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DESCOBRIDOR

CARAJÁS

Hoje é impossível dissociar Carajás, no Sudeste do Pará (PA), 
da Vale. E, no entanto, há meio século - uma insignificância em 
termos de tempo geológico - essa associação não existia. Em 
maio de 1967, a US Steel, poderosa siderúrgica americana, 
chegou à região através da Companhia Meridional de Minera-
ção, seguindo os passos da CODIN, subsidiária da concorrente 
Union Carbide, que já havia descoberto as jazidas de manga-
nês da Serra do Sereno, próximas ao então futuro garimpo de 
Serra Pelada. O objetivo da Meridional, com seu programa de 
exploração geológica (BEP, na sigla em inglês), o primeiro de 
grande amplitude no País, também era a busca de manganês 
eletrolítico, para a fabricação de pilhas e baterias.
Um nome central nessa história é Breno Augusto dos Santos, 
na época recém demitido da ICOMI, produtora de manganês na 
Serra do Navio (AP), que foi chamado por Gene Tolbert, coorde-
nador do BEP e seu professor no curso de Geologia Econômica 
na USP (Universidade de São Paulo), para chefiar a equipe de 
campo em Carajás. Em voos de helicóptero, um avanço tecno-
lógico para a época, e através de fotografias aéreas do DNPM 
(Departamento Nacional de Pesquisa Mineral), imensas clarei-
ras em meio à floresta amazônica chamaram a atenção dos 
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geólogos da expedição. Num pouso para  reabastecimento do 
helicóptero em uma dessas clareiras, Breno vislumbrou a pos-
sibilidade de que houvesse ali um imenso depósito de minério 
de ferro. Era o dia 31 de julho de 1967 e começava então a des-
coberta de Carajás.
Na entrevista a seguir, Breno fala desses 50 anos e de como a 
geologia e, com ela, a própria mineração evoluíram no Brasil. 
Graças aos avanços tecnológicos, mas sem prescindir nunca 
do martelo, da lupa e da bússola dos geólogos. Ainda assim, 
diz ele, o país está bastante aquém de seu potencial mineral, 
poucas empresas do setor investem em pesquisa e a atividade 
de mineração continua sendo tratada como vilã da devastação 
e da poluição ambiental pela sociedade brasileira. 
Breno explica ainda que, até por razões geológicas, a RENCA 
- Reserva Nacional do Cobre e Associados - jamais poderia 
se tornar uma nova Serra Pelada. Prevê também que existam 
40 Bt de itabirito magnético e outras 500 Mt de hematitito em 
clareiras ainda não avaliadas, que serão as futuras minas de 
Carajás. Por fim, confere aos jovens geólogos a responsabilida-
de de  encontrar novos caminhos na construção do Brasil, que 
passa por um momento crítico de sua história.
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Breno Augusto dos Santos, geólogo
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ITM: Uma das inovações no reconhecimento de 
áreas em Carajás, em 1967, foi o uso de helicópte-
ros. Era uma prática inédita no país?
Breno: Um ano antes, em 1966, o engenheiro Fran-
cisco Sayão Lobato, com o geólogo João E.Ritter, já 
utilizara um helicóptero no mapeamento da Província 
Estanífera de Rondônia. Na Amazônia, a Petrobras já 
utilizava helicópteros no transporte de 
equipes para as praças de sondagem. 
Mas, como equipamento rotineiro em 
trabalhos de exploração geológica, foi 
a primeira vez. Tínhamos equipamen-
tos bem rudimentares, monomotores e 
inadequados para voos sobre a floresta, 
com limitações de autonomia e necessi-
dade de locais para pouso.

ITM: Como essas limitações foram 
resolvidas?
Breno: No início, pensou-se em utilizar 
a técnica de rapel como metodologia de 
acesso. Mas a ideia foi abandonada pela 
segurança das equipes. Então, quanto à 
autonomia de voo, passamos a transpor-
tar combustível adicional no bagageiro 
da aeronave, como foi feito no voo pio-
neiro, entre a ilha de São Francisco do 
Xingu e o Castanhal do Cinzento, que 
propiciou o pouso na Serra Arqueada. 
Para o pouso, realizamos a abertura de 
malhas regulares de helipontos, partindo de um local 
de acesso - igarapé, brejo, capoeira ou clareira natural 
- e seguindo a rota de onde seriam realizado o reco-
nhecimento geológico. Por essa razão, antes mesmo 
do interesse geológico, as clareiras identificadas nas 
fotos aéreas da região nos atraíram como pontos de 
apoio para os voos com helicóptero.

ITM: Quando ocorreram novos avanços tecnológi-
cos na geologia?

Breno: Num segundo ciclo de inovação, a partir da 
década de 70, com o uso sistemático da amostragem 
geoquímica de sedimentos de corrente. Assim foram 
descobertos os primeiros depósitos de cobre e ouro 
de Carajás, com destaque para Salobo, Pojuca e Game-
leira. Já o terceiro ciclo, a partir da década de 90, foi 
marcado pelo apoio de softwares específicos no trata-

mento dos dados geológicos, integrando 
várias informações, e pelo uso sistemá-
tico da geofísica aérea. Descobrem-se, 
então, novos depósitos de cobre e ouro, 
como Sossego, Cristalino e Alemão, que 
foi a primeira descoberta de depósito 
não aflorante de Carajás. Em qualquer 
tempo, é preciso ter a mente criativa e 
aberta para novas ideias e tecnologias, 
que possibilitem o avanço do conheci-
mento geológico. Sem esquecer que a 
bússola, a lupa e o martelo devem con-
tinuar como companheiros do geólogo 
de exploração.

ITM: Voltando aos helicópteros, o 
ponto de partida para a descoberta 
de Carajás foi o pouso em uma cla-
reira na Serra Arqueada?
Breno: Houve etapas sucessivas na 
confirmação da natureza hematítica das 
clareiras de Carajás. A começar do pou-
so na Serra Arqueada, em 31 de julho 

de 1967, quando a correlação com as demais clarei-
ras ainda parecia absurda. Em 2 de agosto, por um 
telefone em Belém (PA), comuniquei meu chefe na 
Meridional, Gene Tolbert, sobre a possibilidade das 
clareiras corresponderem a imensos depósitos de mi-
nério de ferro. Ele determinou que continuássemos 
na busca por manganês.

ITM: O que aconteceu então?
Breno: A curiosidade geológica persistia, mas havia o 
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Breno em novo reencontro com Carajás, na semana de 27 de maio a 8 de junho de 2017
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risco de que as clareiras resultassem de outro tipo de 
rocha, como platôs estéreis de arenito. Em 9 de agosto, 
contando com a habilidade do saudoso piloto Adão 
Coelho de Barros em seu pequeno Cessna 170, realizei 
voos rasantes sobre as clareiras da Serra Norte, confir-
mando sua semelhança com a cobertura de canga da 
Serra Arqueada. Pouco depois, entre 18 e 20 de agosto, 
realizamos voos em Carajás e no Amapá, com um DC3 
da LASA, que Tolbert conseguira deslocar do  levan-
tamento magnetométrico que era feito 
para a Petrobras, no Maranhão

ITM: Para realizar o mesmo tipo de 
levantamento?
Breno: Sim. Queríamos verificar se ha-
via algum nível magnético, associado 
aos depósitos das Serras do Navio e do 
Sereno, que servisse de guia para a pros-
pecção de novas ocorrências de man-
ganês.  No entanto, quando as linhas 
de voo passavam sobre as clareiras de 
Carajás, a agulha do magnetômetro saía 
da escala, tal o valor da anomalia. Mais 
uma prova da possibilidade de grandes 
depósitos de minério de ferro. No final 
de agosto, eu e os outros dois geólogos 
da equipe fizemos o reconhecimento 
das clareiras da Serra Norte e de S11, na 
Serra Sul, confirmando que a ausência 
da floresta era devida à cobertura com 
canga hematítica. A prova final foi obti-
da no início de 1968, com a abertura de uma galeria 
de pesquisa sob a canga, no anfiteatro da clareira N1, 
quando foi atravessado hematitito de alto teor.

ITM: Você já chegou a dizer que Serra Arqueada é 
o maior depósito de itabirito de Carajás? Porquê? 
Breno: A pesquisa inicial, realizada pela Amazônia Mi-
neração (Vale e USS), determinou recursos totais de 

18 Bt de minério hematítico de alto teor, nas serras 
Norte, Sul, Leste e de São Félix. Não houve estimativa 
sobre o protominério jaspelítico e nem das ocorrências 
de itabirito. Na Província Mineral de Carajás, apenas 
algumas das inúmeras ocorrências de itabirito magne-
títico, foram avaliadas. A principal é a própria Serra 
Arqueada, com cerca de 85 km de extensão, desde as 
cabeceiras do igarapé Carapanã até o rio Pium, nos 
morrotes dos Três Irmãos. Percorri várias vezes essa 

área, a maior parte dela pertencente à 
Reserva Indígena do Cateté, em voos de 
helicóptero, verificando os afloramentos 
de itabirito e, em alguns locais, clarei-
ras e depósitos de hematitito. Por sua 
extensão, pode-se estimar um potencial 
da ordem 40 Bt de itabirito magnetítico 
e 500 Mt de hematitito. No próximo sé-
culo, desde que o minério de ferro con-
tinue sendo utilizado, os itabiritos serão 
os recursos de Carajás, onde estarão as 
suas principais minas.

ITM: Como você analisa a extinção 
da RENCA?
Breno: Toda uma mística fantasiosa está 
sendo propagada pela mídia e pela opi-
nião pública a respeito disso. Na reali-
dade, a Reserva Nacional do Cobre e As-
sociados jamais deveria ter sido criada. 
Ela foi a saída política, encontrada pelo 
governo da época, para superar o con-

flito de interesses por direitos minerários, entre a anti-
ga BP Mineração e a Vale, pela resistência da gestão da 
Docegeo em renunciar os seus requerimentos de alva-
rá de pesquisa. Até a sua denominação foi infeliz, pois 
estabeleceu uma “reserva de cobre” onde nenhuma 
amostra desse minério foi coletada até agora. O que 
está sendo revogado, sem afetar as reservas florestais 
e indígenas criadas posteriormente no interior da REN-
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HÁ QUEM PENSE QUE 
O TRANSPORTE DE 
LONGA DISTÂNCIA 
REQUER UMA 
INFRAESTRUTURA 
DE ALTO CUSTO.   
NÓS PENSAMOS 
DIFERENTE.
O transporte de materiais que se encontram em locais distantes requer, tradicionalmente, 
investimentos signifi cativos em infraestrutura com ligações rodoviárias ou ferroviárias, 
veículos, pessoal e combustível. A BEUMER oferece uma solução econômica, efi ciente 
e compatível com o meio ambiente – o sistema de transporte de longa distância. Esse 
sistema proporciona um transporte dedicado, disponível dia e noite, com baixo custo no 
desenvolvimento da infraestrutura. A redução de ruído e de emissão de poluentes 
atmosféricos minimiza o impacto ambiental e aumenta a segurança dos operadores. 
Acrescente a isso um alto grau de fl exibilidade no design e na adaptação às exigências de 
nossos clientes e você verá o motivo pelo qual este sistema de transporte faz uma grande 
diferença na efi ciência operacional e na proteção ao meio ambiente. 
Para mais informações, visite www.beumergroup.com
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CA, é o impedimento de fazer exploração e pesquisa 
geológica nas áreas onde isso é possível. Eventual mi-
neração só poderá ocorrer caso uma dessas pesquisas 
obtenha sucesso.

ITM: Você vê riscos de surgir uma nova Serra Pe-
lada no local?
Breno: É uma possibilidade bastante remota. Na Pro-
víncia Mineral de Carajás houve diversas fases de in-
tensa atividade hidrotermal, resultando em depósitos 
de cobre e ouro, como em Serra Pelada. Não há evi-
dências de que isso tenha ocorrido nas áreas da REN-
CA para gerar os fantásticos aglomerados hidrotermais 
de ouro, denominados “pepitas” pelos garimpeiros, 
que provocaram a corrida por ouro de Serra Pelada. 
Os garimpos que lá existem são aluvionares, como em 
quase todas as áreas pré-cambrianas da Amazônia. É 
bom que se registre que a existência da RENCA não 
impediu a atividade garimpeira. O que impede a ativi-
dade garimpeira é a fiscalização.

ITM: Em sua opinião, quais são os principais obs-
táculos à pesquisa mineral no Brasil?
Breno: A iniciativa desastrada de tentar mudar o marco 
regulatório da mineração, copiando o modelo existente 
para as bacias de petróleo, com as quais a pesquisa mi-
neral não tem qualquer semelhança, causou grande atra-
so no desenvolvimento do setor. As empresas ficaram 
alguns anos impedidas de realizar novos requerimentos 
de pesquisa e até de renovar os alvarás existentes. Além 
da insegurança jurídica, as rigorosas exigências ambien-
tais para os simples programas de pesquisa, por órgãos 
da União e Estados, às vezes com conotações políticas, 
têm atrasado e até impedido o seu desenvolvimento. 
Também há um constante conflito entre os prazos de 
vigência dos alvarás de pesquisa e os da licença ambien-
tal, cuja demora na concessão, não raro inviabiliza a pes-
quisa de pequenas e grandes empresas de mineração.

ITM: Qual é sua avaliação do estágio atual da mine-
ração brasileira?
Breno: Ela ainda está aquém da realidade do potencial 
mineral do País. Somos grandes produtores de algumas 
commodities minerais – ferro, alumínio, manganês, 
nióbio e rochas ornamentais - e estamos começando 
a nos desenvolver em relação ao cobre. Mas temos 
poucas empresas de mineração atuando efetivamente 

PERFIL
Nasceu em: Olímpia (SP), em 01/07/1940
Mora em: Niterói (RJ)
Trajetória Acadêmica: Geólogo, turma de 1963 da 
Universidade de São Paulo
Trajetória Profissional: ICOMI (1964/67); Cia.
Meridional de Mineração - USS (1967/71); Docegeo 
- ex-CVRD, hoje Vale (1971/94 e 1995/97); Secretário 
de Minas e Metalurgia - MME (1994/95); Conselho de 
Administração da CPRM (1996/2000); Consultor da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) em projeto do BNDES 
relativo a Carajás (2003/14);  Consultor do BNDES em 
projeto relativo a Carajás (desde 2015). Conselho de 
Secretários de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral - MME (desde 2016)
Família: Minha esposa, Yolanda Oliveira dos Santos, 5 
filhos (Sandra, Tânia, Márcia, Paulo e Paula) e 5 netas 
(Letícia, Camila, Marina, Kime e Laura)
Hobby: Além de Carajás, viagens, fotografia e jardinagem
Mineração: Tem sido essencial para o desenvolvimento 
material da humanidade. Ainda assim, é tratada 
como vilã da devastação e da poluição, enquanto o 
agronegócio, particularmente a pecuária, já devastou 
mais de 500 mil km2 da floresta amazônica. Vemos 
em imagens da Província Mineral de Carajás, no 
Google Earth, que só restaram as reservas criadas e 
conservadas pela Vale. 
Um “conselho” a jovens geólogos: Vivemos hoje um 
dos momentos mais críticos de nossa história, com 
descrença nas instituições e nos valores da Nação. 
Vive-se também um momento crucial da nossa 
competência como sociedade, fruto da decadência 
do nosso sistema educacional nos últimos 40 anos.
Como parte da elite profissional deste País, vocês 
têm a responsabilidade de encontrar novos caminhos 
na construção da Nação, com sustentabilidade no 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental

na pesquisa mineral. É estranho que países com gran-
de tradição mineira e onde o conhecimento de seu 
subsolo está bem mais evoluído continuem investindo 
mais que o Brasil. Creio que isso é fruto da ausência 
de levantamentos geológicos básicos adequados para 
atrair investidores, bem como de uma legislação que 
dê segurança aos investimentos. 

* Leia a íntegra da entrevista em www.inthemine.com.br




