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Principal Estado minerador do País, Minas possui grandes reservas e enorme variedade de

bens minerais, que constituem um dos pilares de sua economia. Agricultura,

telecomunicações, habitação e medicina, entre outros segmentos, não estariam nos

patamares atuais sem a maciça utilização desses bens.  Diante do aumento dos preços e do

consumo mundial, o setor tem apresentado perspectivas de forte expansão. No entanto, vem

enfrentando desafios, como as exigências relativas à proteção ambiental e à saúde e

segurança do trabalhador, o que requer o aprimoramento de um modelo de gestão que

viabilize um controle mais amplo e efetivo pelo Estado e pelos Municípios.

O POTENCIAL,

A DIVERSIDADE

E OS DESAFIOS

DA MINERAÇÃO

NO ESTADO
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Os recursos minerais estão na

base de praticamente todas as ativida-

des da sociedade contemporânea, não

sendo possível dissociá-los do desen-

volvimento socioeconômico e da

melhoria da qualidade de vida da popu-

lação. A construção de moradias, a

agricultura, a geração e a transmissão

de energia, a indústria, os transpor-

tes, as telecomunicações, o sanea-

mento básico e, até mesmo, a medici-

na não estariam nos patamares de

hoje sem a intensa utilização de bens

minerais.

Minas Gerais é o principal Estado

minerador do País, caracterizando-se

pela diversidade de minerais produzidos

e pelo grande número de minas de pe-

queno a grande porte implantadas em

mais de 300 Municípios de todas as

suas regiões. Seus produtos minerais,

além de abastecerem as indústrias de

transformação locais, atendem a indús-

trias de outros Estados e contribuem

significativamente para a composição

da pauta de exportação estadual.

O valor da produção mineral do Es-

tado em 2007 foi de R$16,48 bilhões,

que corresponde a 50,7% do valor da

produção mineral do País (R$32,51

bilhões). Entre os 88 tipos de bens mi-

nerais produzidos no Brasil, 48 foram

lavrados em território mineiro. Minas

é o maior produtor nacional de ferro,

ouro, zinco, nióbio, fosfato, calcário e

gemas; o segundo produtor dos miné-

rios de alumínio e níquel; o terceiro na

produção de manganês, granito e água

mineral; e o único produtor nacional de

grafita e chumbo.

O Estado produz ainda muitos ou-

tros minerais, amplamente utilizados

em setores industriais diversos e na

construção civil. Em função de sua

grande escala de produção e da consi-

derável elevação de preços no merca-

do internacional nos últimos anos, o

minério de ferro respondeu, em 2007,

por 85% do valor da produção estadu-

al, seguido pelo ouro (4,7%), fosfato

(2,1%), calcário (1,8%) e zinco (1,1%).

Assim, a mineração tem sido um

importante setor para a economia do

Estado, com participação expressiva na

formação do Produto Interno Bruto

(PIB), na arrecadação de tributos, na

geração de empregos e na pauta de

Valor da produção mineral em Minas

Arrecadação de ICMS do setor de base mineral

Minas Gerais

Indústria extrativa Transformação de minerais não-metálicos Metalurgia Total
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exportações. A extração mineral foi

responsável por cerca de 7,5% do PIB

estadual estimado para 2007, de

R$220 bilhões.

A arrecadação de ICMS sobre as

atividades de extração e de transfor-

mação mineral foi, respectivamente,

de R$432 milhões e R$1,96 bilhão,

equivalendo, na soma, a 12,65 % da

arrecadação total de ICMS em 2007

(R$18,93 bilhões). O setor mineral

também se destacou nas exportações:

foram US$4,89 bilhões em minérios

e US$4,44 bilhões em produtos semi-

acabados de origem mineral, totali-

zando US$9,33 bilhões, o que equi-

valeu a 50,8% das exportações esta-

duais no ano (US$18,35 bilhões). Aqui

também é forte a contribuição do mi-

nério de ferro, cujo valor exportado

atingiu US$4,6 bilhões.

De acordo com o Departamento Na-

cional de Produção Mineral (DNPM), a

mineração estadual apresentou os se-

guintes números em 2007:

• 1.206 empresas detentoras de títu-

los de lavra mineral;

• 82.160 postos de trabalho em em-

presas de mineração (45.622 con-

tratados, 36.400 terceirizados e

138 cooperativados);

• R$6,05 bilhões em investimentos

feitos em lavras e unidades de

beneficiamento mineral;

• R$265,6 milhões arrecadados com

a Compensação Financeira pela Ex-

ploração de Recursos Minerais

(CFEM);

• 325 Municípios mineradores contri-

buindo para a arrecadação da CFEM.

Títulos minerários no Estado

O universo dos títulos minerários

já outorgados ou com processos em

fase de análise no DNPM reflete o gran-

de potencial mineral do Estado. A ta-

bela 1 especifica o número e a área

ocupada por esses títulos.

A tabela mostra que 3.985 títulos

outorgados para a extração mineral,

Fonte: DNPM (abril/2008)
(1) Para lavra de substâncias minerais em que se exige realização prévia de pesquisa mineral e licença ambiental.
(2) Para lavra de sustâncias minerais utilizadas diretamente na construção civil (areia, argila, cascalho, rochas britadas) ou como
corretivo de solo (calcário). Não há exigência de pesquisa mineral prévia. Exige-se licença ambiental.
(3) Para lavra de substâncias minerais consideradas garimpáveis (ouro, diamante, gemas, cassiterita, quartzo, feldspato, micas,
entre outros). Não há exigência de pesquisa mineral prévia. Exige-se licença ambiental.
(4) Outorgável apenas aos órgãos da administração direta da União, dos Estados e dos Municípios. Permite a lavra de minerais de
emprego imediato na construção civil para uso exclusivo em obras públicas (areia, cascalho, argila, brita). Não há exigência de
pesquisa mineral prévia. Exige-se licença ambiental.

 Títulos de extração mineral Quantidade Área ocupada (ha) Área do Estado (%)

 Concessão de lavra (1) 1.806 653.468 1,11

 Registro de licença (2) 2.107 52.781 0,09

 Lavra garimpeira (3) 28 2.475 –

 Registro de extração (4) 44 195 –

 Total 3.985 708.919 1,20

 Requerimentos de concessão de lavra 1.692 707.397 1,20

Alvarás de pesquisa mineral 9.492 6.614.200 11,24

 Requerimentos de pesquisa 7.494 7.823.804 13,29

Tabela 1 – Processos minerários no DNPM
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abrangendo 708.919 hectares (1,2%

do território estadual), estão enquadra-

dos como ativos no banco de dados do

DNPM. Nessas outorgas (algumas são

bastante antigas e remontam à déca-

da de 1940), é difícil precisar o uni-

verso de lavras efetivamente em ope-

ração, em implantação, provisoriamen-

te paralisadas, irregulares, abandona-

das ou com jazidas exauridas.

Além disso, há 1.692 requerimen-

tos para novas concessões de lavra em

jazidas previamente pesquisadas e que

tiveram os respectivos “Relatórios Finais

de Pesquisa Mineral” aprovados pelo

DNPM. Essas novas concessões, se

aprovadas, irão duplicar a área do Estado

abrangida por projetos de lavra mineral.

Constatam-se ainda números ex-

pressivos em relação a outros tipos de

títulos minerários. São 9.492 autori-

zações de pesquisa já publicadas e

7.494 pedidos de pesquisa em análi-

se, totalizando quase 17 mil proces-

sos de pesquisa mineral em trâmite

no DNPM. Supondo-se que 5% desses

processos de pesquisa identifiquem

jazidas, pode-se vislumbrar a implan-

tação de outras 850 concessões de

lavra de porte variado no Estado em

um horizonte de 5 a 12 anos.

A tabela 2 mostra o número, a área

abrangida por concessões de lavra e o

valor da produção de algumas substân-

cias minerais extraídas no Estado.

Este quadro demonstra que há gran-

de número de concessões de lavra para

determinadas substâncias minerais,

como areia, argila, ferro, calcário, ouro

e manganês, e reduzido número de con-

cessões para outras substâncias,

como zinco, níquel e nióbio. Isso se deve

Minério Concessões de lavra Área ocupada (ha) Valor da produção em 2007 (R$ milhões)

 Areia (1) 1.364 35.326 24,4

 Argila (2) 722 48.234 18,8

 Ferro 270 84.969  4.021,2

 Calcário 195 34.777 301,4

 Ouro 122 108.088 780,8

 Manganês 94 34.902 36,4

 Granito 70 30.155 51,9

 Alumínio 50 34.427 94,8

 Gemas 29 8.217 26,3

 Grafita 21 10.266 83,0

 Fosfato 20 12.938 342,2

 Ardósia 20 5.533 18,4

 Zinco 12 4.625 188,2

 Níquel 7 1.353 130,2

 Nióbio 6  4.573 77,5

 Total 3.002  458.383 16.195,5

Tabela 2 – Número de concessões de lavra e
área ocupada para 15 substâncias minerais

Fonte: DNPM (abril/2008)
(1) 70 concessões de lavra (3.432ha) e 1.294 registros de licença (31.894ha).
(2) 134 concessões de lavra (36.291ha) e 588 registros de licença (11.993ha).
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a três fatores: ao potencial geológico, à

distribuição espacial desses minérios

no Estado e ao efetivo investimento fi-

nanceiro em pesquisa para transformar

esse potencial em jazidas.

Tais dados nos remetem a uma im-

portante questão: a capacidade do po-

der público de acompanhar e fiscalizar

cada empreendimento em relação ao

cumprimento das normas minerárias,

ambientais, trabalhistas e tributárias

e, especialmente, à efetiva recupera-

ção de áreas degradadas. Cada mina

e substância mineral tem suas ca-

racterísticas no tocante aos proces-

sos de lavra, beneficiamento, segu-

rança no trabalho e proteção

ambiental. Obviamente, é mais fácil

manter um acompanhamento eficaz

de setores da mineração que operam

poucas minas com grande escala de

produção.

Tome-se como exemplo o nióbio, um

mineral de alto valor, e a areia, um bem

mineral social. Para o nióbio, com ape-

nas seis concessões, que ocupam área

de 4.573ha, o valor da produção anual

foi de R$77,5 milhões, com média de

R$12,9 milhões por concessão. Já para

a areia, com 1.363 outorgas sobre área

de 35.336ha, o valor da produção foi de

R$24,4 milhões, com média de apenas

R$17,9 mil por concessão. Certamen-

te, os impactos ambientais são

dissociados do valor da produção e, no

caso, proporcionais às áreas ocupadas.

Com base nos dados apresentados,

depreende-se que o setor mineral (extra-

ção e transformação) constitui um dos

pilares da economia do Estado e de gran-

Área ocupada e títulos de lavra por bem mineral

Minas Gerais

Processos minerários em Minas Gerais
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Fonte: DNPM (abril/2008)
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de número de seus Municípios. Nos últi-

mos anos, esse setor tem apresentado

forte expansão devido ao acentuado au-

mento dos preços e do consumo mundi-

al de minérios, especialmente o de ferro.

Essa expansão ancorou-se principal-

mente no aumento da escala de pro-

dução e na reativação de minas que

estavam paralisadas. Agora, prevê-se

a continuidade dessa expansão tam-

bém pela implantação de várias novas

minas e de indústrias de transforma-

ção. De acordo com o DNPM, estão

previstos investimentos de R$7,3 bi-

lhões em minas do Estado para o pe-

ríodo de 2008 a 2010.

Aprimoramentos necessários

Por outro lado, a mineração é uma

atividade que degrada o meio ambiente,

embute riscos de acidentes de trabalho

e ambientais (como a contaminação de

aqüíferos e o rompimento de barragens

de rejeitos) e pode gerar situações de

conflito com comunidades locais. Dian-

te dessas questões, tanto as técnicas

de lavra como as legislações federal e

estadual evoluíram muito. As normas

atuais estabelecem uma série de exigên-

cias para as empresas mineradoras em

relação às técnicas de extração, à segu-

rança e à saúde do trabalhador, ao con-

trole e à proteção ambiental, e obrigam

à recuperação das áreas mineradas ao

final da vida útil da mina.

Verifica-se, porém, que o aparato

legal e o atual modelo de gestão do

setor – em que o Estado atua apenas

no controle ambiental das lavras – pre-

cisam ainda ser aprimorados para que

se possa alcançar a efetiva conciliação

entre a mineração, a preservação

ambiental e o desenvolvimento susten-

tável dos Municípios mineradores.

Dada a grandeza da mineração em

seu território, com cerca de 4 mil ou-

torgas de lavra e mais de 9 mil alvarás

de pesquisa mineral em vigor, é funda-

mental que o Estado participe do con-

trole e da fiscalização de títulos mine-

rários, da produção e das condições

operacionais das minas, da arrecada-

ção da CFEM e de outras questões li-

gadas ao setor.

A Constituição Federal abre espa-

ço para essa atuação ao estabelecer,

no inciso XI do art. 23, que é de com-

petência da União, dos Estados e dos

Municípios “registrar, acompanhar e

fiscalizar as concessões de direitos

de pesquisa e exploração de recursos

hídricos e minerais em seus territó-

rios”. Já a Constituição mineira, nos

arts. 249 e 250, define as diretrizes

para a política minerária estadual, en-

tre as quais se podem citar: (I) o apro-

veitamento racional dos recursos mi-

nerais; (II) a implementação de siste-

ma estadual de gerenciamento de re-

cursos minerais; (III) o fomento à pes-

quisa e à exploração mineral por meio

de iniciativas públicas e privadas; (IV) a

adoção de instrumentos de controle

dos direitos de pesquisa e de explora-

ção dos bens minerais; e (V) a adoção

de mapeamento geológico básico como

suporte para o gerenciamento e a clas-

sificação de recursos minerais.

Como se vê, o Estado dispõe de base

legal que lhe confere a responsabilida-

de de manter um controle mais amplo

e efetivo da mineração. Portanto, é o

momento de atender aos reclamos da

sociedade – conforme evidenciado no

Seminário Minas de Minas –, criando-

se uma política específica para o setor

mineral.


