirama e Sereno, Na
jazida do Azul há produção de minério siderúrgico · e de minério
eletrolitico - destinado à fabricação de pilhas comuns (Fig. 1 e
2) •

Depósitos de cobre de importância econõmica foram descobertos
apenas na região de carajás. A jazida do Salobo, onde o .cobre
está associado a magnetita e ouro, com menor porcentagem de prata
e

molibdênio,

deverá

ter

o

inicio

do

seu

aproveitamento

nos

pr6ximos anos . . Os depósitos do Pojuca, com zinco associado, e do
Igarapé Bahia,

junto à

jazida de ouro, estão em fase preliminar

de pesquisa (Fig. 1 e 2).
o depósito de ouro do Igarapé Bah_ia corresponde ao mais
importante já pesquisado na Amazônia, : .t endo sua lavra. sido
iniciada em 1991. Há outros depósitos que . foram pesquisados por
empresas de mineração, em carajás (Serra Pelada e Andorinhas), no

e

Amapá (Lourenço) I no Gurupi, no Tapaj6s
no alto do rio Negro
(Trauira) . Entretanto, com exceção da jaz.ida do Amapá, os demais
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estio sendo

ex~lorados

através da atividade garimpeira (Fig. 1 e .

2).

o garimpo de ouro, que no· século passado desenvolveu-se
apenas em duas áreas da AmazOnia - Amapá e Gurupi -, começou a
adquirir importância produtiva na década de 60, · com a descoberta
dos aluviões do Distrito Aurifero do Tapaj6s. Entretanto, somente
no inicio da década de 80, com a descoberta de ouro no sul do
Pará - Andorinhas, cumaru e principalmente Serra Pelada -, é que
se alastra como uma nova "corrida do ouro", chegando a envolver
quase um milhlo de garimpeiros. A explosão dessa atividade
garimpeira foi motivada por vários fatores, destacando-se o
agravamento da miséria de boa parte da populaç!o brasileira,
principalmente a nordestina, decorrente da falta de uma solução
adequada para a questlo agrária. A elevaçlo do preço do ouro,
ampliada no Brfsil - atê passado recente - pela diferença entre
as cotaçõelil do d6lar oficial · e do mercado paralelo, o atrativo
despertado pela descoberta de. dep6sitos ricos como Serra Pelada,
e a complacência - e mesmo . um certo estimulo das autoridades
governamentais, durante a década passada · -, foram fatores que
também contribuiram para a expans!o da atividade garimpeira por
toda a Amazônia. Entretanto, começam a surgir sinais
os
conflitos na fronteira com a Venezuela podem ser considerados
como um deles
de que esta atividade começa a entrar em
declinio, pela exaustão dos dep6sitos superficiais mais ricos • ..
Muitos dos dep6sitos auriferos secundários
aluviões,
aluviões ou leitos ~os rios - estio relacionados com jazimentos
primlrios passiveis do aproveitamento econOmico.
Parte dos
empresA.rios do garimpo, desde que com ()rientação . e pol1t.icas
adequadas,
poderão
transformar-se
em _ pequenos
ou
médios
mineradores. RestarA, contudo, a populaç!o de centenas de
milhares de deserdados
atraidos .pelo - canto da fortuna do
· garimpo- tão miserável quanto antes.
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os ricos aluviões estan1feros de RondOnia foram responsáveis
pela primeira grande "corrida"· garirnpeira da ArnazOnia, na década
de 60 - cerca de dez mil garimpeiros estiveram envolvidos na
produção de cassiterita, número bastante expressivo para a ê.poca.
No final da década, a garimpagem foi proibida pelo Governo
Federal, passando a produção para a mineração empresarial.
Na década de 70, surgiram novos distritos estan1feros na
ArnazOnia. Nas proximidades de São Félix do Xingú, no Pará, a
descoberta foi feita por empresas de mineração, mas houve invasão
garirnpeira ternpórária; hoje, a produção continua sob o controle
de empresas. Na serra de Surucucus, em Roraima, na fronteira com
a Venezuela, a descoberta foi conseqüência dos levantamentos do
Projeto Radambrasil, e motivou a primeira invasão garirnpeira da
região, em 1976. No final da década, a Companhia Vale do Rio Doce
desenvolveu programa preliminar de pesquisa, confirmando o grande
potencial estan1fero da região. contudo, optou pela recomendação
ao Governo Federal de preservar o potencial para uso futuro, 11
fim . de _que não fosse afetada a . integridade dos 1ndios Yanomámi
(Fig. 1 e 2).
Somente na · década de 80 é que foram descobertos os mais '
expressivos dep6sitos de cassiterita da AmazOnia. A jazida do.
Pitinga, no Amazonas, está em produção por urna empresa de
mineração e, a de Bom Futuro, em RondOnia, em fase de transiçlio
do garimpo para a atividade empresarial. Essas duas áreas particularmente a de Bom Futuro, cuja produção garimpeira era
contrabandeada para a Bol1via - foral!! responsáveis, parcialmente;
pela queda do preço do estanho no mercado internacional; o
aumento da oferta coincidiu com a redução da demanda, decorrente
da substituição industrial do metal.
Os corpos gran1ticos da Amazônia também são potenciais para
dep6sitos de zircOnio, ni6bio, tântalo, tungsténio e terras-·
raras. Na mina do Pitinga está havendo o aproveitamento econOmico
das rnineralizaxões associadas de columbita-tantalita e zirconita,
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além da criolita (fundente para a metalurgia do alum1nio). No sul
do Pará, há depósitos de wolframita, explorad,o s parcialment~
através da garimpagem (Fig. 1 e 2).
Na Amazônia são conhecidos três complexos alcalinoultrabásicos potenciais para depósitos de titânio,
fosfato,
niôbio · e terras-raras: Seis Lagos, Maicuru e Maracona1. O
complexo de Maicuru, situado ao norte da cidade de Monte Alegre,
no Pará, está associado a um corpo de cabornatito. Além de suas
reservas de fosfato, há um considerável potencial em titânio, mas
sob a forma de anatásio, mineral para o qual ainda não há
tecnologia que · permita o seu aproveitamento industrial em bases
econOmicas (Fig. 1).
Há

vários

complexos

básico-ultrabásicos

potenciais

para

depósitos de n19uel,
cromo e platinóides. No Amapá,
nas
proximidades do rio Vila Nova, está em atividade uma pequena mina
de cromita, destinada i\ produção de ferro-liga. Em Carajás, · há
ind1cios de cromo e platinôides associados · a esses ·complexos.
Também em carajás, os processos de laterização em corpos
ultramáficos deram origem a depósitos limon1ticos e ga'rnier1ticos
de n1quel (Vermelho, Onça e Puma) (Fig. 1 e 2).
Os processos de laterização em rochas pré-cambrianas podem
levar A formação de depósitos de bauxita .. Na região do Pitinga
são conhecidas ocorrências de bauxita associadas a rochas
gran1ticas
e,
em Carajás,
depósitos derivados
de
rochas
basálticas.
Todavia,
não foram objeto de maior
interesse
econOmico, em função das jazidas de minério de alum1nio de
excelente qualidade - derivadas de rochas ~retáceas ou terciárias
- situadas nas proximidades do rio Amazonas:. · ·
No passado houve garimpo de diamantes -no rio Tocantins, nas
proximidades de Marabá. Hoje, a produç!o de diamantes está
restrita A ati v idade garimpeira no norte de~. Roraima, na fronteira
com a Venezuela e, à pequena mine~ação · em Mato Grosso. Há
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noticias de ocorrências de mineralizações primárias de diamántes,
associadas a kimberlitos, sem haver, contudo, produção.
No sul do Pará, nas proximidades do rio Araguaia, há pequena
produção garimpeira de cristal de rocha (quartzo). Em Carajás, na
serra do Cururu, desenvolve-se, através de garimpagem, uma das
mais importantes frentes de produção de ametista do pais (Fig.
2).

Muitos dos corpos graniticos da Amazônia apresentam
caracteristicas fisicas que permitem o seu aproveitamento como
rocha ornamental ou de revestimento. As áreas mais pr6ximas dos
meios de transporte poderão vir a ser lavradas para competir no
promissor mercado internacional. No sul do Pará há pequena
produção de rochas destinada ao mercado regional (Fig.7).
Na , região de Carajás, há ocorrências de rochas quartziticas,
bastante puras, que estão sendo usadas comó insumos pela usina de
sil1cio metálico de Tucuru1 (Fig. 7).
Dep6sitos de calcário de idade pré-cambriana são conhecidos
no

Estado

de

Tocantins,

nas

proximidades

de

Xambioá

e

Couto

Magalhães. Apresentam composição , calc1tica ou dolom1tica, havendo
potencial para sua utilização como insumo destinado à fabricação
de cimento ou à indústria metalúrgica, bem como para corretivo de
solos., Localmente, em couto Magalhães, há pequena produção para
uso na agricultura (Fig. 1 e 2).
PALEOZÓICO
Grandes
deriva
do

movimentos
continente

tectOnicos,
precursores do inicio da
sulamericano,
deram
origem
a
duas

importantes bacias paleoz6icas: do Amazonas, na parte central, e
do Parnaiba (do Maranhão), que tem apenas sua borda ocidental
situada na região. As duas bacias estio parcialmente recobertas
por sedimentos mesoz6icos e cenoz6icos.
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Embora as seqUências paleozóicas (570 - 230 M.A.) sejam
potenciais para depósitos de carvão, a evolução das duas bacias
não possibilitou a formação de jazimentos expressivos de carbono
fóssil. Em relação a depósitos de petróleo e principalmente gás
natural,
ainda
há
boa
possibilidade
de
descobertas
significativas,· particularmente nas sub-bacias do Médio e Baixo
Amazonas (Fig. 1).
Os primeiros trabalhos desenvolvidos para prospecção de
petróleo, nas décadas de 50 e 60, foram prejudicados pelas
dificuldades de acesso e pela ausência de uma tecnologia adequada
- principalmente a s1smica de alta resoluçilo - que impediram a
perfuraçao dos poços nos locais mais recomendáveis.
Programas recentemente realizados pela Petrobrás e pela
Pecten (Shell) - que prospectou Area de contrato de risco no
inicio da década de ao - levaram l localização de depósitos de
óleo e gás. As descobertas mais significativas foram feitas pela
Petrobrás na regiAo dos rios Juruá (gás) e Urucu (gás e 6leo), na
sub-bacia do Alto Amazonas; no ca.po de Urucu há pequena produçlo
.·
de 6leo.
Entretanto, alguns especialistas em prospecçilo de petróleo
acreditam que as possibilidades da regiilo, principalmente para
gás, são bem maiores que as detectadas até o presente. Esta
conclusão é baseada na existência de condiçOes para a acumulaçlo
comercial de hidrocarbonetos: camadas geradoras naturais para
óleo e gás (folhelhos da Fornaçlo Pitinga, do Siluriano, e da
Formação Curuá, do Devoniano); reservatórios em areias deltáicas
contidos em estruturas fechadas (Formaçlo Monte Alegre, do
Carbonifero); camadas selantes efetivas (folhelhos da Formaçlo
Itaituba e evaporitos da Formação Nova Olinda, do carbonifero); e
poss1vel formaçlo de estruturas antecedendo ou sendo simultlneas
com a migraçlo dos hidrocarbonetos. Al6m :. disso, dados recentes
sugerem que as intrusOes diabásicas do Mesozóico foram um fator
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positivo - e não negativo, como antes considerado acumulação dos hidrocarbonetos.

na geração e

No Paleozóico da Amazônia há consideráveis depósitos de
calcário, associados à Formação Itaituba, do Carbonifero. Esses
depósitos têm sido pesquisados para a fabricaçlio de cimento;
porém,
poderão
vir a ter importância significativa também na
aplicação como corretivo de solos, quando houver um programa de
desenvolvimento sustentável com aproveitamento agr i cola das
várzeas do Amazonas.
Os sedimeritos qu1mico-evapor1ticos da Formação Nova Olinda,
do Carbonifero superior, apresentam horizontes de salgema, ge
sais de potássio, de anidrita e de gipsita.
Os
depósitos de
evaporitos estão recobertos por sedimentos mais recentes, e foram
descobertos através de sondagens da Petrobrás, na sub-baci~ do
Médio Amazonas, em profundidades que variam de 4.00 a mais de
1.000 metros. Foram interceptados . tanto na borda sul - região de
Nova Olinda-Maués e Tapajós -, como na borda norte da bacia região do Nhamundá e Trombetas. Nas proximidades de Nova Olinda,
em Fazendinha, a Petrobrás pesquisou expressivos depósitos de
sais de potássio, associados a salgema.
Na Bacia do Parna1ba, merecem destaque as seqUências clastoquimicas permianas da Formação Pedra do Fogo, com leitos de
calcário e gipsita. Há pequena produção de gipsita em Filadélfia,
no nordeste de Tocantins.
MESOZÓICO
o Mesozóico (aJO - 65 M.A.)
da
Bacia
do Amazonas
foi
marcado por prolongada erosão até o inicio dos tempos cretáceos.
Assim, , os
registros
deste
per1odo
estio
restritos
As
manifestações vulclnicas básicas, preservadas sob a forma de
sills e diques de diab6sio. Apenas a sadimantaçlo cretAcea estA
bem representada pela Formação Altar do Ch&o; que ocorre na sub-

743

:bacia do M6dio Amazonas (j! foi considerada como pertencente ao
. Terci4rio).
Na Bacia do Parna1ba,

as coberturas mesozóicas estão bem

distribuidas. Merece destaque a sedimentação cretácea da Formaçao
Itapecuru, constitu1da de arenitos argilosos, e da Formação Codó,
que apresenta leitos de calcário ·e de gipsita,
em parte
explorados pela indústria de cimento.
TERCIÁRIO
Uma deposição sedimentar com caracter1sticas continentais,
predominantemente flúvio-lacustre, cobriu extensas áreas das
bacias do Amazonas e Parna1ba, bem como das bacias costeiras.
Como essa sedimentação teve inicio no cretáceo, a perfeita
caracterização dessa ·cobertura ainda não é uma questão resolvida,
persistindo dúVidas quanto à estratigrafia e l nomenclatura,
particularmente nas sub-bacias do Médio e do Baixo Amazonas, e na
Plataforma Bragantina (Fig. l).
Na Plataforma Bragantina ocorre a "Formação" Ipixuna,
considerada por alguns autores como fácies da Formação Itapecuru,
de idade cretácea, e confundida por outros com a Formaçao
Barreiras, termo impreciso dado aos sedimentos areno-argilosos,
que ocorrem na costa brasileira, do Rio de Janeiro ao Pará. Essa
"formação" é constitu1da de argilas brancas,
caul1nicas e
arenosas.
Na Plataforma Bragantina ocorre a Formação Pirabaa, cujos
leitos de calc4rio alio ut~lizados para a fabricaçlo de cimento.
Na sub-bâcia do Alto Amazonas merece registro a Formaçlo
SolimOas,
que
apresenta
leitos
extensos de
linhito,
mas
geralmente de pequena espessura e baixa qualidade, o que impede o
seu aproveitamento econOm~co.
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A evoluç!o do relevo e os processos de laterização que
. ou
atuaram sobre essa cobertura arena-argilosa terciária
cretácea deram origem a extensos depósitos de bauxita, que
estão concentrados em três distritos principais: Trombetas (Médio
Amazonas),

Almeirim

(Plataforma

(Baixo

Bragantina).

Amazonas)

e

Estes distritos

Paragominas-Tiracambu
são

responsáveis . pelo

terceiro maior · potencial de bauxita do mundo,
pelo da Austrália e da Guiné (Fig. 1 e 3).
A mineração foi

implantada apenas na

jazida do Trombetas,

cuja produção tem sido ampliada a cada ano,
devido

1979,

boa

à

aceitação

do

superados apenas

desde o

produto

no

inicio em
mercado

internacional, graças à sua qualidade.
O minério de aluminio da AmazOnia motivou a construção da
hidrelétrica de Tucurui, a fim de atender aos complexos de
produção

de

alumina-alumini o

da

Alunorte

(em

implantação)

e

Albrás, nas proximidades de Belém, e da Alumar, em São Luis (Fig.
3).
dos

o

custo crescente da energia elétrica brasileira, decorrente
serviços da divida dos financiamentos das hidrelêtricas,

tende a tornar o aluminio brasileiro pouco competitivo no mercado
mundial. Dessa •forma, adquire especial importAncia a hipótese de
existência de gás natural sob as jazidas de bauxita do Trombetas ,
o que poderia justificar a implantação local de um polo produtor
.de alumina - e talvez de aluminio -, utilizando energia mais
barata,

a

exemplo

do

que

já

foi

feito

pela

Austrália

no

desenvolvimento desse setor. Deve ser lembrado que sob as jazidas
do Trombetas também há depósitos de salgema e de sais de
potássio, cujo aproveitamento possibilitaria a implantaçlo de um
polo industrial de maior expressão
cáustica, clorq e fertilizantes .

-

alumina,

aluminio,

soda

Parte dos depósitos de . bauxita, dos distritos de Almeirim e
Paragominas-T iràcambu,

apresentam

caracter isticas

qu1micas

baixo teor em ferro - que permitem sua utilização na indQstria de
refratários.
Esse tipo de bau xita corresponde a um produto mais
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nobre, produzido apenas pela

Guiana,

China e Brasil,

e

.c:om

melhor remuneração no mercado internacional. Hã duas minas em
atividade: uma em Almeirim, e outra em camoa1, nas proximidades
de Paragominas (Fig. 1 e 3).
A cobertura terciária - ou cretácea - da Amazônia também tem
importância econOmica pelos seus expressivos depósitos de caulim,
distribuídos em três · distritos principais: Manaus
(Médio
Amazonas), Almeirim
(Baixo Amazonas) e .Capim (Fig. 1 e 3). O
caulim

da

região

apresenta

excepcionais

qualidades

para

revestimento de papel ( "coating") , com bons preços no mercado
internacional. Atualmente apenas estâ em produção a mina do Morro
do . Felipe, nas mat;gens do rio Jari, no Amapã;' hã estudos para
implantação de minas também no distrito do capim.
A produção de caulim de alta qualidade é controlada por
poucas empresas, que possuem jazidas apenas na Inglaterra e nos
Estados Unidos, no Estado da Geórgia; o Brasil, gradativamente,
estâ penetrando nesse fechado mercado. o setor papeleiro mundial
acredita que no próximo século, devido ao fechamento de minas na
Inglaterra e na Geórgia - por exaustão ou por questões ambientais
a Amazônia·, e em particular a região do Capim,
transformar-se no grande centro produtor de caulim.

deverâ

QUATERNÂRIO
Na Amazônia, particularmente na sub-bacia do Alto Amazonas,
localizam-se
as
mais
importantes
áreas
com
sedimentos
quaternários do pais. A importância econOmica do Quaternário estâ
restrita aos aluviões mineralizados, principalmente a ouro ou
cassiterita, que se distribuem pelas mais diversas Areas da
região, ~ que motivaram a explosão garimpeira das t:i::As últimas
décadas.
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CONCLUSÕES
O conhecimento da geologia da Amazônia ainda é bastante'
preliminar - no mesmo nivel em que os pa1ses com mineração bem
desenvolvida encontravam-se no inicio do século. Tornam-se
necessários maiores investimentos para estudos básicos, bem como
para o desenvolvimento de uma tecnologia de prospecção ~ pesquis~

e processamento mineral adaptada ! realidade regional, para que
se possa ter um melhor conhecimento de sua potencialidade e
utilização de seus recursos.
Mesmo assim, os trabalhos executados nas três últimas décadas
já obtiveram expressivos testemunhos da riqueza do seu subsolo. A
potencialidade de alguns de seus ambientes geológicos
onde
jazidas de importância mundial já foram dimensionadas - indicam
que a Amazônia deverá ocupar uma posição de destaque na produção
de alguns bens ·minerais, tais como minério de ferro, alum1nio,
manganês, estanho, ouro, bauxita para refratários e caulim.

1,.,
i::
1;,

li,,

O aproveitamento da riqueza mineral tem sido responsabilizado
petos problemas ambientais e sociais impostos à região nos
1lltimos anos. Na realidade, a Amazônia passou .a fazer parte -das
opções
dos
marginalizados
pelo
processo
s6cio-econ0mico
brasileiro, que tentam encontrar caminhos de sobrevivência · nq
garimpo, na posse da terra, ou na periferia dos grandes projetes
e das cidades.
De um modo geral, pode-se dizer que a mineração empresarial
tem causado menos danos ambientais que
o garimpo,
além
de
possibilitar melhor condiç!o de controle e fiscalização. Em
relaçlo A destruição da floresta, a mineração, por ser pontual,
tem causado devastaç_ão
menor que a provocada pela pecuária e
pela atividade màdeireira.
A regilo amazónica, e em p~rticular a área de influência de
CarajAa, apresenta vocação natural para uma industrializaçlo
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nos insumos minerais. No caso especifico de CarajAs,
baseada
onde, ao lado da riqueza mineral da pr6pria provincia, somam-se
os distritos de bauxita de Paragominas-Tiracambu e de caulim do
Capim, deverão ser contemplados os projetos relacionados com a
siderurgia, metalurgia do aluminio, silicio, cobre e niquel, bem
como a fabricação de papel (Fig. 3).

! necessário que se encontrem novas soluções para a questão
energética da região. As grandes hidrelétricas têm apresentado
altos custos financeiros e ambientais, que comprometem todo o
processo
de
desenvolvimento.
Alternativas
poderiam
ser
encontradas na utilização sustentável da biomassa e do gâs
natural.
Hâ necessidade de se fortalecer a pesquisa e a produção de
bens minerais que tenham elevado
efeito
multiplicador
na
região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de seus
habitantes, ta-is como insumos para a agricultura e para a
construção civil.
o mercado nacional de produtos minerais é caracterizado pelo
baixo consumo per capita, o que se traduz na qualidade de vida
da
maior parte da população brasileira. Assim, o potencial da Amazônia poderâ vir a contribuir significativamente para a
evolução s6cio-econOmica do pals.
O mercado internacional tem sido marcado, nos últimos anos,
pelo controle dos preços através da manipulação da oferta.
Considerando as limitações atuais do mercado interno, para a
maioria dos produtos minerais da Amazônia, deve-se aproveitar as
oportunidades existentes no mercado internacional, quando e onde
houver rentabilidade econOmica comprovada. "
os recursos minerais da Amazônia somente poderio dar maior
contribuiç&o ao crescimento nacional - e regional -, quando o
processo de industrialização do pais permitir a elaboração_ de
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produtos com elevado grau de tecnologia agregado. S6 assim, serA
poss1vel uma melhor remuneração para os produtos de origem
mineral.
Investimentos terão que ser feitos para Ó desenvolvimento de
uma competência tecnológica na Amazônia, voltada para a sua
realidade e seus recursos. E, antes de tudo, ê necessário que
sejam feitos investimentos para a valorização do homem da região,
para que possa participar e usufruir do aproveitamento de suas
riquezas.

