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O Brasil se prepara para buscar
no fundo do mar e numa dis-
tância muito superior à do pe-
tróleo do pré-sal uma riqueza
igualmente estratégica. As jazi-
das de fósforo concentradas em
águas internacionais vizinhas
ao Rio Grande do Sul e as de po-
tássio na região oceânica entre
o Brasil e a África foram avalia-
das e mapeadas nos últimos
meses pelo governo federal e
por empresas, em parceria com
a Marinha. E o sinal verde para
a exploração subaquática de in-
sumos de fertilizantes pode ser
dado no segundo semestre de
2011, pela Autoridade Interna-
cional do Fundo Marinho (Isba,
na sigla em inglês).

O órgão, ligado à Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),
responsável por regular a mi-
neração submarina além do

mar territorial, já recebeu da
França, Rússia e Alemanha es-
tudos para explorar as profun-
dezas do Atlântico Sul. “Em ju-
lho, vamos apresentar nossos
mapas e nosso pleito, conforme
o prazo fixado pela Isba”, infor-
ma Manoel Barretto, diretor de
Recursos Minerais do Serviço
Geológico do Brasil (CPRM),
autarquia responsável pelas
pesquisas oficiais. Ele sublinha
que os mapas da parte rasa (até
30 metros) dos mares já orienta
projetos de retirada de areia
para construção civil e recom-
posição de praias.

A exploração de reservas de
potássio no subsolo marinho é
vista pelo governo como priori-
tária devido à necessidade de re-
duzir importações de matérias-
primas para a fabricação de fer-
tilizantes e dar maior segurança
ao fornecimento do insumo es-
sencial à agroindústria. Alguns
técnicos apostam que a minera-

ção submarina pode, em dez
anos, ajudar o país a se livrar da
dependência externa, superior a
80%. A abertura dessa nova
fronteira de exploração de re-
cursos naturais ainda provoca,
contudo, debates sobre seus ele-
vados custos e suas consequên-
cias ambientais e geopolíticas.

Nos últimos anos foram esta-
belecidas normas internacio-
nais para a mineração em águas
profundas de pequenas rochas
chamadas polimetais, ricas em
níquel, cobre, ferro, cobalto e
alumínio. Até agora, 12 países
conseguiram concessões para
atuar numa extensa faixa no
Oceano Pacífico, onde estão as
maiores reservas. Mas há tam-
bém grande interesse em explo-
rar jazidas de alumínio, chum-
bo, prata e zinco a milhares de
quilômetros da costa brasileira.
As concessões da Isba são dadas
ao país capaz de explorar com
instrumentos adequados. Esti-

ma-se que os sistemas de mine-
ração submarina no mundo po-
derão extrair até 1,5 milhão de
toneladas anuais.

A tecnologia para exploração
mineral em alto mar é hoje toda
importada, mas o Brasil tem o
diferencial da extração de pe-
tróleo e gás em águas profun-
das, desenvolvida pela Petro-
bras. As duas primeiras expedi-
ções marítimas do CPRM com
seis navios da Marinha em
águas internacionais ocorreram
no fim do ano passado e tiveram
por objetivo complementar da-
dos sobre a geologia da chama-
da Elevação do Rio Grande
(Proerg), no sul da plataforma
continental. As expedições de-
ram início ao Programa de
Prospecção e Exploração de Re-
cursos Minerais da Área Inter-
nacional do Atlântico Sul e
Equatorial (Proárea), aprovado
por comissão interministerial
em setembro de 2009. ■
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