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Conceituações de microeconomia. Microeconomia: sistema de preços e alocação de recursos; os recursos
minerais. O papel do governo na economia, a empresa privada. Demanda por bens minerais: função demanda
por bens finais; utilidades e curvas de indiferença; maximização da satisfação e derivação da curva de
demanda por produtos finais; demanda agregada; elasticidade; complementos e substitutos; demanda por
minerais. Oferta de bens minerais: a oferta; teoria/função produção; curvas de isoprodutos; produtos total,
médio e marginal; custos de produção; custo de oportunidade; custos fixos e variáveis; custo total; custos
médio e marginal; curva de oferta; oferta agregada; o curto e médio prazo. Peculiaridades da oferta de bens
minerais: recursos e reservas; função produção em dois estágios; exaustão – conceitos físico e econômico;
subprodutos e co-produtos; oferta secundária; renda econômica; rigidez locacional; tempo de maturação.
Estrutura de mercado e formação de preços: equilíbrio no mercado; instabilidade de preço de bens minerais.
Organização industrial: concorrência pura; monopólio; concorrência monopolista; oligopólio. A política mineral.
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PROGRAMA ANALÍTICO

1. CONCEITUAÇÕES E INTRODUÇÃO:
Microeconomia - o sistema econômico e suas funções. Microeconomia - sistema de preços e alocação de recursos, os
recursos minerais. O papel do governo na economia, a empresa privada.
2. DEMANDA POR BENS MINERAIS:
Função demanda por bens finais. Utilidades e curvas de indiferença. Maximização da satisfação. Derivação da curva de
demanda por produtos finais. Demanda agregada. Elasticidade. Complementos e substitutos. Demanda por minerais.
3. OFERTA DE BENS MINERAIS
A oferta; teoria/função produção. Curvas de isoprodutos; produtos total, médio e marginal. Custos de produção, custo de
oportunidade, custos fixos e variáveis, custo total, custos médio e marginal. Curvas de custos de produção (fixos,
variáveis, médios, total e marginal). Curva de oferta, oferta agregada, o curto e médio prazo. Peculiaridades da oferta de
bens minerais - recursos e reservas, função produção em dois estágios, exaustão (conceitos físico e econômico),
subprodutos e co-produtos, oferta secundária, renda econômica, rigidez locacional e tempo de maturação.
4. EQUILÍBRIO NO MERCADO E INSTABILIDADE DE PREÇO DE BENS MINERAIS
5. ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL:
Teorias e conceitos, descrição do panorama da indústria mineral. Concorrência pura. Monopólio. Concorrência
monopolista. Oligopólio.
6. A POLÍTICA MINERAL

