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Diante do contexto em que se inserem

as atividades minerárias no Estado, o Semi-

nário Legislativo Minas de Minas foi uma das

iniciativas mais relevantes e oportunas da

Assembléia na atual legislatura.

A crescente demanda mundial por bens

minerais e a abertura de grandes merca-

dos consumidores projetam novos investi-

mentos em pesquisa, produção e transfor-

mação mineral, o que pode representar

expressivo fortalecimento do setor, carro-

chefe de nossa economia.

Paralelamente, em Minas e em todo o

País, consolida-se o conceito de

sustentabilidade, que pressupõe a

compatibilização das atividades econômi-

cas com a preservação ambiental, as con-

dições de trabalho e a qualidade de vida,

fatores que, no campo da mineração, ain-

da demandam muitos ajustes para que se

equilibrem.

Esse panorama foi o pano de fundo que

norteou os trabalhos do Seminário, em to-

das as suas etapas, tendo-se como objeti-

vo principal a produção de subsídios para a

elaboração de uma política minerária para

o Estado, adequada a suas potencialidades

e realidades, tão diversas em recursos quan-

to em problemas a serem equacionados.

Durante vários meses, deputados, as-

sessores da Casa e representantes de enti-

dades públicas e da sociedade civil, dos di-

versos segmentos vinculados ao tema, de-

dicaram-se à preparação do Seminário e, pos-

teriormente, à realização dos encontros

regionais, ocorridos em 11 cidades das prin-

cipais áreas mineradoras do Estado.

Esses encontros, que contaram com

a participação de grande número de muni-

cípios e de mais de 250 instituições, de-

ram origem a 364 proposições, discuti-

das nos grupos de trabalho da fase final

do evento, na sede da Assembléia, resul-

tando na priorização de 50 propostas re-

presentativas dos diversos setores envol-

vidos com as atividades minerárias.

Apresentação

Tais propostas, se não são as ideais do

ponto de vista de um ou outro segmento, cons-

tituem a síntese das demandas e dos interes-

ses manifestados durante todas as etapas do

Seminário e têm o valor indiscutível de resul-

tarem de um processo democrático de dis-

cussão e decisão.

Constituem, portanto, um documento im-

prescindível para a Assembléia Legislativa e

para o Poder Executivo estadual, com vistas à

construção de políticas públicas para o setor.

Esta edição da Revista do Legislativo con-

tém o referido documento de propostas, um

histórico analítico do Seminário, uma síntese

das palestras e dos debates que nele aconte-

ceram, uma entrevista com o vice-governa-

dor do Pará – na qual se expõem questões

comuns aos dois Estados que mais se desta-

cam na produção minerária brasileira – e um

estudo sobre a mineração em Minas Gerais.

As informações, experiências, sugestões

e pontos de vista aqui reunidos se apresen-

tam como subsídios valiosos para todos aque-

les que se interessam pelo tema e, especial-

mente, para ações legislativas e executivas,

dentre as quais se espera, como fruto maior,

a formulação de uma política minerária equili-

brada e consistente para o Estado.

As Comissões Temáticas da Assembléia

envolvidas com o assunto realizarão audiên-

cias públicas para debater com a sociedade

os diversos aspectos dessa política, buscan-

do ampliar o entendimento delineado durante

o Minas de Minas, especialmente na votação

em que foram priorizadas as propostas.

O objetivo final é obter uma lei para a mi-

neração com características de um pacto

social, harmonizando a atividade econômica

com a sustentabilidade ambiental, a seguran-

ça e a saúde dos trabalhadores e o bem-estar

das populações vizinhas às áreas de extração

mineral.

Deputado Alberto Pinto Coelho

Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
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CONSTRUINDO
UMA POLÍTICA

PARA A MINERAÇÃO

O Seminário Legislativo Minas de Minas representa um dos primeiros

passos para a instituição de um marco regulatório estadual da

mineração. Preocupação antiga do Parlamento, a complexa atividade

minerária foi mais bem conhecida no evento, cuja dinâmica democrática

assegurou a participação de todos os segmentos envolvidos na questão,

como empresários, trabalhadores, setor público, municípios

mineradores, estudiosos e ambientalistas. Buscando estabelecer

parâmetros que garantam o desenvolvimento sustentável do setor, os

diversos atores aprovaram propostas que, se não representam

consenso, refletem a conquista do entendimento possível em um cenário

de conflitos e inspiram novas ações do poder público e da sociedade.

Luciene Ferreira – Jornalista da ALMG
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Quase duas décadas depois de um

marco regulatório estadual da minera-
ção ter sido previsto pelo artigo 249

da Constituição do Estado de 1989,
foi dado o primeiro passo para a sua

implementação, com a realização do
Seminário Legislativo Minas de Minas.

Após amplo debate com representan-
tes de todos os segmentos envolvidos

com a atividade, foi produzido um do-
cumento com 50 propostas que visam

balizar o estabelecimento de políticas
públicas para o setor. Atualmente, a

mineração é normatizada apenas por
legislação federal.

O Seminário foi organizado pela
Assembléia Legislativa em parceria

com outras 20 instituições. Ao longo
de quase três meses, foram realizadas
discussões em 11 cidades das princi-

pais regiões mineradoras do Estado e,
durante três dias, na fase final do even-

to, em Belo Horizonte. A idéia era re-
petir o sucesso dos Seminários Águas

de Minas I e II, realizados em 1993 e
2002, respectivamente. O primeiro

lançou as bases para a criação da Po-
lítica Estadual de Recursos Hídricos,

detalhada na Lei 13.199, de 1999, e
também prevista no artigo 249 da

Constituição Estadual. As propostas
aprovadas também contribuíram para

subsidiar a estruturação da Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Sustentável e de outros
órgãos ambientais, além de terem sido

incorporadas à Lei Federal 9.433, de
1997, a Lei das Águas.

A mesma Constituição Federal que
estimula os Estados a implementar suas

políticas públicas restringe a atuação
desses entes, que praticamente po-

dem legislar somente sobre questões

ambientais e sobre o Imposto de Cir-
culação de Mercadorias e Prestação

de Serviços (ICMS) e, mesmo assim,
se não for sobre minerais exportados,

isentos do tributo pela Lei Kandir. Es-
tados e Municípios também comun-

gam competência com a União para
registrar, acompanhar e fiscalizar con-

cessões de direitos de pesquisa e de
exploração de minerais, emitidas ape-

nas pelo governo federal.
Em que pesem as limitações impos-

tas pela Carta Magna, o Minas de Mi-
nas ousou e apontou caminhos tam-

bém para políticas públicas federais,
como a elevação da alíquota e a mu-

dança na base de cálculo da Compen-
sação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM). O Docu-

mento Final do Seminário, na opinião
dos participantes, expressou deman-

das emergentes de cada segmento
envolvido na atividade.

Questão de origem

A preocupação em estabelecer re-
gras locais para a atividade minerária

é tema recorrente no Parlamento mi-
neiro há muitas legislaturas. Desde

1987, foram apresentados na Casa
quase uma centena de requerimentos

de deputados versando sobre assun-
tos relacionados à mineração: solici-

tações de providências a empresas e
órgãos públicos; visitas a mineradoras

ou a locais envolvidos na atividade; rea-
lização de audiências públicas, ciclos de

debates e comissões parlamentares de
inquérito, entre outros.

Para alguns deputados que partici-
param da organização do Minas de

Minas, a atenção ao tema é explicada

pela própria origem do Estado, cujo
nome foi inspirado na mineração. “So-

mos chamados ‘mineiros’ por causa
dessa atividade”, lembrou o 1º-vice-pre-

sidente da Assembléia Legislativa, de-
putado Doutor Viana, que também pre-

side a Frente Parlamentar de Apoio à
Indústria Mineral em Minas Gerais.

Considerando toda a cadeia produ-
tiva da mineração – da extração à in-

dústria de transformação –, o setor
responde por aproximadamente 30%

do Produto Interno Bruto do Estado,
configurando-se como o carro-chefe da

economia de Minas Gerais. “Das dez
maiores empresas mineiras, nove es-

tão relacionadas à mineração”, acen-
tuou o subsecretário de Desenvol-
vimento Minerometalúrgico e Políti-

ca Energética da Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Econômico,

Paulo Sérgio Machado Ribeiro, que in-
cluiu em seu cálculo os setores de fer-

ro-gusa, ferro-liga, fundição e siderur-
gia em geral.

Pela diversidade geológica e abun-
dância de minerais, o Estado detém

uma das províncias mais ricas do mun-
do e é o líder do setor no País, com

mais de 40% da produção mineral bra-
sileira. Das 88 substâncias produzidas

no Brasil, 48 são encontradas em
Minas Gerais, dentre as quais duas –

chumbo e grafito – são extraídas co-
mercialmente apenas no Estado.

Demanda geral

Além da importância econômica do
setor para Minas, o boom  vivido inter-

nacionalmente pela mineração foi ou-
tro motivo que serviu para ampliar o
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interesse dos parlamentares mineiros

pelo assunto. O aumento da demanda
em países emergentes, como China e

Índia, somado à elevação dos preços
das commodities, impulsiona o merca-

do e reflete diretamente no desempe-
nho das empresas mineiras. Segundo

Paulo Sérgio Ribeiro, dos R$170 bi-
lhões de investimentos privados anun-

ciados para Minas Gerais até 2010,
serão aplicados no setor minero-

metalúrgico 35%, o que representa em
torno de R$60 bilhões, valor superior

ao que foi aplicado nas duas últimas
décadas.

Esse crescimento é comemorado
por todos os que vêem na atividade uma

oportunidade de geração de emprego
e renda e que percebem também a

importância dos produtos gerados
pela mineração para a qualidade de

vida atual, pois eles estão presentes
em grande parte dos equipamentos e

utensílios da sociedade moderna.
Por outro lado, não se ignora o im-

pacto que a atividade causa ao meio
ambiente, pois os recursos minerais

não são renováveis e sua extração dei-
xa marcas irreparáveis na natureza.

“A mineração é muito visível e por isso
se torna alvo fácil de críticas”, expli-

cou o gerente de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Socioeconômico da Ge-

rência-Geral de Consultoria Temática
da ALMG, Pedro Garcia. Ele ressalvou,

no entanto, que, embora intensiva, a

mineração é uma atividade pontual,
pois ocupa área muito menor que aque-

la coberta pelos aglomerados urbanos.
O presidente do Sindicato da Indústria

Mineral de Minas Gerais (Sindiextra),
Fernando Coura, estimou que a mine-

ração abranja apenas 0,5% do territó-
rio do Estado.

O incômodo de presenciar áreas
irreversivelmente devastadas acirra os

ânimos daqueles que defendem a pre-
servação do planeta como condição

primordial para a qualidade de vida na
Terra. Os recentes acidentes com

barragens de mineradoras nos Mu-
nicípios de São Sebastião das Águas

Claras e Miraí contribuíram para au-
mentar essa preocupação. Conciliar a

manutenção da atividade econômica
com o respeito ao meio ambiente foi

um dos pontos mais debatidos no Mi-
nas de Minas, evidenciando a necessi-

dade de se estabelecerem parâmetros
que assegurem o desenvolvimento sus-

tentável da mineração.
Diante dos apelos dos parlamenta-

res e da sociedade, o presidente da
Assembléia, deputado Alberto Pinto

Coelho, empenhou-se pessoalmente
na realização do Seminário, com o in-

tuito de aglutinar, em um só evento,
os diferentes interesses percebidos.

“Cabe à Assembléia o papel de discutir
com a sociedade, de forma ampliada,

os temas relevantes para os mineiros.

Os debates antecedem o voto derra-
deiro no Plenário. É um erro histórico

a avaliação do Parlamento pela quanti-
dade de leis aprovadas, e não pela qua-

lidade das discussões”, justificou.
A escolha do formato de seminá-

rio, já consolidado na ALMG, foi a op-
ção mais favorável para atingir o obje-

tivo proposto pelo presidente. De acor-
do com o secretário-geral da Mesa,

José Geraldo de Oliveira Prado, os se-
minários legislativos trazem contribui-

ções importantes da sociedade para os
deputados e técnicos da Casa defini-

rem políticas públicas. “São dois os
desejos fundamentais em um evento

desse tipo: aprofundar o conhecimen-
to acerca de determinado tema e co-

nhecer os atores envolvidos na ques-
tão, assim como suas demandas”,

completou.

Mosaico de interesses

Construir um ambiente democrá-
tico em que todos os participantes ti-

vessem voz e em que fossem respei-
tados os interesses distintos foi o prin-

cipal desafio dos organizadores do Mi-
nas de Minas. A complexidade do se-

tor foi um dos primeiros sinais de que
era necessário definir um norte para

o debate, sob o risco de que se perdes-
se em discussões intermináveis e não

se chegasse a conclusões plausíveis.

Deputado Sávio Souza CruzDeputado Alberto Pinto Coelho Deputado Doutor Viana

Alair VieiraGuilherme Bergamini Guilherme Bergamini
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Os preparativos tiveram início em
meados de 2007. Foram convidados

representantes de todos os segmentos
identificados com a atividade – empre-

sas, trabalhadores, organizações não-
governamentais, escolas, órgãos públi-

cos, Ministério Público, prefeituras –
para juntos elaborarem o Seminário,

desde a programação até a definição
de palestrantes e temas a serem abor-

dados. A iniciativa deixou à mostra ou-
tro desafio: estabelecer o diálogo entre

partes que mal se conheciam.
José Geraldo lembrou que, entre al-

guns segmentos, como empregados e
patrões, essa prática já é habitual, mas

cita uma situação inédita que surgiu na
composição do Seminário: a conversa

entre empresas e trabalhadores do
campo particularmente atingidos pelo

rompimento de barragem em Miraí,
onde os rejeitos de bauxita destruíram

muitas plantações. Segundo ele, os sin-
dicatos patronais são muito bem orga-

nizados, têm poder econômico e aces-

so fácil aos centros de decisão, o que
contrapõe com muitas outras organi-

zações da sociedade civil que não con-
tam com essas condições para facili-

tar a condução política da atividade.
O presidente da Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais da As-
sembléia, deputado Sávio Souza Cruz,

acrescentou que, mesmo entre as em-
presas, existem profundas diferenças:

organizações que trabalham sob pa-
drões internacionais de qualidade e la-

vras clandestinas que vivem à margem
da legislação e com alto grau de risco.

Essas discrepâncias, no entanto,
em vez de obstáculos, acabaram con-

figurando-se como oportunidade de
aprendizado. Os representantes dos

segmentos optaram por sentar à mesa
e organizar um evento que contemplas-

se os diferentes interesses.
Coube às Comissões Técnicas

Interinstitucionais (CTIs) do Seminário
a elaboração de um documento-base

para ser discutido nas reuniões regio-

nais. Cada CTI apresentou sugestões
sobre determinado tema: sustenta-

bilidade do setor; sistema federativo e
legislação; e gestão ambiental da mi-

neração.
Em cada um dos 11 encontros no

interior – Itabira, Poços de Caldas,
Divinópolis, Itaúna, Sete Lagoas,

Congonhas, Araxá, Paracatu,
Muriaé, Teófilo Otoni e Governador

Valadares –, foram acrescentadas
propostas específicas apresentadas

pelos participantes.

Disposição para o entendimento

O processo de elaboração das pro-

postas finais foi considerado o mais
democrático possível. Mas a unanimi-

dade terminou por aí. Todas as 50 pro-
postas aprovadas – das 364 colhidas

na interiorização – passaram por vo-
tação dos delegados escolhidos nos

encontros regionais, mas não foram
uma demonstração de consenso en-

tre os participantes. “Elas represen-

Helena Leão
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tam um entendimento entre as par-

tes. Foi construído um pacto no qual
todos são cúmplices e responsáveis

pela implementação”, analisou o depu-
tado Padre João, um dos parlamenta-

res que solicitou realização do Semi-
nário e acompanhou os trabalhos des-

de o início.
Se a unanimidade não foi possível

na priorização das propostas, os parti-
cipantes compartilham da opinião de

que todos tiveram a chance de serem
ouvidos. “Cada segmento pôde fazer sua

defesa”, afirmou o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Indústria

Extrativa de Paracatu e Vazante, José
Osvaldo Rosa de Souza.

“A polêmica é natural quando es-
tão envolvidos diferentes interesses,

mas todos tiveram direito à manifes-
tação. O ambiente democrático pautou

todo o Seminário, e a decisão foi toma-
da pela vontade da maioria”, comple-

tou o deputado Domingos Sávio, outro
parlamentar que solicitou a realização

do Seminário e participou efetivamen-
te de sua elaboração.

A defesa das propostas acalorou as
discussões. Tanto nos encontros re-

gionais quanto na fase final, em Belo
Horizonte, a programação contou com

palestras de consultores e especialis-
tas do setor, seguidas de debates en-

tre os participantes dos grupos de tra-
balho, divididos pelos mesmos temas

das CTIs. No interior, as discussões

duravam quase todo o dia e, na Capital,
varavam a noite. “A reunião do nos-

so grupo começou às 14 horas e ter-
minou depois de uma da madrugada.

Houve muito conflito, mas nenhuma
agressividade”, relatou José Nelson de

Almeida Machado, diretor da Socieda-
de Mineira de Engenheiros e coorde-

nador do Grupo III, que analisou as pro-
postas sobre gestão ambiental da mi-

neração.
José Nelson também destacou a

discussão sobre o percentual de uso
da água para a atividade de mineração,

que consome muito esse recurso. Mi-
nas Gerais limita em 30% a retirada

do líquido de forma natural, obrigando
as empresas a reaproveitarem a água

usada no processo. A maioria dos de-
mais Estados é mais condescendente,

estimulando alguns segmentos a rei-
vindicar o aumento do índice em Mi-

nas. Mas o grupo favorável em man-
ter o rigor da legislação de Minas ven-

ceu os debates ao argumentar que o
ideal é convencer os outros Estados a

seguirem o exemplo mineiro, garantin-
do a sustentabilidade dos mananciais

hídricos. “Os derrotados reclamaram
que Minas acaba guardando água para

os vizinhos, mas o resultado foi res-
peitado”, narrou o coordenador.

A princípio, nenhuma proposta foi
rejeitada. A priorização foi feita no en-

contro final, primeiro por cada grupo

de trabalho e depois na sessão plená-
ria, quando cada proposta foi votada.

Foram rejeitadas, com grande margem
de votos, aquelas que tratavam de as-

suntos alheios ao objetivo do Seminá-
rio, como a reestatização da minera-

dora Vale, mas outras passaram por
margens apertadas.

José Osvaldo de Souza citou a pro-
posta de número 11, que determina a

comprovação de acompanhamento de
representantes sindicais para validar

os levantamentos do ambiente de tra-
balho realizados pelas empresas a fim

de identificar agentes nocivos à saúde
humana. “Foi difícil conseguir os votos

necessários, mas fomos vitoriosos”,
comemorou.

Os Municípios mineradores foram
contemplados com sugestões como a

elevação da CFEM, mas também foram
responsabilizados com outras, como a

determinação de maior controle soci-
al sobre a aplicação desse recurso. Já

os empresários foram atendidos por
propostas que buscam facilitar e

agilizar o licenciamento ambiental e a
emissão de decretos de lavras.

O diretor de Meio Ambiente do
Sindicato da Indústria Mineral de Mi-

nas Gerais (Sindiextra) e presidente do
Conselho de Empresários para o Meio

Ambiente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg),

José Nelson MachadoJosé Osvaldo de SouzaDeputado Padre João

Alair Vieira Ricardo Barbosa Helena Leão
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Vítor Feitosa, considerou o Documen-

to Final “um extrato do entendimento
atual”. Ele ressalvou, no entanto, que

muitas propostas precisam ser melho-
radas, com o aprofundamento do de-

bate, a ampliação do conhecimento e
a percepção pública da importância do

setor.
Algumas sugestões não figuram no

documento, mas podem ser imple-
mentadas. O diretor de Planejamento

e Arrecadação do Departamento Na-
cional de Produção Mineral (DNPM),

Marco Antônio Valadares Moreira,
sugeriu que a Assembléia intermedeie

um acordo de cooperação técnica en-
tre o Executivo estadual e o órgão para

estudar a possibilidade de unificar a
base de arrecadação da CFEM com a

utilizada pela Secretaria de Estado de
Fazenda. Esse trabalho já está sendo

desenvolvido no Estado de Goiás. Ele
explicou que a unificação facilitaria para

o DNPM, pois 88% da compensação
é distribuída para os Estados (65%) e

Municípios (23%).

Debates colocam setor na vitrine

Além de deixar claras as divergên-
cias entre os participantes dos diferen-

tes setores, o Minas de Minas tam-
bém serviu para evidenciar problemas

pouco conhecidos da sociedade.
O deputado Domingos Sávio lem-

brou que a maioria dos brasileiros não

sabe que o subsolo do País pertence

à União e, conseqüentemente, ao pró-
prio povo. Em função disso, o parla-

mentar defendeu que toda concessão
de exploração deve considerar se o

empreendimento vai beneficiar a co-
munidade em que está inserido. “Ne-

nhuma mineradora que explora o
subsolo é dona do patrimônio que está

ali”, argumentou.
No período de debates, foi ampla-

mente denunciada a falta de infra-es-
trutura do DNPM, órgão responsável

pela concessão e fiscalização de la-
vras. Durante o Seminário, o próprio

diretor do órgão em Minas Gerais,
Sérgio Dâmaso, afirmou que existem

apenas 30 técnicos para todo o Esta-
do. Segundo ele, por causa da defici-

ência de pessoal, existem 366 proces-
sos de concessão de lavras parados

e 7.087 requerimentos de pesquisas
também sem andamento. A necessi-

dade de revitalizar o DNPM foi defen-
dida em proposta aprovada no Docu-

mento Final.
Para Thomaz Matta Machado,

professor da Universidade Federal de
Minas Gerais e presidente do Comitê

da Bacia Hidrográfica do Rio São Fran-
cisco, ficou nítido também que muitas

mineradoras ainda utilizam processos
produtivos muito atrasados, que pro-

vocam sérios danos ambientais. Por
outro lado, ele exaltou a divulgação do

Zoneamento Ecológico Econômico

(ZEE), realizado pelo Estado em par-
ceria com universidades e outras en-

tidades, que será utilizado para orien-
tar a concessão das l icenças

ambientais. O ZEE identifica as áreas
passíveis de investimento, indicando

o nível de risco para a natureza.
O deputado Padre João enumerou

alguns problemas que dominaram os
debates: falta de legislação minerária

estadual; ausência do Estado e dos
Municípios na fiscalização; deficiência

do aparato fiscalizador; conflitos em
áreas de mineração; e lacunas da le-

gislação que podem representar risco
para a sociedade. “Alguns problemas

são comuns em todas as áreas e mos-
tram a urgência de se estabelecerem

parâmetros. De qualquer forma, já é
um grande ganho evidenciar essas

questões”, considerou.
Outros participantes apontaram

uma preocupação que se evidenciou no
Seminário: o futuro dos Municípios

mineradores. O problema é que a ativi-
dade tem prazo determinado, porque os

recursos minerais são findáveis e ge-
ralmente os Municípios acabam se de-

senvolvendo em função das empresas
de mineração, delas dependendo. O

Documento Final do Seminário aponta
essa preocupação e traz propostas para

minimizar os riscos de que as cidades
caiam no ostracismo econômico com

Deputado Domingos SávioThomaz Matta MachadoVítor Feitosa

Ricardo Barbosa Ricardo Barbosa Alair Vieira
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o fim das atividades. “Minério só dá uma
vez, e é preciso investir no Município

para gerar outras fontes de riqueza”,
defendeu o deputado Doutor Viana.

Vítor Feitosa reconheceu que o se-
tor empresarial precisa se reinventar

a cada instante, buscando entender os
desafios sociais, ambientais, culturais

e tecnológicos que existem pela fren-
te. “As propostas refletem bem o que

se espera do setor”, considerou o exe-
cutivo. O secretário-geral da Mesa,

José Geraldo, lembrou que, da parte
dos empresários, também ficou eviden-

te a expectativa de se investir mais na
indústria de transformação, para se

agregar mais valor aos produtos obti-
dos dos minerais. “Com o incentivo da

Lei Kandir, as empresas extraem o
minério e exportam, deixando de ge-

rar mais riqueza e emprego no País”,
acentuou.

O deputado Sávio Souza Cruz e ou-
tros parlamentares destacaram a ne-

cessidade de se criar uma comissão

parlamentar voltada para a mineração,
idéia que ganhou adeptos durante o Se-

minário. Ele afirmou que, durante déca-
das, a Assembléia já contou com uma

comissão semelhante, que realizou gran-
des trabalhos, como lutar pela criação

de uma siderúrgica mineira, o que se con-
cretizou com a fundação da Açominas.

“Extinguir esse grupo de trabalho foi um
equívoco que precisa ser corrigido”, dis-

se. A sugestão é uma das propostas
aprovadas e já é tema de requerimento

do deputado Domingos Sávio.
Mas nem só com problemas convi-

ve a mineração. Além de ser respon-
sável por maior parte da riqueza do

Estado, o setor é também, paradoxal-
mente, responsável pela preservação

de importantes áreas verdes, como
explicou José Nelson. Segundo ele, para

extrair os recursos minerais, muitas
mineradoras investiram em vastas

áreas que hoje estão preservadas. Ele
citou o Parque das Mangabeiras, a

Mata do Jambreiro, o Parque Estadu-

al do Rola Moça e boa parte da Área
de Proteção Ambiental Sul (APA Sul).

Papel cumprido, mas com desafios

Gerar informações e democratizar
o conhecimento foram os dois gran-

des méritos do Seminário Legislativo
Minas de Minas na opinião da maioria

dos participantes. “O Seminário con-
seguiu assegurar representatividade a

todos os interessados na mineração e
garantiu a pluralidade do diálogo”, elo-

giou José Nelson.
“Finalizamos com o mérito de socia-

lizar as informações”, completou o de-
putado Padre João, ressaltando que de

fato foram mostrados todos os lados da
mineração, como sugeria o slogan do

Seminário. “Pudemos fazer o confron-
to, conhecer e discutir todas as deman-

das, o que proporcionou melhor enten-
dimento do setor e ampliação do conhe-

cimento”, confirmou José Osvaldo.
Para os entrevistados, o Seminá-

rio propiciou ainda a conscientização

Willian Dias
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de que há muito a ser feito para se al-

cançar a harmonia da mineração com
os interesses da sociedade e a preser-

vação do meio ambiente. “O Seminá-
rio fez um trabalho de fôlego na ques-

tão minerária, que é tão importante na
história, na economia e no desenvolvi-

mento do nosso Estado”, disse o pre-
sidente Alberto Pinto Coelho.

Segundo ele, as 50 propostas de-
batidas e aprovadas vão propiciar rele-

vantes aprimoramentos na gestão da
atividade minerária e no arcabouço le-

gal sobre o setor. “É fundamental
compatibilizar a atividade minerária

com o conceito de sustentabilidade
econômica, que pressupõe preserva-

ção ambiental, condições de trabalho
e qualidade de vida. No campo da mi-

neração ainda faltam ajustes para que
alcancemos o equilíbrio entre esses

fatores”, advertiu.
O deputado Doutor Viana afirmou

que a Assembléia é uma caixa de res-

sonância da sociedade e que a Casa

cumpriu seu papel ao possibilitar que
fossem amplamente discutidos todos

os lados da atividade e por todos os
que estão, de alguma forma, ligados a

ela. “Ficou claro que é possível se de-
senvolver minerando de forma susten-

tável”, ressaltou.
Para o deputado Sávio Souza Cruz, o

grande ensinamento tirado do Seminá-
rio foi que Minas precisa valorizar o se-

tor e construir uma política minerária.
“Só assim poderemos alavancar um

novo ciclo de desenvolvimento no Esta-
do”, acredita. Na opinião do deputado

Domingos Sávio, a mineração faz parte
da natureza e da vocação de Minas Ge-

rais e, por isso, é fundamental encon-
trar um ponto de equilíbrio que permita

o avanço da atividade. “É preciso cons-
truir uma convergência que defenda o

meio ambiente, o lucro e o trabalho, com
respeito ao patrimônio público e aos di-

reitos sociais”.

O subsecretário Paulo Sérgio Ribei-

ro admitiu que o Estado precisa cuidar
melhor do setor, incentivando os in-

vestimentos e criando condições para
reduzir os riscos da exploração mine-

ral. “Mas a sociedade civil é que deve
definir o que ela quer”, ponderou. Na

opinião de Vítor Feitosa, quanto melho-
res forem a interação e a negociação

entre os segmentos da sociedade,
maior será a possibilidade de as pro-

postas aprovadas no Seminário refle-
tirem uma convergência a partir do en-

tendimento dos conflitos. “Nesse sen-
tido, foi um primeiro e importante exer-

cício”, acentuou.
José Geraldo de Oliveira Prado de-

fendeu que, com base nas propostas
aprovadas, Minas Gerais lidere um mo-

vimento nacional para implementar uma
política pública exclusiva para a minera-

ção: “Somos os maiores produtores do
País; é natural que nos empenhemos

para mudar a realidade do setor”.

Marcelo Metzker
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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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Alair Vieira

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.
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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.
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Para colocar as propostas em prática

Com o fim do Seminário Legislativo

Minas de Minas, outro trabalho, ainda

mais complexo, tem início: o de trans-

formar as propostas em ações que vi-

sem definir políticas públicas voltadas

para a mineração. Parte desse traba-

lho cabe à Comissão de Representação,

composta de representantes de todos

os segmentos que participaram dos

debates. O grupo é coordenado pela re-

presentante da Associação dos Muni-

cípios Mineradores de Minas Gerais

(Amig), Priscila Ramos Netto Viana.

A primeira ação pós-Seminário foi o

lançamento, no dia 15 de julho de 2008,

de uma publicação com os resultados do

evento. O documento traz as 50 propos-

tas aprovadas, com comentários da Ge-

rência de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Socioeconômico da Assembléia,

e textos de contextualização do Seminá-

rio. A solenidade, que contou com a pre-

sença do presidente da Casa, deputado

Alberto Pinto Coelho, formalizou a en-

trega do documento à Comissão de Re-

presentação.

A publicação está sendo distribuída

aos prefeitos e presidentes de Câma-

ras Municipais, aos participantes dos

encontros regionais e da etapa final do

Minas de Minas, ao governo e à As-

sembléia Legislativa do Pará, a autori-

dades políticas federais e estaduais, a

vereadores de Belo Horizonte, à impren-

sa mineira e nacional e a empresas

mineradoras associadas ao Sindicato da

Indústria Mineral de Minas Gerais

(Sindiextra).

O diretor do Processo Legislativo da

Assembléia, Sabino José Fortes Fleury,

considera que um dos principais desdo-

bramentos do Minas de Minas é a cria-

ção de um grupo de parlamentares e

técnicos dos Executivos dos Estados de

Minas e do Pará, principais produtores

minerários do Brasil. O objetivo é fir-

mar uma parceria para a elaboração de

leis comuns que tratem das especi-

ficidades das atividades minerárias de

cada Estado, ao contrário da legislação

federal, que normatiza o setor sob o

ponto de vista da União.

O grupo deverá funcionar nos mol-

des da Comissão Interestadual Parla-

mentar de Estudos do Rio Doce (Cipe

Rio Doce), que tem a participação de

parlamentares e técnicos de Minas e

do Espírito Santo, e da Cipe São Francis-

co, com integrantes dos principais Es-

tados banhados pelo rio. As propostas

deverão ser elaboradas de acordo com

o que prevê a Constituição Federal, em

uma legislação concorrente de Estados

e Municípios, na área de acompanha-

mento e fiscalização da mineração.

A Comissão de Representação do

Seminário Minas de Minas vem reali-

zando reuniões para escolher os desti-

natários de cada uma das 50 propos-

tas aprovadas. Priscila Viana explica

que, após essas definições, o grupo vai

procurar cada órgão responsável pela

implementação da sugestão. “Temos

propostas que só podem ser concreti-

zadas pelo governo federal, outras po-

dem ter a iniciativa da Assembléia

Legislativa. Queremos estabelecer uma

parceria com todos os níveis de poder

para dar continuidade aos resultados do

Seminário”, afirma.

O subcoordenador da Comissão,

Wegton José Alvarenga, diretor do Sin-

dicato Metabase de Itabira, lembra que

já existem ações em andamento que

atendem a propostas do Seminário. Ele

cita o Projeto de Lei Federal 1.453, que

tramita no Congresso. De autoria do

deputado federal Zé Fernando, a propo-

sição pretende dobrar os percentuais

fixados para a CFEM e alterar a forma

de sua cobrança. “Nesse caso, preci-

samos batalhar para aprovar rapida-

mente o projeto”, exemplifica.

A Comissão pretende ir a Brasília

entregar o Documento Final do Semi-

nário ao Congresso Nacional para soli-

citar o apoio de deputados e senadores

na implantação da política nacional de

mineração. “O Minas de Minas não é

um fim; ao contrário, é apenas o come-

ço de uma longa caminhada”, avisa

Priscila Viana.

Alair Vieira

Luciene Ferreira – Jornalista da ALMG
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O seminário legislativo é um dos diversos instrumentos criados pela

Assembléia de Minas para promover a interlocução com a sociedade.
Tem por objetivo propiciar reflexões sobre temas de relevância na conjun-

tura estadual e nacional, reunindo parlamentares, especialistas e autori-
dades de diferentes setores, representantes de entidades civis e de ór-

gãos públicos. Traz ao Parlamento informações, experiências e múltiplas
correntes de opinião sobre determinado assunto.

O passo inicial de um seminário legislativo é sua aprovação pela Mesa
da Assembléia a partir de solicitações feitas por parlamentares, funda-

das em demandas da sociedade ou em questões identificadas na atividade
parlamentar, a exemplo das apresentadas nas audiências públicas pro-

movidas pelas comissões temáticas da Casa.
A partir daí, os deputados envolvidos com o assunto orientam o corpo

técnico da Assembléia para esboçar um programa preliminar do evento e
identificar seu público-alvo. Convidam-se então representantes dos diversos

segmentos do setor público e da sociedade civil vinculados ao tema para parti-
ciparem de reuniões preparatórias com vistas à organização do seminário.

Essas reuniões visam à definição dos temas e subtemas a serem abor-
dados, dos palestrantes e debatedores a serem convidados, assim como

de um cronograma de trabalho, incluindo todas as fases do evento. Todo
o planejamento é feito em conjunto com uma Comissão Organizadora

representativa das instituições participantes.
Formam-se também, durante as reuniões preparatórias, Comissões

Técnicas Interinstitucionais (CTIs), encarregadas de discutir e desenvolver
os subtemas definidos, produzindo, cada uma, um relatório com um con-

junto de propostas que servirá de base para os trabalhos do seminário.
Cada relatório das CTIs é analisado, primeiramente, nos encontros

regionais do seminário, em cidades selecionadas de acordo com sua rela-
ção com o tema em foco. Na etapa de interiorização, surgem novas pro-

postas e sugestões de alteração do documento das CTIs, refletindo as
realidades e as demandas regionais relativas ao assunto. Também são

escolhidos, nesses encontros, delegados regionais – representantes do
setor público e da sociedade civil – para a fase final do seminário, realiza-

da sempre na sede da Assembléia.
A fase final consta de palestras, debates e trabalhos de grupo, nos

quais se analisam as propostas levantadas no interior do Estado, acopladas
ao documento propositivo das CTIs. As propostas são amplamente deba-

tidas e resultam em um documento-síntese daquelas consideradas mais
relevantes por meio de um processo democrático em que são discutidas,

votadas e priorizadas.
Na seqüência, as propostas resultantes dos trabalhos de grupo são

debatidas e votadas na sessão plenária de encerramento, dando origem

O passo-a-passo
de um seminário

legislativo

Jurani Garcia – Redator-revisor da

Gerência-Geral de

Projetos Institucionais

da ALMG
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ao Documento Final, base de sustentação das ações a serem empreendi-
das para se alcançarem os objetivos do seminário.

Também na sessão plenária final é eleita uma Comissão de Represen-
tação, encarregada de supervisionar a sistematização do Documento Final

e acompanhar seus desdobramentos nos Poderes Legislativo e Executivo.
Esse documento é encaminhado aos órgãos e comissões competen-

tes da Assembléia, para subsidiar ações legislativas – como emendas
constitucionais, deliberações, projetos de lei, requerimentos –, e ao Po-

der Executivo, com a finalidade de dar suporte à elaboração de políticas
públicas. Pode também ser encaminhado a outros entes públicos ou pri-

vados, nas esferas estadual, federal ou municipal, conforme as respecti-
vas competências para implementar as medidas contidas nas propostas.

Resultados

As propostas aprovadas no Seminário Legislativo Minas de Minas
deverão subsidiar a formulação de uma política minerária para o Estado,

podendo ainda servir para o aprimoramento da legislação federal sobre o
tema e das legislações tributária e ambiental no que diz respeito à ativida-
de minerária, bem como para a adequação dos aparatos institucionais

estadual e federal relativos à matéria.
Dentre os seminários legislativos realizados pela Assembléia desde

que foram implantados, em 1991, destacam-se os seguintes: Educação:
a hora da chamada; Minas Terra: política agrícola e agrária; Saneamento

é Básico; Moradia: alicerce da cidadania; Águas de Minas; Reforma Agrá-
ria em Minas Gerais; Caminho das Minas – política de turismo; Direitos

Humanos e Cidadania; Desemprego e Direito ao Trabalho; Construindo
as Políticas Públicas de Educação em Minas Gerais; 10 Anos do Estatuto

da Criança e do Adolescente; Voluntariado; Violência Urbana e Saúde
Pública; Águas de Minas II; Minas na Reforma Tributária; Regiões Metro-

politanas; Saneamento Ambiental; Lixo e Cidadania – políticas públicas
para uma sociedade sustentável; Segurança para Todos – propostas para

uma sociedade mais segura; e Minas de Minas.
Dos resultados diretos dos seminários legislativos originaram-se, en-

tre outras, as seguintes leis: Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola
(Lei 11.405, de 28/1/94); Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural –

Funderur  (Lei 11.744, de 16/1/95); Política Estadual de Saneamento
Básico (Lei 11.720, de 29/12/94); Fundo Estadual de Saneamento Bási-

co (Lei 11.719, de 28/12/94); Fundo Estadual de Habitação (Lei 11.830,
de 6/7/95); Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 11.504, de 20/

6/94); Plano Mineiro de Turismo (Lei 12.398, de 12/12/96); Conselho
Estadual de Turismo (Lei 12.396, de 12/12/96); Conselho Estadual do

Trabalho, Emprego e Geração de Renda (Lei 13.687, de 27/7/2000).
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André Naves Alves

Geólogo, analista legislativo da Gerência de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Socioeconômico da ALMG

Pedro Carlos Garcia Costa

Engenheiro geólogo, analista legislativo, gerente de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Socioeconômico da ALMG

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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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.
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A Revista do Legislativo apresenta uma síntese das palestras ministradas na etapa final do Seminário Minas de Minas. No

trabalho de extrair delas os aspectos mais relevantes, a equipe da Gerência de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Socioeconômico da Gerência-Geral de Consultoria Temática da ALMG buscou a contextualização crítica dos temas. Em

sua abertura, o Seminário mostrou a estreita relação da atividade minerária com a formação do nosso Estado. O setor

empresarial avaliou que o boom atual da mineração traz boas oportunidades para Minas, principalmente por suas

vantagens competitivas. Atento a esse cenário, o governo federal detalhou o planejamento das políticas para o setor.

André Naves Alves

Geólogo, analista legislativo da Gerência de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Socioeconômico da ALMG

HISTÓRICO E IMPORTÂNCIA
DA MINERAÇÃO NO ESTADO
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A mineração está intimamente li-

gada à história e à formação do Esta-
do de Minas Gerais. No período coloni-

al, a partir de 1690, já havia cente-
nas de lavras de ouro aluvionar na Re-

gião Central do Estado. De 1700 a
1780, Minas produziu cerca de dois

terços do ouro e boa parte das gemas
e diamantes extraídos no Brasil. Essa

produção mineral fomentou a abertu-
ra de estradas, a implantação de nú-

cleos urbanos, a unificação do territó-
rio, a criação de uma estrutura admi-

nistrativa própria e a construção da
Estrada Real. Cidades como Ouro Pre-

to, Congonhas, Sabará, São João del-
Rei, Tiradentes, Diamantina, Serro e

várias outras prosperaram em torno
das minas.

Essas informações foram extraídas

da palestra do presidente do Sindicato
da Indústria Mineral de Minas Gerais

(Sindiextra), Fernando Coura, um dos
expositores do painel “Histórico e Im-

portância Socioeconômica da Minera-
ção no Estado”.

Entre 1700 e 1808 – prosseguiu
Coura, em sua exposição –, a popula-

ção mineira cresceu de 30 mil para
433 mil habitantes. No século XVIII, Vila

Rica – hoje Ouro Preto – já contava com
35 mil habitantes, enquanto a cidade

de São Paulo tinha apenas 5 mil habi-
tantes. No período de 1820 a 1830,

foram formadas seis empresas ingle-
sas de mineração para explorar o ouro

em Minas. Entre elas a St. John D’el
Rey Mining Company, posteriormente

Minas é o segundo
maior produtor
brasileiro de rochas
ornamentais
e o segundo maior pólo
produtor e exportador
mundial de ardósias
para revestimento
Fernando Coura

A lavra acarreta a
contínua redução das
reservas das minas,
a exaustão mineral.
Essa é uma questão
extremamente séria
para as populações das
áreas onde esse
recurso existe
Cláudio Scliar

Fonte: Sindiextra
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transformada na Mineração Morro
Velho, que atuou até fins do século XX.

Na esteira do desenvolvimento da
mineração de ouro, foram encontra-

dos depósitos de minério de ferro que
propiciaram o surgimento da indústria

de transformação desse bem mineral
no Estado. Em 1814, foram instala-

dos os primeiros altos-fornos de ferro-
gusa na fábrica de Morro do Pilar. Em

1825, o francês Jean Monlevade ins-
talou uma fábrica na cidade de São

Miguel do Piracicaba, hoje João
Monlevade. Em 1876, foi criada a Es-

cola de Minas de Ouro Preto, respon-
sável pela formação dos primeiros

metalurgistas brasileiros. Em 1894,
iniciou-se a exploração de manganês

no Morro da Mina, em Conselheiro
Lafaiete.

No início do século XX, foi formada
a Itabira Iron Ore Corporation, empre-

sa inglesa que adquiriu os direitos das
minas de ferro de Itabira e participação

na estrada de ferro Vitória–Minas. Na
década de 1920, o presidente Artur

Bernardes lançou incentivos para a in-
dústria siderúrgica nacional, e a Com-

panhia Siderúrgica Mineira transfor-
mou-se na Companhia Siderúrgica

Belgo-Mineira. Em 1940, os direitos
das minas de Itabira foram transferi-

dos para o governo brasileiro e, dois
anos depois, foi constituída a Compa-

nhia Vale do Rio Doce. A década de
1960 foi marcada pela abertura do se-

tor mineral brasileiro ao capital estran-
geiro. Nesse contexto, surgiram as em-

presas MBR, Samitri, Ferteco, Alcoa,
CBMM e Usiminas, entre outras.

Boas perspectivas para o Estado

O presidente do Sindiextra argu-

mentou que a mineração é uma ativi-
dade demandada pela sociedade, com

algumas especificidades: é temporária,
pois as reservas de uma jazida são

exauridas pela lavra; é uma atividade
intermediária de uso e ocupação do

solo, que permite a reabilitação do lo-
cal para outros usos; traz benefícios

sociais, especialmente para as comu-
nidades diretamente envolvidas; os

recursos minerais são patrimônio da
Nação, sendo seu aproveitamento con-

siderado uma oportunidade para a ge-
ração de riquezas.

Segundo ele, o setor mineral passa
por uma fase de expansão do mercado

internacional, marcada pelos seguintes
aspectos: grande consumo e valoriza-

ção das matérias-primas minerais; mi-
gração da produção para países em de-

senvolvimento com potencial mineral;

Existem condições
geológicas e

mineralógicas
particulares em
cada mina. Não
existe uma mina

igual a outra
Cláudio Scliar

As 20 maiores
mineradoras

instaladas em Minas
respondem por 84%
da produção mineral

brasileira.
O maior mineroduto

do mundo vai de
Mariana (MG)  até

Anchieta (ES)
Fernando Coura

Cláudio ScliarJosé Fernando Coura

Alair Vieira Helena Leão
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O Estado ocupa a
segunda posição na
economia brasileira;
se não fossem seus
bens minerais, seria
o 12º colocado.
As principais usinas
siderúrgicas
brasileiras estão
localizadas em Minas
Fernando Coura

fusões e aquisições de grandes empre-
sas, tornando a mineração cada vez

mais globalizada, principalmente quan-
to a minerais metálicos como ferro,

níquel, cobre, alumínio e zinco.
Esse boom da mineração – disse

Fernando Coura –  traz boas oportuni-
dades para o País, seja pelo aumento

das exportações de minérios, seja pela
atração de vultosos investimentos a

serem aplicados na extração e na in-
dustrialização mineral. Nesse contex-

to, Minas Gerais destaca-se por ser o
principal Estado minerador (responsá-

vel por 44,1% do valor da produção
mineral brasileira em 2007) e ter o

mais completo ciclo produtivo de base
mineral do País.

O Estado produz mais de 30 tipos
de bens minerais, entre minérios me-

tálicos e não-metálicos, gemas, rochas
ornamentais e agregados para a cons-

trução civil. Grande parte dessa pro-
dução, a cargo de pequenas a

megaempresas, é utilizada para abas-
tecer indústrias de transformação,

como as de ferro-gusa, ferro-liga, aço,
cimento, cal e fertilizantes. Além dis-

so, cerca de 55% do valor da pauta de

exportação estadual provém do setor
minerometalúrgico.

A Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico tem projeção de

investimentos de US$120 bilhões para
o período de 2003 a 2014 em Minas.

Desse total, cerca de US$47 bilhões
são investimentos direcionados para

a cadeia produtiva do setor mineral
(mineração, siderurgia e metalurgia).

Para Fernando Coura, esses investi-
mentos terão efeito multiplicador na

geração de divisas e de empregos, já
que cada unidade monetária produzida

na mineração gera outras sete na in-
dústria de transformação, e um em-

prego direto na extração mineral des-
dobra-se em outros cinco na atividade

de transformação mineral. Segundo
ele, registraram-se cerca de 220 mil

empregos diretos no setor mineral do
Estado em 2007.

Para maior desenvolvimento do se-
tor mineral, o presidente do Sindiextra

propõe as seguintes ações: atrair in-
vestimentos produtivos; definir marcos

regulatórios para a atividade produti-
va; adequar o processo de

licenciamento ambiental aos diferen-

Participação dos Estados na produção mineral brasileira – 2007

É preciso fortalecer a
articulação entre União,
Estados e Municípios em
ações de levantamentos
geológicos, mineração,
transformação mineral,
planejamento setorial e
fomento, assim como
ampliar ações de
extensionismo e de
agregação de valor na
produção mineral
Cláudio Scliar

Fonte: Sindiextra

Outros

Bahia

São Paulo

Goiás

Pará

Minas Gerais
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tes perfis de matérias-primas; reduzir
a carga tributária; aumentar a partici-

pação dos Municípios no montante dos
tributos arrecadados; melhorar o aces-

so ao crédito para a pequena e a mé-
dia empresa; estimular a especializa-

ção da mão-de-obra; criar o Ministério
de Minas e a Agência Nacional de Mi-

neração; e criar uma Comissão Per-
manente de Minas e Metalurgia na As-

sembléia Legislativa.
Além dessas ações, ele também

cita alguns desafios a serem venci-
dos para o crescimento sustentável

do setor: visão de mercado e diag-
nóstico de cenário; agregação e atu-

alização tecnológica; responsabilida-
de social e ambiental; destinação e

aproveitamento de resíduos mínero-
industriais; compromisso com o de-

senvolvimento econômico e social
das comunidades integradas à mine-

ração; e reabilitação das áreas ex-
ploradas.

Políticas e ações do governo
federal

O governo federal, a partir de diag-

nósticos feitos em 2003 e 2006, vem

reestruturando seus órgãos e desen-

volvendo várias ações relacionadas ao

setor mineral brasileiro, conforme

afirmou, no mesmo painel, o secretá-

rio de Geologia, Mineração e Trans-

formação Mineral do Ministério de
Minas e Energia, Cláudio Scliar. Na

época, concluiu-se que o Ministério de

Minas e Energia e seus órgãos vincu-

lados tinham pouca participação no

fomento e na execução de ações que

tornassem a geologia e a mineração

capazes de contribuir efetivamente

para o desenvolvimento sustentável

do País.
Foram então definidas as seguin-

tes metas: reorganização da Secreta-
ria de Minas e Metalurgia, transfor-

mada na atual Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral

Das 100 maiores
empresas de

mineração do
Brasil, 33 atuam

em Minas Gerais.
Todas as cinco

maiores atuam no
Estado

Fernando Coura

Precisamos ter um
conjunto de

políticas que
abranja aquele que

vende uma
tonelada de

minério a poucos
centavos e aquele
que vende gramas

por milhares de
dólares

Cláudio Scliar

Fonte: GMA/ALMG
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(SGM); modernização, adequação de

pessoal e reestruturação do Departa-
mento Nacional de Produção Mineral

(DNPM); retomada dos levantamentos
geológicos e geofísicos no País;

reestruturação da Companhia de Recur-
sos Minerais (CPRM) na forma do Ser-

viço Geológico Nacional; maior articula-
ção entre entidades da União, dos Esta-

dos e dos Municípios em questões rela-
cionadas à mineração; e criação de agên-

cia reguladora para o setor mineral.
Entre os projetos desenvolvidos,

destacam-se a publicação, em 2005,
da “Carta Geológica do Brasil ao Mili-

onésimo”; a edição, em 2006, do “Mapa
da Geodiversidade do Brasil”; e o início

de um programa de levantamento geo-
lógico e aerogeofísico, abrangendo vá-

rios Estados do País, com conclusão
prevista para 2010.

Além de manter diálogo permanen-
te com os grandes grupos mine-

radores – informou Cláudio Scliar –, o
Ministério de Minas e Energia vem

implementando políticas e ações de
apoio ao segmento da pequena mine-

ração. Iniciativas como o “Programa
Nacional de Formalização da Produção

Mineral”, a “Capacitação do Setor Olei-
ro-Cerâmico” e o “Programa Nacional

de Extensão Mineral” têm como prin-
cipal objetivo fomentar e apoiar as pe-

quenas unidades produtivas de bens
minerais do País. As ações de apoio

aos pequenos mineradores são
direcionadas para a regularização de

título minerário e de licença ambiental,
capacitação gerencial e de trabalhado-

res, criação de associações e coope-
rativas, promoção de Arranjos Produ-

tivos Locais e agregação de valor à pro-
dução mineral.

Em complemento a essas ações,

está sendo feito um planejamento de
longo prazo para o setor mineral, pre-

vendo-se a elaboração de 84 relatórios
técnicos sobre temas relacionados a

geologia, mineração, economia e trans-
formação de bens minerais. Esse pla-

no, que está em fase de contratação,
tem horizonte de 20 anos e passará

por revisões quadrienais.
De acordo com o secretário, fun-

damentadas em discussões e estudos
coordenados pelo Ministério de Minas

e Energia, vêm surgindo propostas de
alteração na legislação afeta ao setor

mineral. Já estão em trâmite projetos
de lei que tratam da mineração em

terras indígenas e da reformulação da
Compensação Financeira pela Explora-

ção de Recursos Minerais (CFEM).
Outras questões, como a moderniza-

ção da outorga mineral, as faixas de
fronteira e a utilização de direitos

minerários como garantia de financia-
mentos também estão no bojo das dis-

cussões e, oportunamente, deverão
ser encaminhadas para apreciação do

Congresso Nacional.
É importante salientar que a altera-

ção das alíquotas e da base de cálculo
da CFEM, com o intuito de proporcionar

maior retorno financeiro para os entes
federados, em especial para os Municí-

pios mineradores, foi um dos principais
pontos debatidos e aprovados pelos par-

ticipantes do Seminário. Já a regulamen-
tação do uso de direitos minerários como

garantia real em operações de crédito
vai facilitar a obtenção de recursos fi-

nanceiros pelas empresas e, dessa for-
ma, contribuir para a expansão e o aper-

feiçoamento dos setores de extração e
transformação mineral no País.



REVISTA DO LEGISLATIVO 33

O SISTEMA FEDERATIVO E A
LEGISLAÇÃO  MINERÁRIA

Fernando Jorge Barreto

Advogado, técnico legislativo da Gerência de Direito

Constitucional e Administrativo da ALMG

Said Pontes de Albuquerque

Físico, técnico legislativo da Gerência de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Socioeconômico da ALMG

No Seminário Legislativo Minas de Minas, representantes dos diferentes

níveis de governo, parlamentares e o setor empresarial abordaram

questões como as competências dos entes federados, a reforma

tributária em tramitação no Congresso Nacional e as propostas de

mudança nos royalties da mineração. Municípios e parlamentares

reafirmaram o direito da população de usufruir dos benefícios gerados

pela exploração da riqueza do subsolo. Já os governos federal e estadual

revelaram os gargalos da atuação fiscalizadora.
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Ao contrário da produção agrícola, a mineração só dá uma safra, e os recur-

sos minerais pertencem à União. Com essa advertência, o deputado federal Zé

Fernando, membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputa-

dos, defendeu, em sua exposição no Seminário, o direito de a população e os

Municípios usufruírem de todos os benefícios gerados pela exploração da rique-

za do subsolo brasileiro.

Para isso, o poder público precisa estabelecer uma política pautada por prin-

cípios, diretrizes e objetivos claros. Só assim será possível assegurar a todos os

brasileiros os benefícios econômicos e sociais da exploração mineral. Esse bem

integra o patrimônio da União, competindo privativamente a esta legislar sobre

jazidas, minas, outros recursos da mesma natureza e metalurgia.

Os recursos minerais são bens públicos e, como tal, devem ser tratados por

todas as esferas de poder. Assim, a sociedade pode exigir e impor mecanismos

de compensação ou participação nos resultados da explotação dessas riquezas,

direito inexistente nos ciclos históricos de exploração do ouro e do diamante.

Segundo o coordenador de Política Tributária da Secretaria de Fazenda de

Minas Gerais, Ricardo Luiz Oliveira de Souza, o sistema federativo, modelo de

organização estatal no qual o Brasil se insere, caracteriza-se por três pilares de

autonomia: política, administrativa e financeira. Para ele, “a autonomia financei-

ra é o traço essencial dessa qualificação”, a partir da qual cada ente político,

efetivamente, tem condições de implementar políticas públicas e financiar os

serviços sociais indispensáveis à sociedade.

Esse ponto de vista foi compartilhado pela maioria dos expositores do Semi-

nário. Ricardo de Souza ressaltou que é fundamental as competências legislativas

e administrativas dos entes federados refletirem o equilíbrio econômico da divi-

são de atribuições constitucionais entre os entes políticos.

No regime jurídico em vigor, o aproveitamento do recurso mineral e do

potencial hidráulico em muito se assemelham. Para Marcelo Mendo Gomes

de Souza, consultor jurídico do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), há

quatro situações idênticas relacionadas a tais aproveitamentos. Primeiro,

em ambos os casos os bens integram o domínio patrimonial da União e, por

isso, são bens públicos. Segundo, a propriedade é distinta da do solo desde a

Constituição da República de 1934. Terceiro, o aproveitamento dos recur-

sos minerais é feito mediante outorga do governo federal. Quarto, o produto

da lavra é de propriedade do concessionário, o que demarca a separação

jurídica entre a propriedade dos recursos minerais e a do imóvel onde se

encontram.

A legislação minerária adota essas concepções. Pelo Código de Mineração,

jazida é a massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à super-

fície ou existente no interior da terra, dotada de valor econômico. E mina é a jazida

em lavra. Assim, o bem mineral em sua ocorrência natural somente se transfor-

ma em jazida depois de realizado um trabalho de pesquisa e de se constatar sua

economicidade. Vale dizer que à jazida é dado um valor econômico.
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Os recursos da CFEM e do ICMS

Os alicerces da autonomia financeira do poder público baseiam-se em duas
espécies de receita: a originária, em razão da exploração do patrimônio público,

a exemplo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM) ou do royalty, e a derivada, decorrente do exercício da competência

tributária dos entes federados.
Segundo a Constituição Federal, os Estados somente podem instituir três

impostos: o de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica-

ção (ICMS); o de transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e servi-
ços (ITCD); e o de propriedade de veículos automotores (IPVA).

Realçando o papel do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)
na gestão do patrimônio mineral brasileiro, de forma social, ambiental e econo-

micamente sustentável, Marco Antônio Valadares Moreira, diretor de Planeja-
mento e Arrecadação do órgão, centrou sua palestra nas questões relaciona-

das à CFEM, cuja natureza jurídica foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justi-
ça como preço público.

Receita originária decorrente da exploração do patrimônio público, os recur-
sos da CFEM são distribuídos entre os Municípios (65%), os Estados (23%) e a

União (12%). A base de cálculo da CFEM é o faturamento líquido obtido com a
venda do produto mineral, deduzidos os tributos, as despesas de transporte e

os seguros. Quando a venda não ocorre em razão de o produto ter sido consu-
mido, transformado ou utilizado pelo próprio minerador, o valor da CFEM toma

por base as despesas diretas ou indiretas realizadas até o momento da utiliza-
ção do produto mineral.

Ricardo de Souza, da Secretaria de Fazenda, salienta que na legislação tribu-
tária de Minas Gerais predomina, em relação às operações internas com mer-
cadorias, o instituto do diferimento, técnica que posterga o momento do reco-
lhimento do ICMS para uma etapa seguinte, normalmente a de industrialização.
No caso das operações interestaduais com mercadorias, quando a remessa é
para a industrialização, ela é tributada. Trata-se de situação que se verifica com
maior incidência em relação ao minério de ferro.

Porém, se a remessa é destinada à exportação, a operação não sofre a
incidência do ICMS (Lei Kandir). Ressalte-se que, para efeitos de ICMS, é utiliza-
do o mesmo conceito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Com
isso, resultam algumas diferenças de interpretação da etapa da cadeia econô-
mica em que se trata de ICMS ou de CFEM.

Para a prestação de serviço de transporte de bens minerais que repercuta
na receita dos Municípios na composição do Valor Adicionado Fiscal (VAF), a

origem da prestação do serviço é que determina a que Município caberá a parti-
cipação do VAF em relação ao fato gerador ocorrido.

Com vistas ao aprimoramento da fiscalização desses recursos, o DNPM,
conforme Marco Antônio Moreira, além de divulgar informações pela internet

sobre o encaminhamento de processos de cobrança para instituições públicas

Deputado Zé Fernando

Marcelo Mendo

Helena Leão

Marcelo Metzker
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e privadas, realiza acordos de cooperação técnica com Estados e Municípios.
No caso de Minas Gerais, o acordo celebrado há mais de seis anos ainda não foi

implementado. Como salienta o DNPM, o acordo de cooperação proporciona a
participação nas fiscalizações e possibilita ao Estado e aos Municípios o acesso

às informações das empresas mineradoras.
Nos últimos anos, os valores da CFEM evoluíram positivamente. Em 2006,

a arrecadação foi de R$465 milhões; em 2007, de R$540 milhões; e, em
2008, prevê-se que seja de, aproximadamente, R$620 milhões.

Não obstante, um fato chamou a atenção do diretor do DNPM. Segundo ele,
o volume de recursos arrecadado em Minas Gerais, em maio de 2008, foi

inferior ao do mesmo período de 2007, no momento em que se constatava
franca expansão do mercado de minérios. Essa situação evidencia falha no re-

colhimento da CFEM, fato que motivou o Departamento a promover fiscalização
específica em Minas Gerais. O Estado deve se empenhar para implementar o

acordo com o DNPM.
Existe, segundo Ricardo de Souza, da Secretaria de Fazenda, uma sinergia

muito grande entre a fiscalização da CFEM e a do ICMS para fins de averiguar
indícios de sonegação. Na simulação realizada pela Secretaria com a extração
de minério de ferro, o faturamento bruto dessa atividade econômica foi de
R$14,56 bilhões. Caso a CFEM fosse calculada à razão de 3%, ela geraria uma
arrecadação de R$437 milhões. No cômputo geral, o faturamento bruto de
todas as atividades vinculadas à extração mineral no Estado gira em torno de
R$22,52 bilhões. Portanto, se fosse adotada a alíquota de 3%, os recursos da
CFEM somariam R$675 milhões. No entanto, no Brasil, em 2007, a arrecada-
ção da contribuição foi de R$548 milhões.

Ao ser examinada a arrecadação do setor de mineração em relação ao ICMS
entre os exercícios de 2003 e 2006, as operações internas cresceram 151%,
enquanto as saídas para o exterior cresceram 85%. Tendo em vista que a tribu-
tação acarreta o repasse da cota-parte dos Municípios em percentual de 25%,
tal crescimento favorece tanto o Estado quanto os Municípios, que participam
dessa receita por meio do VAF.

Ressalva-se que as operações de exportação não geram incremento no
quantum  a ser distribuído aos Municípios, embora sejam computadas para o

cálculo do VAF. De acordo com o escopo de priorização da fiscalização, com a
intensificação inclusive do uso da informática, em razão da alocação da mão-de-

obra fiscal nas atividades planejadas, não houve ainda ações conjuntas com o
DNPM na fiscalização da CFEM. Porém, para o governo mineiro, com base no

cálculo da relação custo-benefício dessa operação, seria mais vantajoso priorizar
a fiscalização do ICMS, cuja parcela estadual é significativamente maior que a

da CFEM. Reconhece-se, contudo, que, principalmente se for implementado o
critério da incidência da CFEM sobre o faturamento bruto, o número de contri-

buintes das duas bases deve conferir, podendo o cruzamento do faturamento
ser realizado por via eletrônica. A massificação do uso da nota fiscal eletrônica

facilitará o trabalho de fiscalização.

Marco Antônio Moreira

Ricardo de Souza

Guilherme Bergamini

Guilherme Bergamini
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Reforma tributária e royalties

Em relação à Proposta de Emenda à Constituição da República 233, de 2008,

que trata da reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional, esti-
ma-se um impacto negativo na arrecadação do ICMS, em Minas, da ordem de

R$8 bilhões anuais, com reflexo de R$2 bilhões a menos nos cofres munici-
pais. Para atenuá-lo, Minas e outros Estados apresentaram emendas à Câmara

dos Deputados com o intuito de corrigir as distorções da PEC 233, de 2008.
Foram propostas também modificações em relação aos royalties.

Pretende-se padronizar a incidência sobre o faturamento bruto, com a pos-
sibilidade de utilização do valor das commodities  no mercado internacional para

fins da base de cálculo da CFEM. A Secretaria de Fazenda defende ainda altera-
ção na Constituição Federal, no sentido de estabelecer expressamente a com-

petência do Estado e dos Municípios para fiscalizar e cobrar a receita dos royalties

de forma direta, e não por via indireta, mediante convênio.

A gênese e a defesa dos royalties  pautaram a palestra do deputado federal
Vítor Penido, presidente do Grupo de Trabalho de Recursos Minerais, da Comis-

são de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Inicialmente, ele fez um
relato sobre a extinção, pela Constituição Federal de 1988, do Imposto Único

sobre Minerais (IUM) e sobre os royalties  na esfera federal. Relatou as dificul-
dades vividas pelos Municípios até o advento da CFEM, em 1989, e a previsão,

na Constituição mineira de 1989, de um fundo estadual para os Municípios
mineradores.

Como vice-presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos
Deputados e coordenador de um grupo de trabalho sobre mineração em ter-

ras indígenas e sobre carvão mineral, apresentou vários pontos para reflexão.
Inicialmente, indagou se há necessidade de discutir um novo código de mine-

ração ou simplesmente de adaptar o existente às minas. Questionou se a
política minerária de hoje é a mais eficiente e eficaz. Ponderou também sobre

a necessidade de se criar um ministério específico para a mineração, devido
ao tamanho e à importância da atividade para o País. Por último, salientou a

necessidade de se promover uma ampla discussão a respeito do solo e do
subsolo, defendendo a transferência da competência constitucional da maté-

ria para os Estados, medida que, segundo avalia, é de grande relevância para
Minas Gerais.

A mineração e os entes federativos

Por sua vez, Priscila Viana, consultora jurídica da Associação dos Municípios
Mineradores de Minas Gerais (Amig), identificou lacunas e falhas que dificultam

a aplicação da legislação minerária tanto para os Municípios, o Estado e a União
quanto para as empresas e concessionárias dos direitos minerários. A base

legislativa teria sido produzida, em grande parte, de acordo com uma ordem
constitucional não mais vigente. O maior exemplo disso é o Código de Minera-

ção, cujas alterações posteriores não refletiriam o que propõe a Constituição
Federal. Segundo ela, outro ponto importante é que não se deveria desvincular a

Deputado Vítor Penido

Priscila Viana

Alair Vieira

Willian Dias
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CFEM do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, tratando-a como

mera receita, o que a caracteriza como de natureza tributária e não corresponde
à razão para a qual foi criada.

Priscila propôs uma atuação mais imediata e concreta, com respaldo no
próprio arcabouço constitucional federal e estadual. Em especial quanto à com-

petência para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisas e a exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios,

matéria ainda não regulamentada. Ela atribuiu a previsão de uma política
minerária e de recursos hídricos na Constituição do Estado a um simpósio rea-

lizado há 20 anos na Assembléia Legislativa.
Lamentou, porém, que, em relação à mineração, nada tenha sido produzi-

do. Ainda não se criou o sistema estadual de gerenciamento dos recursos
minerais, como também não foram adotados instrumentos de controle dos

direitos de pesquisa e de exploração dos recursos minerais e energéticos. Da
mesma forma, não se cumpriu a previsão de que o Estado assistirá, por meio

de um plano de integração e de assistência e do fundo de exaustão, os Municí-
pios onde são desenvolvidas atividades mineradoras, buscando garantir a per-

manência de seu desenvolvimento socioeconômico quando não contarem mais
com o minério.

A competência comum dos entes federados representaria a efetiva aplica-
ção do federalismo cooperativo, soma de esforços para a consecução de um
interesse comum, o bem maior da população. Afirma Priscila: “Várias dessas
competências já são exercidas há muitos anos por todos os entes, a exemplo da
preservação do meio ambiente, da assistência social e da saúde. Só na questão
minerária ela ainda não foi implementada. Não consigo ver a diferença desse
inciso em relação aos demais, constantes no mesmo artigo. Ela se concretiza
por meio do exercício do poder de polícia, porque é uma competência adminis-
trativa, de atuação.”

Assim, os Estados e os Municípios, pautados nessa previsão, poderiam
exigir documentos relativos à exploração, ao volume de extração, à
comercialização, ao pagamento de CFEM e outros. Com esse entendimen-
to, poderiam ser estabelecidas penalidades pelo não-atendimento de tais
exigências.

Como importante iniciativa, a representante da Amig citou a lei do Municí-
pio de Itabirito sancionada em dezembro de 2007, que já trouxe enormes
benefícios. A norma legal reflete os limites, as características e a forma de
exercício dessa competência, não invade a competência privativa legislativa da
União, nem pretende exercer uma competência que é de outro ente.

Finalmente, fazendo coro com a maioria dos palestrantes, a representante
da Amig defendeu que os Municípios e os Estados deixem de ser meros especta-

dores do que acontece em seu subsolo e passem a cumprir o que o texto cons-
titucional disciplina. A aplicação do que determina a Constituição é preponde-

rante para que se dê segurança jurídica a todos os envolvidos na questão
minerária.
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COMPROMISSO COM O FUTURO

Pedro Carlos Garcia Costa

Engenheiro geólogo, analista legislativo, gerente de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Socioeconômico da ALMG

Quais as alternativas para propiciar um futuro melhor para

os Municípios mineradores? Essa pergunta mobilizou

expositores do Seminário Legislativo Minas de Minas, que

defenderam maior controle social sobre a atividade e ações

que garantam o desenvolvimento sustentável e a

diversificação das economias das cidades mineradoras.

O grau de mobilização da sociedade e a capacidade

empreendedora dos atores locais podem fazer a diferença.
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O poder público dos Municípios cuja

base econômica é sustentada pela mine-
ração terá sempre à sua frente uma ques-

tão crucial: como enfrentar o desafio de
assegurar a sustentabilidade socioeconô-

mica e ambiental do Município ante o
declínio da atividade minerária em seu

território?
Trata-se de um contexto complexo, que

produziu inúmeros exemplos de cidades
fantasmas em várias partes do mundo.

Não obstante existir hoje um arsenal cientí-
fico e tecnológico para enfrentar tal situa-

ção, há considerável descompasso entre
as ações empreendidas pelos administra-

dores na época da bonança e a necessida-
de de serem adotados planos e programas,

financiados pela arrecadação proveniente
dos bens minerais, para assegurar o de-

senvolvimento sustentável do Município.
Muitas áreas dos governos federal e

estadual, entidades empresariais e da
sociedade civil, entre estas especialmen-

te as de defesa do meio ambiente, já per-
ceberam que é necessário estabelecer

uma política pública acerca do tema e so-
bre ele se debruçam na busca de soluções.

O painel “Compromisso com o futuro – ce-
nários e estratégias”, do Seminário

Legislativo Minas de Minas, evidenciou a
intensa preocupação de todos os segmen-

tos sociais com o problema.

Compatibilização de interesses

Renê Vilela, coordenador-geral da Ges-
tão de Conflitos Relacionados à Minera-

ção (Gescom) da Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural

Sustentável do Ministério do Meio Ambi-
ente, mencionou alguns conceitos que

avalia como fundamentais para agregar
sustentabilidade à mineração e também

aos territórios em que estão concentra-
das suas atividades.

Segundo ele, “é fundamental, para es-

tabelecermos compromissos de fato sus-

tentáveis com o futuro, o uso múltiplo dos

recursos naturais, o que significa um es-

forço de compatibilização de interesses

legítimos da agricultura, do turismo, da

mineração e de outros setores, também

produtivos e econômicos, importantes

para a sociedade.”

Outro conceito que Vilela explicitou foi

o da incorporação da gestão territorial ao

debate. Completando a idéia do pales-

trante, seria oportuno ampliar esse con-

ceito para gestão ambiental e adotar a

bacia hidrográfica como unidade básica de

planejamento. Dessa forma, a gestão

territorial seria pensada em seu sentido

mais amplo, por meio das circunscrições

hidrográficas previstas no § 1º do art.

250 da Constituição Estadual. Assim,

pode-se afirmar que a gestão ambiental é

fundamental na compatibilização dos usos

múltiplos dos recursos naturais.

Vilela propôs ainda a consolidação da

gestão participativa e sua inserção na
governança corporativa – as empresas

precisam incorporar esses elementos a
seu dia-a-dia. Para ele, grande parte dos

conflitos e da insegurança jurídica asso-
ciada à atividade da mineração em Minas

Gerais resulta de um processo histórico
de geração de passivos e de conflitos que

ainda não foram enfrentados de forma
adequada ou, ainda, de uma grande de-

pendência dessa atividade econômica e de
seu curto ciclo de vida, por tratar-se de

recursos naturais não-renováveis.

Para Luiz Antônio Fontes, superinten-

dente de Mineração e Metalurgia da Se-

cretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, as demandas atuais do setor

minerometalúrgico requerem ações

céleres do governo de Minas para que
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sejam criadas as condições necessárias

ao crescimento do setor e aproveitadas

as oportunidades existentes. A forma de

atrair investimentos para o setor mineral

é gerar informações geológicas básicas e

estabelecer condições favoráveis, levando

em consideração meio ambiente, infra-
estrutura, aspectos fiscais ajustados à

legislação estadual, etc.

Assim, Fontes acredita que se conso-

lidaria a previsão do Instituto Brasileiro de

Mineração (Ibram) de que, dos R$47 bi-

lhões de investimentos em mineração

previstos até 2012, aproximadamente

30% serão realizados no Estado de Mi-

nas Gerais. Segundo ele, o Executivo esta-

dual atua sob a ótica de assegurar o de-

senvolvimento da mineração e a
sustentabilidade socioeconômica e

ambiental dos Municípios mineradores.

Cumpre ao Legislativo mineiro a tare-

fa de buscar os atores envolvidos, uma das

ações subseqüentes ao Seminário Minas

de Minas, para incorporar aos planos e

programas governamentais mecanismos

que ampliem o controle social sobre as

atividades minerárias.

“As comunidades devem mobilizar-se”

Paulo Roberto Haddad, consultor téc-

nico do Ibram, citou em sua exposição cin-
co preocupações do povo mineiro e brasi-

leiro no contexto das discussões do Semi-

nário. A primeira se relaciona ao fato de

que, depois do processo de globalização

da década de 1990 e da abertura da eco-

nomia, o Brasil estaria entrando em uma

fase de neocolonialismo, na medida em

que suas exportações são, fundamental-

mente, dominadas por produtos primá-

rios – minérios, alimentos, papéis e celu-

lose –, que correspondem a 52% do to-

tal. A diferença consistiria apenas no fato
de que a forma de neocolonialismo não se

daria em relação à América do Norte e à

Europa, mas ao Sudeste Asiático.

A segunda preocupação é com a mi-

neração e o meio ambiente: cada vez que

uma base de recursos naturais é explora-

da, compromete-se profundamente o meio

ambiente. Em terceiro lugar, ele aponta o

impacto do desenvolvimento da minera-

ção nos Municípios e nas regiões onde se

localizam as reservas minerais. Em quar-
to, a questão fiscal, que interessa parti-

cularmente aos prefeitos: a carga tribu-

tária da mineração não é baixa em rela-

ção a outras atividades econômicas? Em

quinto, uma discussão que aparece com

freqüência: a de que minério não dá duas

safras.

Em relação ao primeiro ponto, Paulo

Haddad observou que, “em um ambiente

globalizado, as exigências do mercado no

tocante à fitossanidade, às característi-

cas dos minérios, à logística de transpor-
te, à regularidade do abastecimento e à

preservação do meio ambiente são tão

intensas que dificilmente se poderia com-

parar uma tonelada de minério que sai hoje

do País à mesma uma tonelada que saía

durante o período colonial.”

Luiz Antônio FontesRenê Vilela

Alair Vieira Alair Vieira
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Por outro lado, uma leitura do mapa
de desenvolvimento dos Municípios brasi-
leiros mostra que aqueles que têm baixo
crescimento econômico – produção per

capita menor que 30% da média nacional
– estão concentrados no Nordeste brasi-
leiro e também em Minas: nas Regiões
Norte e Leste e nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Dos 856
Municípios mineiros, 178 estão classifi-
cados como subdesenvolvidos.

Na Região Nordeste brasileira, há áreas
desenvolvidas em decorrência da irriga-
ção – com vistas à produção de soja no
Oeste da Bahia e de frutas em Petrolina/
Juazeiro. Nas áreas de mineração – o
Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais
e o Sudeste do Pará, por exemplo –, es-
tão concentrados muitos dos Municípios
desenvolvidos desses Estados, com PIB
per capita maior que o dobro da média
brasileira.

No entender de Paulo Haddad, a mi-
neração pode ou não gerar desenvolvimen-
to local. Como exemplo negativo, citou a
Serra do Navio, no Amapá, onde a mina
de manganês e a cidade acabaram simul-
taneamente, mas a pobreza ficou. Por
outro lado, Itabira é uma cidade que, após
mais de 50 anos de exploração mineral,
tem um dos maiores PIBs per capita do
Brasil – só perde para outros Municípios
mineradores – e um índice de desigualda-
de menor que o de muitos outros Municí-
pios do Estado e do Brasil.

A respeito dessas situações, explica
ele que, “ao se instalar um projeto de mi-
neração, há quatro efeitos multiplicadores,
que são as compras diretas locais, o em-
prego, a massa salarial e a arrecadação.
No estudo que fiz sobre 21 Municípios
mineradores do Estado – Itabira, Itabirito,
Ouro Preto, Congonhas, Ouro Branco e

outros –, percebi que a despesa está

crescendo a 9% e a receita, a 10%. É
possível que esses Municípios tenham ca-
pacidade de arrecadar, tendo como base
a mineração, o suficiente para sua despe-
sa expandir.”

O consultor técnico do Ibram defende
a seguinte tese: “Quando é aberta uma
mina no Município, sua capacidade de fa-
zer desenvolver a comunidade – já que isso
gera emprego, compras, massa salarial
e arrecadação suficiente para suportar
uma despesa de expansão –, depende do
modelo do desenvolvimento endógeno, ou
seja, do grau de mobilização da sociedade
local, do empreendedorismo local para
aproveitar essas oportunidades. Se hou-
ver capacidade empreendedora, a chama-
da endogenia – capacidade de mobilização
da sociedade local para aproveitar esse
campo de oportunidade –, o desenvolvi-
mento local poderá ser gerado.”

O exemplo dado por ele reflete o caso
extremo de Municípios que não aprovei-
taram essas oportunidades ou daqueles
em que a base econômica se diversificou
e a cidade evoluiu de forma cada vez me-
nos dependente do que ocorria com a
mineração.

Portanto, um dos focos de atuação do
poder público e dos setores conscientes
da sociedade para atingir o desenvolvi-
mento sustentável dos Municípios
mineradores é empreender ações que vi-
sem aumentar a capacidade de
mobilização da população local.

“O Estado subestima a mineração
que tem”

Waldir Silva Salvador de Oliveira, pre-

feito de Itabirito e ex-presidente da Asso-
ciação dos Municípios Mineradores de

Minas Gerais (Amig), iniciou assim sua
exposição no Seminário: “É verdade que

somos cidades de classes média e alta se
considerarmos a arrecadação dos nossos
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Municípios. É verdade que apoiamos inte-

gralmente a atividade mineradora em nos-

sos Municípios. É verdade que não somos

adversários das empresas mineradoras.

É verdade que somos cidades de econo-

mia de aviso prévio. É verdade que somos

cidades que, se não tomarmos decisões a

curto prazo, vamos passar do desenvolvi-

mento à pobreza. É verdade que somos

cidades exploradas nas riquezas minerais,

que precisam ser mais valorizadas. É ver-

dade que somos cidades que têm realida-

des muito próximas umas das outras hoje,

no Quadrilátero Ferrífero, no Pará e em

outros Estados brasileiros, mas que pode-

mos ter realidades muito parecidas, no

futuro, com a cidade de Raposos, vizinha

da Região Metropolitana de Belo Horizon-

te – uma cidade falida, porque hoje não

tem movimento sequer para manter uma

agência bancária, pois não circula mais

dinheiro na cidade, que já foi uma das rai-

nhas do ouro, juntamente com Nova Lima

e Rio Acima.”

Ao externar queixas comuns aos Mu-

nicípios mineradores, o prefeito prosse-

guiu: “Recebemos o menor royalty do

mundo, 2% do faturamento líquido, en-

quanto a Austrália, que é o nosso maior

concorrente em minério de ferro, paga de

5% a 7,5% do faturamento bruto. E as

pessoas falam que a carga tributária bra-

sileira é elevada. É elevada para qualquer

segmento, não para a mineração.”

Ele foi categórico ao afirmar que Muni-

cípios deixaram de simplesmente assistir

à mineração. Querem participar, influen-

ciar, ajudar e fazer com que a mineração

aconteça da forma mais correta. Acredi-

ta que os Municípios mineradores seriam

riquíssimos, privilegiados, e que não ha-

veria necessidade de pedir um centavo a

mais, nem aumento da CFEM, caso tives-

sem a garantia de que minério é eterno.

Mas o problema é que os recursos mine-

rais são exauríveis, e a CFEM, constituída

para que os Municípios a aplicassem em

diversificação econômica e infra-estrutu-

ra para tornar as cidades atraentes para

outros negócios, não cumpre mais esse

papel, pois acaba tendo de entrar no cai-

xa da prefeitura para pagar educação, saú-

de, meio ambiente, cultura, etc.

Waldir Salvador localiza na sonegação

fiscal um dos principais problemas do se-

tor minerário ao afirmar que “o Estado su-

bestima a mineração que tem: não se fala

em ardósia, quartzito, areia, água mine-

ral, calcário ou brita. Enquanto isso, so-

negam, dilapidam, acabam com o

patrimônio de Minas. Nós, da Amig, acha-

mos que há hoje, na informalidade, uma

mineração equivalente a, pelo menos,

30% do tamanho da formal. Vou dizer-

lhes, sem medo de errar, que as que pa-

gam menos errado são as grandes; e as

que sonegam e acabam com tudo são as

pequenas. A Controladoria-Geral da União

auditou nosso Estado em 2004 e mos-

trou-nos que Minas Gerais perdeu R$100

milhões naquele ano decorrentes de ativi-

dade clandestina e faturamento ordinário.

Prefeito Waldir SalvadorPaulo Haddad

Alair Vieira Alair Vieira
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Por que só falamos de minério de ferro
se não damos o devido valor à mineração?
Somos o maior Estado minerador do Bra-
sil e não temos uma secretaria de minas
e metalurgia. Minério é tratado, no Esta-
do, como coisa de segundo escalão. Os
maiores potenciais econômicos que temos
são mineração e metalurgia e, para es-
ses setores, temos uma subsecretaria de
uma secretaria. Quando daremos o valor
devido à mineração?”

Nas palavras do ex-presidente da
Amig: “O Ministério de Minas e Energia,
nas últimas décadas, deveria ser chama-
do de Ministério de Energia, porque deu
pouquíssima importância à mineração. O
Pará também não tem uma secretaria de
minas e energia. Enquanto subestimar-
mos um potencial desse tamanho, sere-
mos tratados como bobos.”

Ele prossegue: “O professor Paulo
Haddad afirmou que os Municípios têm de
se preparar para serem empreendedores
e fomentadores de negócio. Tenho comi-
go dados de uma pesquisa contratada pela
Amig, feita no último Exposibram (2007),
segundo a qual, dos 362 expositores de
produtos, insumos e equipamentos da mi-
neração, apenas 104 estão localizados
em Minas e no Pará. Os demais estão
fora do nosso Estado e do Pará, ou fora
do Brasil. Não há política de fomento para
atraí-los para cá. A culpa é do Ibram? Não.
A culpa é das mineradoras? Não. A culpa
é nossa, como governantes, que não sa-
bemos fazer política de fomento para atra-
ir os investidores. Estamos gerando rique-
zas para outros Estados ou países. Depois
vêm dizer que o desenvolvimento do País
passa, obrigatoriamente, por Minas Ge-
rais. O desenvolvimento do País passa por
onde alicerçamos o caminho para ele pas-
sar, senão ele faz a curva e vai para aon-
de quiser.”

De acordo com Waldir Salvador, é pre-

ciso implantar políticas de fomento, atra-
ir e fazer negócios, buscar e aumentar o
potencial da atividade econômica no Esta-
do. Para ele, “mineração não é só explo-
ração mineral; é tudo, todo o contexto que
os municípios podem aproveitar, advindo
da mineração”.

O prefeito acrescentou que se paga, a
título de compensação ambiental no Es-
tado de Minas Gerais, de 0,5% a 1,1%
do investimento no empreendimento, mas
não há obrigatoriedade de se aplicar esse
valor em ativo ambiental no Município em
que ocorre a lavra. Ficam os impactos, e o
Estado tem o direito de decidir onde reali-
zar a compensação.

Ele indagou por que, desde o momento
em que se prepara o “descomissio-
namento” e o fechamento das minas, es-
sas áreas não são obrigatoriamente
direcionadas para outros negócios, gerado-
res de empregos e de impostos. E propôs
que, “se as empresas não querem fazer
isso, que essas áreas sejam obrigatoria-
mente repassadas ao Estado, e este, junto
com os Municípios, fomente outros negó-
cios para não sermos Municípios falidos,
Municípios fantasmas daqui a alguns anos”.

Em seu conjunto, os palestrantes de-
monstraram fina sintonia com a proposi-
ção de maior controle social sobre a mine-
ração e sugeriram que as ações voltadas
para garantir o desenvolvimento sustentá-
vel e a diversificação das economias locais
devem partir da mobilização das comunida-
des envolvidas. Porém, palestrantes de
outros painéis do Seminário também iden-
tificaram questões relevantes para um fu-
turo melhor dos Municípios mineradores,
como a preparação de mão-de-obra em to-
dos os níveis e o desenvolvimento científico
e tecnológico como forma de assegurar
maior longevidade às jazidas minerais.
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Júlio Cadaval Bedê

Engenheiro florestal, analista legislativo da Gerência de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Socieconômico da ALMG

DESAFIOS DA

SUSTENTABILIDADE
Nesta síntese de um dos painéis do Seminário

Legislativo Minas de Minas, fica patente que

muito há que fazer para se construir uma

sociedade sustentável e que governo e setor

privado ainda buscam uma solução negociada

para dois pólos aparentemente opostos: meio

ambiente e crescimento econômico.

Evidenciados os problemas na relação entre

poder público, sociedade e empresas de

mineração, o Seminário mostrou que ainda se

formulam as respostas para essa questão.
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“O ser humano [...] sempre viu na natureza a provedora infinita de recursos

para atender às suas necessidades e a receptadora de todos os seus dejetos
[...]. Sempre foi assim”. Essa afirmação, feita por Vítor Feitosa, presidente do

Conselho de Empresários para o Meio Ambiente da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg), durante os debates no painel “Desafios da

Sustentabilidade – governança ambiental; Aspectos econômicos, sociais e tra-
balhistas”, é norteadora para a discussão sobre meio ambiente quando o tema

principal é a mineração. É com base em atividades primárias, como a minera-
ção, que a produção humana se sustenta. Não por acaso, essas estão entre as

atividades que mais causam impactos sobre o meio ambiente.
Com uma população imensa e concentrada em áreas urbanas, a humanida-

de consome vorazmente os recursos naturais. O cálculo dessa pressão pode
ser feito multiplicando o número de pessoas de uma sociedade pelo consumo

per capita. Logo, para adequar o nível de consumo, é preciso gerenciar ao me-
nos um desses dois fatores. Não é possível, logicamente, abrir mão da minera-

ção. O desafio da sustentabilidade, todavia, não se apresenta ligado à atividade
de extração mineral, que é não-sustentável, pois extrai recursos finitos, mas ao

modo de vida, de produção e de perpetuação da sociedade.
Feitosa ressalta o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo a

“maximização dos benefícios líquidos do desenvolvimento econômico, sujeito à
manutenção dos serviços e da qualidade dos recursos naturais ao longo do

tempo”. Esse conceito implica condicionar a utilização dos recursos renováveis
a taxas menores ou iguais à taxa natural em que podem se regenerar, além de

otimizar o uso dos não-renováveis, substituindo-os por tecnologia sempre que
possível, e manter os fluxos de resíduos no meio ambiente em nível igual ou

abaixo da capacidade de assimilação dos ecossistemas. A implementação do
desenvolvimento sustentável será sempre o objetivo fundamental de uma políti-

ca pública de meio ambiente, que terá, na gestão ambiental, sua principal ferra-
menta.

Visões diferenciadas

A relação, porém,  entre os órgãos de meio ambiente e a mineração não

reflete a harmonia retratada no conceito de sustentabilidade ambiental expres-
so por Feitosa. Em sua fala, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desen-

volvimento Sustentável, José Carlos Carvalho, observou que, a despeito dos
esforços de uma parcela do setor minerário que se utiliza de tecnologia de ponta

para a recuperação do meio ambiente, outra parte não age da mesma forma, o
que exige o endurecimento das normas ambientais. Carvalho insiste, inclusive,

na necessidade de reintroduzir, na pauta política da ALMG, a elaboração de lei
que exija das mineradoras a apresentação de garantias que permitam ao Esta-

do, por meio de sua execução, caso a empresa não honre suas obrigações no
encerramento de mina ou provoque acidentes ambientais, recuperar as áreas

impactadas e indenizar danos causados a terceiros.
Cristina Chiodi, assessora jurídica da Associação Mineira de Defesa do

José Carlos Carvalho

Lia Priscila
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Ambiente (Amda), apoiou o secretário ao afirmar ser necessária a implantação

de novas ferramentas de gestão ambiental, como os instrumentos econômicos
de estímulo ao enquadramento, mas insiste em que os instrumentos de coman-

do e controle, como licenciamento e padrões técnicos mínimos, “ainda não
podem ser dispensados”.

Retornando à visão do setor minerário sobre os desafios da sustentabilidade,
Vítor Feitosa listou uma série de problemas na relação entre o poder público, a

sociedade civil e as empresas de mineração. Ao falar do que intitulou “O desafio
do pré-conceito”, citou a opinião generalizada sobre a indústria segundo a qual

se acredita que esta sempre polui, não importando o quanto invista em controle
da poluição ou o quanto possa financiar ações de proteção ambiental além de

suas obrigações. E ainda, que a indústria é bem estruturada, podendo, portanto,
ser mais facilmente monitorada e controlada.

Na visão da Fiemg, que não se aplica de forma geral, “quanto mais rigorosos
os padrões de qualidade ambiental estabelecidos por uma agência pública, maio-

res as chances de o setor produtivo enfrentar processos administrativos moro-
sos em tribunais não especializados e de a própria agência ficar impotente diante

da continuidade dos danos ambientais”. Feitosa defende a hipótese de que o olhar
preconceituoso sobre a indústria, aliado à composição desbalanceada de colegiados,

a exemplo do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), acaba por gerar
normas discriminatórias, onerosas e restritivas para o setor privado.

Portanto, conclui que é fundamental confrontar as demandas regulatórias
com as prioridades estabelecidas na política de governo e analisar os custos

das novas regras para o poder público, em especial na edição de normas que
não passam pelo Poder Legislativo, espaço mais adequado para realização de

um debate democrático.

Democracia participativa

A participação da sociedade na tomada de decisão dos poderes públicos,
porém, é uma tendência consolidada tanto no Executivo, na composição dos

novos conselhos e técnicas de consulta às comunidades, quanto no Legislativo,
por meio de eventos institucionais como o próprio Seminário Minas de Minas,

iniciativas cada vez mais presentes na ALMG.
Longe de descaracterizar as decisões do Parlamento, essa participação as

legitima e lhes dá consistência. Como bem disse a representante da Amda, “o
único caminho possível é a democracia participativa, é reunir sociedade civil,

produtores e poder público para ir construindo possibilidades e saídas, a fim de
garantir o desenvolvimento sustentável”.

Apesar de considerá-la um avanço, Feitosa receia que a democracia
participativa venha a substituir a democracia representativa. Em resumo, a crí-

tica que fez se dirige ao volume de normas infralegais produzidas pelo Poder
Executivo e seus conselhos. Essas normas, além de excessivas, na opinião do

setor privado, não trazem segurança jurídica ao empresariado, pois podem ser
alteradas por ato discricionário do mesmo agente público que as edita.

Vítor Feitosa

Cristina Chiodi

Ricardo Barbosa

Guilherme Bergamini
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Alinhado à Fiemg quanto à representatividade dos colegiados, o presidente

da Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e de Comércio de
Quartzito da Região de São Tomé das Letras (Amist), Antônio Francisco da

Silva, questionou a falta de espaço na Unidade Regional Colegiada (URC) do
Copam do Sul de Minas para a participação de empreendedores locais.

Essa opinião, porém, não condiz com a convicção do secretário de Meio
Ambiente de que o licenciamento ambiental colegiado e participativo adotado

em Minas é uma referência nacional de prática democrática. Citando as regras
de composição das URCs e o processo de regionalização do Copam, promovido

por meio da edição de leis delegadas e decretos desde 2007, afirmou que as
URCs e os comitês de bacias hidrográficas (outro exemplo) são paritárias, “me-

tade governo e metade não-governo”.
Observou, inclusive, que o Poder Executivo é minoritário, pois, na “metade gover-

no”, ocupam posições o Ministério Público, o governo federal e o plenário do Copam,
sendo que nenhum deles está sob o comando político do governador do Estado. Con-

cluindo, Carvalho explicou que ouve as críticas e que as mudanças no Sistema Estadu-
al de Meio Ambiente (Sisema) estão em evolução, cabendo ainda diversos ajustes.

Meio ambiente e desenvolvimento econômico

Como se depreende das discussões relatadas, é notável a complexidade da ges-

tão ambiental pública. Se, por um lado, a imprensa divulga em níveis inéditos os
problemas ambientais, em especial sobre as mudanças climáticas globais, e a socie-

dade amadurece conceitos e práticas relacionadas à necessidade de preservar o que
ainda resta do planeta, por outro, há a necessidade reconhecida e assumida politica-

mente de desenvolvimento econômico para atender à demanda social de amplos
setores da população historicamente excluídos da repartição de riquezas do País.

Colocados entre esses pólos, meio ambiente e crescimento econômico, gover-
no e setor privado buscam uma solução negociada em processos que, infelizmente,

por vezes, desembocam em imposições de lado a lado. Em um mercado de investi-
mentos cada vez mais fluido e globalizado, o minerador alega perda de previsibilidade

e classifica a situação como ameaçadora para a economia nacional.
Entre as maiores barreiras à realização de investimentos externos no Bra-

sil, o que inclui empreendimentos minerários e de transformação mineral, o
representante da Fiemg aponta a instabilidade dos contratos, os problemas

tributários e as questões ambientais. Nas questões ambientais, destaca como
problemas o tempo demandado para obtenção da conformidade, os níveis de

exigência não coerentes com os riscos ambientais envolvidos e as dificuldades
para mediação de conflitos, o que leva as empresas a assumirem responsabilida-

des do setor público. Como conseqüência, a Fiemg cita a perda de competitividade
do País, causada pelos custos de pré-investimento e de medidas compensatórias

para obtenção da conformidade legal. Todos esses fatores dificultam o
equacionamento financeiro de empreendimentos e, eventualmente, expõem os

investidores externos, que têm grande dificuldade de compreender o sistema
normativo e institucional brasileiro, a riscos pouco previsíveis.

Antônio Francisco da Silva

Ricardo Barbosa
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Confirmando a tônica desse painel, que se centrou na questão ambiental
sob a ótica da relação entre os órgãos públicos, o setor minerário e a sociedade

civil – portanto governança ambiental e democracia participativa –, algumas
frases dos componentes da mesa ressaltam o quanto há a construir para apro-

ximar a sociedade da sustentabilidade:

Esse processo (de atendimento integrado) começou na lei delegada, há

um ano e cinco meses, e está realizando essas transformações mencio-
nadas aqui, sempre com uma gestão colegiada e participativa, que é a

expressão máxima da gestão democrática do Estado
José Carlos Carvalho, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável

Serei honesto: em razão do tamanho das nossas necessidades, das nos-

sas carências, mesmo quando fazemos o nosso máximo, temos de ter a
humildade de reconhecer que o nosso máximo não é suficiente

José Carlos Carvalho, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável

Não existe indústria limpa, existe uma cadeia que se alimenta e que gera

o benefício final

Vítor Feitosa, presidente do Conselho de Empresários para o Meio Ambiente

da Fiemg

A criação da sustentabilidade [...] viria de uma aliança estratégica

intersetorial entre a competência do capital produtivo, que é a geração de
riquezas; a competência do capital político, que é a geração de regras e a

gestão da implementação dessas regras na sociedade; e o capital social,
cuja competência é a validação

Vítor Feitosa, presidente do Conselho de Empresários para o Meio Ambiente

da Fiemg

Nas Suprams, a análise é feita por uma equipe técnica, ou seja, está

sendo feita análise interdisciplinar, muito diferentemente do que se fazia
anteriormente, quando um projeto ou um processo ficava na mão de um

técnico apenas
Ilmar Bastos Santos, subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secre-

taria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Será que a mineração não evoluirá tecnologicamente no que diz respeito
à diminuição de risco ambiental?

 Cristina Chiodi, assessora jurídica da Amda
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Zoneamento Ecológico Econômico – “pau pra toda obra”

Ao enfocar o compromisso do

governo com a governança
ambiental, José Carlos Carvalho

apresentou o Zoneamento Ecoló-
gico Econômico (ZEE) de Minas

Gerais. O trabalho coloca o Esta-
do como o primeiro fora da Ama-

zônia a cobrir todo o seu territó-
rio com o ZEE. O usuário do siste-

ma, acessível a qualquer cidadão
por meio de um portal na internet

(www.zee.mg.gov.br), visualiza a
cobertura vegetal nativa, os solos,

a hidrologia, o clima, a fauna, os
indicadores sociais, as atividades

humanas, entre outros. As con-
sultas podem ser feitas por coor-

denadas geográficas ou por bacia
hidrográfica, Município, distrito ou

região.
O banco de dados conta com

mais de 200 mil registros. O Es-
tado deve usá-lo para planejar polí-

ticas públicas, analisar pedidos de
licenciamento e avaliar dados apre-

sentados em Estudos de Impacto
Ambiental (EIA). As empresas e

consultorias poderão usá-lo em
seus projetos desde a pré-viabili-

dade. As ONGs, por sua vez, pode-
rão avaliar medidas do governo e

empreendimentos privados, o que
facilitará sua participação qualifi-

cada em colegiados e audiências
públicas.

O sistema é baseado em três
cartas principais, que classificam

os Municípios de acordo com no-

tas obtidas a partir de um conjun-
to de indicadores analisados. Con-

forme descrito no portal do ZEE,
são elas:

Carta de Vulnerabilidade Natu-

ral – entendida como a incapaci-

dade de uma unidade espacial re-
sistir e/ou recuperar-se após so-

frer impactos negativos decorren-
tes de atividades antrópicas consi-

deradas normais. Logicamente,
áreas altamente antropizadas são

menos vulneráveis a novas ativida-
des humanas do que áreas ainda

não-antropizadas.
Carta de Potencialidade So-

cial – definida como o conjunto
de condições atuais, medido pe-

las dimensões produtiva, natural,
humana e institucional, que deter-

mina o ponto de partida de um Mu-
nicípio ou de uma microrregião

para alcançar o desenvolvimento
sustentável.

 é o resultado da combinação lógi-
co-intuitiva dos vários níveis de

potencialidade social com os de
vulnerabilidade natural. Assim, for-

nece subsídios para que a propos-
ta de zoneamento seja balizada por

fatores determinantes do ambien-
te natural e social.

Além das cartas, o sistema
permite que o usuário componha

mapas com outras 26 camadas,
entre elas: unidade de conserva-

ção, mapeamento da vegetação,

mineração, índice de umidade,
vulnerabilidade da água, erosão e

solo, componente humano,
institucional, natural e produtivo.

O secretário chamou atenção
para um mapa que classifica os

Municípios por zona de desenvol-
vimento, que ilustra a divisão

diagonal do Estado: metade po-
bre e com deficiências de infra-

estrutura, a norte e a leste; e
metade rica e estruturada, a sul

e a oeste.
Ao mostrar uma aplicação do

ZEE em mineração, combinou um
mapa das áreas requeridas à

União para exploração mineral no
Estado (21 mil ao todo) com outro

que mostrava as áreas de maior
número de ocorrências minerais

e, por fim, compôs tudo isso com
as cartas de vulnerabilidade natu-

ral e qualidade ambiental para
apontar as zonas de maior poten-

cial de conflito entre a mineração
e os gestores ambientais públicos.

Além do ZEE, a Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Sustentável avança na Avalia-
ção Ambiental Estratégica (AAE),

instrumento previsto em lei fede-
ral. Já concluída a AAE do setor

de geração de energia, a Secreta-
ria tem como próxima meta a AAE

da atividade mineradora.
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O Estado do Pará, um dos nove da Região Amazônica, é hoje o segundo maior produtor mineral do País, atrás

apenas de Minas Gerais. Com uma representação chefiada pelo vice-governador, Odair Santos Corrêa, o Pará

participou do Seminário Minas de Minas, “para beber na fonte”, segundo palavras do próprio Odair.

Os paraenses defenderam, com Minas Gerais, uma atuação propositiva, a fim de se implementar um novo

modelo de gestão para a política minerária nos dois Estados. Em entrevista conduzida pela jornalista Adriana

Gomes, da Gerência de Imprensa e Divulgação da Assembléia, o vice-governador do Pará expôs suas idéias

sobre o assunto durante sua participação no Seminário.

MINAS E PARÁ
JUNTOS PELA MINERAÇÃO

Odair Santos Corrêa

Vice-governador do Pará

entrevista
Marcelo Metzker
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“Eu acredito que o Pará e

Minas Gerais têm que
juntar forças e achar do

nada o caminho para
viabilizar ações positivas

para obter melhores
resultados”

Revista do Legislativo – Como está

sendo tratada a questão do federalis-
mo na mineração? Diante da compe-

tência concorrente, é possível uma
articulação entre os Estados em te-

mas como a proteção ao meio ambi-
ente, a repartição de recursos tribu-

tários e a exploração mineral?
Odair Santos Corrêa – Nossa Consti-

tuição já prevê a compartimenta-
lização de responsabilidades, permi-

tindo que cada unidade federativa as-
suma papéis definidos, como co-

partícipes, cada uma em diferentes
níveis de atuação e competência,

unindo esforços para a definição das

ações de direcionamento do setor

mineral no País. Esse esforço deve
resultar em ações que abranjam a

política tributária para a mineração.
Exemplos da necessidade de mudan-

ça são alguns instrumentos de trata-
mento diferenciado, como a Lei

Kandir, que penaliza Estados produ-
tores e exportadores de matérias-pri-

mas, como o Pará, particularmente
prejudicado em seus interesses quan-

to às inversões tributárias que deve-
riam decorrer da atividade mineral.

Por isso, precisamos tomar uma pro-
vidência para equacionar vários pro-

blemas da mineração. Eu acredito que

O potencial minerário do Pará

A atividade minerária no Pará representa 18% do PIB estadual,

que, em 2005, foi de cerca de R$37,7 milhões. O setor é respon-
sável por aproximadamente 30% da arrecadação nacional da Com-

pensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM),
garantindo ao Pará a quarta posição em saldo da balança comercial

do Brasil, além de contribuir com 83% na composição da pauta de
exportação do Estado. A atividade tem decisiva participação na com-

posição de indicadores econômicos, o que coloca o Pará na nona
posição entre os Estados exportadores. A produção mineral primá-

ria em 2005 representou o valor comercial de R$8,39 bilhões. Em
2006, a produção mineral gerou tributos e encargos no valor de

R$329 milhões.
A economia tem por base a extração de bens minerais – como

cassiterita, ouro, manganês e ferro, entre outros; o extrativismo
vegetal – açaí, castanha-do-pará, látex e madeiras nobres –; a agri-

cultura comercial – na qual se destacam a malva, a juta e a pimenta-
do-reino –; a pecuária – sobretudo o rebanho bubalino –; e a agricul-

tura de subsistência.
Em 2006, a pauta de exportações do Estado gerou US$2,3 bi-

lhões, assim distribuídos: minério de ferro (34%), alumínio (20%),
madeira (13%), bauxita (10%), caulim (7%), outros minerais (6%),

celulose (5%) e pimenta-do-reino (2%).

Marcelo Metzker
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“Abraçamos a idéia da

ALMG de criar a Cipe da
Mineração. Vamos

discutir com órgãos
técnicos e com a

Assembléia Legislativa do
Pará”

o Pará e Minas Gerais têm que jun-

tar forças e achar do nada o cami-
nho para viabilizar ações positivas e

obter melhores resultados.

Revista do Legislativo – Como Mi-
nas e o Pará podem encaminhar a

discussão da repactuação do fede-
ralismo em relação à exploração

mineral?
Odair Santos Corrêa – Gostamos

especialmente da sugestão, que nos
foi feita pelo Legislativo mineiro, de

criação de uma comissão dos dois
Estados nos moldes da Comissão In-

terestadual Parlamentar de Estudos
do Rio Doce e do Rio São Francisco.

Abraçamos a idéia de criar a Cipe
da Mineração. Vamos discutir com

órgãos técnicos e com a Assem-
bléia. Fui informado de que a Cipe

Rio Doce começou em seminários,
fóruns técnicos e debates públicos

sobre a água e é compartilhada com
o Espírito Santo; e a do São Fran-

cisco, com os Estados desta bacia.
Acreditamos que uma Cipe da Mi-

neração proporcionar ia uma
interação direta com o Pará e, pos-

teriormente, também com outros
Estados mineradores, como o

Amapá, Goiás, a Bahia e Mato Gros-
so. Nesse fórum, poderemos discu-

tir políticas comuns para propor ao
governo federal, unindo o Executivo

e os Legislativos desses Estados.
Não acredito que, isolados, tenha-

mos robustez política para  enfren-
tar os interesses envolvidos, que são

imensos. Aliás, é preciso ter a cer-
teza de que iremos enfrentar gran-

des forças, que, por certo, querem
que tudo continue como está.

Revista do Legislativo – O que os dois

Estados podem compartilhar nesse
assunto?

Odair Santos Corrêa – Tudo. Nossos
interesses são idênticos. As divergên-

cias podem e vão aparecer no futuro,
na discussão de investimentos em

projetos específicos, passíveis de se-
rem implantados nos dois Estados,

mas isso é para se discutir lá para a
frente. O importante, neste momen-

to, é que nossas necessidades devem
ser compartilhadas para que nossas

satisfações sejam plenas. A hora é
de juntar forças, no sentido de au-

mentar as vantagens para as popula-
ções dos Estados mineradores. Não

é possível que Minas e o Pará, que
são responsáveis por mais de 65%

da produção mineral do País, sejam
incompetentes para corrigir as in-

justiças marcantes, principalmen-
te aquelas produzidas pela legisla-

ção federal.

Revista do Legislativo – Como o Pará
vem compatibilizando a questão da

exploração mineral com a preserva-
ção do meio ambiente?

Odair Santos Corrêa – Apesar de todo
o contraditório e das diferenças gi-

gantescas e desconhecidas, acre-
ditamos ser possível, com equilíbrio

e sustentabilidade, desenvolver e pre-
servar ao mesmo tempo. Mas, para

isso, entendemos ser preciso elabo-
rar programas de governo específicos

voltados para a Amazônia, e não só
para o Pará. E a preservação deve ser

vista por uma ótica abrangente, que
envolva outros recursos além da mi-

neração, principalmente os recur-
sos hídricos. As riquezas finitas da

Marcelo Metzker
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“Acreditamos ser
possível, com equilíbrio e

sustentabilidade,
desenvolver e preservar

ao mesmo tempo”

Amazônia envolvem soberania e se-

gurança. Ambas estão diretamente
condicionadas ao desenvolvimento da

região e à sua plena integração ao res-
to do País.

Revista do Legislativo – Como o Pará

está estruturado na área mineral?
Odair Santos Corrêa – Depois dos

intensos estudos que fizemos sobre
a mineração no Pará, foi sugerida a

criação de uma Secretaria de Minas,
Metalurgia e Recursos Hídricos.

Será o primeiro passo para um me-
lhor acompanhamento do setor.

Hoje temos 13 grandes empreendi-
mentos implantados no Estado. Esse

cenário me deu a convicção de que o
futuro de várias gerações está dire-

tamente condicionado à economia do
setor produtivo mineral e à sua ca-

pacidade gerencial. No mesmo
diapasão, o conjunto de instrumen-

tos político-institucionais que abran-
ge o redimensionamento do setor

mineral deve necessariamente al-
cançar os pequenos e os microinves-

tidores do setor, especialmente
aqueles que atuam no trato dos mi-

nerais sociais, como areia, brita,
cascalho e argila.

Revista do Legislativo – Qual é a ava-

liação que a equipe do Pará faz do
Seminário Minas de Minas?

Odair Santos Corrêa – Oportuno e
atual. Mais importante ainda por ser

o fecho de uma série de audiências
públicas nas regiões-pólo de Minas, o

que  valoriza e dá mais credibilidade
aos resultados obtidos. Esse exercí-

cio democrático, que provoca as ini-
ciativas dos segmentos envolvidos na

atividade minerária, com certeza vai

produzir idéias, originadas nas bases,
às vezes desconhecidas das elites.

Revista do Legislativo – Quais os pon-

tos que destacaria como mais signifi-
cativos para os dois Estados?

Odair Santos Corrêa – Em primeiro
lugar, é pensamento comum que os

Estados não podem ficar fora do
processo decisório. É preciso, com

urgência, construir um Sistema Na-
cional de Mineração, no qual Muni-

cípios e Estados sejam atores princi-
pais nas discussões e gestões em

seus territórios. É inadmissível que
esses dois entes da Federação fiquem

à margem das decisões e depois ar-
quem com as conseqüências, histo-

ricamente negativas. Outro ponto de
convergência refere-se à legislação

mineral existente. Ultrapassada e
nociva aos interesses dos Estados,

desconsidera a opinião da sociedade
das regiões onde estão os projetos

minerais. Os prejuízos financeiros,
econômicos, ambientais e sociais dos

nossos Estados são outros pontos
que precisam ser enfrentados.

Revista do Legislativo – E a participa-

ção da Assembléia Legislativa do
Pará?

Odair Santos Corrêa – A Assembléia
do Pará fez um levantamento mostran-

do os vácuos da legislação mineral e
sugerindo a criação de instrumentos

jurídico-administrativos para supri-los.
Nossa presença no Seminário Minas

de Minas se deu no sentido de buscar
inspiração, pois acreditamos que pode-

mos adequar o que está sendo feito aqui
à nossa realidade.

Marcelo Metzker



REVISTA DO LEGISLATIVO 55

PROPOSTAS APROVADAS
O documento que se segue contém as 50 propostas aprovadas na sessão final do Seminário Legislativo Minas de

Minas, precedidas de análise técnica da equipe da Gerência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Socioeconômico da

Gerência-Geral de Consultoria Temática da ALMG. A análise revela a motivação dos participantes, apresenta o cenário

econômico e político que inspirou a apresentação das propostas e sinaliza as conseqüências de sua implementação.

As sugestões abarcam os diferentes aspectos da questão minerária, como licenciamento e gestão ambiental,

royalties  e política tributária, entre outros.
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As propostas deste bloco evidenciam o interesse
dos participantes do Seminário em conciliar a ativida-

de minerária com a preservação ambiental e o desen-
volvimento socioeconômico, com foco nos Municípios

onde se desenvolve a extração mineral.
Em seu conjunto, essas propostas delineiam a po-

lítica estadual para o setor, tendo como ponto de par-
tida a criação de um sistema estadual de

gerenciamento de recursos minerários e do Fundo de
Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores,

ambos previstos na Constituição mineira ao traçar as
bases para a política estadual de mineração. A esse

sistema caberá registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direito de pesquisa e exploração de

recursos minerais. Por sua vez, caberá ao Fundo dar
suporte à diversificação de atividades econômicas nos

Municípios mineradores e promover formas de estí-
mulo à agregação de valor e à constituição de Arran-

jos Produtivos Locais de base mineral.
É evidente a preocupação com o envolvimento dos

governos municipais tanto na fiscalização quanto na

gestão dos recursos oriundos da mineração e também

nos processos de licenciamento ambiental. Essa posi-
ção é coerente com a tônica territorialista das discus-

sões ocorridas durante as reuniões no interior do Esta-
do, pois são os Municípios que vivem, em seu cotidiano,

os impactos sociais e ambientais da mineração.
Nesse sentido, as propostas sugerem, ainda, que a

política estadual de atividades minerárias trate das ques-
tões relativas à saúde e à segurança do trabalhador,

das indenizações e garantias aos proprietários rurais
afetados pelas atividades de lavra e das garantias ou

condições oferecidas pelo minerador para cobrir, de
forma rápida, despesas com eventuais acidentes

ambientais e com a recuperação de áreas degradadas
ou com obras relacionadas ao fechamento de minas.

Valorizando o potencial econômico da mineração,
que tem demandado fortemente profissionais capaci-

tados, fazem parte das reivindicações providências do
Estado e da União para a formação de mão-de-obra nos

níveis superior, médio e prático, além de incentivos para
o desenvolvimento científico e tecnológico setorial.

I – POLÍTICA PÚBLICA

A – Política estadual para as atividades minerárias
Alair Vieira
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1 –  Regulamentação da Seção VI do Capítulo II
do Título IV da Constituição Estadual, por meio de:

a) criação do Sistema Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Minerais, com ins-
tituição de um conselho de composição tripartite
e de subconselhos regionais;

b) alteração do § 3º do art. 253 da Constitui-
ção do Estado, que prevê a criação do Fundo de
Exaustão e Assistência aos Municípios
Mineradores, incluindo em seus objetivos o finan-
ciamento de projetos de recuperação ambiental,
o atendimento emergencial da população em caso
de acidente ambiental e o financiamento de pes-
quisa mineral pública;

c) criação do fundo citado, direcionando-se
para ele recursos oriundos da CFEM, de tributos
estaduais, de investimentos novos (percentual do
valor dos projetos) e de parcela de financiamen-
tos para implantação ou reforma de instalações
de produção concedidos por bancos de desenvol-
vimento do Estado.

2 – Elaboração de lei, pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, nos moldes da Lei
Municipal 2.645, de 21/12/2007, que re-
gulamenta a competência do Município de
Itabirito para acompanhar, registrar e fiscali-
zar a exploração dos recursos minerais em seu
território.

3 – Apoio do Estado para a revitalização e a
diversificação econômica dos Municípios
mineradores, levando em consideração os aspec-
tos políticos, sociais e ambientais da região.

4 – Estímulo à agregação de valor ao produto
mineral em Minas por meio de política tributária
que fomente seu beneficiamento no Estado e que
compreenda:

a) incentivos tributários para a transforma-
ção mineral;

b) tributação da exportação do minério.
5 – Desenvolvimento de ações voltadas para

a agregação de valor aos bens minerais por
meio de:

a) estímulo à industrialização de minerais na
própria região em que eles são produzidos;

b) estímulo à constituição de Arranjos Produ-
tivos Locais de base mineral.

6 – Criação, no âmbito do Executivo estadual,
de secretaria específica para a temática minas e
energia, com reflexo nos Municípios.

7 – Instalação, por parte da União, dos Esta-
dos e dos Municípios, de comissão permanente,
paritária, composta de membros do setor público,
do setor produtivo e da sociedade civil, para fiscali-
zação da atividade minerária, da arrecadação e da
destinação dos recursos dela advindos, incluindo-
os em orçamento participativo, respeitadas as
destinações legalmente previstas.

8 – Fortalecimento do ensino e da pesquisa
voltados para a mineração e o meio ambiente por
meio das seguintes ações:

a) ampliação da oferta de vagas nos ensinos
técnico e superior;

b) criação, nos Cefets, de cursos técnicos e
de graduação nas áreas de mineração e meio am-
biente;

c) investimentos em laboratórios e oficinas;
d) financiamento de pesquisas;
e) apoio à formação de mão-de-obra espe-

cializada;
f) estímulo ao desenvolvimento e incorpora-

ção de inovações tecnológicas em toda a cadeia
produtiva mineral;

g) incentivo à celebração de parcerias entre
empresas mineradoras e instituições de ensino
e pesquisa.

9 – Criação de centros profissionalizantes de
ensino, com gerenciamento do Estado, que ga-
rantam ensino público e gratuito de qualidade,
além de pesquisa e extensão nas áreas de mine-
ração, meio ambiente, gemologia, lapidação, joa-
lheria e afins, bem como preparação para o co-
mércio sustentável.

10 – Criação de Centro de Referência de Saú-
de do Trabalhador em Municípios mineradores
ou sedes de indústria de transformação mineral,
de forma que todos os trabalhadores das empre-
sas de mineração sejam submetidos a avaliação
científica sobre saúde e adoecimento, cabendo a
essas empresas parte do custeio do Centro.

11 – Exigência, para efeito de validação dos
levantamentos do ambiente de trabalho realiza-
dos pelas empresas para identificar os agentes
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agressivos à saúde humana, de comprovação de
acompanhamento por diretores sindicais ou por

técnicos indicados pelas entidades sindicais.
12 – Garantia, para produtores rurais – es-

pecialmente agricultores familiares, posseiros,
parceiros, meeiros, arrendatários, ribeirinhos,

extrativistas, povos tradicionais e assalariados
rurais – que tenham suas terras atingidas pela

instalação de empreendimentos minerários ou
que tenham sido prejudicados no desenvolvimen-

to de seu trabalho, ocupação ou subsistência,
do direito ao reassentamento, a expensas do

empreendedor, em áreas individuais ou proje-
tos comunitários de reassentamento, em glebas

com viabilidade econômica e social para a agri-
cultura familiar, assegurados ainda, pelo em-

preendedor, apoio agrícola inicial, assistência
técnica e extensão rural, habitação, abasteci-

mento de água, saneamento, eletrificação e

acesso à educação, além da aquisição preferen-
cial, pelo empreendedor, de um percentual de

hortifrutigranjeiros desses produtores rurais a
preços de mercado, como forma de incluí-los

na cadeia produtiva.
13 – Criação de um plano regulador e

fiscalizador de atividades sustentáveis de turis-
mo para todos os Municípios mineradores do Es-

tado de Minas Gerais, garantindo-se a proteção e
a conservação dos atrativos naturais em sítios

arqueológicos, bem como de todo o patrimônio
cultural existente, e assegurando-se apoio finan-

ceiro para a implementação do plano e para o
fomento do turismo nas regiões de mineração.

14 – Consolidação imediata da legislação so-
bre mineração, meio ambiente e sociedade em

âmbito estadual, facilitando o acesso às leis e a
compreensão de seu conteúdo pela sociedade em

geral.

B – Licenciamento e gestão ambiental

As diversas propostas que tratam da legislação e

da gestão ambientais indicam a vontade de promover
alterações nos procedimentos atualmente adotados,

especialmente em relação a particularidades do pro-
cesso de licenciamento ambiental e da fiscalização dos

empreendimentos de mineração. O tom predominan-
te é de aprofundamento da democracia participativa e

de fortalecimento e integração institucional das três
esferas de Poder.

Propõe-se a reformulação do instrumento da audi-
ência pública, tornando-o obrigatório para empreendi-

mentos de grande impacto, promovendo sua maior
divulgação e introduzindo mecanismo para dar-lhe

transparência e facilitar a participação das comunida-
des diretamente afetadas. Sugere-se também a ado-

ção de várias medidas em relação à compensação
ambiental, complementares àquelas previstas na lei

federal que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unida-

des de Conservação (Snuc).
Aprovou-se ainda proposta de melhoria da fisca-

l ização ambiental  de modo a promover
monitoramento da atividade minerária em suas di-

versas fases, além da atuação repressiva sobre a
mineração clandestina. Para tanto, recomenda-se

a melhoria da infra-estrutura dos órgãos competen-
tes e a capacitação dos agentes fiscalizadores. Foi

ressaltada também a necessidade de maior rigor
na aplicação de normas sobre saúde e segurança

no trabalho. Para atingir tal objetivo, o Seminário
propôs maior integração entre as fiscalizações fe-

deral, estadual e municipal. Por fim, a necessidade
de garantir a efetiva recuperação das áreas degra-

dadas pela extração mineral constituiu uma cons-
tante preocupação dos delegados.
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15 – Apoio do Estado ao fortalecimento dos
Codemas, a fim de preparar os Municípios para
atuarem na gestão do meio ambiente em seus
aspectos gerais e na atividade minerária, a partir
da revisão da Deliberação Normativa do Copam
102, estabelecendo-se critérios que permitam aos
Municípios deliberar sobre as Classes 1 e 2 do
licenciamento ambiental a partir de certificação
do Copam, bem como critérios para regularizar
os consórcios municipais com vistas a fornecer
estrutura técnico-administrativa para licencia-
mento e fiscalização ambiental.

16 – Reformulação imediata, pelo Sisema, do
instrumento da audiência pública, garantindo-se:

a) ampla divulgação, pela empresa, nos meios
de comunicação dos Municípios direta ou indire-
tamente afetados pelo empreendimento;

b) participação obrigatória de conselheiros do
Copam da unidade regional e de autoridades em
cuja área de jurisdição se pretende desenvolver a
atividade ou projeto;

c) modificação do rito procedimental, incluin-
do uma etapa mais ampliada de debates, com per-
guntas e respostas diretas;

d) realização obrigatória de audiência pública
nos processos de licenciamento de todo empre-
endimento de significativo impacto ambiental;

e) apresentação, pelo empreendedor, na audi-
ência pública, dos estudos sobre os impactos e
as medidas socioambientais das atividades e pro-
jetos, em linguagem clara, objetiva e acessível à
comunidade;

f) disponibilização de Rimas e relação de audi-
ências públicas no site  do órgão licenciador.

17 – Exigência de divulgação, com um mês
de antecedência, no site  do Sisema, do calendá-
rio de audiências públicas dos empreendimen-
tos, quando estas forem obrigatórias ou
requeridas.

18 – Obrigatoriedade de participação efetiva
dos Codemas e das Secretarias Municipais de
Meio Ambiente dos Municípios nos processos de
licenciamento ambiental das atividades minerárias
no que diz respeito, principalmente, às medidas
compensatórias definidas pela Câmara de
Biodiversidade do IEF.

19 – Revisão dos critérios de concessão de
licença ad referendum  para atividades minerárias
dentro do prazo regimental de análise ambiental.

20 – Revisão dos procedimentos previstos no
licenciamento ambiental da atividade minerária,
fortalecendo o acompanhamento das etapas de
operação e de descomissionamento, para garan-
tir a efetiva recuperação, pelo empreendedor, da
área minerada e a participação da comunidade
diretamente afetada na definição do uso futuro
da área.

21 – Adoção das seguintes medidas quanto à
Compensação Ambiental, prevista na lei do Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservação (Snuc)
e definida no licenciamento ambiental:

a) garantir a aplicação integral dos valores de-
finidos na região ou bacia hidrográfica impactadas
pelo empreendimento, prioritariamente no Muni-
cípio de maior impacto;

b) priorizar a revegetação, quando possível,
com espécies do bioma original, simultaneamen-
te ao progresso da lavra;

c) dar preferência, nas ações definidas, à
capacitação e utilização de mão-de-obra local;

d) priorizar investimentos em unidades de con-
servação preexistentes e em seu entorno;

e) permitir a formação de consórcio entre em-
preendimentos da mesma região, como forma de
concentrar recursos;

f) vincular a aplicação de recursos a projetos
socioambientais aprovados por comitê tripartite
e com anuência dos Codemas dos Municípios en-
volvidos;

g) durante a atividade de lavra, ao se deparar
com cavidades relevantes, confirmadas pelo ór-
gão competente em um prazo de 90 dias, porém
fora do contexto de preservação, admitir a nego-
ciação de supressão em troca de valor de com-
pensação a ser aplicado na conservação ou regu-
larização de Unidade de Conservação (UC) exis-
tente na região (adoção de termo de referência
de valoração de cavidades em discussão no
Conama).

22 – Recuperação, concomitantemente à ex-
ploração, das áreas degradadas pela extração
mineral.
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23 – Melhoria da fiscalização ambiental de em-
preendimentos minerários nos seguintes aspec-

tos:
a) capacitação de fiscais ambientais e da Polí-

cia Ambiental quanto à legislação e questões téc-
nicas, de forma a priorizar-se a orientação, em

detrimento da punição, inclusive nas áreas de
garimpo;

b) repressão à mineração clandestina;
c) regionalização dos órgãos fiscalizadores, do-

tando-os de melhor infra-estrutura e ampliando o
quadro de pessoal;

d) aplicação efetiva da NR 22, que dispõe
sobre segurança e saúde ocupacional na mine-

ração;
e) atuação conjunta de fiscais dos três entes

federativos.
24 – Obrigatoriedade, em caso de desmate

(supressão de vegetação nativa), do resgate de
epífitas (orquídeas e bromélias) e de plântulos de

espécies arbóreas (levadas para viveiro para for-
mação de mudas), destinando-se as epífitas ao

enriquecimento de outras florestas nativas ou em
recuperação e utilizando-se as mudas na recupe-

ração da área lavrada ou em áreas de medida com-
pensatória.

25 – Proibição do uso de gramíneas exóticas
e garantia de uso exclusivo de espécies nativas

na recuperação de locais onde foi suprimida vege-
tação florestal nativa para mineração de bauxita

ou lavra semelhante.
26 – Tombamento da Serra do Brigadeiro e

delimitação de seu perímetro, como o realizado
em relação a outros monumentos naturais, con-

forme o disposto no art. 84 do ADCT da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais.

27 – Manutenção do critério adotado no Estado
para concessão de outorga de uso de água – vazão

máxima outorgável de 30% do índice Q7/10 – e
sugestão aos demais Estados da União para que

adotem o mesmo critério; autorização aos Municí-
pios onde haja captação de água para uso em

minerodutos para instituir imediata cobrança des-
ses recursos hídricos.

A Compensação Financeira pela Exploração de Re-

cursos Minerais (CFEM), regulada por lei federal, atu-
almente com alíquota específica para cada grupo de

substâncias e percentuais diferenciados do valor ar-
recadado para partição entre os entes da Federação

(12% para a União, 23% para o Estado e 65% para o
Município), recebeu sugestões para o aprimoramento

de seu cálculo, visando sempre a maiores benefícios
para os Municípios mineradores.

As propostas revelam preocupação com os meca-
nismos de apuração dos valores devidos pelas empre-

sas, uma vez que as alíquotas incidem sobre o
faturamento líquido da produção (no caso de venda:

valor da venda menos custos de transporte, tributos

e seguro sobre a comercialização), sugerindo alter-

nativas para a valoração do produto da extração.
Os participantes do Seminário, de forma consensual,

propuseram a implementação, pelo Estado, de progra-
ma de orientação aos Municípios mineradores para apli-

cação e fiscalização dos recursos da CFEM, inclusive
com palestras para a sociedade civil.

As entidades não-governamentais postularam a
introdução, na legislação atual que rege a matéria,

de mecanismos que imprimam maior controle social
sobre a aplicação dos recursos da CFEM pelas pre-

feituras, com ênfase na sustentabilidade econômi-
ca, social e ambiental das comunidades no cenário

pós-mineração.

II – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS MINERAIS (CFEM)
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28 – Normatização da aplicação dos recursos
da CFEM no Estado e nos Municípios, conside-

rando:
a) vinculação da aplicação à geração de em-

prego e renda, ao desenvolvimento de arranjos
produtivos locais, à recuperação ambiental e ao

fortalecimento institucional de povos e comunida-
des tradicionais quando identificados no territó-

rio dos municípios que arrecadam a CFEM;
b) criação de mecanismos de fiscalização e

transparência.
29 – Elevação da alíquota da CFEM para todos

os minerais.
30 – Revisão da legislação federal sobre a

CFEM, em especial quanto a:
a) alteração da base de cálculo, passando-se a

adotar o faturamento bruto das mineradoras no caso

das saídas por venda; no consumo pela empresa,
aplicação do valor de pauta do mercado regional; no

caso de transferência, aplicação do preço corrente
da substância mineral no mercado regional; nas ven-

das em que o  preço unitário for superior ao valor da
pauta, cálculo da CFEM sobre o valor real;

b) elevação do percentual repassado aos Mu-
nicípios.

31 – Elaboração de programa de orientação
aos Municípios mineradores com vistas à aplica-

ção e à fiscalização dos recursos da CFEM, pro-
movendo-se, inclusive, palestras para a socieda-

de civil, organizada ou não.
32 – Criação de mecanismo de pauta de valo-

res para cálculo da CFEM que leve em conta a
flutuação do valor de mercado dos produtos mi-

nerais com o objetivo de adequar a tributação.

III – POLÍTICA TRIBUTÁRIA

Em relação à política tributária, as discussões e

propostas do Seminário mostraram a necessidade de
a estrutura administrativa montada pela Secretaria

de Estado de Fazenda, que se destaca pelo
profissionalismo, oferecer apoio aos gestores munici-

pais na construção de um ambiente seguro para apura-
ção e arrecadação dos recursos devidos pelo setor

minerário à sociedade. Esse sentimento permeia várias
propostas priorizadas pelos participantes do evento e

transcritas nos diversos blocos que compõem este
documento. Nesse sentido, há propostas para o esta-

belecimento de parcerias entre Estado e Municípios e
Estado e órgãos federais com vistas a um processo de

divulgação e de orientação ao poder público local e à
sociedade em geral, o que completaria o rol de alian-

ças necessárias à utilização mais eficaz da renda ge-
rada pelo patrimônio mineral de Minas.

Além disso, foram sugeridas ações com o intuito

de harmonizar uma situação atípica que ocorre na in-
dústria de fundição brasileira, fragilizada em sua

competitividade. Por um lado, há a valorização do real,
e, por outro, o elevado custo das matérias-primas mi-

nerais como resultado da demanda de mercados emer-
gentes do Sudeste Asiático. A desoneração tributária

dos produtos das fundições seria uma forma de com-
pensar esse desequilíbrio.

O setor de gemas, por sua vez, espera a unificação
das alíquotas de ICMS incidentes sobre as pedras pre-

ciosas e, em particular, sobre o diamante. Isso facili-
taria a implementação de Arranjos Produtivos Locais

voltados para a agregação de valor às gemas em Mi-
nas Gerais, a exemplo da consolidação da Zona Espe-

cial de Exportação de Teófilo Otoni, dedicada a esse
setor.

33 – Desoneração tributária para o setor de

fundição de ferro, de forma a compensar a eleva-
ção do preço de insumos devido à exportação da

matéria-prima (minério de ferro e gusa).
34 – Redução do imposto de importação so-

bre pedras preciosas brutas.

35 – Apresentação ao Confaz, pelo secretá-

rio de Fazenda de Minas Gerais, de proposta de
redução da alíquota do Imposto sobre Circulação

de Mercadoria e Serviços (ICMS) sobre pedras
preciosas e diamantes, instituindo a alíquota úni-

ca de 3% em todo o País.
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IV – RECOMENDAÇÕES AOS PODERES PÚBLICOS

Entre as contribuições do Seminário, foram aprova-

das diversas propostas que se traduzem em recomen-
dações ao governo federal, ao Congresso Nacional, ao

Executivo estadual e à Assembléia Legislativa. Essas re-
comendações visam aprimorar o arcabouço legal e

institucional de suporte às atividades da mineração. Nesse

contexto, merece destaque a regulamentação do art. 23
da Constituição Federal, que dispõe sobre a competên-

cia comum dos entes federativos, o que possibilitará aos
Estados a efetivação plena de suas políticas minerárias.

A – Ao governo federal

36 – Revisão do arcabouço legal federal da
mineração, considerando:

a) obrigatoriedade de verificação, por parte do
poder público, da consistência do cálculo de reser-

vas minerais apresentado por ocasião da pesqui-
sa minerária e no curso da explotação da jazida;

b) imposição de prazo para a indenização de
atingidos por rompimentos de barragens de

rejeitos (sugestão: 180 dias);
c) envolvimento efetivo do Departamento Na-

cional de Produção Mineral (DNPM) no proces-
so de fechamento de mina;

d) alteração da Lei 7.805, de 1989, que cria
o regime de permissão de lavra garimpeira, de

forma a permitir a extração e a comercialização
de areia, cascalho e outros minerais como

subprodutos da lavra;
e) acesso da administração municipal a pro-

cessos de concessão de direito minerário no ter-
ritório do Município;

f) estabelecimento de critérios prévios de
capacitação e contratação preferencial de mão-

de-obra da região;
g) simplificação dos procedimentos para a con-

cessão de lavra a pequenos mineradores e garim-
peiros, desde que organizados em cooperativas;

h) criação de mecanismos que impeçam a con-
centração de direitos minerários em médias e

grandes mineradoras, em detrimento das peque-
nas, quando houver viabilidade;

i) aperfeiçoamento do controle e da fiscalização
do pagamento das indenizações devidas pelas em-

presas mineradoras aos proprietários de terra.
37 – Classificação das águas minerais como

recursos hídricos, e não como recursos minerais.

38 – Modificação dos procedimentos de con-

cessão do alvará de pesquisa emitido pelo DNPM
relacionado à extração de rocha ornamental, para

que ele seja expedido juntamente com a autoriza-
ção da Superintendência Regional de Meio Ambi-

ente e Desenvolvimento Sustentável (Supram).
39 – Revisão da legislação trabalhista no que

diz respeito à atividade da indústria minerária,
desde a extração até a primeira transformação

mineral, nos seguintes aspectos:
a) elevação das penalidades pelo

descumprimento da lei;
b) maior ênfase à integridade do trabalhador

e à qualidade do ambiente de trabalho;
c) desoneração dos custos com a força de

trabalho;
d) implantação de políticas que obriguem as

empresas a informar, com transparência, o nú-
mero de empregados e os tipos de minérios ex-

traídos, os endereços das unidades operacionais
e os relatórios de levantamento ambiental reali-

zados para identificar agentes agressivos à saú-
de humana nos locais de trabalho.

40 – Criação e implementação de mecanis-
mos legais para agilizar processos relativos a in-

denização por danos e acidentes ambientais.
41 – Estabelecimento de caução ambiental

ou de fundo de fechamento de mina depositado
em juízo, pelo empreendedor minerador, para o

encerramento das atividades minerárias, reabi-
litação da área degradada, reparação de danos

decorrentes de acidentes ambientais e para ga-
rantir o abastecimento de água para as comu-

nidades próximas a empreendimentos minerá-
rios que promovam rebaixamento de lençol

freático.
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42 – Estabelecimento de regras que determi-
nem o ressarcimento integral, pelas empresas,
dos prejuízos causados aos atingidos pelo empre-
endimento e que incentivem a reciclagem de re-
síduos gerados na mineração, criando-se consór-
cios intermunicipais para esse fim específico.

43 – Criação de mecanismos fiscais e tribu-
tários para lançamento dos passivos socioam-
bientais das mineradoras na conta de ativos não
liquidáveis.

44 – Reestruturação do DNPM com vistas a:
a) implantação de escritórios em cada região

do Estado;
b) adoção de procedimentos e métodos com

objetivo de desburocratizar o órgão, utilizando-se
do princípio da tempestividade para análise dos
processos;

c) adequação da infra-estrutura e de pessoal
para atender às demandas do Estado.

B – Ao Congresso Nacional
45 – Regulamentação do art. 23 da Consti-

tuição Federal, que dispõe sobre as competên-
cias comuns dos entes federativos.

46 – Mudança, na lei federal, da definição de
cavidade de áreas cársticas visando à maior
celeridade e segurança na identificação da área
passível de mineração.

C – Ao Executivo estadual
47 – Elaboração de Zoneamento Ecológico-Eco-

nômico e de Avaliação Ambiental Estratégica, con-
siderando-se o cenário atual (empreendimentos em
operação) e o cenário futuro da mineração (com
base nas áreas requeridas no DNPM), de forma a
subsidiar o planejamento estratégico para o desen-
volvimento sustentável do setor minerário no Esta-
do e as tomadas de decisão dos investidores, agilizar
o licenciamento ambiental e instruir as audiências
públicas, propiciando a participação da sociedade
civil nas decisões sobre o uso de seu território.

D – À Assembléia Legislativa
48 – Criação, na ALMG, de uma Comissão

Permanente de Minas, Energia e Metalurgia.
49 – Instalação de comissão de representa-

ção tripartite e igualitária do Seminário Minas de
Minas para acompanhar o encaminhamento das
propostas aprovadas.

E – Aos Executivos federal e estadual

50 – Autorização aos municípios para anteci-
pação de receitas federais e estaduais decorren-
tes dos tributos incidentes sobre a extração e a
transformação na indústria minerária para o fi-
nanciamento de obras de infra-estrutura em Mu-
nicípios que estejam recebendo empreendimen-
tos do setor minerário.

Willian Dias
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V – PROPOSTAS REJEITADAS

Ao rejeitar algumas propostas legitimamente apre-
sentadas nas reuniões realizadas no interior ou na ses-

são plenária final, em Belo Horizonte, os participantes
do Seminário Legislativo Minas de Minas deram mostra

de seu interesse em aprimorar a política minerária e
manter os avanços já introduzidos na política ambiental

de Minas Gerais, especialmente aqueles que visam à
redução da burocracia no processo de licenciamento de

empreendimentos de pequeno potencial poluidor.
Assim, procurou-se preservar a política de guichê

único para o licenciamento ambiental posta em práti-

ca recentemente pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e opor-se à

redução do alcance das Autorizações Ambientais de
Funcionamento (AAFs), instrumento que permite sim-

plificação e rapidez no licenciamento de empreendi-
mentos de baixo impacto ambiental.

Mesmo em questões polêmicas, como a proposta
de reestatização da Companhia Vale do Rio Doce, os

participantes não se eximiram de opinar, manifestan-
do-se, pela maioria de seus delegados, contrários à

medida.

• Com relação à legislação eleitoral, recomen-

da-se:
1. impedimento de doações eleitorais, em

qualquer uma das esferas de governo, por em-
presas detentoras de concessão pública;

2. criação de mecanismo que bloqueie a in-
terferência política nas ações de fiscalização das

atividades minerárias.
• Criação de caução para os empreendedores

mineradores, como garantia da recuperação
durante o fechamento das minas (incluída na

proposta 40).

• Criação de comissão composta de deputados es-

taduais e federais, representantes dos Municí-
pios mineradores, da Federação das Indústrias

do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e do Sindicato
das Indústrias de Joalheria, Ourivesaria, Lapidação

de Pedras Preciosas e Relojoaria (Sindijóias) para
ir a Brasília discutir, em audiência com o minis-

tro do Desenvolvimento Econômico, minuta a
respeito da desoneração de tributos sobre a im-

portação de pedras coradas e diamantes.
• Adoção das seguintes medidas com relação aos

créditos tributários acumulados com exporta-
ção: diferimento dos tributos na compra de

matérias-primas; e flexibilidade para utilização
dos créditos acumulados.

• Obrigatoriedade de apresentação, pelo empre-
endimento minerário que afete área de comu-

nidade remanescente de quilombolas, de
anuência da Fundação Cultural Palmares ou dos

Conselhos Municipais, por ocasião do protoco-

lo da solicitação de Licença Prévia (LP) ao ór-
gão ambiental competente.

• Vinculação da concessão de LP para as ativida-
des de mineração no Estado de Minas Gerais à

aprovação, pelo Conselho Estadual de Cultura, do
estudo prévio de impacto cultural – a ser elabora-

do pelo empreendedor –, segundo termo de refe-
rência fornecido pelo Iepha, que procederia à aná-

lise das avaliações constantes desse estudo para
subsidiar o Conselho em suas deliberações.

• Vinculação da concessão de LP à sua aprova-
ção pelo Conselho Estadual de Desenvolvimen-

to Rural Sustentável.
• Estruturação adequada dos órgãos responsá-

veis pela concessão das AAFs e licenças
ambientais para que haja fiscalização prévia às

concessões e não ocorra autorização ambiental
de funcionamento somente com base em in-

formações prestadas pelo empreendedor.
• Supressão das autorizações de funcionamento

para atividades de extração mineral.
• Validação dos levantamentos ambientais reali-

zados pelas empresas somente mediante com-
provação de que esses levantamentos tenham

sido acompanhados por diretores sindicais ou
por técnicos indicados pelas entidades sindicais.

• Criação de seguro contra desastres ecológicos
e destruição do meio ambiente.

• Reestatização da Companhia Vale do Rio
Doce.
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Comissão de
Representação

– Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e de
Comércio de Quartzito da Região de São Tomé das Letras (Amist)
Antônio Francisco da Silva

– Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig)
Priscila Ramos Netto Viana

– Câmara Municipal de Rio Acima
Tereza Cristina Machado Braga Garcia

– Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(Cefet-MG)
Paulo Marcos Nessralla

– Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba
(Codap)
Silene Gonçalves da Silva

–  Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)
Pedro Parizzi

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais (Fetaemg)
Eduardo Nascimento

– Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado
de Minas Gerais (Ftiemg)
José Osvaldo Rosa de Souza

– Fundação Ambiental Acangaú, de Paracatu
Sérgio Ulhoa Dani

– Fundação Comunitária Cultural de Meio Ambiente (Fucoma), de
Formiga
Evandro Arantes Soares

– Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)
João Carlos de Melo

– Rede Mineira de Cidadania
Jussara Sílvia Gonçalves Ferreira

– Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico/Subsecretaria
de Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política Energética
Luiz Antônio Fontes Castro

– Secretaria de Estado de Fazenda (SEF)
Ricardo Luiz Oliveira de Souza

– Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad)
Simone Ribeiro Rolla

– Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais (Sindiextra)
Ricardo Goulart Castilho de Souza

– Sindicato Metabase, de Itabira
Wegton José Alvarenga Silva
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Entidades de apoio

- Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-MG)

- Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig)

- Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda)

- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba

- Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)

- Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)

- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG)

- Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)

- Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg)

- Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais (Ftiemg)

- Fórum Agenda 21 do Estado de Minas Gerais

- Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam)

- Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)

- Fundação Rural Mineira (Ruralminas)

- Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)

- Instituto Ekos para o Desenvolvimento Sustentável

- LAFM – Consultoria, Gestão e Engenharia Ambiental

- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes)

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede)

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru)

- Secretaria de Estado de Fazenda (SEF)

- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)

- Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente da PBH

- Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais (Sindiextra)

- Sindicato dos Geólogos no Estado de Minas Gerais (Singeo-MG)

- Sociedade Mineira de Engenheiros (SME)

- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)


