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Mineração no Brasil e em Minas Gerais

Minas Gerais é o estado com maior número de unidades produtoras  em 

operação no país: 3.399 (18,8% do total nacional).

MINAS GERAIS 2020

• Foram mais de R$ 26 bilhões  

em impostos e tributos  

recolhidos pelo setor.

• A extração mineral ocorreu  

em 499 municípios mineiros  

(19,2% do total nacional).

• 300,12 milhões de  toneladas 

produzidas e  

comercializadas pelo estado 

(24% do total nacional).

• Total de R$ 2,4 bilhões de  

CFEM recolhida (39% do total 

nacional)

• Mais de R$ 1,4 bilhões  

repassados aos municípios 

mineradores em MG..

SETOR MINERAL

FONTES: ANM, Elaboração IBRAM.

• O faturamento do setor no estado em 2020 foi de 

R$76,4 bilhões  (37% do total nacional).

• PIB do setor mineral é cerca  de 5% do PIB de MG.
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Top 10 - municípios mineradores em MG

A CFEM tem destacada participação nas receitas municipais. Em alguns,  a 

CFEM chega a representar mais de 60% das receitas municipais.

(MILHÕES R$)
ANO BASE 2020

Município com IDH maior que o IDH do estado.
FONTES: TCE MG. Elaboração IBRAM. 4



Contribuição do setor para o combate  

à pandemia
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Investimentos 2021 -
2025 Serão, pelo menos, 28 municípios contemplados com projetos de  

mineração em MG, que receberá aportes de cerca de US$ 13 bilhões.

Os investimentos para o setor mineral, 
no Brasil, no período de 2021-2025 são 

estimados em aproximadamente US$ 38 
bilhões.
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Recursos Minerais no Estado
O estado possui importantes reservas e produção de diversos  

bens minerais

Os recursos de minério de ferro no Estado de  Minas Gerais somam 

mais de 54,4 bilhões de  toneladas (69% do total Brasil - 78 bilhões t).

Além de outras substâncias, em que o estado possui as maiores 

reservas.

FONTE: Protótipo 3 da Plataforma de Suporte ao Planejamento da Pesquisa e Produção Mineral – SGB/CPRM.

Principais Ocorrências Minerais do Estado de Minas Gerais
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Distribuição dos Títulos Minerários no Estado
Minas Gerais  possui 42.591 títulos minerários (2021), correspondentes a cerca de 38% do território 

do estado. As áreas com regimes de extração* ocupam menos de 2% do território do estado. 

*Cabe ressaltar que as áreas contabilizadas aqui para 
extração são referentes aos limites das poligonais onde o 

empreendedor pode realizar a extração; sabe-se que a 
área efetiva de extração é menor que as áreas das 

poligonais.

*Área com extração = Concessão de Lavra + Licenciamento + Lavra Garimpeira

Área total dos títulos minerários: 38,17% da área do estado.

Área em concessão de lavra: 1,8% da área do estado.

As áreas em pesquisa mineral 

totalizam cerca de 26% do território 

do estado.

FONTE: ANM, Jazida.com.
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Resumo dos Usos do Solo 

Minas Gerais e Quadrilátero Ferrífero

Fonte: MapBiomas, 2021.
Classe Área (ha)

% em relação  

ao total

Áreas  utilizadas - MG

Mineração* 34.282 0,06%

Áreas Urbanas 423.964 0,72%

Agropecuária 34.483.793 58,79%

Áreas Naturais - MG Florestas 19.651.569 33,51%

Outras áreas - 4.058.455 6,92%

Área Total - MG 58.652.062 100%

*ÁREAS DE CAVAS E PILHAS.

Classe Área (ha) % em relação  

ao total

Áreas utilizadas 

no QF

Mineração** 23.144 2,95%

Áreas Urbanas 49.591 6,33%

Agropecuária 117.533 15,00%

Áreas Naturais no QF Áreas Preservadas 539.588 68,85%

Outras áreas - 53.800 6,87%

Área Total do QF 783.658 100%

Fonte: Mapeamento das 
fitofisionomias das áreas 

preservadas do  quadrílátero 
Ferrífero - UFV/Vale

**Cava, usinas, barragens, pilhas, 

estradas e estruturas de apoio.
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Resumo dos Usos do Solo 

Quadrilátero Ferrífero

Relação das áreas totalmente preservadas no QF

Do total de áreas preservadas no QF, 539.588 ha, estão inclusas as
seguintes áreas preservadas abaixo:

Modalidade Área (ha)
% em relação 

ao total

Áreas Preservadas

Unidade de Conservação - UC (31 UC´s) 64.173,81 11,89

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN* 26.300,44 4,87

Servidão Ambiental** 21.040,34 3,90

Reserva Legal 67.484,42 12,51

UC´s, RPPN, Servidão Ambiental e Reserva Legal 178.999,01 33,17

* Considerando 36 RPPN´s criadas oficialmente e outras em fase de criação;
** Quantitativo considerando apenas Servidão Ambiental da Vale.

Fonte: Mapeamento das fitofisionomias das áreas 
preservadas do  Quadrílátero Ferrífero - UFV/Vale
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RPPN Mata do Jambreiro: riqueza 

natural  preservada pela Vale há 20 anos

Foto: Mata doJambreiro– MG Foto: Mata doJambreiro– MG, acervo Vale S.A.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mata do Jambreiro, é a maior área

particular de preservação ambiental da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em

Minas Gerais. A RPPN foi criada em 1998 e fica na Serra do Curral, em Nova Lima (MG).

São 912 hectares de muita beleza e biodiversidade, bem na transição de dois biomas

considera- dos de importância mundial para a conservação da natureza: Mata Atlântica e

Cerrado.
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Bioma Mata Atlântica
Desmatamentos entre 2015 e 2019, e em 2020
Em MG e nos Top 30 Municípios Mineradores do Estado

Área Total (ha) 58.651.394

2.814.998

4,80%

18.889,00 ha

Área Mata Atlântica (ha)

% Mata Atlântica

Desmatamento 2015 - 2019 

Desmatamento 2015 - 2019 0,67%

Minas Gerais - 2020

Área Total 58.651.394 ha

2.814.998 ha

4,80%

4.701 ha

Área Mata Atlântica 

% Mata Atlântica  

Desmatamento 2020 

Desmatamento 2020 0,17% 

Dos 30 Maiores Municípios Mineradores em MG de 2015 a 2019:
• 12 não registraram desmatamento para o Bioma Mata Atlântica
• Apenas 7 tiveram taxa de desmatamento maior que a taxa verificada para o estado (0,67%)
• 11 tiveram taxa de desmatamento menor que o estado (0,67%)

Minas Gerais – 2015 a 2019

Dos 30 Maiores Municípios Mineradores em MG em 2020:
• 23 não registraram desmatamento para o Bioma Mata Atlântica em 2020
• Apenas 4 tiveram taxa de desmatamento maior que a taxa verificada para o estado (0,17%)
• 3 tiveram taxa de desmatamento menor que o estado (0,17%)
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Recuperações ambientais - exemplos

Vazamento de polpa de 

minério no mineroduto da 

Anglo American, em Santo 

Antônio do Grama/MG. 

Conclusão da limpeza 

emergencial
Conclusão das ações do 

PRAD - Compensatório
Out/2018

Transformar uma área afetada em um cenário de ganho ambiental para gerar um impacto ambiental positivo na

região.

Conclusão das ações 

do PRAD - Mandatório

Março/2018

Maio/2018

Atividades de 

monitoramento

Março/2019

Linha do tempo sobre os incidentes ambientais ocorridos no ribeirão Santo Antônio do Grama e ações na região entorno da área

afetada.

Contínuo

Fonte: AngloAmerican, 2021.
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Recuperações ambientais - exemplos

Barragem Fundão: A reparação 

até o momento

Objetivo:

● reparação total dos danos causados até 

2025.

● Controle de erosão e reabilitação da 

margem do rio.

● Bioengenharia, controle de erosão e 

revegetação: 1.500 ha de área 

recuperada.

● Processo de recuperação iniciado em

1.500 nascentes. 

● Pagamento por serviços ambientais a 270

produtores rurais. 

● 1 milhão de mudas utilizadas.

● Gestão de rejeitos com projetos de 

restauração de habitat. 

14Fonte: Vale, 2021.



Projeto Conservação da Biodiversidade e dos 

Serviços Ecossistêmicos pela Mineração.  

Projeto para Identificação, dimensionamento e 
qualificação de dados para elaboração de indicadores 

visando mensurar 

Lavra autorizada

17 estados da 

Mata Atlântica

Commodities
mineradas

1. Água
2. Rocha ornamental
3. Metais ferrosos
4. Metais não ferrosos
5. Metais preciosos
6. Fertilizantes e sais

Critérios

Selecionados 6 grupos de 
commodities por indicação do 

IBRAM com maior potencial para 
recuperação de áreas

Grupos de commodities

Commodities 

Minerais

O Papel potencial da mineração na 
conservação e restauração ambiental no 

Bioma Mata Atlântica
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Descomissionamentos e Fechamento de 

Mina - Técnicas sustentáveis

Fechamento progressivo de estruturas 
geotécnicas

Co-disposição: em uma mesma pilha, o 
estéril e os rejeitos são depositados de 

forma conjunta, dentro da cava.

Fonte: JMendes, 2021. 16



Descomissionamentos e Fechamento de 

Mina - Técnicas sustentáveis

Fonte: MP MG. 17



Descaracterização de Barragens
São 45 barragens a montante a serem descaracterizadas no estado.
As empresas já protocolaram seus projetos de descaracterização na SEMAD/FEAM.

• A descaracterização é um processo de engenharia complexa.

• A segurança e controle geotécnico são determinantes no ritmo  de execução de cada projeto.

• A descaracterização simultânea de diversas barragens no estado tem diversos impactos:

• Impactos ambientais e sociais cumulativos.

• Necessidade de grandes volumes de materiais de construção (brita e areia). 

• Escavação de solo e transporte interno de rejeitos. 

• Necessidade de supressão de vegetação.

• Em certos casos, há necessidade construção de estruturas de contenção de rejeitos (ECJ).

• Em certos casos, se requer remoção e indenização de pessoas da zona de auto salvamento (ZAS).

• Em MG já foram descaracterizadas 6 barragens; uma outra está com o processo de solicitação de descadastramento
em andamento.

• Os investimentos para descaracterização ultrapassarão US$ 2,2 bilhões no estado.

• As mais avançadas tecnologias de operação com equipamentos autônomos têm sido empregadas em diversos
processos.
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Barragens Descaracterizadas

MG/Vale: Barragem Fernandinho (Nova Lima), barragem 8B (Nova Lima) e o dique 
Rio do Peixe (Itabira).

Barragem Fernandinho após o processo de descaracterização. FONTE: Vale.

A obra da barragem

Fernandinho, durou

aproximadamente um

ano e gerou cerca de

540 empregos diretos.

Foram retirados

aproximadamente 560

mil metros cúbicos de
rejeito.

Barragem 8B (Nova Lima) após o processo de 
descaracterização. FONTE: Vale. 19



Barragens Descaracterizadas

A Mineração Usiminas (Musa) concluiu o processo de descaracterização da 

Barragem Minas Oeste (Somisa), em Itatiaiuçu (MG).

Barragem B2, da mina de Água Preta, da CSN, em Conselheiro Lafaiete, 

na região Central de Minas Gerais.
20
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Barragens em processo de descaracterização

Estrutura de 
Contenção de 

jusante  (ECJ) da 
Mina de Fábrica: 
possui 95 metros 

de altura e 330 
metros de 

comprimento.

À esquerda, lavra de 
rejeitos de minério de 

ferro mediante 
escavação mecânica e 

transporte por 
caminhões. 

À direita, aterro de 
reforço construído a 

jusante de uma 
barragem, utilizando 

brita.

21



Novas aplicações para rejeitos - Desenvolvimento de Coprodutos
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Gerdau – Casa Sustentável

Localizada em Ouro Branco (MG), foi construída 

a partir de coprodutos da mineração. A 

tecnologia desenvolvida em parceria com o 

Departamento de Engenharia de Minas da 

UFMG, viabilizou a produção de blocos, 

argamassa e piso drenante, entre outros 

produtos de construção com rejeitos de minério 

de ferro.

Outras empresas também desenvolvem a 

produção de materiais para a construção civil, a 

partir de rejeitos, como a SAMARCO, Vale e 

Minerita.

Uso de areia produzida a partir dos rejeitos em 

pavimentação de estradas. Exemplo de material 

transportado pela Vale para Vitória. Pesquisa em 

parceria com o DNIT. A Samarco desenvolve projeto 

similar com o DER-MG. 



IBRAM NO SINGREH E SISEMA/MG

CNRH

CERH/MG

CERH/PA

CTSB

CTECT

CTIG

GT CERH/COPAM 
Revisão 01/2008

Comitês de bacia

CMI

CNR

São Francisco Rio 
Paraopebas/MG

Rio Doce Rio Araguari/MG

Rio das Velhas/MG Lago Guaíba/RS

Rio Paracatu/MG

COPAM/MG

CTIL

APASUL RMBH
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AGENDA ESG NO IBRAM
Programa TSM -Towards Sustainable Mining ou ‘Rumo à Mineração Sustentável’ e 

Carta Compromisso do Setor perante a  sociedade

Conheça mais em:  https://ibram.org.br/noticia/carta-compromisso-do-ibram-perante-sociedade/ 24



Women in Mining Brasil e 

O Women In Mining Brasil formou-se no início de 2019

com o objetivo de apoiar e incentivar as mulheres

envolvidas na indústria mineral.O WIM Brasil está

inserido dentro de um movimento internacional que se

consolidou nos últimos anos em vários países.O Mining

Hub é a sede do WIM Brasil.

Para saber mais acesse: www.wimbrasil.org

Mining Hub

O Mining Hub foi fundado em 2019 e 

trata-se de uma iniciativa de inovação 

aberta, baseada na conexão entre 

mineradoras, fornecedores, startups, 

pesquisadores e investidores. 25

http://www.wimbrasil.rg


Obrigado.

Contato: ibram@ibram.org.br
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• CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos
o CTECT- Câmara Técnica de Educação, Ciência e tecnologia
o CTSB - Câmara Técnica de Segurança de Barragens

• CERH/PA - Conselho Estadual de Recursos Hídricos – Estado do Pará
• CERH/MG - Conselho Estadual de Recursos Hídricos – Estado de Minas Gerais 

o CTIL - Câmara Técnica de Instrumentos Legais
o CTIG - Câmara Técnica de instrumentos de Gestão
o GT CERH/COPAM -revisão da DN 01/2008 que trata de enquadramento de água

SISEMA - Sistema Estadual de Meio Ambiente - MG

• COPAM - Conselho Estadual de Política Ambiental
o CNR - Câmara Normativa Recursal
o CMI - Câmara de Atividades Minerárias

• APASUL RMBH - Conselho Consultivo da APASUL da Região Metropolitana de BH
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