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Há algum tempo que a União Federal e o 

Estado de Mato Grosso discutem a fronteira 

Brasil-Bolívia apenas com o fim de criarem 

obstáculos contra o tráfico de drogas e 

armas, roubo de veículos e cargas dentre 

outros crimes. Nesse sentido existe até o 

GEFRON que é um grupo militar 

especialmente criado para atuar na região. 

 

Nesse palco da fronteira, enquanto 

trabalhadores se digladiam com fazendeiros 

em cima de problema da posse das terras e 

a produção de alimentos, os governos 

tratam os mesmo assuntos pelo viés da 

criminalidade, subtraindo sua 

responsabilidade principal, qual seja, a de 

resolver definitivamente o problema da 

propriedade das terras ao largo da 

fronteira. 

 
Clóvis Figueiredo Cardoso  

Cuiabá, Mato Grosso, Brasil 
Advogado militante em Cuiabá – MT. 
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RESUMO  
 

A relação de amizade entre Brasil e Bolívia se estende ao 

longo dos anos, desde 1867, quando o Tratado de Ayacucho foi 

assinado em 23 de Novembro daquele ano e conhecido por diversos 

nomes, principalmente Tratado da Amizade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A exploração mineral é fonte de renda para muitos países. O 

continente africano, por exemplo, possui uma grande diversidade de produtos 

minerais, dentre eles o diamante, considerada a maior jazida do mundo. 

Entretanto, também é considerado o continente mais pobre, pois, a exploração 

de suas riquezas é realizada por empresas estrangeiras em troca de migalhas 

aos governos corruptos dos seus países. 

Por isto, para que se obtenham resultados positivos na liberação de 

concessões para exploração das riquezas do solo e subsolo do nosso Estado 

devem-se priorizar critérios e o estabelecimento de normas eficazes, no sentido 

de disciplinar, fiscalizar e cobrar os impostos devidos e, ainda, a observância 

da legislação brasileira no que tange aos impactos ambientais. 

A descoberta de ouro em pepitas em terras mato-grossenses deu 

origem ao seu povoamento e colonização. Daquele momento aos dias de hoje 

foram muitas as descobertas e catalogação de diversos tipos de minérios, 

inclusive o diamante, que fora explorado, de forma desordenada por 

garimpeiros advindos de diversas regiões do país, que aqui se instalaram e se 

fixaram, formando cidades que aos poucos com a exaustão das jazidas 

diamantíferas de aluvião, entraram em decadência, herdando, apenas, as 

crateras deixadas pelos garimpeiros. É o caso de Poxoréo, Alto Paraguai, 

Nortelândia, Nova Marilândia, entre outros.  

Atualmente, os garimpos de diamante se concentram em parte da 

região sul e leste: Paranatinga, Gaucha do Norte, Guiratinga, no Rio da Casca 

e Água Fria em Chapada dos Guimarães e na região noroeste: Juína e Juruena 

e médio norte; Diamantino, Alto Paraguai..  

Oficialmente, segundo a Companhia Matogrossense de Mineração – 

METAMAT, o Estado tem reservas medidas de argilas, calcário (calcítico e 
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dolomítico), chumbo, cobre diamante, estanho, ouro, prata, rochas para brita, 

rochas ornamentais, níquel e zinco, além da areia, cascalho e agregados 

usados na construção civil e fontes de água mineral em processo inicial de 

exploração.  
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2. ETAPAS DE ABRANGÊNCIA DO RELATÓRIO  
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O Presente relatório obedeceu às seguintes etapas de abrangência e 

metodologia: 

 

Etapa 1 

 

 

 

Etapa 2 

 

 

Etapa 3 

 

 

 

Etapa 4 

 

 

Estudos 

preliminares 

 

Pesquisa 

documental 

 

Identificação das 

inferências 

Seleção das 

competências 

 

Etapa 1 - Estudos preliminares  

O método utilizado foi o apontamento das informações colhidas 

durante as discussões nas reuniões realizadas da Câmara Setorial Temática,  

Etapa 2 - Pesquisa documental 

Levantamento por meio de pesquisa documental sobre o tema em estudo: 

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE BASE MINERAL NO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

Esta etapa consistiu, também, na pesquisa de materiais 

disponibilizados na internet como: entrevistas, reportagens, artigos, etc.  

Etapa 3 - Identificação das inferências 

De posse das informações colhidas nas etapas anteriores do objeto 

deste estudo aplicou-se o método dedutivo como instrumento de análise crítica 

relacionadas à atuação do aparelho governamental: MME, DNPM, CPRM, 

IBAMA, entre outros, na esfera federal; SICME, SEMA e METAMAT, entre 

outros, de competência do Governo do Estado de Mato Grosso.  

Os objetos de estudo estão escalonados em até quatro graus de 

complexidade: 

Potencial Mineral; 

Expectativas de Exploração;  

Papel das Instituições; 

Perspectivas futuras Econômicas e de Emprego de Mão de Obra. 
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Etapa 4 - Seleção das competências  

Nesta fase foram agrupadas as funções gerenciais (gestores 

governamentais) na condução de uma política dirigida ao segmento em estudo, 

onde foram utilizados critérios de avaliação como: nível de decisão, nível de 

coordenação, nível de responsabilidade jurisdicional, impactos sociais e 

ambientais. 

As competências selecionadas foram consideradas importantes para 

a fundamentação de estratégias futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE GESTÃO E 

FISCALIZAÇÃO 
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Jocy Gonçalo de Miranda, geólogo chefe do 12º Distrito (MT) do 

DNPM informa: “Definido na Constituição Federal de 1988, o subsolo e os bens 

minerais em território brasileiro pertencem à União e o Departamento Nacional de 

Produção Mineral é o órgão governamental encarregado de gerir e fiscalizar o 

exercício das atividades de mineração em todo território nacional, zelando para que o 

aproveitamento dos recursos minerais seja realizado de forma racional, controlada e 

sustentável, resultando em benefício para toda a sociedade”.  

E continua: “Para os Distritos, a responsabilidade é executar as atividades 

finalísticas, assegurando, controlando e fiscalizando o exercício das atividades de 

mineração na sua área de jurisdição”. 

Quanto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, Jocy , ainda, 

esclarece: “A entidade é uma autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia, com sede e foro em Brasília (DF), e circunscrição em todo o território 

nacional, com representação por distritos”.  

Em relação à Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, 

é uma sociedade por ações, de economia mista, regida pela Lei 6.404/76 (Lei 

das S/A), constituída na forma da Lei Estadual de 3.130 de dezembro de 1971 

e Decreto Estadual Nº 329 de dezembro do mesmo ano, vinculada a Secretaria 

de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME, com notória atuação nas 

áreas de fomento e serviços, em convênio com Instituições Públicas e Privadas 

para pesquisa e a lavra mineral nas diversas regiões do Estado (Fonte: 

http://www.metamat.mt.gov.br/) a qual compete à exploração mineral associada 

a outras empresas congêneres (Lei 4.213/80. 

Participam, ainda, do contexto o IBAMA, FUNAI, SEMA, TRT, entre 

outros, cada qual zelando pelas atividades de suas competências. 

 

 

 

4. DAS REUNIÕES 

 

1ª Reunião – Data: 17/07/2008 
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Palestrante: Geólogo Jocy Gonçalo de Miranda 

Chefe do 12º Distrito de DNPM (MT) 

 

Temas:  

 

Política Mineral do Governo; 

Mapeamento Geológico do Estado de Mato Grosso; 

Quantidade de projetos de pesquisa mineral aprovados; 

Quantidade de pesquisas com lavras concedidas; 

Quantidade de projetos com alvará de lavra em fase de implantação; 

Quais empresas estão atuando no Estado. 

 

Por se tratar da primeira reunião da Câmara Setorial Temática para 

discutir o “Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado de Mato Grosso” o 

Presidente das Câmaras Temáticas José Esteves de Lacerda Filho optou por 

obter um diagnóstico da atual situação do setor e o seu potencial produtivo. 

Confrontado a realidade dos fatos com as perspectivas futuras de ampliação da 

exploração das jazidas existentes. 

O Dr. Jocy Gonçalo de Miranda, fez uma explanação sobre as 

atividades do setor de conformidade com os temas acima e as perspectivas de 

crescimento, uma vez que dia a dia novas pesquisas são implementadas pelo 

DNPM em diversas regiões do Estado de Mato Grosso, objetivando, 

principalmente, a descoberta de novas jazidas. Fato que tem proporcionado 

resultados surpreendentes, a cada conclusão das etapas de pesquisas. 

Ao final da exposição proferida pelo Geólogo Jocy Gonçalo de 

Miranda, muitos questionamentos foram verificados, da parte dos presentes, 

num debate participativo, profícuo e salutar. 

Fonte: Secretaria de Comunicação da Assembléia Legislativa - http://www.al.mt.gov.br 
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OBS: Talvez em virtude das eleições municipais que se verificavam naquele 

período a segunda reunião somente se deu em junho de 2009.  

 

2ª Reunião – Data: 09/06/2009 

 

Palestrante: Geólogo Antonio João Paes de Barros 

Presidente da Companhia de Mineração de Mato Grosso – METAMAT  

 

Temas: “Panorama do Setor Mineral em Mato Grosso – Cenário Atual, 

Potencialidades e Tendências”.  

 

Retomado os trabalhos da Câmara Setorial Temática 

“Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado de Mato Grosso”, o Geólogo e 

Presidente da METAMAT, a convite da Câmara proferiu, nos mesmos moldes 

do Chefe do Distrito do DNPM, palestra abordando o atual cenário da 

exploração mineral, porém com enfoque exclusivo no papel da Companhia de 

Mineração de Mato Grosso. 

Iniciou seu pronunciamento com uma viagem pela história de Mato 

Grosso, onde destacou a importância da mineração no seu povoamento e 

colonização. Em seguida fez um balanço sobre o panorama do setor mineral, 

as potencialidades do setor e as tendências de mercado.  

Mato Grosso tem a sua economia voltada para o agro negócio, em 

especial na produção agrícola (soja, milho, algodão etc.). Por isto, um mercado 

consumidor em potencial de pó calcário para a correção do solo. Assim, muitas 

lavras estão em pleno funcionamento em diversas frentes e outras em fase de 

pesquisa ou em implantação, conforme destaca Paes de Barros: “Mato Grosso 

tem em seu território inúmeras reservas minerais já cubadas e em fase de estudos de 

viabilidade técnica e econômica para se transformarem em minas”. 

Além do calcário, informa ele, qualitativamente, a presença de diversos 

tipos de minérios no solo e subsolo do Estado, porém, não quantitativamente. 

Assim, para se obter uma melhor avaliação sobre as potencialidades do setor, 
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será necessário um levantamento, junto à própria METAMAT – (SICME), ou 

por meio de consulta ao DNPM ou diretamente ao Ministério de Minas e 

Energia.  

Fonte: Secretaria de Comunicação da Assembléia Legislativa - http://www.al.mt.gov.br 

 

3ª Reunião – Data: 24/08/2009 

 

Palestrantes: Joaquim Jurandir Moreno e Geólogo Waldemar 

Abreu 

Superintendente de Minas e Energia e Geólogo da SICME, 

respectivamente. 

 

Temas: “Projetos de Parceria entre Governo do Estado de MT e 

Governo Federal”  

 

O Superintendente de Minas e Energia da SICME deu enfoque aos 

trabalhos do DNPM, juntamente com a Secretaria, no sentido de promover a 

capacitação de grupos na organização de cooperativas para a exploração 

mineral no Estado, por meio de Seminários e Oficinas em várias cidades do 

interior como: Juína, Guiratinga, Pontes e Lacerda e, também, em Cuiabá. 

Nesses seminários buscou-se identificar demandas a fim de promover 

a capacitação das diferentes modalidades de organizações produtivas com o 

objetivo de sensibilizar pessoas ligadas ao setor para que se organizem em 

base a uma política adequada para o desenvolvimento econômico. 

Conforme José Lacerda, presidente da CST, a participação de 

pessoas ligadas ao setor, nesses seminários, facilita o trabalho, pois possibilita 

a discussão sobre o desenvolvimento econômico sem prejuízo ao componente 

ambiental. 

O deputado Daltinho (PMDB) membro da Comissão de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembléia Legislativa, 
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corroborando com as palavras do palestrante, reiterou que, Mato Grosso 

requer um trabalho amplo sobre a sua base mineral, extremamente importante 

para o desenvolvimento do Estado. Para tanto tem que ser encarado como 

empreendedorismo e não da forma como se apresenta, no momento.  

Fonte: Secretaria de Comunicação da Assembléia Legislativa - http://www.al.mt.gov.br 

 

4ª Reunião – Data: 15/10/2009 

 

Palestrante: Dr. Antonio Fernandes da Silva Rodrigues 

Diretor da Divisão de Economia Mineral do DNPM – Brasília (DF) 

 

Temas: “Amazônia Mineral – Desempenho em ambiente de crise 

econômico internacional”  

 

5ª Reunião – Data: 27/10/2009 

 

Palestrante: Geóloga Msc. Sheila Klener 

 

Tema: “Mineração e Meio Ambiente”  

 

 

 

 

 

5. EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE PESQUISA MINERAL NO 

ESTADO DE MATO GROSSO  

Segundo Joaquim Jurandir Pratt Moreno, Superintendente de Minas e 

Energia da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia do 

Estado de Mato Grosso SICME (MT) somente a partir de 2003, após 25 anos 
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de estagnação, que o processo de pesquisa mineral tomou corpo, quando foi 

firmado convênio entre Governo do Estado de Mato Grosso – SICME (MT) e 

Governo Federal, através do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, para 

elaboração do Mapa Geológico e Recursos Minerais do Estado de Mato 

Grosso, escala 1:1.000.000,  executado pela Secretaria de Geologia, 

Mineração e Transformação Mineral – Superintendência de Goiânia (GO), com 

apoio técnico das gerências de Geologia e Recursos Minerais – GEREM (GO) 

e Gerência de Relações Institucionais e Desenvolvimento (GERIDE), dos 

departamentos de Geologia – DEGEO e de Recursos Minerais – DEREM e das 

divisões de Geologia Básica – DIGEOB e de Geoprocessamento – DIGEOP. 

Este trabalho traz um DIAGNÓSTICO sobre as jazidas existentes nas 

diversas regiões de Mato Grosso e, principalmente na região noroeste, 

envolvendo alguns municípios daquela região, a saber: Aripuanã, Juina e 

Juruena – parte integrante deste relatório. 

A partir de então foram firmadas parcerias que resultaram na 

elaboração do Sistema de Informação Geoambiental de Cuiabá, Várzea 

Grande e Entorno (SIG); Mapeamento Geológico de Três Folhas que inclui os 

municípios de Aripuanã, Juruena e Juína, denominado Projeto Noroeste de 

Mato Grosso; O Projeto de Geologia e Metalogenia da Província Aurífera 

Juruena/Teles Pires e o Projeto Rochas Calcárias e Fosfatadas para Insumos 

Agrícolas do Estado de Mato Grosso.  

Outra atuação do setor foi a utilização de tecnologia de ponta (última 

geração) para efetuar o levantamento Aerogeofísico no Estado. Segundo o 

superintendente, é prioritário ao desenvolvimento do setor mineral, pois, fica 

mais fácil para o Estado, atrair investimentos. Ao todo foram investidos R$ 8,9 

milhões, sendo R$ 4,4 milhões por parte da CPRM e R$ 4,5 milhões por parte 

da SICME (MT). O levantamento Aerogeofísico foi dividido em duas etapas: A 

primeira apresentou o levantamento da Área I, concluída em 2007 com 46 mil 

km², correspondente à região dos municípios de Paranatinga, Planalto da 

Serra, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães e a 
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segunda, que está sendo realizada na Área II compreende a região dos 

municípios de Alto Paraguai, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Mirassol 

D’Oeste, Porto Esperidião, Jauru, Pontes e Lacerda, Sapezal, Nova Lacerda, 

entre outros, totalizado 125 mil km². As informações dos mapeamentos 

geológicos são consideradas estratégicas porque abrangem escalas diversas: 

regional, semi-detralhe e detalhe, envolvendo equipes multidisciplinares 

formadas pro geólogos, geofísicos, geoquímicos e outros profissionais. 

Ainda, segundo Joaquim Jurandir Moreno, atualmente, sete empresas 

executam projetos de exploração mineral em Mato Grosso, um investimento de 

US$ 1,2 bilhões que serão inseridos na economia do Estado até 2015, gerando 

aproximadamente, 6,7 mil empregos somente no Estado. Para cada emprego 

na mineração são gerados 13 empregos no Brasil, sendo quatro no plano 

anterior (pesquisa e lavra) e nove posteriores na fase de transformação. 

Uma das melhores respostas quanto ao desenvolvimento do setor 

mineral no Estado é o requerimento de áreas para exploração mineral por 

empresas nacionais e internacionais, que pode ser medida na quantidade de 

hectares. No período de 2004 a 2007 foram requeridas mais de 11.450 milhões 

de hectares, número quase três vezes maior que a quantidade requerida até 

2003, que era de 4,5 milhões de hectares. Entre os principais grupos 

investidores estão a Yamana Gold (Canadá) Mineração Caraíba, Anglo 

American do Brasil e Grupo Votorantin, entre outros, numa área 

correspondente a 13% (treze por cento) do território mato-grossense.  

Fonte: (SECOM – http:www.secommt.achanoticias.com.br/imprime.php?cid+43103&sid=6 

 

6. POTENCIAL MINERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  

6.1. OURO, ZINCO, PRATA E COBRE. 

Em matéria publicada pelo jornal Página Única edição de 25/08/2005, 

o jornalista Najar Tubino, em entrevista, traça uma radiografia do setor mineral, 

como um setor da economia que ressurge com força no Estado de Mato 

Grosso. De acordo com suas informações, gigantes mundiais da mineração 
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elegeram Mato Grosso como província mineral. Cita ele, que Marcos Maciel, 

responsável técnico da River Diamonds, trabalha na área de mineração há 

muito tempo e considera que Mato Grosso não explorou 20% (vinte por cento) 

de suas jazidas minerais o que justifica a corrida das grandes mineradoras. Ele 

registrou o movimento dessas multinacionais que nos últimos três meses (à 

época) aqui se instalaram. 

Ouro de aluvião existe nos depósitos de cascalho, areia e argila e isso 

está se esgotando. Os minerais agora estão no subsolo, em áreas mais 

profundas, exigindo o uso de instrumentos de alta tecnologia para serem 

detectados e, principalmente, grandes investimentos para sua exploração. 

O ouro está presente, em grande parte do território matogrossense. A 

Votorantim – Prometálica, por exemplo, na região de Rio Branco (Cáceres), 

explora uma jazida de zinco, prata, cobre, chumbo e, também, ouro. Em outra 

região, em Aripuanã, a mesma Votorantim confiou os direitos de pesquisa à 

empresa Anglo-América para explorar uma jazida com capacidade de produzir, 

conforme o geólogo Jocy do 12º Distrito do DNPM, 40 milhões de toneladas de 

zinco, tornando o Brasil auto suficiente beste tipo de minério. No mesmo local 

vai explorar, ainda, prata, cobre e ouro, transformando Aripuanã num pólo 

metálico. Na região de Pontes e Lacerda uma outra gigante, a Yamana Gold 

(antiga Santa Elinha) vai explorar uma grande jazida de ouro, o mesmo 

acontecendo com a Brascam que está investindo US$ 5 milhões na 

implantação de uma mineradora de zinco, chumbo e ouro na região de Alta 

Floresta.       

 

6.2. DIAMANTES 

Cerca de 80% da produção e comércio de diamantes de todo o mundo 

é controlada por uma só empresa conhecida pelos nomes The Diamond 

Corporation ou The Beers Consolidated Mines Limited. Todos os diamantes 

apropriados para joalheria vão para Londres e ali reunidos em lotes e somente 

um pequeno grupo de comerciantes (entre 250 e 300) compram os lotes. O 
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preço mínimo varia conforme a época, acima de 40.000 dólares. Existem 

bolsas vendedoras de diamantes na Holanda, Bélgica e Israel que controlam o 

movimento e mantém o preço estável. 

O Brasil já foi o maior produtor de diamantes do mundo. No século 

XVIII (ano de 1725) foram encontradas as primeiras pedras em Diamantina 

(MG). Hoje o maior produtor de diamantes é a África do Sul. 

As melhores e maiores pedras aqui produzidas, certamente adornam 

pessoas na Europa, Ásia, Oriente Médio, por várias razões, dentre elas: a 

dureza, o brilho, a forma e a cor, assim como a magia e encantamento que 

definitivamente envolvem em seu entorno. 

As frentes tradicionais de produção de diamantes, no Estado, 

envolvem, principalmente, as regiões do Médio Norte, Sudeste, Araguaia, 

Central e Noroeste. 

Os depósitos diamantíferos explorados na região do Médio Norte de 

Mato Grosso são secundários e estão associados aos cascalhos aluvionares e 

coluvionares. 

Na região sudeste do Estado, os depósitos diamantíferos são 

representados, principalmente pelas aluviões recentes e pelos terraços de 

diferentes idades. Nessa região, destaca-se a produção de diamantes da 

Reserva Garimpeira de Poxoréo e a ocorrência de outros minerais, dentre eles 

a safira, que se destaca pela sua qualidade ao ser lapidada. 

Na região do Araguaia são encontrados depósitos diamantíferos dos 

tipos terraço e aluvionar, sobretudo ao longo da planície aluvionar das bacias 

dos rios Garças e Araguaia, abrangendo parte dos municípios de Alto 

Araguaia, Alto Garças, Araguainha, Ponte Branca (vide foto a seguir), 

Guiratinga, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho, Torixoréu, Tesouro, General 

Carneiro e Barra do Garças. 

Na região Central do Estado, que abrange parte dos municípios de 

Paranatinga, Campinápolis e Gaúcha do Norte, são encontrados depósitos 

aluvionares tipo paleocanais e canais atuais, uma vez que as aluviões e os 
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terraços são de pequena expressão ao longo dos principais rios, como o 

Jatobá, o Batovi, o Coliseu e o Piranha. 

Na região noroeste do Estado, que abrange parte dos municípios de 

Juína e Aripuanã, concentra-se atualmente a maior produção de diamantes de 

Mato Grosso. No entorno do município de Juína, destaca-se a produção de 

diamantes industriais, enquanto que nas outras regiões de Mato Grosso, os 

diamantes são freqüentemente comercializados como gemas, representando 

há até alguns anos, a principal fonte de renda de inúmeros municípios mato-

grossenses. 

Duas plantas industriais de diamantes encontram-se em implantação 

no Estado de Mato Grosso, uma na região de Chapada dos Guimarães 

(diamante tipo gema), com capacidade de produção inicial de 600.000 m3 ano, 

com teor médio de 0,05 ct/m3, pertencente a empresa Chapada Brasil 

Mineração Ltda. Os investimentos previstos são da ordem de US$ 7 milhões. 

 A segunda mina de diamante tipo industrial, localiza-se em Juína, com 

reservas da ordem de 14 milhões de toneladas, produção de 60.000 ct ano, 

com teor médio de 0,40 ct/t, pertencente à Diagem do Brasil, com 

investimentos da ordem de US$ 2,5 milhões. 

 

6.3. FERRO 

A descoberta de uma jazida de ferro, em trabalho de prospecção 

realizada na serra do Caetés no município de Mirassol D’Oeste, repercutiu 

como um “boom” no cenário econômico do Estado. A área, pertencente à 

mineradora GME4, que detém os direitos de prospecção, tem como 

participante majoritário o grupo Oportunity, do banqueiro Daniel Dantas, com 

62% das ações.  

A jazida tem um tamanho estimado em 11,5 bilhões de toneladas de 

ferro, três vezes maior do que a jazida da mina de Carajás, no Pará, 

pertencente à Vale, entretanto, o conteúdo de ferro, de acordo com os técnicos 

do DNPM, 41% (quarenta e um por cento) é inferior aos encontrados nos 
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melhores projetos no Brasil, como o de Carajás 67% (sessenta e sete por 

cento). 

 As reservas de minério de ferro conhecidas no Brasil até 2007 eram 

de 17,38 bilhões de toneladas, conforme o DNPM, com variados teores de 

ferro. Por isto, os 41% (quarenta e um por cento) de teor da serra de Caetés, 

pode não ser considerado um “pré-sal” como enunciou o chefe do Poder 

Executivo matogrossense, mas é viável. O que mais preocupa, no momento, é 

como escoar a produção, como avaliou Catarina Pedrosa, gestora do Banif 

Investiment Bank e especialista em mineração, já que não há uma logística de 

transporte apropriada como ferrovia e hidrovia, compatíveis ao transporte do 

produto. 

 

6.4. FOSFATO 

Nos trabalhos de pesquisa em Mato Grosso realizados em parceria 

com o Governo Federal no programa denominado “Fosfato Brasil”, também 

foram identificados reservatórios de fosfato de 427 milhões de toneladas. Rui 

Prado, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 

(FAMATO) estima que, se confirmada a capacidade de produção local, o setor 

de agronegócio poderá economizar R$ 400 milhões ao ano com a compra de 

fertilizantes à base de fosfato, pois ganharia com a eliminação do frete no 

transporte desse produto oriundo de outros estados da federação.   
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7. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO E VISÃO DE FUTURO 

De acordo com o DNPM “A Geodiversidade e o Potencial Mineral do Brasil 

apresentam-se como principais fatores de atração de Incentivos Estrangeiros Diretos - 

IEDs. Isto graças aos levantamentos aerogeofísicos realizados, inseridos no Programa 

Geologia Brasil – PPA 2008/2011, fundado na Constituição Federal de 1988, Art. 2º. 

Inciso XV, que “reserva à União entre outras competências” “Organizar e manter os 

serviços oficiais de geologia de âmbito nacional”. E à CPRM – Serviço Geológico 

do Brasil a atribuição constitucional de “Gerar e Difundir Conhecimento Geológico 

e HidrológicoBásico para o Desenvolvimento Sustentável do Brasil”. (Revista 

Informe Mineral, V8, 2009 – Brasília DF, p.43). 

Com o advento das privatizações, iniciadas pelos idos de 1997, ainda 

segundo a Revista Informe Mineral (fonte CEPAL), surgiram os Investimentos 

Estrangeiros Diretos – IEDs, na aquisição do controle societário das empresas estatais 

brasileiras (telefonia, mineração, energia, entre outras). No contexto do setor mineral, 
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conforme gráfico, o Brasil liderava os países latinos neste período, porém, no ano de 

2002, diante da incerteza em virtude da mudança de governo, verificou-se certo 

arrefecimento, inclusive prolongado aos anos subseqüente de 2003 e 2004. A partir de 

2005, entretanto, o que se verificou foi um crescimento bastante significativo nos 

investimentos externos, colocando o Brasil novamente  no topo do ranking entre os 

países da América Latina. 

(Fonte: Revista Informe Mineral, V8, 2009 – Brasília DF, p.43) 

Mesmo em meio à turbulência nas economias dos países desenvolvidos, ou 

talvez em função disto, as grandes mineradoras internacionais aportavam 

continuamente em terras brasileiras, seja com aportes financeiros próprios (externos), 

seja com o apoio do BNDES por meio de suas subsidiárias nacionais e, também, a 

desaceleração das economias fortes favoreceu sobremaneira a consolidação dos 

países emergentes pertencentes ao BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), ampliando-

lhes a competitividade e assegurando-lhes (considerando-se a demanda potencial das 

economias emergentes, em particular da Ásia), sustentabilidade no mercado 

internacional. 

O levantamento Aerogeofísico detectou, em Mato Grosso, todo seu potencial 

de geodiversidade mineral, despertando o interesse de diversos grupos internacionais, 

gerando uma expectativa promissora ao setor mineral do Estado, até a pouco 

adormecida, por falta de investimentos governamentais. 

Em 2 de dezembro de 2010, o Conselho de Altos Estudos e Avaliação 

Tecnológica da Câmara Federal realizou o seminário “Setor Mineral: Rumo a um Novo 

Marco Legal”, apresentando quatro painéis com os temas: “ Aspectos Constitucionais 

da Concessão Mineral”, “ O Interesse Público dos Recursos Minerais como Bens da 

União”, “A Autorização e a Concessão de Pesquisa e Lavra à Luz do Direito 

Administrativo” e “Aspectos Constitucionais do Código Mineral Brasileiro”. 

Foram abordados vários aspectos do setor, dentre eles: 

 Aspectos fiscais e econômicos do setor mineral; 

 Exploração mineral e desenvolvimento industrial; 

 Degradação ambiental e compensação financeira de municípios 

afetados; e, 

 Política tributária afeta à exploração de minérios. 
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O objetivo do seminário é a elaboração de propostas de políticas públicas 

direcionadas à modernização do marco regulatório brasileiro no que tange aos 

aspectos jurídicos, fiscais e constitucionais a fim de que se proceda alterações na 

legislação tornando-a mais célere e eficaz no controle da atividade, com a criação, 

inclusive da Agência Reguladora de Mineração. 

Conforme Miguel Nery Diretor Geral do DNPM, a autarquia vai ter uma 

arrecadação recorde em 2010, algo em torno de R$ 1 bilhão com a Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Segundo ele, o DNPM tem 

se modernizado e se fortalecido institucionalmente, entretanto, assegurou, “não há 

como se pensar em um marco regulatório sem a criação de uma agência reguladora”. 

E prossegue: “É necessário que exista uma agência reguladora com diretoria 

colegiada e poder normatizador que estimule a concorrência entre os agentes 

econômicos que atuam no mercado de bens minerais”. 

Com a instituição do Novo Código de Mineração Brasileiro, segundo o 

DNPM, o que se pretende é fazer mudanças estratégicas na regulamentação da 

atividade no país, possibilitando maior agilidade e fidelidade nos processos de 

concessão de exploração. Entre as mudanças a implantação do Sistema de Outorga 

On-line. O novo sistema disponibilizará um cadastro nacional e o mapeamento das 

jazidas, agilizando a emissão de alvarás, guias para pagamento das taxas, que serão 

emitidas automaticamente, ou seja, o processo que atualmente demanda 3 (três) 

meses passa a ser concluído em um dia. 

Ainda, segundo Miguel Nery, há, no momento, 160 mil direitos minerários 

vigentes, dos quais 66 mil são autorizações de pesquisa e 8 mil são concessões de 

lavras. Informa, ainda, que apenas 10% das áreas pesquisadas se tornam jazidas. 

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) forneceu os seguintes dados 

sobre os investimentos em pesquisas de mineração em todos os países do mundo: 

Investimentos em pesquisa mineral no mundo 

Canadá 16,00% U$ 1,2 bilhões 

Austrália 13,00% U$ 1,0 bilhão 

Peru 7,00%    

E.U.A. 6,00%    

México 5,00%    

Rússia 5,00%    

Chile 5,00%    
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Investimentos em pesquisa mineral no mundo

Brasil; 3,00%

Chile; 5,00%

África do Sul; 

3,00%
China; 4,00% Rússia; 5,00%

E.U.A.; 6,00%

México; 5,00%

Peru; 7,00%

Austrália; 

13,00%

Canadá; 

16,00%

Outros países; 

33,00%

China 4,00%    

África do Sul 3,00%    

Brasil 3,00% U$ 234 milhões 

Outros países 33,00%    

Total 100,00%     

 

 

 

Ainda, segundo o IBRAM, o Brasil prevê investimentos de U$ 62 bilhões de 

investimentos na mineração brasileira até 2014. 

Fonte: Revista Indústria da Mineração, Ano V nº 37, set. 2010. 

De posse das informações contidas no contexto deste relatório, requer das 

autoridades mato-grossenses no âmbito regional e local (Estado e Municípios) e das 

empresas e profissionais ligados ao setor, traçarem metas e objetivos no sentido de 

promoverem ações efetivas, de maneira que visem o seu fortalecimento, com 

sustentabilidade, respeito às normas sociais e ambientais, numa parceria que 

estabeleça benefícios a ambos os lados, a saber: Do lado do empreendedor: 

Incentivos fiscais (renúncia, redução, etc.) e, logística. Do lado do Estado, 

municípios e sociedade: Preservação e recuperação das áreas degradadas, 

emprego e renda, assistência social, educação, entre outros. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O diagnóstico apresentado neste, por si, fornece os elementos necessários à 

implementação de ações seja, na apresentação de projetos ou na realização de obras 

que fomentem o setor, baseadas em políticas públicas de desenvolvimento. Este 

setor, assim como o setor do agronegócio, merece atenção especial dos poderes 

constituídos em todas as esferas: Federal, Estadual e Municipal. Em nível federal em 

parceria com o governo estadual, como visto neste trabalho, foram despendidos 

vultosos investimentos na realização do levantamento aerogeofísico, traçando o mapa 

com todo potencial mineral, com isso atraindo investidores para todas as regiões do 

Estado. Compete agora aos organismos municipais cumprirem o seu papel em 

consonância ao desenvolvido nas outras esferas. 

 

Este é o parecer deste relator. 

Cuiabá,   dezembro de 2010. 
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10. ANEXOS 
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