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As diversas realidades da

mineração em Minas

Estado que tem sua história intrin-

secamente relacionada à mineração,

com sua economia, população e cultu-

ra gestadas em torno das minas de

ouro e pedras preciosas, Minas Gerais

não tem um retrato fiel de seu poten-

cial mineral, além de não contar com

marcos regulatórios capazes de ex-

pressar a grandeza de sua produção.

Com essa perspectiva, entre outras,

a Assembléia Legislativa foi ao interior

do Estado debater com lideranças dos

segmentos vinculados ao tema e com

a população os diversos aspectos que

envolvem a atividade.

Campeão de produção de vários

bens minerais, como ferro, ouro, dia-

mante, gemas, fosfato, calcário, nióbio

e zinco, o Estado mostrou, na fase de

interiorização do Seminário Minas de

Minas, aspectos peculiares de cada

região mineradora, tais como os im-

pactos ambientais, a saúde dos traba-

lhadores, a compensação financeira,

a preservação de nascentes. Os encon-

tros contribuíram também para dar

maior consistência ao diagnóstico da

mineração no Estado, além de indicar

perspectivas para o setor. Em 11 en-

contros regionais, realizados entre 23

de abril e 29 de maio deste ano, fo-

ram apresentadas 364 propostas por

927 participantes de 101 Municípios.

Alíquotas, meio ambiente e saúde
dos trabalhadores

Os debates em Itabira, Poços de

Caldas, Divinópolis, Itaúna, Sete La-

goas, Congonhas, Araxá, Paracatu,

Muriaé, Teófilo Otoni e Governador

Valadares mostraram pontos comuns,

como a defesa, pelos administradores

municipais, do aumento da alíquota da

Compensação Financeira pela Explora-

ção de Recursos Minerais (CFEM). As

propostas mais recorrentes nessa

área foram a elevação da alíquota de

2% para 4%; a adoção do faturamento

bruto das mineradoras como base de

cálculo; e a diferenciação de alíquotas

da contribuição incidentes sobre miné-

rios in natura, em tabela progressiva,

como forma de estimular a agregação

de valor em território nacional.

Outras propostas evidenciaram o

anseio por uma nova legislação, que

permita o compartilhamento de res-

ponsabil idades entre os entes

federados, como a municipalização do

licenciamento ambiental para empre-

endimentos minerários de baixo impac-

to e a adoção de procedimentos mais

ágeis para liberação de alvarás de pes-

quisa e concessões de lavra.

Em todos os encontros ficou paten-

te a preocupação com os impactos

ambientais da mineração. E, para

mitigá-los, foi sugerido que a aplicação

da compensação ambiental ocorra pre-

ferencialmente no Município onde se

encontra o empreendimento e que seja

regulada por norma estadual. Nessa

linha, os participantes pediram o for-

talecimento dos Conselhos Municipais

de Meio Ambiente e a regulamentação

de consórcios intermunicipais para fis-

calização e análise de processos de

licenciamento.

A grande mobilização dos sindica-

tos de trabalhadores resultou em re-

comendações para a instalação de

Centros de Referência em Saúde do

Trabalhador nas mineradoras ou em

sedes de indústrias de transformação

mineral. Os empregados querem ain-

da que as empresas informem às enti-

dades sindicais os resultados dos le-

vantamentos ambientais realizados

para identificar os agentes agressivos

presentes na atividade.

Já pequenos empresários pedem a

disponibilização de linhas de crédito

para investimentos em beneficiamento

de bens minerais e capital de giro, em

especial para setores como a fundição

de ferro e a lapidação de pedras precio-

sas. E, na área da educação, foi suge-

rido o estímulo ao desenvolvimento

tecnológico e a pesquisas relativas à

atividade minerária e de metalurgia

Adriana Gomes – Jornalista da ALMG
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com a finalidade de transformar o Es-

tado em pólo de tecnologia no setor.

As peculiaridades de cada região

Além dessas questões comuns,

cada região apresentou suas peculiari-

dades. Em Itabira (Região Central),

maior Município minerador do Brasil,

que congregou os Municípios vizinhos,

inclusive São Gonçalo, onde a Vale

mantém a maior mina de minério de

ferro a céu aberto do mundo, grande

parte das propostas sugere que os

Municípios mineradores tenham mais

autonomia para participar da gestão de

seus recursos minerais e que se im-

plantem mecanismos que possibilitem

maior controle por parte do poder pú-

blico sobre novos empreendimentos.

Dos 105 mil habitantes de Itabira,

cerca de 4 mil trabalham, de forma

direta ou indireta, no setor de minera-

ção. O Município também abriga a

maior jazida de esmeraldas do Brasil.

Em Poços de Caldas (Sul de Minas),

pólo turístico e hidromineral e impor-

tante produtor de bauxita e rochas or-

namentais, a preocupação foi com a

superexploração dos aqüíferos e a pre-

servação das águas minerais. Por isso,

foi solicitado um levantamento das fon-

tes poluidoras e da situação sanitária

dos Municípios da região, além da cria-

ção de mecanismos que obriguem as

empresas exploradoras de água mine-

ral a investir nas áreas de recarga e

na preservação das nascentes. Parti-

cipantes sugeriram ainda a criação de

royalties pela exploração do gás natu-

ral (CO
2
) retirado das fontes de água

gaseificadas.

A adoção de uma legislação que dê

garantias às indústrias e empresas

responsáveis por investimentos na

área mineral foi defendida em

Divinópolis (Centro-Oeste), cidade que

congregou Municípios que possuem

como principais produtos da minera-

ção o calcário e as rochas ornamen-

tais. Já os ambientalistas mostraram

preocupação com a exploração de gra-

nito em toda a região e de calcário nas

áreas cársticas de Pains e Arcos, que

abrigam importantes acervos espeleo-

lógicos e arqueológicos e onde muitos

empreendimentos fazem uso de explo-

sivos e alguns funcionam clandestina-

mente. Nos debates, ficou patente a

necessidade de elaboração de um pla-

no de fechamento de minas e a exi-

gência de contratação de seguro para

as barragens.

Em Itaúna (Centro-Oeste), cidade

que se destaca na siderurgia, as prin-

cipais reivindicações foram a melhoria

da infra-estrutura, com investimentos

públicos na distribuição de energia elé-

trica e gás natural.

A preocupação com os acidentes

de trabalho na mineração e a

destinação dos resíduos sólidos das

siderúrgicas foram a tônica dos deba-

tes em Sete Lagoas (Região Central),

que reuniu Municípios onde estão ins-

taladas 23 empresas siderúrgicas e

que contam com a produção de

calcário, mármore, ardósia, areia e

argila. Para definir as áreas propícias

a serem exploradas e as que devem

ser preservadas, foi sugerida a elabo-

ração de um zoneamento ambiental

regional; e para evitar o nivelamento

de empresas de pequeno e grande por-

te, provocando distorções no recolhi-

mento de tributos, foi sugerida a ado-

ção, na classificação do porte do em-

preendimento, de parâmetros como o

tipo de atividade minerária e a posição

da empresa no setor.

Em Congonhas (Região Central),

que também integra uma das mais

importantes províncias minerais do

mundo – o Quadrilátero Ferrífero –, o

enfoque principal foi a defesa, pela As-

sociação dos Municípios Mineradores

de Minas Gerais (Amig), da proposta

de alteração da alíquota da CFEM.



REVISTA DO LEGISLATIVO 17

Marcelo Metzker

Além do minério de ferro, a região con-

ta com jazidas de mármore, dolomito,

granito, gnaisse, quartzito e topázio,

entre outras.

A criação de uma legislação

minerária que assegure a preservação

da vida e da saúde dos mineradores foi

a principal reivindicação dos participan-

tes em Araxá (Triângulo Mineiro). A

produção mineral na região está

centrada nas jazidas de fosfato e nióbio,

o primeiro produzido em Tapira, Araxá

e Patos de Minas; e o segundo, em

Araxá. Em Tapira, está o maior com-

plexo de mineração de fosfato da Amé-

rica Latina. Os três Municípios foram

responsáveis por uma produção, em

2007, no valor de R$335 milhões, que

gerou R$6,6 milhões de CFEM. Em

Araxá, encontra-se uma das maiores

jazidas de minério de nióbio do mundo,

que permite a Minas Gerais deter

75% da produção mundial. Em 2007,

o valor dessa produção foi de R$77,5

milhões, gerando R$1,4 milhão de

CFEM.

Em Paracatu (Noroeste), segundo

maior produtor de ouro do Estado, a

preocupação foi com os impactos que

a atividade traz para a cidade, como a

concentração de mercúrio na água da

barragem de rejeitos da Rio Paracatu

Mineração. A população teme novos

impactos, já que a mina está localiza-

da na área urbana e há um projeto de

expansão do empreendimento. Entre

as propostas está a de se criar um fun-

do de fechamento de mina, deposita-

do em conta judicial, como caução de

cada projeto de mineração. Paracatu

e Vazante são os dois principais Muni-

cípios mineradores do Noroeste minei-

ro. Paracatu é o único produtor de

chumbo do País, e Vazante é o maior

produtor de zinco do Estado.

Os conflitos entre a mineração e a

agricultura familiar foram o destaque na

reunião de Muriaé (Zona da Mata), área

que tem na bauxita sua principal rique-

za mineral. Na região, ocorreram aci-

dentes ambientais de grande repercus-

são, como o rompimento de uma bar-

ragem em Miraí, no início do ano pas-

sado. Por isso, entre as sugestões apre-

sentadas, estão: aplicação mais rigoro-

sa da legislação ambiental; investimen-

tos na indústria de beneficiamento e em

projetos sociais; e apresentação obri-

gatória à sociedade civil do lucro líquido

anual das empresas de mineração para

o correto balizamento da CFEM.

O alto nível de clandestinidade da

exploração minerária e a pouca agrega-

ção de valor, além dos impactos negati-

vos da atividade garimpeira, foram de-

nunciados no encontro de Teófilo Otoni

(Vale do Mucuri). A região tem na ex-

ploração de pedras preciosas e de gra-

nito suas principais atividades

minerárias. Nesse encontro, houve re-

clamações quanto ao fechamento de

garimpos pela Polícia Ambiental, pro-

vocando problemas sociais. Por isso, os

participantes sugeriram ações

educativas sobre legislação ambiental

e tributária. Já os empresários solicita-

ram a descentralização do licencia-

mento ambiental, com a criação de uma

superintendência da Secretaria de Es-

tado de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável, além de um centro

gemológico para gemas de cor.

Também em Governador Valadares

(Vale do Rio Doce), foi enfatizada a clan-

destinidade que atinge a extração de

pedras e feldspato. Os participantes

pediram apoio para o garimpo de pe-

queno porte e uma política menos re-

pressiva, além da simplificação do

licenciamento de garimpo de pedras.

A cidade é um dos maiores centros de

extração, lapidação e comercialização

de minerais e pedras do mundo. Entre

as gemas extraídas na região estão a

turmalina, o topázio, as ametistas, as

águas marinhas e, como subproduto,

o quartzo.


