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1 OFERTA MUNDIAL 2009 

Os principais depósitos exploráveis de mica do mundo se concentram nos Estados Unidos da América (EUA), 
Rússia, Finlândia, Canadá, Índia, Coréia do Sul e Brasil. No Brasil, as reservas de minérios de mica em pegmatitos, mica 
xistos e granitos greizeinizados chegam à casa dos 5 milhões de toneladas, localizadas nos estados da BA, CE, ES, RN, SP, 
SC, MG, PB e RJ. 

A oferta mundial de mica em 2009 foi de 378,2 mil toneladas, praticamente igual a do ano anterior. No exercício 
de 2009, Estados Unidos, Rússia, e Finlândia foram os maiores produtores mundiais de fragmentos (pó) e de flocos de 
mica, enquanto Canadá e China foram os maiores exportadores de mica em pó, sendo ainda o Canadá o maior produtor e 
principal fornecedor aos Estados Unidos da América da mica flogopita. 

 
Tabela 1 Reserva e produção mundial 

Discriminação Reservas (t) Produção 
(2)

 (t) 

Países 2009 2008
(r)

 2009
(p)

 % 

Brasil
 (1)

 - 4.000 4.200 1,1 

Rússia - 100.000 100.000 26,4 

Estados Unidos da América - 84.000 90.000 23,8 

Finlândia - 69.000 70.000 18,5 

República da Coréia - 42.000 40.000 10,6 

França - 20.000 20.000 5,3 

Canadá - 17.000 17.000 4,5 

Índia - 4.000 4.000 1,1 

Noruega - 3.000 3.000 0,8 

Outros países - 32.000 30.000 7,9 

TOTAL Abundante 375.000 378.200 100 

Fonte: DNPM/DIPLAM; USGS-Mineral Commodity Summaries – 2010; empresas produtoras e consumidoras de mica  
(1) inclui produção garimpeira, (2) dados preliminares, (e) dados estimados, (p) preliminar, (r) revisada. 

 
2 PRODUÇÃO INTERNA 

A produção de mica é utilizada em defensivos agrícolas, ração animal, fabricação de peças para freios, produtos 
farmacêuticos e veterinários e também no comércio de materiais de construção. As estimativas indicam que a produção 
do país está estimada em torno de 4 mil toneladas/ano, e a maior parte dessa produção é originária de garimpos, em 
províncias pegmatíticas localizadas nos estados de MG, ES, RN, PB e CE. A principal mica é a do tipo folha, obtida de 
produção sazonal como atividade complementar à atividade garimpeira de gema, em que a mica é considerada 
geralmente com subproduto ou rejeito. 

As principais empresas que operam com a produção de mica no país são: Von Roll do Brasil Ltda, no Ceará, onde 
tem suas instalações/plantas de produção voltada para o tratamento e beneficiamento de mica, responsável por mais de 
75% do total nacional; além da Mineração Federal SA, Mineração Caiana Ltda e Diaurus Mineração Indústria e Comércio 
Ltda, em Minas Gerais. Destaca-se ainda a empresa Violani & Cia Ltda, no Estado do Paraná.  

 
3 IMPORTAÇÃO 

Os dispêndios em divisas do Brasil com a importação de mica em 2009, totalizaram US$ 7,05 milhões, sendo US$ 
5,87 milhões (84,2%) em produtos manufaturados de mica (principalmente placas, folhas ou tiras de mica aglomerados), 
US$ 1,18 milhões em bens primários (pó de mica), e US$ 228 mil em mica em bruto ou clivada em folhas. Os principais 
países fornecedores para o Brasil foram Alemanha (72%) e Índia (23%), para mica em pó; além de Índia (36%), Bélgica 
(25%), China (14%), EUA (11%) e Áustria (10%), para mica manufaturada. 

Os preços médios dos bens primários foram de US$ FOB 1.501,27/t em 2009, contra US$ FOB 1.011,18/t em 2008, 
o que representou um acréscimo de 48,5%. O preço médio dos manufaturados de mica apresentou, em 2009, um 
acréscimo de 22,9%, frente ao preço praticado em 2008, de US$ FOB 12.251,00/t, e se comparado a 2007 foi superior em 
144,8%. Ressalta-se que, em 2009, o saldo da balança comercial brasileira da substância mica foi positivo em 24,4%, com 
US$ FOB 1.725mil. 

 
4 EXPORTAÇÃO 

Em 2009, o Brasil exportou 4.244t de bens primários de mica (mica em bruto, ou clivada em folhas, lâminas,) e 
apenas 169 t de mica em pó, a um preço médio de US$ FOB 441,42/t. Os principais países de destino foram para França 
(56%), China (29%), Uruguai (6%) e Argentina (6%). 
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Em termos de produtos manufaturados de mica, foram destinamos 947t para: França (50%), EUA (23%) e China, 
Reino Unido, Argentina e outros (27%), a um preço FOB médio de US$ 7.214,36/t. O valor total das receitas decorrentes 
da exportação de mica atingiu US$ 8.780 mil, representando uma queda superior a 14,2% em 2009, frente ao ano 
anterior. Ressalta-se que o setor produtor de mica em bruto exportou 4.200t, o que representou um crescimento 
superior a 200% em relação a 2007. 

 
5 CONSUMO INTERNO 

A mica é uma denominação genérica de minerais do grupo dos filossilicatos, compostos principalmente por silício, 
alumínio e oxigênio, com propriedades físico-químicas específicas devido à presença de diferentes cátions (Na, K, Ca...) 
e/ou aniôns (Mg, Fe, Mn, Al, OH...) e suas estruturas cristalinas. Os principais minerais do grupo das micas, sob o ponto de 
vista comercial, são a moscovita (sericita), a flogopita (tipo de biotita) e a vermiculita. 

A mica é usualmente aplicada na indústria eletroeletrônica. Na forma de blocos tem sua utilização principal nos 
tubos a vácuo, enquanto como filme/lâminas é usada como dieletros em capacitores e para produção de folhas de mica. 
Já os fragmentos ou pó de mica, de variadas dimensões, após lavagem e apuração de seu teor, também são usados para 
transformação em folhas de mica, que terão suas cotações de preço de acordo com suas dimensões e defeitos que 
prejudique o seu corte ou perfuração. O consumo aparente médio de mica em bruto vem se reduzindo muito, chegando a 
575 toneladas em 2009, contra 2.842 t no ano de 2008. 
 
Tabela 2 Principais estatísticas – Brasil 

Discriminação Unidade 2007 
(r)

 2008
(r)

 2009
(p)

 

Produção
 (1) (e)

 Mica em Bruto (ROM) (t) 4.000 4.000 4.200 

Importação 

Bens Primários
 (2) (t) 1.325 1.879 788 

(10
3
 US$-FOB) 1.182 1.900 1.183 

Manufaturados 
(3) t 1.022 490 390 

(10
3
 US$-FOB) 6.286 6.003 5.872 

Exportação 

Bens Primários
 (2) (t) 1.711 3.037 4.413 

(10
3 

US$-FOB) 608 1.600 1.948 

Manufaturados 
(3) t 2.219 1.364 947 

(10
3
 US$-FOB) 6.752 8.429 6.832 

Consumo Aparente
 (4)

 Mica  (t) 3.614 2.842 575 

Preço médio
 (5) 

Mica em Burto 
(6)

 (US$-FOB /t) 1.300,00/354,31 587,98/529,66 780,82/441,10 

Mica em pó (US$-FOB/t) 851,44/360,27 1.150,74/487,80 1.925,40/449,70 

Manufaturados
 (3) 

(US$-FOB /t)
(6) 

3.042,81 6.179,62 7.214,36 

Fonte: DNPM/DIPLAM; MDIC; SRF. 
(1) produção bruta (inclui garimpos), (2) inclui mica em bruto ou clivada em folhas ou lamelas irregulares (splitings) e mica em pó, (3) placas, folhas ou 
tiras de mica aglomerada ou reconstituída, mesmo com suporte, e outras obras de mica, (4) produção + importação – exportação, (5) preços médios 
anuais – FOB: base importação e exportação, (6) inclui mica em bruto ou clivada em folhas ou lamelas irregulares (splitings); (p) dados preliminares, (r) 
revisada; (e) estimado com base no total exportado em 2009. 

 
6 PROJETOS EM ANDAMENTO E OU PREVISTOS 

A empresa Von Roll do Brasil Ltda, com suas instalações de tratamento e beneficiamento da mica no Distrito 
Industrial de Macanaú, em Fortaleza, CE, continua em processo de expansão de produção, para atingir 6 mil toneladas de 
mica pura, o que significa dobrar a oferta interna dessa substância. 

 
7 OUTROS FATORES RELEVANTES 

A melhoria dos preços nos últimos três anos e nos projetados para a mica no mercado interno e externo levará as 
empresas dessa substância a investirem na pesquisa, produção e melhorias de tecnologias. 


