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RESUMO 

 

O estado de Goiás tem na mineração uma fonte de arrecadação relevante e 

que faz parte de sua história de ocupação e formação das redes urbanas. A 

atividade mineral é administrada por critérios técnicos definidos pelo 

Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), sendo que o 

licenciamento ambiental é parte integrante dos mesmos. Com as exigências 

apontadas nas legislações ambientais, a exploração mineral formal tem se 

adaptado frente à necessidade de conservar/preservar o ambiente, 

considerando as condições geológicas e geográficas. Presente em diversas 

indústrias, o uso dos recursos minerais permite o desenvolvimento de produtos 

variados, movimentando o mercado financeiro e gerando emprego. A partir dos 

princípios de que a mineração é uma atividade de amplo impacto econômico, 

envolve problemas ambientais e que a mineração goiana necessita de 

pesquisas de caracterização mais aprofundadas, desenvolveu-se esta tese. 

Para avaliação dos diversos minérios, empregou-se uma metodologia em 

escala municipal, a partir daqueles com maior receita oriunda da compensação 

mineral decorrente da extração de minérios metálicos ou não metálicos mais 

rentáveis atualmente para Goiás, além da areia, considerando o período entre 

2010 e 2014. Os resultados obtidos demonstram que, no aspecto social, a 

diferença entre os principais municípios mineradores de Goiás não é relevante, 

apesar do aporte advindo da compensação mineral. Para os municípios 

produtores de areia, o impacto econômico é mínimo e há dificuldades em 

acompanhar a recuperação das áreas degradadas, pois o recurso não é 

suficiente para possibilitar ao gestor as ações de desenvolvimento local. 

 
Palavras-chave: Mineração, Goiás, Minerais Metálicos, Minerais Não metálicos, 

Areia 
 

  



ABSTRACT 

 

The state of Goiás (Brazil) has in the mining activity a relevant source of 

gathering funds and which is part of its history of occupation and formation of 

urban networks. The mining activity is administrated by technical criteria defined 

by the Brazilian Department of Mining Production (as known as DNPM), being 

environmental licensing a part that integrates them. With the pointed 

requirements on the environmental legislation, the formal mining exploration 

has adapted itself in front of the need of conserve/preserve the environment, 

considering the geological and geographical conditions. Present in several 

industries, the use of mineral resources allows the development of varied 

goods, moving finance market and creating jobs. From the principles that 

mining is an activity of wide economic impact, involves environmental problems 

and that the mining activity of the State of Goiás needs deep researches of 

characterization, we developed this thesis. The assessment of the several 

mineral was made by the employment of a methodology in municipal scale, 

from those with major revenue arising from the mineral compensation due to the 

extraction of metallic minerals or non metallic more profitable currently for 

Goiás, beyond the sand, considering the period between 2010 and 2014. The 

results show that, in the social aspect: the difference between the main mining 

municipalities of Goiás is not relevant, even with the contribution from the 

mineral compensation. For the municipalities producers of sand, the economic 

impact is minimum and there are difficulties in following the recuperation of 

degraded areas, because the resource is not enough to enable the manager the 

actions of local development. 

 

KeyWords: Mining, Goiás, Metalic minerals, Non-Metalic Minerals, Sand 
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INTRODUÇÃO 

No contexto brasileiro, o estado de Goiás ocupou, em 2016, a 11ª 

posição no ranking das exportações brasileiras (Goiás, 2016). A produção 

mineral é responsável por 20% do total das exportações, o que atesta a 

importância da mineração para a economia goiana. As investigações 

necessárias à descoberta e caracterização de um novo depósito mineral, assim 

como a lavra do minério e suas implicações ambientais, são atividades que 

fazem uso da geologia como ciência de base para otimizar o lucro e o 

descobrimento de minérios. 

A mineração segue critérios técnicos definidos na fase de pesquisa ou 

do licenciamento mineral, consistindo em etapas obrigatórias, previamente 

autorizadas pelo Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). A 

pesquisa mineral é finalizada com a aprovação do relatório final de pesquisa, 

de onde estarão contidas as informações relativas ao minério (qualidade, 

extensão e volume, método adequado de explotação, sistema de operação, 

vida útil da mina, os critérios de recuperação ambiental da área e os de 

fechamento da mina, quando de sua exaustão). A última etapa é a emissão do 

título de outorga da concessão de lavra. No caso dos minerais de emprego 

imediato na construção civil, o procedimento pode ser simplificado por meio do 

regime de licenciamento mineral, onde os trabalhos de pesquisa são mínimos e 

o conhecimento sobre a jazida é mínimo. O licenciamento ambiental é parte 

integrante tanto da concessão mineral quanto do licenciamento mineral. 

O método de produção envolve os aspectos técnicos, ambientais e 

socioeconômicos. A interação destes aspectos leva ao desenvolvimento do 

lugar, positiva ou negativamente. Estes sistemas são mais adequadamente 

compreendidos quando avaliados de acordo com o contexto histórico e 

econômico que os envolvem. Conforme descrevem Fernandes, Lima & Teixeira 

(2007, p.11), as minas têm grandes diferenciações entre si, decorrentes do 

tamanho, do tipo de lavra (seja a céu aberto ou subterrânea), do tipo de 

ocorrência mineral, da tecnologia mineral em uso (na extração do minério, no 

beneficiamento primário e na metalurgia extrativa), do porte empresarial do 
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empreendimento (megaprojeto, pequena ou média empresa, garimpo, ou 

cooperativa), da localização geográfica e das práticas exercidas sobre o meio 

ambiente.  

Nos últimos anos, os métodos de exploração das minas estão em 

adaptação frente à necessidade de conservar e preservar o ambiente (solos, 

água, fauna e flora), considerando as condições geológicas e geográficas. E 

devem, como lembra Enríquez (2008, p.2), contribuir para o crescimento 

econômico, colaborando para que não ocorra o empobrecimento social e a 

devastação dos recursos naturais. O uso dos recursos minerais está presente 

em diversas indústrias, como agricultura, construção civil, cerâmica, metalurgia 

e siderurgia, farmacêutica e cosmética, química, protética, tecnologia, dentre 

outras, permitindo o desenvolvimento de produtos variados. No caso da 

construção civil, o concreto é a base da maior parte das obras, fazendo com 

que o consumo de calcário, areia, argila e cascalho ocorra em grandes 

quantidades, em todo o globo.  

Ainda no Brasil Colonial, a ocupação do espaço via produção mineral se 

mostraria producente conforme os desejos da Coroa, e passados quatro 

séculos, responde por uma economia cuja atividade mineral ainda é parte 

inconteste da produção do país. Entretanto, mesmo a extração indiscriminada 

dos séculos anteriores, que possibilitou a efetiva ocupação do espaço e gerou 

riquezas para o país, também foi responsável pela origem e expansão de uma 

porção dos impactos socioambientais que afetam fragmentos da 

geodiversidade brasileira atualmente.  

A mineração esteve presente e testemunhou, de certo modo, a história 

econômica e social do estado de Goiás. Formou a primeira rede urbana, no 

período Colonial, e sustentou, com mais ênfase no início do século XX, a 

progressiva modernização da agricultura e da pecuária, além de estimular a 

construção civil. Na contemporaneidade, além dessas funções, a mineração 

constitui-se em um setor de relevância na economia interna e externa, o que se 

pode comprovar com os dados das exportações e das gerações de emprego. 

Essa evolução, no entanto, se deu à revelia de problemas ambientais, que se 

mostraram importantes à medida que passaram a interferir na qualidade 

ambiental e social das comunidades. No Brasil, a temática ambiental passou a 



3 

ser mais discutida e integrada às intervenções antrópicas, não apenas à 

mineração, a partir da década de 1970, com o movimento ambientalista. 

Essa tese parte de quatro princípios, que podem assim ser resumidos. 

a) A mineração é uma atividade de amplo impacto econômico, interferindo no 

município tanto na arrecadação da compensação pela extração mineral e de 

ICMS quanto pela geração de empregos diretos e indiretos. Esta relevância 

está diretamente relacionada ao tipo de minério extraído e sua valoração no 

mercado; 

b) A mineração envolve problemas ambientais que são inerentes à atividade, 

seja ela formal ou informal. Como toda atividade antrópica, seu 

desenvolvimento deve ser acompanhado por profissionais da área de modo 

a minimizar os impactos ambientais negativos, recuperando ou mitigando-os 

ao final de sua execução. A dificuldade relacionada à informalidade na 

mineração é o abandono da área, gerando passivo ambiental; 

c) A atividade mineral possui relação intrínseca com a agricultura e construção 

civil, possibilitando a formação das redes urbanas e viabilizando a 

modernização do estado.  

d) A mineração goiana, como atividade reconhecidamente relevante, merece 

pesquisas de caracterização mais aprofundadas. Praticamente de todos os 

municípios goianos se extrai algum minério e o conhecimento sobre eles, 

assim como dos impactos econômico, social e ambiental gerados são 

desconhecidos. 

O objetivo desta tese é interpretar a história da mineração goiana, desde 

a ocupação do espaço até o século XXI, apresentando, na contemporaneidade, 

aspectos relativos ao emprego e renda gerado, verticalizando a análise para a 

exploração de areia. De maneira geral, a cadeia produtiva mineral goiana visa 

a produção de diversos minerais: metálicos (principalmente cobre, ouro, níquel, 

cobalto e titânio) para usos diversos na indústria e de minerais não metálicos 

com emprego específico na agricultura (calcário, fosfato) e construção civil 

(calcário, brita e areia). Reconhecendo os diversos aspectos da cadeia da 

mineração, delineou-se a cadeia produtiva mineral da areia em Goiás, assim 
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como as perspectivas relativas à localização das jazidas, extração, utilização, 

comercialização, mão de obra e questões ambientais.  

A metodologia utilizada baseia-se na identificação dos minérios 

metálicos e não metálicos atualmente relevantes para a economia goiana, 

analisando o período entre 2010 e 2014. Para esses, buscou-se os dados 

sobre os municípios onde eles são extraídos, o valor comercializado, o volume 

explorado, as reservas minerais, o pagamento de compensação mineral e a 

mão de obra por setor. Por fim, avaliaram-se os diversos aspectos da areia 

como minério: utilização, métodos de extração e impactos econômicos, sociais 

e ambientais. 

De modo a avaliar diversos minérios, optou-se por realizá-la na escala 

municipal. Fazem parte do estudo os municípios com maior receita oriunda da 

compensação mineral decorrente da extração de areia e aqueles que 

produzem os minérios metálicos (cobre, níquel, ouro) ou não metálicos 

(amianto, nióbio, fosfato, calcário, brita) mais rentáveis atualmente para Goiás.  

A caracterização dos municípios se deu da interelação e a análise dos 

impactos econômicos e sociais. São utilizadas as variáveis: tributárias (receitas 

municipais, receitas advindas da mineração e ICMS do transporte de minério) e 

sobre emprego (estoque de emprego e valor de salário), além de dados sobre 

esses municípios (quantidade de habitantes, PIB per capita e indicadores 

sociais). Tais informações foram obtidas nos bancos de dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Mauro Borges de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) e do Departamento Nacional da 

Produção Mineral (DNPM).  

Esta tese está estruturada em três capítulos. O primeiro visa definir a 

natureza da mineração em Goiás, a partir da busca pelo ouro, como elemento 

de interiorização. A mineração seria a base para o desenvolvimento de Goiás e 

a atividade é demonstrada como uma indústria de base, componente 

importante para o desenvolvimento da agricultura e da construção civil. No 

segundo capítulo é apresentado o retrato da mineração goiana contemporânea, 

ponderando os principais minérios metálicos e não metálicos produzidos no 

estado, o potencial fiscal da atividade, o impacto fiscal e os aspectos de 

emprego e renda nos municípios que os extraem. O terceiro capítulo expõe a 
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atividade areeira em Goiás, desde seus aspectos gerais até os da extração e 

da produção mineral, com as quantidades negociadas e os municípios maiores 

consumidores, quantidade de empregos gerados, valores de impostos 

recolhidos, além dos municípios com maiores produções e arrecadações 

decorrentes deste minério em Goiás, levando à construção de uma cadeia 

produtiva mineral de areia a partir da extração legal. São apresentados os 

aspectos ambientais da extração, assim como a discussão sobre o futuro da 

extração de areia de rio e novos modos de extração.  
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CAPÍTULO I 

A NATUREZA DA MINERAÇÃO EM GOIÁS 

A mineração teve um papel decisivo para o Brasil porque possibilitou a efetiva 

ocupação do espaço pela Coroa portuguesa para além da costa atlântica brasileira, 

a despeito de tratar-se de uma conquista colonialista tanto de minérios quanto de 

nativos a serem escravizados. As formas dessa apropriação e seus resultados ainda 

são percebidos, como as áreas urbanas muito próximas aos rios, que originaram os 

problemas ambientais hídricos; as áreas rurais distribuídas de forma geralmente 

desiguais e pouco produtivas, tanto para agricultura quanto para pecuária; e o 

emprego de práticas de manejo da terra ineficazes, que aos poucos têm sido 

adaptadas às novas tecnologias, muitas das vezes focada apenas na monocultura.  

A ocupação do estado de Goiás não se deu de forma diferente. Inicialmente 

destinada à específica busca por ouro, pode-se dizer que a posse do espaço se 

mostra como consequência da extração mineral. A diversidade existente permitiu a 

fixação das comunidades e, com o passar do tempo, tornou-se a base para o 

desenvolvimento do estado de uma forma geral. A configuração desse processo, 

apresentada neste capítulo, demonstra que parte das atuais atividades econômicas 

goianas advém de seu processo de ocupação. 

I. 1. O OURO COMO ELEMENTO DE INTERIORIZAÇÃO 

A descoberta de minerais no Brasil inicia-se oficialmente, segundo Cornejo & 

Bartorelli (2010, p. 39), em 1550, com uma carta destinada ao Rei Dom João III, 

escrita por Felipe de Guilhem, dando notícia das riquezas. A partir daí iniciam os 

mitos e estabelecem as bases para as diversas entradas e bandeiras que vieram 

desde então. Os autores informam ainda que Pêro de Magalhães Gandavo foi um 

dos primeiros historiadores das riquezas naturais e descreveu, em 1576, a busca e a 

identificação de jazidas de ouro em Minas Gerais. Gabriel Soares de Sousa registrou 

em 1587, fatos relativos a achados de ouro e de esmeraldas, ametistas e granadas, 

cobre e ferro no sertão das Minas Gerais.  

Os bandeirantes paulistas foram os principais responsáveis pela descoberta 

do ouro no Brasil, inicialmente em Minas Gerais e, posteriormente, em Goiás e Mato 
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Grosso, principalmente. As viagens empreendidas nos caminhos dos Goyazes a 

partir de 1592, seja para capturar os nativos, seja para garimpagem e 

reconhecimento científico, demonstra o grande interesse por esse território. Das 

muitas incursões regulares (bandeiras) realizadas com o objetivo de explorar o 

centro do país, Artiaga (1951, p.59) conta dezessete delas até a entrada organizada 

por Anhanguera Filho, em 1722. Seu objetivo era a instalação de povoados, pois a 

presença de ouro havia sido confirmada há tempos. Em 1666, Francisco Ribeiro de 

Morais, Jerônimo Bueno e José Lara haviam conseguido “muitos troféus e material 

mineralógico que comprovaram a fama” do lugar. 

Palacín (2001, p. 14) analisa três razões para o extremo interesse pela região: 

1) a necessidade de encontrar um caminho por terra para substituir a via fluvial 

utilizada para Cuiabá, considerada longa e difícil; 2) a existência de uma teoria 

geológica que avaliava a ocorrência dos metais preciosos em grandes faixas 

paralelas ao Equador e que aumentariam em densidade do leste para o oeste, o tal 

Eldorado...; 3) o momento político desfavorável aos paulistas, com o 

desmembramento e o estabelecimento da Capitania de Minas Gerais. A estes 

fatores, agrega-se ainda o fato relatado por Artiaga (1951), de que Portugal tinha 

interesse em ultrapassar os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. 

A extração de ouro não era uma atividade particular desta época. Palacín 

(2001, p.37) informa que na década de 1730 eram conhecidos e monitorados os 

chamados “rios proibidos”: Claro e Pilões, que supostamente eram diamantíferos. 

Como Portugal insistia em manter os diamantes longe dos aventureiros, iniciou-se 

uma organização paralela, contrabandeando as pedras preciosas, juntamente com o 

ouro. Os caminhos do contrabando eram muitos e, com a enormidade de território, a 

efetividade das leis e do monitoramento era baixa. Mesmo com o “fechamento” das 

vias não oficiais e a proibição da abertura de novos caminhos e picadas, instituídas 

por uma lei de 1773 (PALACÍN, 2001, p.51), os resultados nunca foram satisfatórios. 

A exploração autorizada destas áreas ocorreu desde 1800, sem muito resultado. 

Artiaga (1947) descreve a busca, creditando o fracasso ao sistema colonial de 

arrecadação de impostos e acrescenta que foram extraídos em Goiás, entre 1727 e 

1940, 1.500 quilos de diamante. 

Eschwege (1979 b, p.109) apresenta em seu livro, publicado originalmente 

em 1833, diversas áreas de mineração conhecidas em Minas Gerais, de topázio, 

berilo, safira e, ainda, uma de ametista em Goiás, apresentando inclusive valores de 
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negociação. Ainda eram extraídos, entre o final do século XVII e o início do século 

XVIII, os seguintes bens minerais: salitre, sal de cozinha, águas minerais, carvão, 

enxofre nativo, chumbo, cobre, estanho, mercúrio, platina, cobalto, manganês, 

bismuto e ferro. Este último teria sua extração iniciada em São Paulo, segundo o 

autor, aproximadamente em 1590, e em Minas Gerais por volta de 1810. 

Artiaga (1947) detalha a identificação de jazidas de prata, associadas ao 

chumbo, por bandeirantes nas proximidades de Ouro Fino, e o abandono destas 

minas em decorrência dos impostos altos e ainda a existência de jazidas de 

mercúrio que seriam conhecidas desde a época da Guerra do Paraguai.  

A confirmação da descoberta de ouro gerou uma acorrida pelos espaços e 

também por participar do processo de “enriquecimento”. A princípio, os aventureiros 

em busca de ouro que vieram para Goiás não tinham qualquer interesse em se fixar, 

diferentemente dos que ocuparam o território mineiro, provavelmente pela 

proximidade com os “centros” da Colônia. A formação dos arraiais goianos 

desconsiderou fatores geográficos e climatológicos e acabou por “estabelecer” os 

critérios para o surgimento dos novos arraiais, conforme explicita Palacín (2001, 

p.27), da seguinte forma: “Há ouro e água, isto basta”. Bertran (2010, p.5) associa 

quatro fatores que viabilizam a extração aurífera no século XVIII: geologia (apesar 

do conhecimento empírico dos aventureiros), relevo, clima e técnica. 

Semelhante ao que ocorre nos dias de hoje, o garimpo “surge” e os 

aventureiros se acumulam de qualquer forma. Exemplo recente é o garimpo de ouro 

da Serra da Borda em Mato Grosso, próximo à cidade de Pontes e Lacerda, para 

onde, no mês de novembro de 2015, acorreram aproximadamente 5.000 pessoas de 

todas as faixas etárias. No século XVIII, “assim que se descobria uma boa 

ocorrência, ninguém mais respeitava a propriedade alheia” (ESCHWEGE, 1979 a, 

p.56). Não havia metodologia para a extração aurífera. 

[...] nos depósitos aluvionares ou nas rochas friáveis, abre ele uma cata, 
que consiste apenas num pequeno poço, até que atinge o depósito aurífero. 
Tira, então, um carumbé cheio de cascalho ou de terra na formação aurífera 
– prática esta que denomina tirar uma pinta – e lava o material em uma 
bateia. Se fica ouro no fundo desta, em quantidade apreciável, diz que a 
pinta é boa. Calcula então a pinta e diz: pinta cinco réis, dez réis ou um 
vintém, etc. Se é superior a um vintém, chama-a de pinta rica; abaixo de 
cinco réis pinta pobre, dizendo, neste caso, sem nenhuma estimativa: está 
mostrando, tem algumas faíscas (ESCHWEGE, 1979a, p.178). 

Em rochas ou em veios, o procedimento também era igualmente empírico e, 

com a dificuldade de sua execução, os esforços eram proporcionalmente maiores. À 
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medida que as áreas foram sendo “lavadas”, aumentava a incerteza de encontrar 

um local ainda não lavrado, o que levou a empreitadas inúteis, à maior da 

degradação do rio e à dispersão dos faiscadores. 

As lavras em Goiás eram, em sua maioria, a céu aberto. Isto ocorreu como 

resultado dos ricos depósitos em cascalho e também pelo baixo conhecimento 

técnico na extração mineral, e ainda pela falta de organização dos aventureiros, que 

praticamente exploravam garimpos e não minas, conforme relato de Calógeras 

(1938). Eschwege (1979b, p. 418) conta ainda que parte dos aventureiros nas 

antigas minas de São Paulo migrou para as recém-descobertas áreas de Minas 

Gerais, Mato Grosso e Goiás, e que outra parte passou a investir na agricultura em 

vilas próximas ao litoral, por considerá-la uma atividade mais rentável. 

Eschwege (1979 b) era crítico do processo de extração aurífera ocorrido no 

Brasil, desde as ações do faiscador, à falta de técnica com a qual a mesma ocorreu, 

passando pela forma como o governo lidava com a distribuição das áreas aos 

mineiros e elaborava as leis que regulamentavam a mineração. Sobre a falta de 

técnica adequada para a extração do ouro, relata que “o ouro não se esgotou, e sim 

a técnica” (p. 156). Isto porque teria sido extraído apenas o ouro da superfície, por 

ser mais fácil, permanecendo intactos os veios e depósitos principais. Para Bertran 

(2010, p.4), “milhares de anos geológicos de aluviões auríferos estiveram ao alcance 

dos primeiros garimpeiros das minas brasileiras, nos cascalhos virgens dos rios”. 

Inicialmente os aventureiros se valiam de pratos de estanho para realizar a 

“catação” dos grãos de ouro. Com o emprego do trabalho africano escravo na 

mineração surgiu certo aperfeiçoamento no processo, com a introdução da bateia e 

das lavagens em canoas num plano inclinado e ainda sobre o couro de boi, como 

acredita Eschwege (1979 a, p.181). Os negros mina são os africanos escravizados 

que detinham conhecimento de técnicas de mineração (oficiais de ferreiro e ourives) 

e metalúrgicas, sendo considerados mão de obra “especializada”, além de serem 

forçados ao trabalho de maneira geral. Em Goiás, sua chegada registrou-se a partir 

de 1752, conforme expõe Loiola (2008, p.46). Tal fato é explicado por Paiva (2002, 

p.188) como um know how mineralógico e metalúrgico e ainda pelo fato de que os 

testamentos e inventários relacionavam a presença dos negros mina nas localidades 

voltadas à mineração. Naquelas regiões voltadas à agropecuária, as origens dos 

escravos eram Angola, Benguela e Congo. O autor denota ainda que o 

conhecimento e as técnicas trazidas pelos escravos foram, na verdade, mesclados 
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aos dos aventureiros portugueses, construindo no Brasil novas formas de extrair 

ouro e pedras preciosas, entre outros saberes. 

Auguste de Saint Hilaire (1937, p.317) classificou as lavras em mineração de 

morro (realizada em jazidas onde o ouro ainda encontra-se na rocha) e mineração 

de cascalho (aquelas encontradas em aluviões ou depositadas entre seixos e areia). 

Afirmando que em 1819, nas lavras goianas, não havia exploração de nenhuma 

mina a céu aberto ou galerias. Apenas conheciam a exploração do leito dos rios ou 

de suas margens, em veios de rio, e a dos terrenos em declive, que se estendiam da 

base das montanhas para os cursos d'água (lavras de grupiara). Acrescenta que, a 

seu ver, não poderiam proceder de outro modo. 

A mineração de cascalho, descrita por Palacín (2001, p.64), poderia ser 

realizada em rios, tabuleiros ou nas encostas (grupiaras). Nos três métodos, após a 

retirada do cascalho, a apuração do ouro era na bateia. A diferença entre eles está 

na maneira de se lavar o cascalho: retirando-o do rio, desviando a corrente, fazendo 

barragens ou por meio de “catas”, no caso dos tabuleiros; no caso das grupiaras, 

desviando canais de água de seu curso original. Todos estes métodos, apesar de 

hoje serem rudimentares e de baixa rentabilidade, ainda são empregados por serem 

de baixo custo e valerem-se de pouco maquinário, porém trazem alterações 

complexas aos ambientes natural e hídrico.  

A estes métodos, acrescenta-se o “talho aberto” descrito por Palacín (2001, 

p.64) ou a lavagem em canoas terminadas em plano inclinado descrita por 

Eschwege (1979a, p. 182). Essa última mencionada anteriormente como sendo uma 

técnica híbrida desenvolvida pelos escravos e que pode ter sido empregada 

associada aos métodos já descritos, em decorrência da similaridade de ambientes e 

da simplicidade de sua construção.  

Quanto à mineração de morro, apesar de pouco praticada em Goiás, há relatos 

de Saint Hilaire e Dr. Pohl, ressaltando-as em Cocais, Cavalcante e Pilar. Os 

motivos para o pequeno interesse neste tipo de mineração eram, provavelmente, a 

grande quantidade do minério na superfície, a necessidade de britar e pulverizar as 

rochas em busca do ouro com uso de uma bigorna (processo lento e exaustivo que 

desgastava os escravos), antes de serem lavadas e bateadas. O tipo do aventureiro 

temporariamente instalado na região (nômade, “pequeno investidor”, com poucos 

recursos) e a dificuldade em operar cortes nas montanhas são outras ações 

necessárias para a abertura de galerias subterrâneas. 
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Após a estocagem e lavagem/apuração do ouro nas bateias, ocorre a 

amalgamação. Eschwege (1979a, p. 189) a expõe com uso do mercúrio nas 

explorações onde a apuração com a bateia é difícil, por ser de granulometria muito 

fina. A contaminação das águas e do solo por mercúrio é contada por Bertran (2010) 

em sua tese de que, juntamente com o excesso de fogo usado para “abrir o sertão”, 

inviabilizou a caça, pesca e coleta indígena, responsável por sua rendição. 

Com o envio do ouro “oficial” para as casas de fundição, parte do ouro era 

enviado à Portugal e outra parte era negociada com a Índia e Inglaterra. Eschwege 

(1979 a, p. 203) estima, com a arrecadação do Quinto entre 1720 e 1730, que Goiás 

tenha produzido 9.212 arrobas (aproximadamente 135.416 quilos). Acredita-se que 

até 1820, as províncias de Cuiabá e Goiás tinham produzido 190.000 quilos. O ouro 

exportado por contrabando, entre 1600 e 1820, teria sido de aproximadamente 

10.531 arrobas (aproximadamente 154.805 quilos). É importante ressaltar que as 

quantidades produzidas não são unanimidade entre os autores.  

Segundo Cornejo & Bartorelli (2010, p. 143), entre 1730 e 1799, calculou-se a 

produção de ouro nas minas de Chapada de Ouro Fino, Barra, Santa Cruz, 

Natividade e Pilar em mais de 159 toneladas. Os historiadores não chegam a um 

consenso sobre quantidades e tampouco valores de venda, o que impede o 

estabelecimento das quantias. Neste trabalho optou-se por usar os dados de 

Eschwege por serem os conseguidos por ele juntamente às casas de fundição à 

época da publicação de seu livro, no século XIX. Esta dificuldade é encontrada 

também ao estabelecer o tamanho da população de brancos e de escravos. 

O estado de Goiás possui diversos exemplos de garimpos que se tornaram 

arraiais e depois cidades. Praticamente todas as cidades históricas goianas 

seguiram este caminho: Cidade de Goiás (Vila Boa), Pirenópolis (Meia Ponte), 

Luziânia (Santa Luzia), Natividade, Pilar, Crixás, Monte Alegre de Goiás (Morro do 

Chapéu), dentre muitas outras (Figura 1). Entretanto, poucas cresceram ao longo 

destes dois séculos e a maior parte delas apresenta atualmente uma economia 

pouco desenvolvida. 
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Figura 1 - Capitania de Goiás em 1808. 

 

Fonte: Elaboração da autora  
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O fato de terem se formado nas localidades onde o ouro era encontrado, fez 

com que os arraiais ficassem dispersos na província, dependentes da localização do 

metal. A conexão entre eles ocorria por caminhos entre as fazendas. Loiola (2008, 

p.33) destaca que a via preferencial, apesar de ilegal, para transferir os escravos 

recém-chegados da África nos portos baianos às minas goianas era o denominado 

“Caminho do Sertão” (do atual estado da Bahia até Goiás), por apresentar clima 

ameno e diversas fazendas de gado que serviam de pouso. O caminho indicado 

pelas autoridades era o “Caminho Novo”, que saía de São Paulo e Rio de Janeiro, 

cruzando a úmida e arriscada Mata Atlântica. Desta forma, a Capitania era cortada 

por diversos caminhos, permitindo o escoamento da produção (ouro e produtos 

alimentícios) e também o contrabando. 

Nesta época, não havia qualquer interesse em tomar uma região do interior 

visando torná-la próspera. Após a identificação do ouro e da instalação das áreas de 

extração, a construção de abrigos mostrou-se importante. Essa nova condição 

trouxe consigo dificuldades aos desbravadores. A arquitetura característica das 

casas rurais paulistas, construídas com taipa de pilão, técnica de construção 

adaptada a terrenos planos, não pôde ser utilizada nas áreas recém-descobertas 

devido à topografia. A solução veio com interferências portuguesas e adoção de 

técnicas adaptadas à região (clima, topografia, materiais existentes), produzindo 

uma arquitetura com características próprias e mais adequadas às exigências da 

província a ser ocupada (COELHO, 2007, p. 14). Dentre estas técnicas estão 

estruturas como gaiolas de madeira e taipa de mão (pau a pique) e adobe para as 

paredes apenas como vedação. 

A diferença observada entre a população e as organizações dos núcleos 

urbanos e construções edificadas em Minas Gerais e em Goiás/ Mato Grosso são 

atribuídas por Coelho (2007, p.61) à grande distância destes últimos dos centros da 

Colônia e à falta de preocupação estética dos aventureiros. Etzel (1984, p. 195) 

adiciona a carência de provimentos, principalmente a dificuldade em acessar os 

itens alimentícios e assistência. Sua conclusão é de que a formação da população 

por aventureiros com maiores limitações culturais e mais rudes, e ainda a fugitivos 

da justiça e extraviadores de ouro, trouxeram modos, ações e uma arquitetura de 

simplicidade exagerada em projeto e em técnica. 

Proporcionalmente a estas intervenções estão os “vestígios” da mineração, 

como propõe Palacín (2001, p.31), que moldavam o espaço com escavações, 
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remoções de terra e desvio das águas. Esta ação corrobora o posicionamento 

aventureiro dos “desbravadores” que, visando apenas o enriquecimento rápido, 

tinham postura instável e eram pouco avessos à efetiva ocupação do espaço, 

evitando criar raízes. E assim, desmataram grandes áreas, exploraram grandes 

regiões e, em parte, “inutilizaram definitivamente o que deveria ser um legado para 

várias gerações”, conforme descrito na Carta da Câmara de Mariana ao Visconde de 

Barbacena. Eschwege (1979 b) registrou a ocorrência de assoreamentos associados 

à busca por aluviões auríferos mais profundos. 

Para Bertran (2010, p.6), o povoamento desmedido teria sido responsável por 

tal devastação. Este evento, juntamente com a gradativa queda na produção de 

ouro, provavelmente decorrente do aprofundamento das catas, justifica o autor, teria 

sido responsável pela queda na compra de escravos voltados à mineração e ao 

aumento no investimento na agropecuária, tornando a economia da região voltada à 

autossubsistência, distante da perspectiva de decadência anotada pelos europeus. 

Coelho (2007, p.84) expõe que o “despovoamento” de Goiás inicia-se à 

medida que o auge da mineração se encerra, por volta do início do século XIX. Esta 

fixação instável é decorrente, segundo o autor, da maneira como a economia 

mineradora se instalou, não focada no estabelecimento da agropecuária, da 

construção de riquezas sólidas e consequentemente no baixo interesse de parte da 

população em ocupar de forma permanente a região. Conforme ressalta Palacín 

(2001), a fugacidade de seu momento de prosperidade não deu tempo à 

sedimentação de uma verdadeira cultura em nenhum dos campos. 

Funes (1986, p.28) pondera quatro condicionantes importantes para a 

diminuição da renda decorrente da mineração em Goiás durante o período colonial: 

a mineração deixou de ser produtiva em função da utilização de técnicas 

rudimentares; da falta de braços para o trabalho; da insuficiência de capital; e da 

carência de empenho das autoridades dedicadas à arrecadação do quinto. 

Agrega-se ainda o fato analisado tanto por Palacín (2001) quanto por Coelho 

(2007, p.88) sobre algumas das últimas tentativas de exploração em Anicuns, na 

década de 1820, e em Ipameri, com a exploração de ouro e diamantes nos rios 

Corumbá, Veríssimo e Braço, apresentados na Câmara Municipal de Vila Boa 

apenas em 1881, quase um século depois: o caráter individualista do mineiro que 

buscava enriquecimento rápido sem investimentos adequados e falta de tendência 

em formar associações duradouras. 
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À rentabilidade da agricultura, descrita por Calógeras (1938), tem-se a 

informação disponibilizada por Eschwege (1979b, p.156) de que os mineiros  

[...] abandonaram a profissão, casas e bens à procura de outras regiões 
onde pudessem experimentar a agricultura e a criação de gado, pois a 
maior parte das terras auríferas, por falta de matas, é estéril, segundo se 
pensa no país. 

É importante notar que a maior parte do universo conhecido por Eschwege 

pertence ao atual estado de Minas Gerais. A descrição acima diz respeito à região 

do entorno de Vila Rica, atual Ouro Preto, de onde se veriam, conforme o autor, 

“somente casas miseráveis e em ruínas, e mesmo ruas inteiras, que atestam uma 

prosperidade e uma população que não existem mais”. O mesmo ocorreu nas minas 

localizadas em seu entorno, explicitando a pobreza e o abandono generalizado dos 

“serviços” de mineração no início do século XVIII. Funes (1986, p.78) também se 

refere uma crise econômica em Minas Gerais no início do século XIX. 

Bertran (2010, p.2) acredita que o declínio da mineração foi gradativo ao longo 

da segunda metade do século XVIII e este modelo nunca cessou, pois ainda hoje se 

encontram faiscadores. A queda na quantidade de ouro extraído fez com que a 

mineração se concentrasse naqueles que tivessem mais recursos e ao restante da 

população coube “afazendar-se” ou então passar à condição de 

faiscadores/garimpeiros paupérrimos e sem escravos. Funes (1986, p.107) 

esclarece que a crise econômica provocou a passagem da economia goiana da 

mineração para a produção agropecuária de pouco excedente e que isto gerou uma 

série de alterações na Província, como a reestruturação fundiária, alterações na 

produção agrícola e pecuária, e também na população, com a diminuição no 

quantitativo de escravos. 

A produção nas fazendas sempre existiu, posto que a alimentação, 

obviamente, é um item de primeira necessidade. Entretanto, a produção da 

província, tanto de agricultura quanto pecuária, naquela época era voltada para 

consumo interno e não estimulada pelo governo, focado exclusivamente na extração 

mineral. A crise na mineração atingiu também os agricultores, que perderam 

mercado, posto que os mineradores não poderiam mais pagar pelas mercadorias. 

Essa dificuldade obrigou o governo a mobilizar-se em prol da agricultura, mesmo 

que despendendo muito tempo e recursos, exigindo a comercialização com o Pará. 

As atuações governamentais foram insatisfatórias e não conseguiram dinamizar a 

agropecuária e, desta forma, coube aos “roceiros” resistir como podiam. 
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Teixeira Neto (2006) avalia que o peso da administração colonial, o rigor das 

leis e impostos que recaíam sobre a população, principalmente a cobrança dos 

dízimos. Não instigavam qualquer iniciativa relacionada com a produção do campo e 

que, assim como hoje, são desestimulantes para os pequenos produtores. O mesmo 

autor ressalta ainda que a distribuição das terras não se realizou de modo a 

promover pequenas propriedades camponesas e sim oligarquias em latifúndios, o 

que possibilitou, posteriormente, a geração de movimentos camponeses revoltosos, 

como o de Trombas e Formoso, ocorrido em Goiás entre os anos de 1950 e 1957. 

Bertran (2010, p.10) descreve que em 1783 eram conhecidos 141 engenhos 

em Goiás. Destes, 96 eram destinados à cana de açúcar e 45 para mandioca e 

milho, com expressivos quantitativos de escravos. Registrou-se ainda a produção de 

algodão, tabaco, além do gado, porcos e galinhas. Funes (1986, p. 70) relaciona 249 

engenhos e 3.578 lavouras para o ano de 1825. O interesse na aquisição de 

escravos diminuiu, reduzindo seu quantitativo, pois aqueles que vieram dos 

garimpos foram desviados à agropecuária graças à baixa produtividade mineral. 

A migração de paulistas e mineiros para as regiões Sul e Sudoeste de Goiás a 

partir da década de 1830, como propõe Funes (1986, p.77), se mostrou importante 

para a economia goiana, porém insuficiente para torná-la competitiva. Ao longo do 

Vão do Paranã havia uma bem adaptada pecuária, como narra Bertran (2010), que 

estabelecia negócios com os estados da Bahia e Pará, devido sua proximidade, mas 

que também não produzia o suficiente para além de sua subsistência.  

Os políticos da província buscavam culpados, porém as análises eram parciais. 

O documento lido no ato de instalação da Assembleia Legislativa Provincial em 01 

de junho de 1835, pelo coronel José Rodrigues Jardim, declara que pelo menos 

parte do problema era conhecido: 

[...] A mineraçaõ, que em outros tempos atrahio das diferentes Provincias 
povoadores para Goyaz, se acha em abandono. Naõ he a extincçaõ das 
minas, que tem feito quase desapparecer o ouro nesta Provincia; os morros, 
suas verdadeiras matrises se achaõ intactos, os Rios caudalosos onde deve 
estar depositado o ouro que por seculos para elle tem corrido, ainda naõ 
forao apartados do seo leito, algumas amostras da sua riquesa apenas tem 
dado o Rio Maranhaõ. Os leitos de pequenos regatos, e algumas goapiaras 
saõ os terrenos de onde se extrahio o immenso ouro que de Goyaz foi 
exportado: a falta de conhecimentos mineralógicos e hydraulicos, e a 
diminuiçaõ de braços empregados neste trabalho (pois que só os Africanos 
nelle se empregaraõ) e a rápida exportaçaõ deste estimado metal saõ as 
causas de se naõ verem já as borraxas cheias de ouro, em outro tempo tão 
vulgares: mas naõ constituindo a mineraçaõ a verdadeira riquesa de hum 
Paiz passemos a lavoura, creaçaõ e commercio... (Goyaz, 1835). 



17 

Havia pouca ou nenhuma pesquisa mineral no Brasil do século XVIII. 

O mineiro só a faz quando não está convencido por experiência própria, 
pelo acaso ou pelos trabalhos anteriormente realizados, da riqueza 
existente no local. Esses trabalhos de pesquisa, porém, são muito 
superficiais e raramente conduzem a um resultado feliz, pois o mineiro 
geralmente não tem recursos necessários para gastar dinheiro e perder 
tempo com os mesmos. Se acontece de possuir recursos, falta-lhe, em 
compensação, paciência para realizar serviços que não produzem ouro logo 
nos primeiro oito dias. Se farejou, porém, a existência do metal, trabalha 
com as melhores esperanças, procura os vestígios com grande obstinação, 
e nada o detém, até que não raro, se arruína e é obrigado a parar 
(Eschwege, 1979 a, p.178). 

Essa condição permitiu que diversas catas fossem iniciadas e logo 

abandonadas, devastando grandes áreas e contribuindo para levar diversos 

aventureiros à ruína. Além das condições insatisfatórias de conhecimento sobre os 

aspectos minerais, Eschwege (1979b) acreditava serem inadequados os serviços 

realizados por terceiros e não por empresas (independentes de serem nacionais ou 

não, apesar do autor ter preferência por empresas internacionais, com maior 

conhecimento das técnicas de extração à época) e ainda via como inoportunas as 

leis minerais deste período histórico. 

Segundo Almeida (1999), no primeiro período da Colônia, nos anos 1530, 

Portugal detinha todos os domínios sobre os recursos minerais, a exploração era 

controlada e, desta forma, os minerais pertenciam à Coroa Portuguesa. Em seguida 

foram instituídas as Cartas Régias de Doação, que transferiam os direitos de 

exploração dos bens. Ao Estado Português cabia o Quinto e os direitos minerais, 

que eram imprescritíveis. Em 1618, Portugal estendeu o direito sobre as minas aos 

estrangeiros por meio das “Datas Minerais”, que permitiam a transferência da mina 

para o proprietário particular. Com as descobertas de grandes quantidades de ouro 

e diamantes em Minas Gerais e depois em Goiás e Cuiabá, a Colônia recuou e 

estabeleceu um regime contratual entre o explorador e a Coroa (proprietária das 

minas), principalmente para exploração de diamantes. A partir da Independência do 

Brasil, o sistema passou a estabelecer um regime de acessão, principalmente com a 

Constituição de 1891, em que a propriedade do solo “[...] abrange a do que lhe está 

superior e inferior em toda a altura e em toda a profundidade úteis ao seu exercício 

[...]”. De acordo com Almeida (1999, p.35), este conceito de propriedade plena, 

associada às condições brasileiras do período, fez com que a maior parte dos 

proprietários tivesse mais interesse na agropecuária, sentindo-se atraídos pela 

mineração apenas quando ocorriam descobertas de ouro e diamante. 
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Eschwege (1979 b, p.275) confiava que “a causa da decadência da mineração 

teria sido propriamente a legislação defeituosa”. Isto devido à falta de técnica e 

experiência tanto dos aventureiros quanto dos juristas que, sem propor medidas 

adequadas, permitiram abusos. O autor narra que os guardas-mores (responsáveis 

pela repartição dos terrenos auríferos) distribuíam grandes extensões de terra a 

quem não dispunha de meios para explorá-la, repartiam água a quem não precisava 

e exigiam pagamento daqueles que recolhiam água das chuvas em tanques. Cabia 

a este funcionário ainda nomear os guardas-mores provinciais e, segundo o autor, 

tal fato se dava àquele que lhe desse maior remuneração, “[...] sem atenção à 

capacidade e ao caráter dos nomeados”. 

Outro fator que merece ser levado em consideração é a concessão de um 

privilégio denominado “trindade”, que isentava os mineiros possuidores de trinta ou 

mais escravos de toda penhora de dívidas. Isto fez, segundo Eschwege, com que os 

proprietários descuidassem de seu negócio e acumulassem dívidas até que não 

houvesse mais quem lhes fiasse. Sem crédito não podiam mais adquirir escravos, o 

que os levou à ruína. Eschwege (1979 b, p. 275) diz que “esse privilégio era 

interpretado de várias maneiras, mesmo entre os funcionários e os juristas, conforme 

se vê nas sentenças proferidas, que se encontram nos arquivos judiciários”. 

As causas jurídicas estudadas pelo autor, durante o século XVIII, também 

propiciaram prejuízos, pois os embargos de todos os serviços duravam todo o tempo 

da demanda. A partilha de escravos e lavras ocorridas por falecimento do chefe da 

família obrigava os herdeiros a repartirem o quinhão e os explorar por conta própria, 

o que comprometia o sucesso. Desta forma, a suposta decadência da mineração 

ocorrida no início dos anos 1800 não constitui um fato isolado e característico da 

“brutalidade” daqueles que ocupavam Goiás e assim se mantém por longo período.  

A partir da Constituição de 1934, instaura-se o regime de concessão, sendo 

que ao Estado cabia a propriedade sobre o subsolo e, consequentemente, aos 

minerais e, ao proprietário das terras, cabia a superfície. Este fato é acatado pelos 

juristas como um importante fator para a retomada do desenvolvimento no setor 

minerário. Datam deste mesmo ano o Código de Minas e a criação do Departamento 

Nacional da Produção Mineral (DNPM), responsável pela liberação das autorizações 

e concessões para a lavra. Desde então, conforme esclarece Almeida (1999), as 

constituições seguintes tiveram como preocupação, estabelecer regras que 

disciplinassem a atividade minerária e ainda os aspectos da faiscação e 
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garimpagem, até a atual Carta Magna, promulgada em 1988, que estabeleceu a 

obrigatoriedade daquele que explora os recursos minerais de recuperar o ambiente 

degradado. Apesar de a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) 

(BRASIL, 2016) já exigir anteriormente tal controle. 

Conhecendo o histórico brasileiro de extração dos recursos minerais não 

renováveis, são mais de duzentos anos de exploração sem preocupação com a 

extração mineral consciente. Principalmente se avaliarmos o minério como um bem 

ambiental que é, houve um despropósito na falta de regulação, controle e 

planejamento do aproveitamento dos minerais brasileiros. 

I.2. OS MINERAIS DA AGRICULTURA 

A produção agrícola de grandes quantidades, mais comum desde a 

Revolução Verde, e massificada por financiamentos estaduais de projetos de 

desenvolvimento, vale-se bastante de defensivos agrícolas. Em sua maioria são 

produtos químicos agressivos ao ambiente de forma geral, e ainda de fertilizantes 

orgânicos e inorgânicos. Sua principal função é fornecer nutrientes às plantas, e 

também de aditivos do solo de origem inorgânica, que atuam como corretivos ou 

condicionadores na preparação de solos que careçam de tratamento especial, 

visando aperfeiçoar a ação microbiótica ou modificar o pH do solo.  

Esta divisão de produtos visa o aumento de produtividade e, portanto 

observa-se que a agricultura, de maneira geral, se vale do ambiente de forma 

integral (ar, água, solo e subsolo) para produzir. E, assim como a mineração, é 

realizada desde muito cedo pelas sociedades humanas. Daí a importância da 

discussão ambiental relativa ao uso qualitativo e quantitativo destes recursos. 

Entre 1970 e 1985, houve aumento, de maneira geral, no uso de aditivos 

agrícolas (adubação química, orgânica, defensivos agrícolas e calcário) em Goiás. 

Para o calcário, a quantidade de propriedades que passou a usá-lo em suas 

atividades passou de 471, em 1970, para 7.094 em 1985, de acordo com os Censos 

Agropecuários de Goiás (1970, 1975, 1980 e 1985) (Figura 2). Neste período, a 

utilização de calcário ocorreu principalmente nas propriedades com áreas de lavoura 

entre 100 e 1000 hectares, voltadas à agricultura e pecuária. Caracterizava-se como 

uma atividade realizada com maior frequência naquelas terras cuja área total era de 

10 a 1000 hectares. Sua utilização era mais comum nas áreas goianas destinadas 
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ao cultivo, como as regiões Sudoeste, Vale do Rio dos Bois, Meia Ponte, Pires do 

Rio, Catalão e Quirinópolis. 

Figura 2 – Emprego de calcário por propriedades goianas, de acordo com sua destinação. 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir dos Censos Agropecuários de Goiás (1970, 1975, 1980, 1985). 

Mais especificamente sobre os solos e subsolos, os fertilizantes de fontes 

naturais inorgânicas são basicamente elementos químicos reconhecidos como 

nutrientes primários (NPK1) e secundários (Ca, Mg, S2), enquanto os micronutrientes 

(Cl, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co3) têm fontes diversas, como ressalta Rezende (2001). 

A Tabela 1 apresenta a utilização como aditivos de solos de cada rocha ou mineral. 

Tabela 1 – Uso agrícola dos aditivos de solos. 

Produto Mineral Efeito 

Calcário agrícola, dolomita, cal, cal hidratada Aumenta o pH (calagem) 

Turfa, gipsita, enxofre Reduz o pH 

Gipsita, perlita Aumenta a percolação 

Calcário, dolomita, cal, cal hidratada, turfa, 
enxofre, bentonita, zeólita 

Aumenta a disponibilidade de fertilizante 

Turfa Aumenta o conteúdo de ácidos orgânicos 

Calcário, dolomita, cal, cal hidratada, gipsita, 
turfa, vermiculita, perlita, bentonita, zeólita 

Melhora o trabalhabilidade do solo 

Calcário, dolomita, cal, cal hidratada Aumenta a estabilidade 

Turfa, perlita, vermiculita, zeólita, bentonita Retém umidade 

Fonte: Rezende, 2001. 

Neste contexto, se percebe a prevalência do uso de calcário em vários 

processos, além da tradicional calagem, visando suprir a deficiência de magnésio 

                                            
1
 N = nitrogênio; P = fósforo; K = potássio 

2
 Ca = cálcio; Mg = magnésio; S = enxofre 

3
 Cl= cloro; B = boro; Cu = cobre; Fe = ferro; Mn = manganês; Mo = molibdênio; Zn = zinco; Co = cobalto. 
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dos solos do Cerrado, assim como de diversas outras rochas e minerais com 

objetivos semelhantes. Isso confirma a importância da mineração junto à agricultura. 

Recentemente, o uso de rochagem (pó de rocha cuja função é melhorar as 

propriedades físicas e químicas do solo) tem aumentado. Com a inserção da 

EMBRAPA no desenvolvimento e pesquisa desse produto, essa complementação 

aumenta a importância da mineração no contexto agrícola. 

I.2.1. Primórdios da mineração para agricultura 

Em Goiás, durante o período colonial, a mineração era a questão econômica 

mais importante enquanto outras atividades econômicas eram inibidas. De acordo 

com Salles (1971), em 13 de junho de 1732, o Bando4 publicado por Bartolomeu 

Bueno da Silva, em cumprimento de ordens do Capitão General Antônio da Silva 

Caldeira Pimentel, determinou a proibição do plantio de cana de açúcar, engenhos e 

destilações de aguardente. Um Alvará, emitido em 1785, proibia a instalação de 

fábricas e manufaturas nas regiões de grandes lavouras e mineração. Funes (1986) 

justifica esta preocupação apreciando que a tentativa de desenvolvimento de outra 

atividade econômica representaria rendimentos menos vantajosos para o erário 

público e para os cofres da Coroa Portuguesa. Nesse período, a agropecuária era 

destinada ao abastecimento da população mineradora e existiam fazendas de gado, 

plantações e até mesmo engenhos para a produção de rapadura e cachaça.  

O mesmo autor afirma que 1775 seria o último ano em que houve sobra nos 

rendimentos da capitania face às despesas. Os habitantes dos antigos centros 

mineradores iniciaram então um período de diminuição de produção e dificuldades 

financeiras, o que fragilizou o comércio. Diversas tentativas com atividades 

manufatureiras foram realizadas, como fábrica de fiação e tecelagem, além de 

curtumes e dos teares domésticos, porém sem retorno financeiro importante. 

O processo de “declínio da mineração” ocorreu em um espaço de 50 anos, 

pelo menos. Coelho (2007) afirma que com o declínio da mineração não houve, por 

parte dos habitantes, a preocupação em tornar a agricultura mais efetiva e rentável. 

Entretanto, não se trata apenas de interesse populacional. A política de comércio 

desenvolvida a partir de 1804, iniciada pelo então governador D. Francisco de Assis 

                                            
4
 Bandos são documentos elaborados pelo governador, durante o período imperial, determinando proibições e/ 

ou modos de ocupação da região. 



22 

Mascarenhas, tinha como foco a valorização da agricultura. Porém, esta se baseou 

numa tentativa desastrada de integrar a isolada capitania de Goiás ao Norte, 

principalmente ao Pará, remetendo produtos agrícolas por via fluvial. A baixa 

receptividade da população deveu-se ao alto investimento da viagem, aos ataques 

de índios, à falta de arraiais no caminho que servissem de paradas e também 

pudessem ser compradores, além dos obstáculos naturais. Em 1804, a produção 

aurífera era a mais importante da capitania (Tabela 2). 

Tabela 2 - Produção dos Julgados de Goiás em 1804. 

Gênero Unidade 
Produção % Produção % 

Julgados do Norte Julgados do Sul 

Agrícola 

Algodão Arroba 346 0,6 3528 2,0 

Fumo Arroba 364 1,1 1436 2,0 

Café Arroba 8 0,1 304 0,5 

Arroz Alqueire 1524 3,7 3544 1,6 

Trigo Alqueire 21 0,2 193 0,7 

Açúcar Arroba 1702 8,3 4397 6,1 

Aguardente Almude 168 1,2 1407 2,6 

Marmelada Arroba - - 200 NI* 

Pecuária 

Reses Cabeças 12295 37,6 3093 11,4 

Couro - 7740 3,5 3882 1,8 

Atanado
5
 - 804 1,0 850 0,6 

Carne de Porco Arroba - - 3332 0,7 

Mineração Ouro Oitava 17425 42,6 69865 64,9 

* NI = não informado na fonte                                                                                 Modificado de Funes, 1986. 

De acordo com estes dados, a produção agropecuária, sem adubos, não era 

totalmente desprezível, chegando a representar mais de 57% da produção nos 

julgados do Norte e aproximadamente 30% no Sul, com expressiva dominância da 

pecuária. Para Funes (1986), apesar de diversificada, a agricultura nunca foi 

dinâmica e não conseguiu assumir o lugar da mineração naquela época, como 

principal atividade econômica, mesmo com a determinação legal de proibir o 

abandono da lavoura para faiscar. Este fato demonstra a percepção de que o 

potencial agrícola seria o grande foco de investimento das políticas governamentais. 

A pecuária era uma atividade subsidiária à mineração e que rapidamente se 

expandiu, sobretudo porque era praticada de maneira extensiva, sem muito cuidado 

com o gado e, de certa forma, o produto não era perecível, se “autotransportava” e 

era entregue em seu destino ainda vivo. Como descreve Aurélio Neto (2014, p.61), a 

falta de indústrias de processamento da carne e a dificuldade de sua conservação 

limitavam a comercialização da carne verde (in natura), prevalecendo as 

exportações do gado vivo. 

                                            
5
 Atanado é o tipo de couro curtido a partir da casca de angico e de outras plantas que possuem tanino e são 

reduzidas a pó com este objetivo. 



23 

Nos séculos XVIII e XIX não houve melhoria nas estradas, o que comprometia 

o comércio exterior e mesmo o recebimento de produtos vindos de Minas Gerais, 

São Paulo e Rio de Janeiro, colaborando com o referido isolamento de Goiás. Aliado 

às técnicas rudimentares, à falta de mão de obra e à grande resistência do 

“minerador” em assumir-se “roceiro”. O resultado foi um tímido desenvolvimento da 

agropecuária nestes séculos. 

A produção agropecuária se desenvolve mais intensamente em Goiás com o 

início das atividades da estrada de ferro em 1914, e a ocupação dos caminhos 

existentes pelos fluxos migratórios vindos do Sudeste brasileiro em direção ao Mato 

Grosso goiano (TEIXEIRA NETO, 1982). O movimento se adensou a partir da 

década de 1930, com a implantação da política da “Marcha para o Oeste”, de 

Getúlio Vargas e, em parte, após a transferência da capital. Estes fatores permitiram 

uma intensa migração de agricultores para Goiás, o que potencializou o crescimento 

da economia goiana, focada na produção agrícola. 

Da década de 1940 em diante, conforme Silva (2007), o estado brasileiro 

empregou políticas e planos de desenvolvimento econômicos nacionais e regionais 

visando sua industrialização, e criando órgãos com este objetivo, como a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, criada em 1950, e a 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, de 1967. Em 

Goiás, a maior aplicação ficou direcionada ao setor agropecuário, especialmente 

com a instituição do Sistema Nacional de Crédito Rural, em 1965, e da formação dos 

complexos agroindustriais. 

A determinação do Estado em “reconhecer” Goiás como uma fonte produtora 

de alimentos e de matérias primas de origem mineral tornou inevitável a ocupação 

do Cerrado, na década de 1970, visando novas fronteiras, por meio do programa 

POLOCENTRO. Teixeira Neto (1982) relaciona ainda que a mineração teria sido o 

fator de urbanização de Goiás e a produção agropastoril a responsável pela 

mobilidade populacional, ocupando e distribuindo-a pelo território do estado. A 

ocupação do Cerrado deu-se basicamente com as grandes propriedades de terra, 

responsáveis por “consumir” o bioma sob o pretexto de desenvolver a economia 

rural goiana. Para Arrais (2007), a modernização pela qual passou o estado ocorreu 

tanto pela ampliação da área plantada, quanto pela intensificação da produtividade, 

por meio da utilização de maquinário e insumos agrícolas, o que causou profundos 

impactos na estrutura fundiária, aumentando o êxodo rural.  
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De acordo com Silva (2007), entre 1969 e 1980, foram repassados aos 

agropecuaristas R$ 247,4 bilhões de reais via crédito rural, em valores atualizados. 

O emprego de grande parte destes recursos se deu na “modernização agrícola”, por 

meio das técnicas desenvolvidas na chamada “Revolução Verde” com aplicação de 

máquinas, equipamentos, insumos e fertilizantes. Para Gimenes, Gimenes & Gozer 

(2015), a política agrícola adotada desde 1965 produziu um rápido crescimento da 

participação do crédito rural no total do crédito destinado a investimentos na 

economia, ressaltando que em 1964 essa participação era de 29% e atingiu 71% em 

1968. Com a crise internacional do petróleo dos anos 1970 e o aumento das taxas 

de inflação no Brasil, a política agrícola deixa de ser prioridade, o que fez com que 

houvesse a concentração do crédito nas mãos dos grandes proprietários de terra.  

Para Gimenes, Gimenes & Gozer (2015) esclarecem que a crise fiscal da 

economia brasileira na década de 1980 incapacitou o governo de financiar a 

agricultura da maneira como era anteriormente, porém mesmo assim, o crédito rural 

teve um crescimento da ordem de 39,46% em 1985 e de 54,61% em 1986. A 

mesma fonte complementa que na década de 1990 a economia brasileira foi 

marcada por sua inserção no mercado internacional, reduzindo as tarifas de 

importação, desvalorizando a moeda no governo Collor e valorizando drasticamente 

o câmbio até 1999 e à gradual reorganização do governo no financiamento da 

agricultura, passando a outras fontes, como o Tesouro Nacional, o FAT – Fundo de 

Amparo ao Trabalhador, a Poupança Rural e o BNDES/FINAME. 

Desde os anos 1990, quando a produção agrícola goiana passou por grandes 

avanços de produtividade, os recursos dos créditos rurais continuaram sendo 

empregados, porém distribuídos por diferentes fontes e em diversos tipos de 

produção e produtores. Para Goiás, especificamente, os programas principais foram 

Fomentar, Produzir e o Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO). 

I.2.2. Simbiose entre mineração e agricultura 

A agricultura brasileira precisou se modernizar para aumentar a produtividade 

e atualmente depende de inovações técnicas das indústrias de insumos e 

maquinários, e também do mercado interno e de exportações. Os fertilizantes e 

aditivos dos solos inorgânicos são insumos básicos e, desta forma, a extração 

mineral passa a ser um dos pilares da agricultura. Dentre eles se destacam as 
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empresas goianas produtoras/comercializadoras de fosfato (3.622.801 toneladas em 

2013) e calcário agrícola (3.778.402 toneladas em 2013).  

O mercado do fosfato diferencia-se do calcário em muitos aspectos. As 

jazidas de fosfato foram descobertas nos municípios de Catalão e Ouvidor, enquanto 

as de calcário são geologicamente bem distribuídas em Goiás, o que facilita sua 

negociação nas regiões próximas (Figura 3).  

Figura 3 – Ocorrências de calcário e fosfato do estado de Goiás. 

 

As empresas que extraem o calcário são, em sua maioria, de médio e 

pequeno porte, enquanto as mineradoras de fosfato são grandes empresas, com 

capital multinacional. O calcário é utilizado pelo agricultor em seguida à britagem e 
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moagem, diferentemente do fosfato que, para produzir o fertilizante adequado 

necessita da adição de enxofre, ureia e amônia, em parte importados, para finalizar 

sua preparação. Estas diferenças denotam uma organização distinta para ambos 

insumos em escala e seus processos, tornando o produtor mais dependente das 

imposições do mercado para o fosfato do que para o calcário agrícola. 

As cadeias produtivas desses minérios estão diretamente voltadas à 

agricultura. Porém, possuem duas vias: uma referente ao calcário, com atuação 

local e com menor dependência por parte do produtor, já que existe maior 

concorrência, e outra regional, com maior dependência do mercado por parte do 

produtor rural, pois o fosfato pode ser considerado uma commodity. A este tema 

acrescenta-se a questão da finitude dos recursos minerais e da importância do uso 

racional dos fertilizantes, de modo a evitar excesso no uso e a consequente 

contaminação dos solos e água. Uma alternativa recente a este problema, é a 

rochagem, técnica que fertiliza o solo a partir do pó de rocha. Outra opção são as 

técnicas agroecológicas, que reduzem o uso dos fertilizantes, recuperando o que 

resta dos vegetais, visando produção de forma racional. 

I.3. OS MINÉRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Os minerais mais utilizados na construção civil são aqueles não metálicos: 

areias, cascalhos, saibros, argilas6. O calcário tem uma utilização mais diversificada: 

para cimento, cal, rações agrícolas e corretivo de solo. A Lei nº 6.567/1978, de 

acordo com Santos (2000, p.85), possibilitou o aproveitamento, via regime especial, 

destes minerais de forma simplificada ao “proprietário do solo ou a quem dele tiver 

expressa autorização”, por meio do licenciamento. Isto significa o requerimento de 

uma área de até 50 hectares no DNPM, juntamente com a obtenção de uma 

autorização expedida pela autoridade local, além de uma licença ambiental emitida 

após a abertura de um processo na Secretaria de Meio Ambiente. 

Tal arranjo viabilizou a rapidez na disposição desses minerais no mercado e 

ainda permitiu seu cadastramento junto ao DNPM, o que ainda não era realizado. 

Propiciou ainda o aumento da fiscalização dos órgãos competentes, pois por ter uma 

extração de pouca técnica, a informalidade vinculada a esses tipos de minérios é 

mais comum do que naqueles das outras classes. 

                                            
6
 As jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil também são chamadas Classe II, conforme 

regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968) (SANTOS, 2000, p.41) 
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A celeridade do processo é conveniente porque retira a figura da pesquisa 

mineral, que é obrigatória no caso dos requerimentos de todos os outros minérios, e 

que tem prazo determinado de realização de dois anos, salvo comprovação de 

necessidade de prorrogação. Desta forma, o interessado tem condição de 

comercializar o produto em aproximadamente seis meses. Entretanto, essa agilidade 

inviabiliza o conhecimento real da jazida e de seu volume, pois a pesquisa mineral 

não ocorre e, de certa forma, origina grandes passivos ambientais. A licença 

ambiental, por ser simplificada, prevê a recuperação ambiental, mas não cobra sua 

efetiva realização, principalmente se avaliar que a vida útil da jazida é pequena e a 

fiscalização, quando ocorre, é tardia. 

I.3.1. Princípio da construção civil em Goiás 

Quando do início da ocupação de Goiás, efetivamente a partir de 1722, as 

construções possuíam telhado de palha e pisos de “chão batido”. Para Lemos 

(1993), é evidente que, no começo, a técnica indígena prevaleceu e o tejupar de 

palha constituiu o primeiro abrigo do aventureiro, cabendo ao índio dar o material e 

ensinar a fazer o rancho. 

À medida que a ocupação se intensificou, a maior parte das construções 

importantes ou mais requintadas, conforme expõe Coelho (2007), como os prédios 

públicos e as igrejas, eram realizados em taipa; as residências eram construídas em 

adobe e taipa de mão e, em quase nenhuma construção goiana, nesta época, foram 

empregadas rochas.  

A madeira mais comum utilizada para fazer a estrutura (gaiola) das residências 

era a aroeira, assim como para o forro de madeira dos telhados e o tabuado largo 

dos pisos. As residências mais simples mantinham o piso de “chão batido” ou de 

seixos rolados. E as telhas eram feitas de argila coletada nas proximidades. Como 

declara Lemos (1993, p.96): 

Aconteceu, porém, que não houve, como não poderia ter havido, um critério 
metodológico na seleção dos colonos portugueses destinados a povoar o 
Brasil. Todos sabemos das ondas migratórias que, aos poucos, foram 
adensar demograficamente, de início, nossos portos e vilas da marinha e, 
depois, o sertão, as minas, os latifúndios, rio acima ou em cima da serra. 
Veio gente do norte, do sul e do centro. Cada pessoa com a sua carga de 
conhecimentos, com o seu saber fazer, chegando para ficar. Também não 
houve quem orientasse a respeito das condições ideais de construção, em 
cada canto da colônia, que tinha uma grandeza continental e uma incrível 
variedade de recursos da natureza, aptos a satisfazer a técnica construtiva 
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que se quisesse. Era só subir um rio, andar por um atalho, entrar no mato 
ou percorrer um costão para se satisfazer de uma precisão qualquer numa 
construção. Ninguém sabia qual a construção ideal para cada sítio. 

Coelho (2007, p. 56) expõe que, para substituir o vidro nas janelas, valia-se de 

venezianas ou folhas de guilhotina, que eram feitas com caixilhos e vedadas com 

lâminas de malacacheta encontradas na região. Da mesma forma, a caiação das 

paredes era realizada com material encontrado nas proximidades. A argila, também 

retirada das proximidades, tinha importância nesta época porque era a base para a 

confecção da taipa e também dos telhados, que tendiam a ser em “duas águas”. 

Hoffmann & Heise (2015) consideram que as origens da arquitetura e 

construção com terra no Brasil vieram, como muito da cultura brasileira, da 

combinação das principais técnicas usadas no Alentejo com as trazidas pelos 

africanos, agregando-se ainda o conhecimento dos índios. Pisani (2004) acrescenta 

que os negros trazidos ao Brasil também conheciam o adobe e processos 

construtivos que utilizavam a terra, empregando estruturas preenchidas com barro, 

que exibiam similaridades com as técnicas de algumas tribos indígenas brasileiras.  

Com o afluxo populacional intensificado pela descoberta de diversas minas de 

ouro, Coelho (2007, p.44) informa que a taipa foi abandonada pela necessidade de 

controlar custos, diminuir o tempo de obra e promover um modelo urbano, isto 

porque o modelo paulista de ocupação do espaço era considerado rural naquela 

época. Este “modelo urbano” é contestado pelo próprio Coelho (2007, p.89), pois os 

aglomerados se originavam no próprio local de exploração, junto aos cursos de água 

de onde era extraído o ouro, diferenciando a ocupação do espaço pelos negros, nas 

proximidades do trabalho, e o dos brancos, um pouco mais afastado e, na medida 

do possível, em local mais plano e topograficamente mais elevado, assim como os 

prédios públicos e igrejas. 

No final do século XVIII e início do século XIX, segundo Lemos (1993), os 

materiais de construção (excluída a areia, proveniente do fundo dos rios) vinham de 

fora e eram manipulados por mão de obra estrangeira imigrante: 

Vinham de fora até tijolos, tijolos laminados ingleses. O cimento e cal puros 
chegavam em barricas. Importavam-se ladrilhos, mosaicos, azulejos, telhas 
de Marselha, placas de mármore, de ardósia. E chapas de ferro, onduladas 
e galvanizadas. Chapas de zinco puro, de latão de cobre. Canos, tubos, 
manilhas. Gradis de ferro forjado ou fundido. Papel de parede. Vidro plano 
liso ou lapidado. Dobradiças, fechaduras, maçanetas. Tintas, betumes e 
mastigues. E até madeira, o celebrado "pinho de Riga", que já vinha 
beneficiado por ferramentas industriais aqui nunca suspeitadas. Pinho de 
talhe doce, leve, perfumado e isento de bichos daninhos. 
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O autor avalia que essa repentina invasão de novidades se deu com o frete 

barato ou nulo, que cobravam os navios aqui chegados, para voltarem plenos de 

riquezas (borracha, açúcar, couro, peixe seco, cacau e café). Entretanto, tais 

avanços arquitetônicos pouco foram observados em Goiás. Isto porque, a 

arquitetura urbana e rural dos séculos XVIII e XIX no interior goiano não sofreu 

modificações relevantes durante aproximadamente 250 anos, como lembra Lemos 

(1999, p.21), assim como as técnicas e materiais empregados. 

De acordo com Teixeira Neto (1982), quase dois séculos após a criação da 

Capitania, a área do atual estado de Goiás possuía apenas 52 cidades (a maioria 

delas sem o mínimo de conforto urbano) e 88 vilas, abrigando apenas 18% da 

população goiana, que era de pouco mais de 800.000 habitantes. A mudança 

ocorreu com a Revolução de 1930, que diminuiu o poder da oligarquia deposta e 

trouxe certo “desenvolvimento” a Goiás. Uma das ações deste movimento foi a 

transferência da capital, desejada pelos goianos desde o século XVIII, para uma 

posição mais central, possibilitando o aproveitamento do estado, rico em reservas 

naturais. As Constituições do Estado de 1891, 1898 e 1918, de acordo com Palacín 

& Moraes (2008), afirmavam que a cidade de Goiás continuaria a ser a capital 

apenas enquanto não houvesse outra determinação. 

Os mesmos autores (2008, p.162) avaliam que o tão desejado 

“desenvolvimento” se tornou possível porque houve abertura de novas estradas 

entre municípios e também ligando Goiás a outros estados, o que favoreceu a 

migração, além de aumentar e diversificar os serviços (colégios e faculdades, 

bancos, hospitais e comércio). Para divulgar a nova capital, o governo de Pedro 

Ludovico Teixeira distribuiu cartazes pelo Brasil mostrando a possibilidade de 

negócios, como a venda de lotes. A Figura 4 mostra o estilo promocional, com a 

planta baixa da obra, seis desenhos de edificações, onde se percebe o futuro 

Palácio do Governo, o futuro edifício das secretarias do governo, dentre outras, 

como um hotel e ainda uma construção religiosa. O “grande empreendimento” 

divulgado no cartaz pelo Departamento de Propaganda e Vendas de Terras é 

vinculado imediatamente ao governo, indicando os responsáveis pela urbanização e 

também pelas obras. O objetivo é a venda de lotes, incluindo ainda valores e a 

quantidade de parcelas, garantidos pelo Decreto nº 4941/1934. 
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Figura 4 – Cartaz promocional da nova capital do estado de Goiás, elaborado pelo governo 
de Pedro Ludovico Teixeira (decreto nº4941/1934). 

 

(Fonte: Museu Zoroastro Artiaga, 2017). 

A construção de Goiânia, nas proximidades do vilarejo de Campinas, 

estimulou imensamente a construção civil. De acordo com registros fotográficos, os 

operários eram acomodados em ranchos e barracões (Figura 5), recrutados pelo 

Estado, parte em troca de terrenos. Os materiais de construção, como cimento, aço 

e ferro, chegavam puxados por carros de boi (Figura 6). Areia e argila eram 

retirados, muito provavelmente, nas imediações das construções. 

Palacín & Moraes (2008) narram que em 24 de outubro de 1933 lançou-se a 

pedra fundamental da futura capital, com mudança provisória em 1935 e 

transferência definitiva em 1937. Em julho de 1942, quando se realizou o “batismo 

cultural”, Goiânia contava com mais de 15 mil habitantes. A grande campanha em 

prol da ocupação da nova capital, assim como a construção de Brasília, constitui 

outro fator que colaborou para o aumento da população goianiense. Com a 
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ampliação do sistema rodoviário, com o traçado de novas rodovias viabilizado pelo 

Plano Rodoviário Nacional, ocorreu a reocupação de arraiais que haviam ficado 

esquecidos, como Corumbá de Goiás. Bertran (1988) destaca também o Programa 

Especial da Região Geoeconômica de Brasília, realizado entre os anos de 1975 e 

1977, cujo objetivo era a integração nacional a partir do desenvolvimento de 

infraestrutura urbana.  

Figura 5 – Pioneiros alojados em 
choupanas. 

Figura 6 – Entrega de material de construção na 
Praça Cívica (Palácio das Esmeraldas), em 
1936. 

 

(Fonte: Acervo MIS/GO). 

 

(Fonte: Acervo MIS/GO). 

Toda esta mobilização em prol do desenvolvimento de duas cidades que 

haviam sido criadas mobilizou grande esforço empresarial em busca dos materiais 

de construção e da mão de obra para a realização dessas tarefas, desde a década 

de 1940 até seu ápice, na década de 1970. 

Oliveira (2005) pondera que Goiânia teve quatro planos diretores: o primeiro 

concluído e oficializado em 1938, desenvolvido por Atílio Corrêa Lima (1933-1935) e 

posteriormente por Armando Augusto de Godoy (1933-1937); o segundo 

desenvolvido por Luís Saia, não oficializado devido ao momento político (1959-

1962); o terceiro desenvolvido por Jorge Wilheim (1967; 1979); e o quarto, ainda em 

vigor, desenvolvido entre 1989-1992 pela empresa Engevix Engenharia S.A. e 

oficializado em 1994. O último plano diretor de Goiânia, ainda em vigor, se deu pela 

lei complementar nº 171/ 2007 e foi consolidado em junho de 2010. 

A mesma autora destaca que, até 1950 a formação do espaço urbano de 

Goiânia respeitou os planos iniciais e teve seu crescimento “monitorado” pelo 

Estado, sendo que o setor Sul e a Vila Coimbra (hoje setor Coimbra) estavam com a 

construção de edificações em seus lotes proibidos pelo Estado. Ao final dessa fase, 

segundo Oliveira (2005), Goiânia atinge 53.000 habitantes, 39.871 na sede do 
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município, com aproximadamente 10.600 residências e 12.000 lotes projetados, em 

uma área que comportaria 48.300 lotes.  

Entre 1964 e 1975, o crescimento populacional (Figura 7) proporcionou novo 

impulso aos loteamentos feitos pela iniciativa privada, sem restrições, o que gerou 

crescimento descontrolado. Tamanha “explosão” da construção civil fez com que 

fosse necessária a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia 

(PDIG), visando corrigir distorções urbanísticas e outras de cunho preventivo. O 

Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (SINDUSCON-GO) afirma 

que na década de 1970 foram emitidas 466 licenças para construção e 1.432 

licenças de “Habite-se”, sendo 801 para casas e 631 para apartamentos 

(SINDUSCON, 2015).  

Figura 7 – Aumento populacional do município de Goiânia entre 1937 e 1970. 
 

 
 

Fonte: IBGE (2105). 

Entre 1975 e 1992, a indução da expansão urbana ocorreu por meio da 

implantação dos conjuntos habitacionais, bem como a alteração no sistema viário da 

cidade, interligando eixos e regiões, de acordo com Oliveira (2016). Após 1992, a 

autora acrescenta que se inicia a proliferação dos condomínios fechados, 

provocando o deslocamento da camada de alta renda para as áreas periféricas, 

assim como o aumento de áreas segregadas. 

De acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 2016), em 1970, havia em 

Goiânia, 71.588 domicílios. Em 1980, esse número era maior que o dobro, 

contabilizando 157.284 habitações, e para o ano de 1991, foram 233.710.  

As melhorias ao estado vinham à medida que o mesmo se tornava mais forte. 

Na década de 1950, cria-se o Banco do Estado de Goiás (BEG) e também a 
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companhia de energia elétrica. A indústria da construção civil, de acordo com o 

Censo Industrial de 1940 (IBGE, 2015), abrigava três empresas e dez operários, 

enquanto no censo de 1950 foram declaradas 10 empresas e 955 operários. Desde 

1960 (IBGE, 2015), o dado passou a ser distribuído entre os critérios de indústrias 

de transformação mineral, metalurgia, dentre outras. Assim, entre os dados da 

construção civil ligados diretamente à mineração, para 1960, estão os minerais não 

metálicos (com 26 empresas e 96 operários) e na indústria de transformação 

(britamento de pedras, rochas ornamentais como mármores e granitos, ardósias, cal, 

telhas tijolos, material cerâmico, cimento, peças e estruturas de cimento, gesso e 

fibrocimento/amianto), com 368 empresas e 1.789 operários, a maior parte deles 

concentrados nas indústrias de telhas e tijolos (705), material cerâmico (613) e cal 

(176).  

Na década de 1970 (IBGE, 2015), as indústrias ligadas à extração de 

minerais não metálicos diminuíram para 16, porém concentrando 654 operários. 

Deste total de indústrias, 12 eram voltadas exclusivamente para a extração de 

pedras para emprego na construção civil. As indústrias de transformação destes 

minerais diminuíram de 368 para 225, porém aumentaram a quantidade de pessoal 

empregado (de 1.789 para 2.529) (Figura 8). A maior parte desse pessoal (975 

operários) estava empregada nas indústrias de telhas e tijolos, seguidas de 515 nas 

empresas de material cerâmico e 359 operários nas indústrias de peças e estruturas 

de cimento, gesso e fibrocimento/amianto, que aumentaram de 10 para 19 nessa 

década. Desde então, essas indústrias cresceram em número e quantidade de 

pessoal registrado. 

Nos dados do Censo Industrial de 1980 havia 135 indústrias de extração 

mineral e 1.412 indústrias de transformação de minerais não metálicos, empregando 

1.933 e 6.595 funcionários, respectivamente. O censo industrial de 1985 indica que 

Goiás contava com 7.193 pessoas ligadas diretamente às 55 empresas de 

construção civil, de acordo com o banco de dados do Sistema IBGE de 

Recuperação Automática (SIDRA) (IBGE, 2015) (Figura 9). Os dados referentes à 

indústria extrativa e seus empregados entre 1992 e 2003 não constam nos relatórios 

oficiais do Estado. 

Nos últimos quarenta anos, tanto Goiás como Goiânia cresceram 

economicamente e demograficamente, chegando a uma população de 6.610.681 

habitantes no estado e 1.430.697 em Goiânia em 2015 (IBGE, 2015).   
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Figura 8 – Indústria extrativa mineral e de transformação mineral goiana na década de 1970. 
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A mudança no aspecto demográfico se efetivou nos anos 1990, com a 

conurbação (Goiânia. Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Goianira), 

conforme Arrais (2012), originando o estabelecimento da Região Metropolitana de 

Goiânia (RMG), pela lei complementar nº 27/1999. Visando abastecer toda essa 

demanda, a indústria extrativa de materiais para a construção civil manteve seu 

crescimento, formando uma cadeia de produção sólida. 

Figura 9 – Número de indústrias extrativas e sua respectiva mão de obra, em Goiás, entre 
1940 e 1990. 

 

Fontes: Censos Industriais de 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 e 1990 (IBGE, 2015). 

Após o ano 2000 as empresas que envolvem a mineração, de maneira geral, 

foram impulsionadas pelo mercado externo. Ambas indústrias tiveram seu pico em 

2011, de acordo com os relatórios Goiás em Dados (GOIÁS, 2004, 2008, 2012): a 

indústria extrativa mineral apresentava 161 empresas cadastradas, contando com 

5.242 funcionários, enquanto as 736 empresas de transformação de minerais não 

metálicos  tinham 16.134 pessoas em seus quadros de funcionários. 

I.3.2. Desenvolvimento de uma cadeia de produção 

A construção civil é composta por diversas cadeias produtivas, ligadas à 

extração e beneficiamento dos minerais não metálicos, à cerâmica e cal, insumos 

metálicos (ferro, alumínio, cobre, aço), à madeira, cimento e ainda aos insumos 

químicos (plásticos, vernizes, tintas e petroquímicos diversos). As cadeias produtivas 

de cada um destes materiais se cruzam com a cadeia da construção civil em algum 

ponto, do início ao final da obra. 
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Mais especificamente relacionados à extração mineral estão os minerais não 

metálicos. A relação entre as atividades de mineração e construção civil é intrínseca, 

uma vez que areia, cascalho, brita e argila são minérios de emprego imediato e, 

juntamente com o calcário, formam a base dos materiais de construção.  

Areia e cascalho são utilizados logo após a extração, com praticamente 

nenhum beneficiamento. A brita mais adequada à construção civil deve ser de rocha 

ígnea ou metamórfica, britada, com pouco cálcio e magnésio em sua constituição 

química, evitando sua dissolução em água, e isto descarta (ou deveria descartar) o 

uso de brita de calcário em construções civis. O beneficiamento se daria com a 

retirada deste material de seu conjunto original, com uso de explosivos, para 

posterior britagem até a redução da granulometria indicada (fina, média e grossa).  

A argila, cujo beneficiamento é básico, constituído por moldagem, secagem e 

queima, tem diversos empregos na construção civil, como tijolos, telhas, pisos e 

revestimentos cerâmicos. Todos estes minérios são utilizados nas proximidades de 

sua extração e, juntamente com o acesso fácil e a precariedade de fiscalização 

tornam possíveis extrações informais, o que leva ao uso de mão de obra sem 

quaisquer direitos garantidos por lei, extraviando divisas, comprometendo jazidas e o 

ambiente, uma vez que em muitas delas, após a exaustão da capacidade de retirada 

do minério, a área é abandonada, sem qualquer recuperação ambiental. 

O cimento é o único desses materiais que tem um beneficiamento mais 

complexo, partindo da argila e do calcário. As fábricas de cimento ficam restritas aos 

locais onde o calcário é abundante ou em suas proximidades. Em Goiás, de acordo 

com o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) (2015), as fábricas de 

cimento localizam-se em Cezarina, Cocalzinho e Edealina. Considerando a 

proximidade, lista-se também duas fábricas em Sobradinho (DF). 

Quando analisados isoladamente, os minérios da construção civil (não 

metálicos) surgem como produtos básicos oriundos de uma cadeia de produção 

mineral pobre e carente de investimento por parte dos mineradores e de regulação 

por parte dos órgãos responsáveis. A relevância dos minérios não metálicos, de 

maneira geral, é minimizada frente aos altos valores divulgados quando se trata dos 

minerais metálicos. Esta divergência pode ser apurada com a análise do impacto 

econômico-tributário e de emprego para os municípios goianos que os extraem, 

apresentada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

O RETRATO DA MINERAÇÃO GOIANA CONTEMPORÂNEA 

A extração mineral é uma atividade que reage às demandas de mercado, 

principalmente para os minerais metálicos. À medida que os minerais se tornam 

importantes para as indústrias (tecnológicas e científicas, agrícolas, automotora, 

construção civil, produção de joias), a busca por determinado mineral passa a ser 

interessante economicamente.  

Muitas vezes despercebido, o valor de um minério no mercado traz 

consequências para toda a sociedade em diversos âmbitos. O município produtor de 

um minério de alto valor é o local mais impactado financeira e ambientalmente. Com o 

repasse dos valores da compensação por extração mineral, a localidade passa a 

contar com um recurso financeiro elevado, alterando aspectos importantes como o 

PIB per capita municipal e potencializando a geração de empregos diretos e indiretos. 

A alteração da paisagem é parte integrante das mudanças, assim como a introdução 

de membros externos à comunidade, que transformam seu modo de vida. 

II.1. REGULAMENTAÇÃO DA MINERAÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

A atividade mineral é atualmente regulamentada no Brasil pelo Código de 

Mineração (Decreto Lei Federal nº 227/1967). Nele está claro que cabe à União 

administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e sua distribuição, 

incluindo ainda o comércio e o consumo de produtos minerais. Os regimes de 

aproveitamento das substâncias minerais podem ser concessão, autorização ou 

licenciamento, reservando-se o direito à participação nos resultados do proprietário do 

solo. Desde 2011, está em discussão a alteração quase total dessa lei, denominada 

Marco Legal da Mineração. Esta alteração do Código de Mineração, iniciada a partir 

do Projeto de Lei nº 37/2011, pretende trazer mais poder e controle ao Estado sobre a 

atividade mineral no Brasil, segundo seus autores.  

Trata-se de um processo polêmico, com entidades ligadas às empresas de 

mineração opondo-se fortemente às alterações, como Instituto Brasileiro de 

Mineração (IBRAM), Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 

Mineral Brasileira (ADIMB), além de entidades de representantes de classe de 
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geólogos e engenheiros de minas e de trabalhadores (Ação Sindical Mineral, por 

exemplo) e entidades de defesa das comunidades impactadas, como o Comitê 

Nacional em defesa dos territórios frente à Mineração e a Associação dos Atingidos 

pela Mineração. O interesse neste tema é relevante posto que as alterações, 

conforme propostas atualmente, terão impacto significativo nos municípios, pois 

aumenta o controle do Estado sobre a produção e que, de alguma forma, tenta 

controlar as extrações ilegais, assim como modifica as porcentagens da 

compensação mineral a ser revertida ao Estado, Municípios e ao proprietário do solo. 

A compensação mineral em questão é denominada CFEM (Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais). Foi estabelecida pela Constituição 

de 1988 (Art. 20, §1º), sendo devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

e aos órgãos da administração da União, como contrapartida pela utilização 

econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios, nos quais exista 

exploração mineral. DNPM (2016) esclarece que esta compensação é devida pelas 

mineradoras em decorrência da exploração de recursos minerais para fins de 

aproveitamento econômico, com uma alíquota de até 3% do valor do faturamento 

líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a última etapa do 

processo de beneficiamento adotado.  

Os recursos arrecadados com a CFEM são distribuídos da seguinte forma: 

12% para a União (DNPM, IBAMA e MCT); 23% para o estado onde for extraída a 

substância mineral e 65% para o município produtor. Aqui, considera-se importante 

esclarecer que o município produtor é aquele onde ocorre a extração e, quando há 

mais de um município, deve-se recolher este valor considerando as 

proporcionalidades da produção de cada um. A CFEM é calculada sobre o valor do 

faturamento líquido, obtido por ocasião da venda do produto mineral. Entende-se por 

faturamento líquido o valor da venda do produto mineral, deduzindo-se os tributos 

(ICMS, PIS, COFINS) que incidem na comercialização, como também as despesas 

com transporte e seguro. 

De maneira geral, o Brasil sempre teve na mineração uma de suas principais 

atividades econômicas. Se anteriormente ao século XX era o ouro o minério 

considerado importante e mais valioso, a descoberta de novas tecnologias 

exploratórias permitiu o avanço da pesquisa mineral para outros minérios.  
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Artiaga (1951) quantificou a produção mineral goiana exportada entre os anos 

de 1945 (3.278 toneladas), 1946 (2.866 toneladas) e 1947 (2.393 toneladas) dos 

seguintes minérios: cristal de rocha, diamante, pedras semipreciosas, topázio, mica, 

areia, argila, telhas, tijolos, telhas, azulejos, cal, salitre, amianto, cromita, rutilo, 

cobalto, calcários, mármores, jaspes e calcedônias. Desta já considerável relação, 

destacam-se diversas substâncias minerais ligadas à construção civil (mica, areia, 

argila, telhas, tijolos, telhas francesas, azulejos, cal, calcários e mármores) e ainda o 

calcário, a ser utilizado para correção de acidez do solo. A aplicação deste último foi 

alvo de subsídio do Banco Central no final da década de 1970, por meio do 

POLOCENTRO, conforme indica Bertran (1988).  

Paralelamente, o Estado de Goiás investia na pesquisa e exploração do 

potencial mineral desde a década de 1960, quando da criação da Metais de Goiás 

(METAGO S.A.). Os geólogos dessa empresa estatal descobriram as jazidas minerais 

que ainda movimentam financeiramente o estado, como: níquel (Niquelândia) fosfato 

e nióbio (Catalão) e diversas jazidas de calcário; e ainda as jazidas de níquel e 

cobalto de Americano do Brasil, não efetivamente exploradas. 

Jacobi (2015) hierarquizou os diversos “booms” recentes ocorridos em torno da 

busca por minerais da seguinte maneira: entre 1950-60 (a pesquisa por urânio); entre 

1960 a 1977 (a busca por metais básicos); de 1977 até hoje (a caça de ouro), de 1990 

a hoje (a investigação de diamantes). De 2003 até hoje, houve a retomada da 

exploração mineral para cobre, níquel, zinco, ferro, alumínio, manganês. O resultado 

de tal diversidade de pesquisa e exploração mineral é observado nos números 

publicados pelo DNPM anualmente nos relatórios referentes à quantidade de áreas 

requeridas para pesquisa mineral e a produção mineral em si (concessões de lavra). 

Pinheiro (2015) comparou a produção de alguns minerais entre os anos de 

2005 e 2010 (Tabela 3), no contexto nacional. Esses minérios caracterizam-se por ser 

a base econômica nacional e, por isso, sua produção foi ampliada. Para fins de 

verificação, foram divididos aqui em dois grupos: os minérios metálicos e os não 

metálicos. Desde a década de 1980, a atividade mineral faz parte de um grupo maior 

de atividades econômicas que compõem a indústria extrativa brasileira, integrando 

também a indústria de transformação, produção e distribuição de eletricidade, gás e 

água e construção civil. 

  



40 

Tabela 3 – Distribuição da produção mineral segundo as classes minerais entre os anos de 
2005 e 2010. 

  2005* 2010* 

Metálicos 
 

Ferro 49,3% 53% 

Ouro 4,1% 5% 

Bauxita (Alumínio) 4% 4,9% 

Cobre 3,2% 3,5% 

Total 68,7% 71% 

Não Metálicos 

Areia 6,3% 8,2% 

Brita 5,5% 7,6% 

Calcário 2,7% 3,5% 

Total 29,3% 27,4% 

* A diferença dos valores para totalizar 100% refere-se aos minérios energéticos, principalmente o 
carvão (não apresentados nesta tabela).                                           Adaptado de Pinheiro (2015). 

De acordo com Goiás (2015), o setor mineral goiano alcançou taxa de 

crescimento de 4,8% em 2012, entretanto sua participação no valor adicionado 

estadual reduziu 1,7%, perdendo participação na estrutura industrial. Isto graças ao 

desempenho favorável da construção civil, com crescimento no período de 11,6%. O 

setor industrial de Goiás teve queda de 2,0% no primeiro trimestre de 2015. À 

exceção da indústria de transformação, todos os demais segmentos que compõem o 

setor industrial, ou seja, construção civil, indústria extrativa e produção e distribuição 

de eletricidade, gás e água contribuíram negativamente para a formação da taxa 

global da indústria. A indústria extrativa também diminuiu seu ritmo de produção, 

pressionada pela redução de extração de minérios de cobre, amianto e fosfatos de 

cálcio naturais.  

Das 27 substâncias que utilizaram mão de obra em Goiás, dez delas (níquel, 

fosfato, ouro, cobre, nióbio, brita, areia, calcário agrícola, água mineral e amianto) 

contribuíram com 90,69% sobre o total dos empregos formais (DNPM, 2014). De 

maneira geral, Goiás tinha, em 2013, 16.881 postos de trabalho ligados à mineração 

e, destes, 15.309 estavam ligados especificamente aos minérios anteriormente 

relacionados. É importante ressaltar que destes dez minérios, seis (níquel, fosfato, 

ouro, cobre, nióbio e amianto) estão relacionados a grandes empresas; o restante são 

empresas de pequeno e médio porte. 

Em 2014 (DNPM, 2105), as dez substâncias que mais arrecadaram a 

compensação sobre extração mineral (CFEM) foram cobre, níquel, amianto, fosfato, 

ouro, brita, calcário agrícola, nióbio, calcário para cimento e para rações, nesta 

ordem, sendo que as seis primeiras contribuíram com 87% do total arrecadado (R$ 

59.304.361,63) em Goiás (Figura 10). 
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Figura 10 – Minérios com maior produção em Goiás, em 2014, e os valores arrecadados 
pela CFEM. 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados de DNPM (2015). 

Analisando os minérios metálicos e não metálicos com maior produção e valor 

de comercialização no estado de Goiás, observa-se uma grande diferença entre eles. 

Os primeiros têm uma produção menor, porém com valores de comercialização 

elevados. Isto porque estes minérios são commodities e tem seu valor estabelecido 

pelo mercado internacional. Já entre os minérios não metálicos, com exceção do 

amianto, são minérios de empregabilidade mais simples (agropecuária e construção 

civil) e com menor interferência do mercado internacional.  

Os sete minérios metálicos com maior volume extraído integralizam 195.039 

toneladas e comercialização de R$ 4.406.905.145,83 (tabela 4). A extrema diferença 

entre os valores destes grupos de minérios é explicada por valores de mercado. 

Tabela 4 – Minérios metálicos com maior produção, em Goiás, em 2014. 

Minério Metálico Produção (t) Valor de Comercialização (R$) 

Níquel 75.956 1.611.388,52 

Cobre 65.574 1.154.796.112,16 

Titânio 33.978 4.103.074,70 

Ouro 7.766 2.960.920.212,49 

Ferro p/ Cimento 6.000 61.767,87 

Cobalto 3.865 284.851.307,22 

Manganês 1.900 561.282,87 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados de Desempenho Mineral (DNPM, 2015). 

Dentre as quatorze substâncias minerais não metálicas mais extraídas em 

Goiás no ano de 2014, dois grupos se destacam: aqueles destinados à aplicação na 

agropecuária (calcário agrícola e para rações, fosfato e vermiculita) e os minerais 
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destinados à construção civil (brita, calcário para cimento, areia, argila para cerâmica 

vermelha e para cimento, cascalho e rochas ornamentais). O valor de comercialização 

dos minérios não metálicos, em 2014, foi de R$ 1.043.665.169,06 (Tabela 5). 

Tabela 5 – Minérios não metálicos com maior produção, em Goiás, em 2014. 

Minério Não Metálico Produção (t) Valor de Comercialização (R$) 

Brita* 11.430.408,00 259.162.352,68 

Calcário Agrícola¹ 4.422.703,00 191.376.282,23 

Fosfato¹ 2.425.709,00 325.746.912,33 

Calcário p/ Cimento* 2.282.769,00 33.129.084,26 

Areia* 2.226.472,00 28.958.592,18 

Argila p/ Cer. Vermelha* 595.781,00 1.627.644,39 

Argila p/ Cimento* 425.974,00 10.088.920,36 

Amianto² 311.228,00 511.968.318,71 

Água Mineral
3
 246.451,52 127.860.646,34 

Cascalho* 241.943,00 1.002.263,34 

Calcário p/ Rações¹ 145.396,00 8.828.004,45 

Água Termal
3
 83.633,15 21.748.318,94 

Rochas Ornamentais* 62.057,00 2.612.956,70 

Vermiculita¹ 52.001,00 31.523.190,86 

Nióbio² 12.773,00 535.810,33 

*Minérios de aplicação na Construção Civil (Produção = 17.265.404 t). 

¹ Minérios aplicados na Agropecuária (Produção = 7.045.809 t.) 

² Por serem empregado em indústrias diversas, Amianto e Nióbio não foram considerados nos cálculos de nenhum grupo. 
3
 A unidade original das produções de água mineral e água termal é o litro. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados de Desempenho Mineral (DNPM, 2015). 

Os dados de produção, comercialização e mão de obra empregada nos 

minerais destinados à construção civil mostram as relações entre esses minérios, já 

que são importantes para a população, pois fazem parte da infraestrutura e 

pertencem a um mercado relativamente resistente às crises econômicas. A mão de 

obra dos minérios ligados à construção civil ocupou, em 2014, 18,9% das 16.488 

vagas relacionadas com extração mineral, conforme DNPM (2015) (Figura 11). 

Os minérios de aplicação na agricultura totalizaram, em 2014, produção de 

7.045.809 toneladas e valor de comercialização de R$ 557.474.389,87. Enquanto 

aqueles destinados à construção civil obtiveram produção de 17.265.404 toneladas e 

comercialização de R$ 336.581.813,91. As quantidades extraídas destes minérios são 

relevantes. Apesar de terem uma produção mais de duas vezes maior do que a dos 

minérios aplicados à agricultura, os destinados à construção civil tiveram metade do 
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rendimento financeiro. Isto porque são minérios mais baratos no mercado e têm a 

informalidade como concorrente.  

Figura 11 – Mão de obra empregada em áreas com título de lavra de minérios destinados à 
construção civil em 2014. 

 

Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2015). 

Existe uma importante relação entre os minérios extraídos atualmente e 

aqueles já conhecidos durante o início da ocupação pelos bandeirantes (Figura 12). 

Com exceção de Catalão, cujo principal minério foi o diamante e hoje são fosfato e 

nióbio, a maior parte das extrações atualmente realizadas em Goiás mantêm-se a 

mesma do período colonial, principalmente porque as minerações auríferas continuam 

sendo de grande interesse das grandes empresas.  

Outros minérios igualmente rentáveis como cobre, níquel e titânio foram 

descobertos no século XX, quando o desenvolvimento tecnológico e a mudança nas 

atividades econômicas estimularam a busca por novos minérios. As descobertas de 

novas jazidas minerais nos anos 2000 trouxeram a Goiás empresas de capital 

internacional que alteraram as receitas estaduais e a realidade social de diversos 

municípios, como Alto Horizonte e Barro Alto. 

 Alto Horizonte é um município goiano com 4.505 habitantes (IBGE, 2010), de 

onde se extrai sulfeto de cobre desde 2007. O impacto financeiro sobre o município 

pode ser acompanhado a partir do PIB. Em 2002, o PIB municipal era de R$ 

10.584.000,00 e em 2014, registrou R$ 471.462.000,00, conforme IBGE (2016). O 

ápice deste índice ocorreu em 2011, somando R$ 836.569.000,00. Em 2013, o PIB 

per capita era o mais elevado do estado: R$ 109.786,77.   
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Figura 12 – Ocorrências minerais de ontem e de hoje, para os atuais estados de Goiás e Tocantins. 

  

Elaborado pela autora. 
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Barro Alto também teve forte influência das empresas de mineração a partir 

dos anos 2000, com o início das atividades de extração de níquel em 2004 e do 

alumínio em 2010. Seus 8.716 habitantes (IBGE, 2010), tiveram o PIB per capita de 

R$14.265,70 (2010) alçado para R$ 56.609,31 em 2014 (IBGE, 2016). Segundo a 

mesma fonte, o PIB do município vinha num crescendo desde 2002, mas sofreu um 

salto considerável a partir de 2012, passando de R$124.126.000,00 em 2010, para R$ 

555.903.000,00 em 2014. 

Apesar do forte aporte financeiro ao município, a realidade social não 

acompanha a arrecadação. As condições educacionais e de saúde nestes municípios 

foram pouco alteradas. Por exemplo, o município de Barro Alto possui um hospital 

com 23 leitos e Alto Horizonte não possui nenhum hospital, conforme IBGE (2017). 

Esta discrepância torna-se um importante aspecto negativo da mineração, expondo a 

fragilidade do retorno em melhorias para a população e ainda com a decadência do 

comércio e serviços com o encerramento das atividades, como observado a partir de 

2016 em Niquelândia. 

II.2. OS MINERAIS METÁLICOS EM EVIDÊNCIA NO ESTADO DE GOIÁS 

Para Colpo, Weise & Oliveira Neto (2015), o diferencial do setor mineral é a 

produção de diversos itens a partir do processamento de matérias primas naturais e o 

fato de fazer parte de cadeias de produção tão diversas quanto: a construção civil, a 

siderurgia e a agricultura, principalmente. De acordo com Prochnik (2015), cadeia 

produtiva é um conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam, são 

transformados e transferidos os diversos insumos. Cada minério, geralmente como 

matéria prima, possui uma cadeia produtiva mineral específica, adequada ao melhor 

método de extração e beneficiamento.  

De acordo com os relatórios Goiás em Dados (GOIÁS, 1989 a 2014), as 

principais produções minerais goianas, em valor, foram: amianto, calcário, fosfato, 

ouro, nióbio e níquel. A apreciação dos principais minérios para a indústria mineral 

goiana contemporânea foi realizada considerando o período de 2010 a 2014, valendo-

se da classificação mineralógica em relação à composição química do minério: 

metálicos e não metálicos. Isto porque apresentam características mercadológicas 

(volume produzido e valores comercializados), impacto fiscal e valores recolhidos 

(CFEM e ICMS) diferenciados, assim como as questões de emprego e renda.  
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Entre 2010 e 2014, os minerais metálicos que se destacaram em relação a 

valores comercializados, volumes explorados, CFEM e ICMS recolhidos e por 

apresentarem as maiores reservas minerais foram cobre, ouro, cobalto, titânio e 

níquel, conforme tabela 6 e figura 13.  

Tabela 6 – Minérios metálicos extraídos em Goiás (2010-2014): informações gerais. 

Minério 
Valores 

comercializados 
(2010 – 2014) (R$) 

Volumes 
explorados 

(2010 – 2014) 
(toneladas) 

Reserva mineral
1
 

medida (2014) 
(toneladas) 

Valor recolhido 
da CFEM (2010 – 

2014) (R$) 

Cobre 7.392.443.238,03 357.679 4.103.106,36 157.527.605,37 

Ouro 6.614.588.633,25 48.953 82.775.433,47 46.709.560,23 

Cobalto 1.517.631.093,02 20.085 11.087.302,36 ND 

Titânio 15.304.740,94 51.578 66.700.322,00 5.031.703,02 

Níquel 9.118.193,21 297.269 192.806.421,00 66.855.579,82 
ND: não declarado nos relatórios e no site do DNPM.                      Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2011 a 2015). 

Figura 13 – Volumes explorados, reservas minerais e valores comercializados dos minérios 
metálicos extraídos em Goiás (2010-2014). 

 
                                            
1
 Reserva mineral é a medida da quantidade e do teor de minério de um depósito mineral em função de um teor 

mínimo de explorabilidade deste minério. Os tipos de reservas são: medida, inferida e total e variam com a 
pesquisa geológica e com o desenvolvimento tecnológico da lavra, do processamento e beneficiamento mineral 
bem como com as variáveis econômicas envolvidas, mudando o teor de corte do minério (CPRM, 2017). 
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De acordo com o DNPM (2015), o mineral metálico cuja reserva mineral é a 

maior de Goiás é a prata (263.499.547,56 toneladas), porém as quantidades extraídas 

e comercializadas, no período analisado, são irrelevantes quando comparadas com 

os cinco minérios listados acima. Isto porque não possui uma produção específica, 

pois é um subproduto da extração de ouro de Crixás. 

Em seguida estão as jazidas de minério de níquel. A bauxita (minério de 

alumínio) extraída em Barro Alto tem hoje a terceira maior reserva mineral de Goiás 

(85.988.323,83 toneladas). Entretanto os volumes explorados e comercializados, no 

período analisado, não são representativos em decorrência do recente início das 

atividades e à concorrência mercadológica. 

O minério de cobalto, apesar de exibir valor comercializado e volumes 

explorados relevantes, não apresenta registros de recolhimento de CFEM e tampouco 

dados empregatícios no DNPM, impedindo o diagnóstico do minério em relação a 

emprego, renda e impacto fiscal. O único município que o produz atualmente é 

Niquelândia, apesar de constar no relatório Desempenho Mineral 2015 (DNPM, 2015) 

reservas nos municípios de Americano do Brasil, Diorama, Iporá, Jussara, Montes 

Claros de Goiás e Santa Fé de Goiás. Para efeito de verificação, nesta tese, serão 

considerados apenas os seguintes minerais metálicos: cobre, níquel, ouro e titânio. 

Considerando o fluxo comercial, de acordo com os relatórios do DNPM (2011 a 

2015), o níquel foi encaminhado aos estados de São Paulo e Minas Gerais, 

principalmente. Grande parte do minério produzido em Niquelândia destinou-se a São 

Miguel Paulista (SP), para a produção de níquel eletrolítico e posterior exportação 

(destino não indicado). A maior parte (aproximadamente 95%) do minério produzido 

em Barro Alto teve como direção principal o Reino Unido. 

A mesma fonte afirma que o estado de Goiás ainda é um grande exportador de 

ouro (mais de 80% da produção) para mercados como Índia, Suíça, Espanha, África 

do Sul, Reino Unido, Estados Unidos da América, Cingapura e Canadá. No Brasil, o 

comércio realizou-se com os municípios de Caraíbas e Dias d´Ávila, na Bahia e ainda 

São Paulo (SP). O titânio foi comercializado, entre 2010 e 2014, no mercado interno, 

com os municípios de Formosa (GO), Volta Redonda (RJ) e Floresta (PE), de acordo 

com os relatórios do DNPM do período. 
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O cobre foi exportado entre janeiro/2010 e dezembro/2014 para nove países: 

Índia (48,6%), Espanha (26,2%), China (8,7%), Alemanha (5,3%), Coreia do Sul 

(3,3%), Finlândia (2,5%), Suécia (2,5%), México (1,7%) e Bulgária (0,8%), de acordo 

com o Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (AliceWeb), do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) (BRASIL,2016). 

II.3. OS MINERAIS NÃO METÁLICOS EM DESTAQUE NO ESTADO DE GOIÁS 

Entre 2010 e 2014, os minerais não metálicos que se destacaram, de acordo 

com DNPM (2015) foram amianto, fosfato, nióbio, brita, calcário e areia, conforme 

tabela 7 e figura 14.  

Tabela 7 – Minérios não metálicos extraídos em Goiás com maior produção (2010-2014). 

Minério 
Valores 

comercializados 
(2010 – 2014) (R$) 

Volumes 
explorados 

(2010 – 2014) 
(toneladas) 

Reserva mineral 
medida (2014) 

(toneladas) 

Valor recolhido 
da CFEM (2010 – 

2014) (R$) 

Amianto 2.740.414.478,35 1.515.201,00 211.972.858,32 45.095.875,83 
Fosfato 2.075.882.534,36 12.595.230,00 259.730.390,80 39.932.380,72 
Nióbio 2.060.168.002,35 55.468,00 83.404.415,32 10.467.119,65 
Brita 1.232.256.744,60 46.188.440,00 2.619.383.513,57 17.397.797,32 

Calcário 1.022.713.692,81 29.718.648,00 7.160.557.118,54 28.667.167,21 
Areia 208.479.326,32 9.386.202,00 1.093.901.686,96 4.540.913,38 

Fonte: DNPM (2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

Estes dados mostram que os maiores valores comercializados foram de 

amianto, fosfato e nióbio, enquanto os três maiores volumes explorados foram de 

brita, calcário, fosfato. As três maiores reservas de minerais não metálicos são de 

calcário, brita e areia, e os maiores valores de CFEM e ICMS recolhidos, se referem 

ao amianto, fosfato e calcário. 

Por tratar-se basicamente de matérias-primas, a maior parte dos minerais aqui 

analisados destinam-se às indústrias. As exceções são calcário agrícola, brita e areia, 

cuja cadeia produtiva é curta, já que são de aplicabilidade imediata, sendo 

encaminhados para o mercado e depois para o consumidor final.  

Os minerais não metálicos, de acordo com os relatórios DNPM (2011, 2012, 

2013, 2014, 2015) têm grande mercado interno. O fosfato extraído em Catalão e 

Ouvidor, segundo essa fonte, destina-se a diversos municípios dos estados de Goiás, 

Minas Gerais e São Paulo, sendo que o município de Cubatão (SP) foi responsável 
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pela aquisição de metade da produção no período de 2010 a 2014, seguido de 

Catalão (GO) e Uberaba (MG). 

Figura 14 – Reservas minerais, volumes explorados e valores comercializados dos minérios 
não metálicos extraídos em Goiás (2010-2014). 

 

O mercado do calcário é prioritariamente interno, negociado basicamente em 

Goiás (60%) e Distrito Federal (25%) e, em menores proporções, com os estados de 

São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia, no período 

analisado, conforme DNPM (2015). A comercialização das produções de brita e areia 

tem comportamento semelhante em relação às proporções e destino, excetuando-se 

o estado da Bahia, onde não há consumo declarado. 

O amianto teve metade de sua produção comercializada com mercado externo, 

sendo que a Índia foi o maior comprador, com 21% da produção entre 2010 e 2014. 

Outros países compradores foram Indonésia, México, Tailândia e Colômbia. No 

mercado interno, os destinos do minério foram: Goiânia (GO), Criciúma (SC), Leme e 

Hortolândia (SP), Colombo e Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ) (DNPM, 2015). 

O nióbio também teve sua produção dividida entre os mercados interno e 

externo, conforme revelam os relatórios do DNPM. No mercado interno, a participação 
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na comercialização é pequena, em torno de 20% (entre 2011 e 2014), concentrada 

basicamente em Cubatão e São Paulo (SP). O restante da produção foi negociado no 

mercado externo com a União Europeia (via porto de Roterdã, na Holanda), China, 

Japão, Índia, Coreia do Sul, Rússia, Cingapura, Estados Unidos e Emirados Árabes.  

O transporte do minério da mina até a indústria ou ao porto é realizado via 

malha viária. De acordo com Castilho (2014, p.123), os minérios extraídos nas regiões 

norte/nordeste do estado de Goiás, como Minaçu (amianto), Alto Horizonte (cobre), 

Niquelândia (níquel e cobalto), Barro Alto (níquel), Crixás e Pilar de Goiás (ouro), 

geralmente destinados à exportação internacional, são transportados pela rodovia 

BR-153 até o Porto Seco de Anápolis e daí para os portos litorâneos via rede 

ferroviária; e aqueles destinados a outros estados são transportados via caminhões 

ou treminhões pelas rodovias. Os minérios produzidos em Catalão e Ouvidor (fosfato 

e nióbio) são transportados por via férrea e o ouro por helicóptero. 

O autor ressalta ainda que a relação entre extração, produção/transformação, 

distribuição e consumo desses produtos coloca o sistema de transporte como 

elemento determinante da dinâmica socioeconômica do estado. Principalmente as 

rodovias, que se mostram extremamente importantes, considerando-se que grande 

parte dos minérios relacionados à agricultura e construção civil ficam em Goiás ou 

nos estados mais próximos. Assim, a infraestrutura necessária à manutenção das 

cadeias produtivas minerais tem alto impacto no sistema de transporte 

nacional/estadual, exigindo do Estado uma contrapartida na sua manutenção. A 

conservação das vias de transporte ocorre, em parte, por meio das receitas do ICMS 

mineral, analisado juntamente com a CFEM, a seguir. 

II.4. O IMPACTO FISCAL DA MINERAÇÃO GOIANA CONTEMPORÂNEA 

O impacto fiscal dos minerais metálicos é maior quando comparado com os 

minerais não metálicos. Isto porque apresentam maior valor de mercado e, 

consequentemente, geram maiores receitas, seja via CFEM ou ICMS ou ambas. Na 

figura 15, percebe-se o maior valor comercializado de cobre e ouro em relação aos 

não metálicos com maior valor de mercado (amianto, fosfato e nióbio).  

De maneira geral, os minerais não metálicos se caracterizam por apresentarem 

elevados volumes explorados, de modo a garantir maior valor comercializado, 
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conforme apresentado na figura 16 A. Na figura 16 B, estão os minerais metálicos que 

tem elevado valor de mercado e são extraídos em menor volume. O nióbio é uma 

exceção dentre os minérios não metálicos, já que apesar de ter sido comercializado 

com valor semelhante ao fosfato entre 2010 e 2014, possui volume explorado muitas 

vezes menor, significando melhor valor de mercado do produto. 

Figura 15 – Maiores valores comercializados, em Goiás, entre os minerais metálicos e não 
metálicos (2010 e 2014). 

 

Fonte: DNPM (2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

Figura 16 – Comercialização dos maiores volumes dos minerais não metálicos (A) e 
menores volumes dos minerais metálicos (B), em Goiás, entre 2010 e 2014. 

  

Os minérios de titânio e níquel, por questões mercadológicas, no período 

analisado, apresentaram valores de venda e também volumes explorados inferiores 

ao de minerais não metálicos básicos, como britas, calcário e areia (Figura 17). 
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Figura 17 – Menores valores comercializados entre os minerais não metálicos, em Goiás, 
(2010 e 2014). 

 

Fonte: DNPM (2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

O impacto fiscal da extração dos minérios considerados nesta pesquisa foi 

analisado considerando-se as receitas oriundas da CFEM por minério (naquelas 

localidades onde a representatividade no município fosse superior a 70%) e o valor do 

ICMS por município minerador (independente do minério transportado, já que o índice 

não é exibido por minério). É de se esperar que o maior valor conseguido na 

comercialização do produto implique em maior recolhimento de impostos e, 

consequentemente, maior potencial e impactos fiscais. Desta forma, os minerais 

metálicos seriam responsáveis pelo maior impacto fiscal no município. Porém, quanto 

efetivamente este potencial representa das receitas municipais? 

O município de Alto Horizonte tem receita da CFEM oriunda exclusivamente da 

extração do cobre, representando 36,5% da receita municipal (Tabela 8). Trata-se do 

maior valor comercializado de minério entre 2010 e 2014 em Goiás, o maior valor de 

CFEM recolhido e o terceiro maior ICMS mineral do estado, fazendo com que o 

impulso desta atividade na renda municipal seja elevado (53,15%). Trata-se do maior 

impacto no orçamento da prefeitura dentre todos os municípios mineradores 

analisados. Os valores de ICMS mais altos, dentre todos os municípios produtores de 

minérios metálicos analisados, foram declarados em Niquelândia e Minaçu (Tabela 8). 

Entretanto, quando considerado o impacto fiscal, se mostra mais relevante para 

Crixás e Pilar de Goiás.  

Dentre os municípios que extraem minérios metálicos, todos têm valores de 

recolhimento de CFEM e ICMS como porcentagens importantes da receita municipal, 

à exceção daqueles que produzem titânio. 
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Tabela 8 – Impacto fiscal nos municípios goianos com extração de minerais metálicos. 

Minério Município 
Valor 

comercializado 
(2010-2014) R$ 

CFEM arrecadado 
(2010-2014)  

ICMS mineração (2010 - 
2014)  

Impacto 
fiscal* 

R$ 
%da 

receita 
municipal 

R$ 
%da 

receita 
municipal 

Cobre 
Alto 

Horizonte 
7.392.443.238,03 157.527.605,37 36,50 53.818.000,00 16,65 53,15 

Ouro 

Crixás 

6.614.588.633,25 

46.709.560,23 9,52 52.892.000,00 25,55 35,07 

Pilar de 
Goiás 

1.595.127,90 2,69 23.168.000,00 39,11 41,80 

Titânio 

Avelinópolis 

15.304.740,94 

33.884,14 0,07 778.000,00 1,58 1,65 

Santa 
Bárbara de 

Goiás 
933.533,86 1,41 933.533,86 3,92 5,33 

Níquel 

Niquelândia 
9.118.193,21 

11.993.530,07 2,07 87.282.000,00 15,06 17,12 

Barro Alto 38.165.009,33 21,03 2.718.000,00 1,50 22,52 

* ICMS + CFEM (% da Receita municipal). Apesar de ser arrecadado no município, ele é de competência do estado e, desta forma, os 
municípios recebem 25% do total arrecadado, segundo critérios específicos de repartição, acrescentando-se ainda a desoneração do 
imposto referente à exportação. 

Elaborado pela autora a partir das fontes: DNPM (2011 a 2015, 2016); GOIÁS (2016). 

Os valores dos tributos são superiores a 30% nos casos das extrações de 

cobre (Alto Horizonte) e ouro (Crixás e Pilar de Goiás). No caso de Niquelândia e 

Barro Alto, a grande parte dos valores do ICMS refere-se à extração de níquel, 

aproximadamente 97%. Em Niquelândia, outras extrações minerais existentes são de 

calcário (3%), areia, argila e manganês. Em Barro Alto, o recente início de extração 

de alumínio (atualmente com 1,2% da receita) poderá alterar a configuração deste 

diagnóstico nos próximos anos. 

No caso de Santa Bárbara de Goiás, a extração de titânio, ainda que 

movimente valores importantes, não é a única. Os dados do DNPM (2010 a 2014) 

registram ainda extrações de ferro (29%) e brita (17%) e, para Avelinópolis, a 

extração de titânio não foi contínua no período analisado, resultando num impacto tão 

baixo (0,07) na receita de CFEM. Neste município, a extração mineral relevante é a 

de brita, com praticamente 94% dos valores recolhidos de CFEM, que serão 

apresentados a seguir. Os valores de ICMS são os mesmos, pois o sistema de 

informações não distingue o minério transportado. 

Para os municípios com extração de minerais não metálicos, a realidade do 

impacto fiscal é um pouco diferente, principalmente naqueles casos em que o 

município possui outras atividades econômicas (Tabela 9). 
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Minaçu é o único município goiano produtor de amianto. O valor 

comercializado, dentre os minérios, é o terceiro maior do estado, resultando em um 

dos maiores recolhimentos de CFEM e ICMS nesta origem. As porcentagens desta 

atividade na receita municipal são consideráveis (33,62%), demonstrando sua 

importância para o município. 

Tabela 9 – Impacto fiscal nos municípios goianos com extração de minerais não metálicos. 

Minério Município 
Valor 

comercializado 
(2010-2014) R$ 

CFEM arrecadado 
(2010-2014)  

ICMS mineração (2010 - 
2014) 

Impacto 
fiscal* 

R$ 
% da 

receita 
municipal 

R$ 
% da 

receita 
municipal 

Amianto Minaçu 2.740.414.478,35 45.095.875,83 9,63 97.665.000,00 23,99 33,62 

Fosfato 
e Nióbio 

Catalão 2.075.882.534,36 39.932.380,72 1,44 14.568.000,00 1,08 2,53 

Ouvidor 2.060.168.002,35 10.467.119,65 17,87 17.678.000,00 12,05 29,93 

Brita 

Anápolis 65.720.311,66 1.317.058,21 0,04 10.764.000,00 0,3 0,34 

Aparecida 
de Goiânia 

266.904.074,16 4.153.443,28 0,13 1.379.000,00 0,04 0,18 

Avelinópolis 49.314.004,91 1.060.745,16 2,08 778.000,00 1,58 3,66 

Guapó 73.056.501,44 1.437.227,42 1,15 1.143.000,00 0,92 2,07 

Calcário 

Jandaia 65.362.952,01 5.282.359,07 4,69 1.721.000,00 1,61 6,30 

Indiara 169.031.761,73 3.467.899,51 2,13 5.802.000,00 3,57 5,70 

Padre 
Bernardo 

14.474.319,71 1.687.652,77 0,69 6.877.652,77 2,12 2,81 

* ICMS + CFEM (% da Receita municipal). Apesar de ser arrecadado no município, ele é de competência do estado e, desta forma, os 
municípios recebem 25% do total arrecadado, segundo critérios específicos de repartição, acrescentando-se ainda a desoneração do 
imposto referente à exportação. 

Elaborado pela autora a partir das fontes: DNPM (2011 a 2015, 2016); GOIÁS (2016). 

Catalão tem receita de CFEM oriunda 57,2% do nióbio e 41,7% do fosfato, o 

restante refere-se às extrações de areia, argila, barita, cascalho, diamante e granito. 

Já Ouvidor tem 93,6% do CFEM originado da comercialização do fosfato, 6,1% de 

nióbio e o restante de argila e barita. Na tabela 9 ainda observa-se que o município de 

Catalão destaca-se por ter renda da CFEM elevada, porém com baixo impacto na 

renda municipal (2,53%). Vale ressaltar que Catalão é um município com atividades 

econômicas diversificadas, sede de diversas indústrias. Em Ouvidor, a situação é 

diferente, pois as porcentagens desta atividade na receita municipal são 

consideráveis (29,93%), atestando sua importância como fonte de renda. 

Avaliando as informações referentes à brita, apesar de apresentar o maior valor 

em relação à comercialização deste minério e também quanto à CFEM, o município 

de Aparecida de Goiânia registrou o quarto maior valor de arrecadação de ICMS da 
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mineração. Por ser um município com diversas atividades econômicas, o impacto 

fiscal do município, em relação à mineração é extremamente baixo. O mesmo ocorre 

com Anápolis, que apresentou o maior ICMS. O maior impacto nas receitas 

municipais dos minérios que extraem brita, é observado em Avelinópolis. Ali, ICMS e 

CFEM referentes à extração da brita respondem por 3,66% da receita municipal. 

Guapó tem a quinta maior produção, avaliando todos os municípios, a segunda maior 

arrecadação de CFEM da produção de brita, e o quarto maior impacto fiscal. 

Entretanto, proporcionalmente, o maior impacto referente ao ICMS de todos os 

minérios ocorre em Minaçu e Ouvidor. 

No caso do calcário, o maior impacto na receita municipal acontece no 

município de Jandaia. Isto em decorrência do valor declarado de CFEM recolhido, já 

que o ICMS mineral é o quarto maior. Este município tem a quinta maior produção de 

calcário do estado (1.316.500,00 toneladas) e também a mesma colocação em 

relação ao valor de comercialização do minério (R$ 65.362.952,01) no período de 

2010 a 2014. Indiara tem o mais elevado valor de comercialização do minério e 

também de recolhimento de ICMS da mineração e, ainda, o segundo maior valor 

declarado da CFEM. O impacto na receita municipal é de 5,7%.  

Comparativamente aos minérios considerados commodities, tanto metálicos 

como não metálicos, o impacto na receita municipal da brita e do calcário é 

extremamente baixo. Estes dados, quando analisados juntamente com as 

informações de emprego e renda, permitem avaliações mais complexas. Como 

lembram Gomes & Teixeira Neto (2004), é importante implantar uma política que 

considere todos os bens minerais como estratégicos, não apenas alguns deles, como 

ocorre atualmente. Isto para evitar que a fragilidade do sistema penalize regiões que 

produzem minérios mais baratos. 

II.5. IMPACTO ECONÔMICO DA MINERAÇÃO NO EMPREGO E RENDA 

As fontes dos dados referentes ao emprego na indústria extrativa mineral foram 

a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (MTPS) e também as informações declaradas nos relatórios 

anuais de lavra (RAL), que integram os relatórios “Desempenho Mineral”, elaborados 

e disponibilizados anualmente pelo DNPM. Os números da RAIS envolvem toda a 
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extração mineral realizada no município, independente do tipo de minério e, portanto 

naqueles municípios onde a mineração é diversificada, os dados não serão 

coincidentes com os declarados ao DNPM, onde a pesquisa de quantidade de 

empregos foi realizada por minério e localidade. 

A análise foi compartimentada entre minerais metálicos e não metálicos, 

seguindo a metodologia do item anterior, para o período de 2010 a 2014, permitindo a 

verificação das diferenças entre grandes e médias/pequenas empresas de mineração.  

A evolução dos empregos para os minerais metálicos como cobre, ouro e 

níquel, de acordo com as informações declaradas ao DNPM, é apresentada na figura 

18. O município de Pilar de Goiás foi excluído devido à inexistência de empregos 

declarados a este órgão no período analisado. Ressalta-se que o emprego ligado às 

commodities varia de acordo com a questão econômica global, com a fase em que se 

encontra o projeto da mina (menos empregados na pesquisa do que na extração, por 

exemplo) e ainda é necessário contabilizar a vida útil da mina (a quantidade de 

empregos diminui com a proximidade de sua exaustão). 

Figura 18 – Evolução do emprego na indústria extrativa goiana dos minerais metálicos cobre, 
níquel e ouro (2010 – 2014). 

 

Fontes: Desempenho Mineral (DNPM, 2011, 2012, 2013,2014, 2015). 

De acordo com as informações da MTPS/RAIS (2016), as 41 indústrias 

extrativas minerais dos cinco municípios de onde se extrai principalmente cobre, ouro 

e níquel, empregavam 4.123 pessoas formalmente no final de 2014. Entretanto, no 

mesmo período, apenas para os minerais metálicos analisados nesta pesquisa, havia 
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5.884 empregos nas mesmas localidades, de acordo com o DNPM (2015). 

Considerando-se que a RAIS informa todos os empregados em toda a indústria 

extrativa mineral, o esperado era que o número fosse maior. A discrepância entre os 

valores declarados ao DNPM com os existentes nos bancos de dados do MTPS pode 

ser observada na figura 19.  

Figura 19 – Comparação da quantidade de vagas de empregos declarados ao DNPM e MTPS 
para os minerais cobre, níquel e ouro, em Goiás, em 2014. 

 
Fontes: Desempenho Mineral (DNPM, 2015); MTPS/RAIS (2016). 

Dos cinco municípios verificados, Alto Horizonte e Pilar de Goiás extraem 

apenas cobre e ouro, respectivamente. Isto significa que os dados de emprego 

apresentados pela MTPS/RAIS referem-se exclusivamente a estes minérios. No caso 

de Niquelândia, há empregos relacionados à extração de calcário, argila, areia e 

manganês, sem grande expressividade. Para Barro Alto, além do níquel, existe ainda 

mão de obra destinada à extração de alumínio, areia e cascalho. Em Crixás há 

extração de areia com baixa relevância. 

O município de Pilar de Goiás, de acordo com o MTPS/RAIS (2016), tinha, no 

final de 2014, 59,7% da população em idade ativa ocupando as vagas de emprego 

ofertadas diretamente pela indústria extrativa mineral. Trata-se da maior porcentagem 

dentre os cinco municípios analisados, o que configura dependência da atividade e 

também da empresa pela comunidade, principalmente porque é o único minério 

extraído ali. Outra parcela importante dos habitantes (25,7%) está empregada na 

administração pública (Figura 20).  
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Figura 20 – Porcentagem de empregos por setores da economia nos municípios que extraem 
minerais metálicos em Goiás (2014). 

 

Nos outros quatro municípios, a situação é relativamente semelhante. Como se 

tratam de municípios mais populosos, as porcentagens podem parecer menores, 

porém continuam sendo relevantes, como observado em Crixás e Barro Alto. Em 

todas as localidades, o setor agropecuário tem baixa empregabilidade, sendo o maior 

valor encontrado em Niquelândia (10,2% da mão de obra). A maior parte da 

população economicamente ativa nos cinco municípios está alocada na extração 

mineral e na administração pública. Os empregos indiretos na mineração estão nos 

setores de comércio e serviços, que são mais evidentes em Barro Alto, Crixás e 

Niquelândia e esses setores são ainda inexpressivos em Pilar de Goiás. 

De todas as localidades analisadas, Niquelândia diverge por ser, em área de 

grandes proporções, muito mais populosa que as demais, apresentar maior 

diversidade econômica e, principalmente, porque a atividade mineral está instalada há 

mais de 40 anos, diminuindo a dependência da comunidade em relação direta com as 

empresas de mineração e também em relação ao poder público, fortalecendo os 

setores de serviços (23%), comércio (12,2%) e construção civil (9,2%). 
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Dentre os minérios não metálicos, as realidades são distintas, o que motivou a 

divisão em quatro conjuntos: 1) amianto, fosfato e nióbio, 2) calcário 3) brita e 4) 

areia; pois envolvem os extremos grandes, médias e pequenas empresas. A extração 

de fosfato, nióbio e amianto têm características econômicas semelhantes (extrações 

realizadas por empresas multinacionais e os minérios apresentam elevados valores 

no mercado financeiro), apresentam maior número de empregados e estão restritas a 

três municípios, justificando a realização do diagnóstico conjuntamente. As indústrias 

de calcário, brita e areia são médias e pequenas empresas com similaridades em 

relação ao valor comercializado e à quantidade de mão de obra empregada, 

principalmente. Entretanto, por estarem distribuídos no estado, selecionou-se aqueles 

municípios de maior destaque. Os dados referentes à areia estão em um capítulo à 

parte, destinado a analisar sua cadeia produtiva mais detalhadamente. 

As produções de fosfato e nióbio, em Goiás, se concentram em Catalão e 

Ouvidor, enquanto a produção de amianto é exclusiva de Minaçu. A evolução dos 

empregos para estes minérios, de acordo com as informações declaradas ao DNPM 

pode ser observada na figura 21 e, por serem commodities, suas atividades também 

são controladas por demanda de mercado, conforme explicado anteriormente. As 

informações da MTPS/RAIS (2016), as 16 indústrias extrativas minerais dos três 

municípios empregavam 1.320 pessoas formalmente no final de 2014. Entretanto, no 

mesmo período, de acordo com o DNPM (2015) havia 2.214 empregos nas mesmas 

localidades (Figura 22). Esta discrepância se evidencia para Ouvidor onde, de acordo 

com o DNPM (2015), não havia empregos formais na mineração em 2014, enquanto a 

RAIS indica a existência de 386 postos de trabalho. Considerando-se a proximidade 

entre Catalão e Ouvidor e o fato de se tratar da mesma empresa, acredita-se que os 

funcionários possam ter sido cadastrados em apenas um município. 

O município de Ouvidor, de acordo com o MTPS/ISPER (2016), tinha no final 

de 2014, 40,8% da população economicamente ativa ocupando as vagas de emprego 

ofertadas pela indústria de transformação de não metálicos (Figura 23). Trata-se da 

maior porcentagem dentre os três municípios analisados, configurando dependência 

da atividade pelo município. Outra parcela importante da mão de obra formal (32%) 

está empregada na administração pública. Minaçu também apresenta grande 

dependência do Estado, devido à porcentagem de empregos relacionados à 

administração pública. 
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Figura 21 – Evolução do emprego na indústria extrativa goiana dos minerais não metálicos: 

amianto, fosfato e nióbio (2010 – 2014). 

 

Figura 22 – Comparação da quantidade de vagas de empregos declarados ao DNPM e MTPS 

para amianto, fosfato e nióbio, referente ao ano de 2014. 

 

Fontes: Desempenho Mineral (DNPM, 2015); MTPS/RAIS (2016). 

Figura 23 – Porcentagem de empregos por setores da economia nos municípios que extraem 
amianto, fosfato e nióbio em Goiás (2014). 
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Situação diversa se verifica em Catalão. Como se trata de um município mais 

populoso, com a atividade mineral instalada há mais tempo, contando com uma 

diversidade produtiva maior, a dependência econômica direta das empresas de 

mineração é menor. 

As três localidades registram a extração de mais de um minério. Em Catalão e 

Ouvidor, além dos empregos ligados ao fosfato e nióbio, há também mão de obra 

destinada à argila, areia, cascalho e barita, em menores proporções. No caso de 

Minaçu, há empregos relacionados à extração de água mineral, calcário, argila, areia 

e granito, sem grande expressividade. 

Realidades bem diferentes são as da extração de calcário e brita, 

representadas basicamente por médias e pequenas empresas. A produção goiana de 

calcário, realizada em 2014 por 102 empresas (MTPS, 2016), foi dividida de acordo 

com sua utilização (agrícola, cal, cimento e ração). Considerando o calcário de 

maneira geral, entre 2010 e 2014, foram 5.251 postos de trabalho ocupados nos trinta 

municípios produtores, de acordo com DNPM (2011, 2012, 2013, 2014, 2015). De 

todas as utilizações, os maiores empregadores são as extrações de calcário agrícola, 

com 4.391 postos de trabalho, seguido do calcário para ração, cimento e cal, 

respectivamente (Figura 24).  

Figura 24 – Número de pessoas empregadas na extração de calcário, por utilização, 
em Goiás (2010-2014). 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Desempenho Mineral (DNPM, 2011 a 2015). 

A partir dos dados publicados pelo DNPM, o calcário para emprego agrícola é o 

tipo mais comum em Goiás, sendo extraído em 27 municípios. Indiara é o município 
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discrepante em relação aos demais, posto que o segundo maior empregador foi o 

município de Planaltina, com 337 postos de trabalho, seguido por Cabeceiras (316), 

Vila Propício (299) e Goiás (291), no mesmo período (Figura 25). 

Figura 25 – Número de pessoas empregadas na extração de calcário agrícola, em Goiás 
(2010-2014). 

 

Fontes: Desempenho Mineral (DNPM, 2011 a 2015). 

De acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, optou-

se por selecionar os cinco municípios que tiveram maior produção, valor 

comercializado, arrecadação de CFEM e impacto fiscal. Desta forma, foram 

comparados os dados para Cezarina, Goiás, Indiara, Jandaia e Padre Bernardo. 

Juntos, eles abrigam 55 empresas de extração mineral, de maneira geral, segundo a 

RAIS (MTPS/RAIS, 2016). 

Avaliando apenas os dados de 2014 para o MTPS, estes municípios 

apresentam relativo equilíbrio nas porcentagens de empregos destinados à 

administração pública. A dependência em relação à indústria extrativa de calcário é 

baixa, destacando-se a indústria de transformação de não metálicos, principalmente 

em Jandaia (Figura 26). A maior quantidade de empregos se concentrou em Indiara 

que, como visto anteriormente, tinha o maior número de postos de trabalho em 

calcário para Goiás. Os valores declarados ao DNPM e ao MTPS, da quantidade de 

empregos formais nestes municípios, são divergentes para todos eles, exceto para 

Padre Bernardo (Figura 27). 
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Figura 26 – Porcentagem de empregos por setores da economia nos municípios que 
extraem calcário em Goiás (2014). 

 

Estas cinco localidades registram a extração de mais de um minério. Cezarina, 

Goiás, Indiara e Jandaia têm no calcário sua maior renda de CFEM declarada, todos 

acima de 96%. Outras extrações são de areia (em todos eles), argila, cascalho e 

granito (Indiara), argila (Cezarina), água mineral, cascalho e fosfato (Goiás), todas 

sem grande expressividade. Padre Bernardo se distingue dos outros, pois 

praticamente 25% de sua renda advêm da extração de areia, o que a torna expressiva 

em relação à quantidade de empregos, diferentemente dos outros municípios 

analisados.  

Figura 27 – Comparação dos valores de empregos declarados ao DNPM e MTPS (2014) 
para o calcário. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Desempenho Mineral (DNPM, 2015); MTPS/RAIS (2016). 
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Em todos os trinta municípios goianos que produzem brita, entre 2010 e 2014, 

foram ocupados 5.365 postos de trabalho, de acordo com os relatórios “Desempenho 

Mineral” (DNPM, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Aparecida de Goiânia é o município 

que mais empregou no período analisado (929 vagas). Este valor é extremamente 

discrepante em relação aos demais municípios, posto que o segundo maior 

empregador foi o município de Padre Bernardo, com 390 postos de trabalho, seguido 

por Goianira (362), Panamá (278) e Avelinópolis (235) (Figura 28). 

Figura 28 – Número de empregados na extração de brita em Goiás (2010-2014). 

 

Fontes: Desempenho Mineral (DNPM, 2011 a 2015). 

Para avaliar os dados do Ministério do Trabalho, à exemplo do exame realizado 

para o calcário, selecionou-se os cinco municípios que tiveram maior produção, valor 

comercializado, arrecadação de CFEM e impacto fiscal. Desta forma, comparou-se os 

dados para Anápolis, Aparecida de Goiânia, Avelinópolis, Goianira e Guapó, que 

juntos sediam 30 empresas de extração mineral, segundo a RAIS (MTPS/RAIS, 

2016).  

Considerando apenas os dados do MTPS para 2014, nota-se que a 

dependência em relação à indústria extrativa de brita é extremamente baixa. Destaca-

se como importante setor a indústria de transformação de não metálicos, onde o 

processo de produção da brita pode estar inserido (Figura 29). A maior quantidade de 

empregos estava em Aparecida de Goiânia, que continha o maior número de postos 

de trabalho para Goiás entre 2010 e 2014. Entretanto, por ser um município populoso, 

proporcionalmente, este valor não se destaca.  
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Figura 29 – Porcentagem de empregos por setores da economia nos municípios que extraem 
brita em Goiás (2014). 

 

Os valores declarados ao DNPM e ao MTPS, da quantidade de empregos 

formais nestes municípios são divergentes para todos os municípios (Figura 30).  

Figura 30 – Comparação dos valores de empregos declarados ao DNPM e MTPS (2014) para 
a brita. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Desempenho Mineral (DNPM, 2015); MTPS/RAIS (2016). 
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extração de água mineral e também de argila, em menor proporção. Em Aparecida de 

Goiânia são produzidos cascalho e água mineral, com baixa expressividade. 

Avelinópolis tem extração de titânio e em Guapó extrai-se também areia e argila. 

Goianira, assim como o município de Padre Bernardo, diferencia-se dos outros, pois 

praticamente 16,5% de sua renda advêm da extração de areia, o que a torna 

expressiva em relação à quantidade de empregos. 

Quando observadas as informações fornecidas ao DNPM e à RAIS pelas 

empresas de mineração de minerais metálicos e não metálicos há uma inversão. Isto 

ocorre porque as primeiras são dependentes de financiadores da bolsa de valores e 

os dados fornecidos tendem a ser os mais próximos da realidade quando da 

apresentação dos relatórios anuais de lavra. Já para os segundos, esta necessidade 

não se faz presente e os relatórios entregues ao DNPM são menos precisos. 

Os dados referentes à remuneração média dos empregos do setor de extração 

mineral são da MTPS/RAIS (2016). Para analisá-los, considerou-se os mesmos 

municípios de onde são extraídos os minérios de interesse. Mantendo a divisão entre 

metálicos e não metálicos, tem-se que os valores encontrados para as remunerações 

nas empresas extrativas de minérios metálicos são maiores do que as observadas 

nos municípios de origem dos minérios não metálicos (Tabela 10). Adverte-se que os 

municípios analisados extraem outros minérios, em menores proporções, e não 

apenas aqueles avaliados aqui. 

Tabela 10 – Remunerações mensais da indústria de extração de minerais metálicos e não 
metálicos nos municípios goianos mais relevantes, para o ano de 2014. 

Remuneração 
Minérios Metálicos Minérios Não Metálicos 

Município Valor (R$) Município Valor (R$) 

Maior valor Barro Alto 4.473,65 Catalão 4.321,72 

Menor valor Niquelândia 3.461,34 Ipameri 1.226,44 

Média - 3.856,16 - 2.850,12 

Fonte: MTPS/ISPER (2016). 

Considerando apenas a média entre os produtores de amianto, fosfato e nióbio, 

o valor da remuneração média entre os trabalhadores nas extrações de minérios não 

metálicos aumenta, passando a R$ 3.894,24. Ponderando apenas a produção de 

calcário e brita, o valor reduz para R$ 2.502,09. 
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Quando comparados com os outros setores da produção (administração 

pública, agropecuária, comércio, construção civil, indústria de transformação e 

serviços industriais de utilidade pública), os valores da remuneração da indústria 

extrativa mineral, de maneira geral, tende a ser um dos mais elevados. 

Entre os cinco municípios que extraem minérios metálicos, a média da 

remuneração da indústria mineral é 152,7% maior, quando avaliando todos os 

setores. Em Alto Horizonte, Barro Alto e Pilar de Goiás, a remuneração da indústria 

mineral foi a maior dentre todos os setores; e para Niquelândia e Crixás, foi a 

segunda maior, atrás apenas do setor dos serviços industriais de utilidade pública. 

Entre as localidades que extraem minérios não metálicos, considerando os 

municípios em questão, a remuneração da indústria mineral foi a maior dentre todos 

os setores para Catalão, Ouvidor, Padre Bernardo, Jandaia e Cezarina. Em Minaçu, 

Aparecida de Goiânia, Goiás, Guapó e Goianira, este setor ficou com o segundo 

maior valor, atrás dos serviços industriais de utilidade pública. Anápolis tem o setor da 

indústria mineral como o segundo maior valor, atrás da média da remuneração da 

Administração Pública. E Indiara tem a terceira maior média de remuneração, atrás 

dos setores de serviços industriais de utilidade pública e construção civil. Os valores 

elevados dos salários das indústrias extrativa mineral e de transformação de minerais 

não metálicos deve-se geralmente à mão de obra especializada contratada e à 

periculosidade. 

As relações avaliações realizadas neste capítulo mostraram a grande diferença 

entre os minerais metálicos e os não metálicos, em praticamente todas as esferas: 

valores comercializados, volumes explorados e mercado de trabalho. Quando 

comparados com a areia, análise apresentada a seguir, estas discrepâncias se 

acentuam. 



68 

CAPÍTULO III 

A CADEIA PRODUTIVA DA AREIA EM GOIÁS 

A extração da areia constitui um setor básico na cadeia industrial da construção 

civil, movimentando volumes financeiros e de minério relevantes. No entanto, este setor 

recebe pouca atenção dos órgãos reguladores e também dos gestores de todas as 

esferas: federal, estadual e municipal. O processo simplificado de extração via 

licenciamento minimiza as consequências de sua extração nos aspectos financeiros, 

sociais e também ambientalmente.  

O ganho financeiro observado na produção de areia é bastante inferior ao 

observado para os minerais metálicos e não metálicos estudados. Isto porque a 

atividade é praticada por produtores de pequeno porte e microempresas, o que dilui os 

resultados entre os diversos mineradores. Por ter baixo valor de mercado e serem 

empregados nas proximidades das jazidas, os valores pagos de impostos não 

conferem representatividade na receita municipal, comprometendo os aspectos sociais 

e municipais das localidades de onde são extraídas. 

III. 1. A INDÚSTRIA EXTRATIVA DA AREIA NO BRASIL 

A indústria da extração mineral, de maneira geral, segue critérios técnicos 

definidos pelo governo federal para a pesquisa do minério. O objetivo é controlar as 

regiões produtivas, garantindo ao Estado o conhecimento sobre seu erário e o 

recolhimento dos impostos advindos desta atividade financeira.  

Controlado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e, mais especificamente, 

pelo DNPM, o procedimento de retirada de minérios no Brasil é obrigatório, 

previamente autorizado e aprovado pelo DNPM. A aprovação do relatório final de 

pesquisa é um passo importante rumo à concessão da lavra, pois dele sairão 

informações relativas ao minério, como pureza e volume da jazida, e também aquelas 

direcionadas às questões operacionais, como método adequado de explotação, ritmo 

de operação e a vida útil da mina, além dos critérios de recuperação ambiental da área 

e os de fechamento da mina, quando de sua exaustão. Ressalta-se que o 

licenciamento ambiental ocorre em todas as etapas, paralelamente às fases de estudo 

mineral. No caso dos minerais de emprego imediato na construção civil, como é o caso 
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da areia, o procedimento pode ocorrer por meio do regime de licenciamento mineral 

(Figura 31). 

Figura 31 – Diferenciação entre os regimes de autorização de pesquisa mineral/ concessão de lavra e 
licença para aproveitamento do recurso mineral, incluindo o licenciamento ambiental.  

 

Elaborado pela autora a partir de DNPM (2016). 

Atualmente, os métodos de exploração das minas, definidos a partir das 

características de cada mineral, estão em adaptação frente à necessidade de 

conservar/preservar os recursos naturais (solos, água e biodiversidade). É importante 

ressaltar que cada mineral tem suas características específicas e ocorre em um 

contexto geológico/geográfico específico, impossibilitando a existência de um padrão 
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na exploração mineral1 ou lavra2. O padrão é identificado a partir do momento em que 

o minério é extraído e disponibilizado à indústria. Existem aqueles que necessitam ser 

desagregados da rocha, aqueles que carecem de processos físico-químicos, como um 

mineral ou elemento químico específico para ser utilizado pela indústria, como as ligas 

de ferro-níquel ou a alumina, por exemplo. Há ainda aqueles minerais de 

aproveitamento imediato na construção civil, cujo beneficiamento é simplificado, como 

areia, argila e cascalho. 

Considerada um agregado, assim como a brita, a areia é utilizada para a 

fabricação de produtos artificiais resistentes. A areia natural é um sedimento clástico 

encontrado nos leitos dos rios, nas planícies e terraços aluviais, em dunas litorâneas e 

nos topos de morros como platôs e escarpas. Outras opções geológicas para localizar 

a areia são os depósitos lacustres, mantos de decomposição de rochas, pegmatitos e 

arenitos decompostos.  

As areias naturais se formam a partir da erosão natural. Como define Suguio 

(2006), a erosão é o processo através do qual a superfície terrestre é desgastada e 

afeiçoada por processos físicos, químicos e biológicos de remoção, modelando a 

paisagem. Os principais agentes de desagregação e transporte dos sedimentos 

inconsolidados são os meios aquoso e/ou eólico. Com a fragmentação das rochas, o 

material é transportado por arrastamento, rolamento ou saltação, permitindo assim que 

os grãos apresentem características como dimensões, arredondamento e esfericidade 

que estão diretamente relacionadas com a distância de transporte e o meio no qual as 

partículas foram transportadas. 

A constituição das areias é diversa. São vários os materiais granulares de 

rochas e minerais que as formam, sendo o quartzo o mineral mais relevante. Suguio 

(2006) esclarece que as areias que apresentam alto conteúdo de sílica (praticamente 

100%), compostas por grãos angulosos e bem selecionados, têm granulometria entre 

fina e média e geralmente destinadas à fabricação de vidro. Aquelas que têm menor 

composição de quartzo tem aplicação diversificada como materiais de construção civil, 

fundentes, abrasivos e moldes de fundição, sendo denominadas areias industriais. A 

esta lista, adicionam-se outros usos listados por MME/SGM (2009) e ANEPAC (2016), 

como: indústria de transformação (química, cerâmica, siderurgia, filtros, jateamento, 

ferro-ligas, cimento, argamassa, abrasivos, artefatos de concreto e artefatos pré-

                                            
1
 A exploração mineral ou pesquisa mineral é uma atividade de alto risco que envolve uso de recursos financeiros e diversas 
técnicas de pesquisa geológica voltadas exclusivamente para o descobrimento de depósitos minerais.  

2
 Explotação/ Lavra: fase da mineração representada pelo conjunto de operações que tem como objetivo a extração econômica das 
diversas substâncias minerais úteis ou fósseis de uma jazida até o seu beneficiamento primário (MINEROPAR, 2015). 

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php?conteudo=L
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fabricados, bases de pavimentos de concreto e asfalto, refratários), tratamento de água 

e esgoto e, ainda, como portador de outros minerais de interesse econômico, como 

monazita (cério e terras raras), ilmenita (titânio), ouro e cassiterita.  

A estrutura da cadeia produtiva da areia é simples (Figura 32). Tradicionalmente 

são três momentos até chegar ao consumidor final, posto que a lavra é simples e 

praticamente não há beneficiamento.  

Figura 32 – Estrutura da cadeia produtiva mineral da areia. 

 
Elaboração da autora. 

Para MME/SGM (2009), a indústria extrativa de areia apresenta um faturamento 

importante, gerando muitos empregos no Brasil (50 mil empregos diretos e 150 mil 

indiretos) principalmente entre as empresas de pequeno porte, sendo a maioria delas 

familiares, contando com até 10 funcionários. Uma das características destas 

empresas é a baixa qualificação da mão de obra, marcando uma grande diferença em 

relação às empresas de grande porte. Conforme lembra a publicação supracitada, 

poucas empresas que extraem areia têm corpo técnico que contenha engenheiro, 

geólogo, técnico, administradores, contadores. No geral, buscam-se empresas de 

consultoria para suprir as atividades burocráticas, como licenças, concessões, 

autorizações e serviços técnicos de controle ambiental. 

Os volumes extraídos são relevantes, apesar da baixa produtividade, pois o 

sistema de produção não é modernizado. O transporte responde por cerca de 2/3 do 

preço final do produto, o que impõe certa necessidade de produzir o mais próximo 

possível do mercado (aglomerados urbanos), conforme a ANEPAC (2016). 

A mesma fonte declara que o mercado brasileiro dos agregados da construção 

civil é atendido por uma diversificada quantidade de produtores, que envolve 
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aproximadamente 3.100 empresas, sendo 600 de produção de brita e 2.500 de 

extração de areia, com um total de 75.000 empregos diretos e 250.000 indiretos. Em 

2015, segundo a mesma fonte, a produção foi de aproximadamente 519 milhões de 

toneladas e faturamento estimado de R$ 15 bilhões, situando a areia e a pedra britada 

no ranking da Produção Mineral Brasileira, respectivamente, em 1º e 2º lugar, 

excetuando os minerais energéticos. 

Em 2007, a região Centro Oeste registrou o terceiro maior consumo do país, 

com aproximadamente 2,8 bilhões de toneladas, e a produção do estado de Goiás era 

a 6ª maior do país, com 1,4 bilhões de toneladas (MME/SGM, 2009). De acordo com a 

ANEPAC (2016), o setor de agregados para construção apresentou uma demanda de 

740 milhões de toneladas de brita e areia em 2014. O Centro Oeste consumiu, neste 

ano, 67,5 milhões de toneladas desses produtos. Isto representa um consumo per 

capita de 4,5 toneladas/habitante/ano no Centro Oeste. Comparativamente, foram 2,7 

toneladas/habitante/ano para o Nordeste; 3,1 toneladas/habitante/ano para o Norte e 

4,1 toneladas/habitante/ano para as regiões Sul e Sudeste. 

III. 2. A AREIA EM GOIÁS 

 A extração areeira em Goiás representa, avaliando o período de 2010 a 2014, o 

quarto maior volume explorado e a terceira maior reserva mineral dentre todos os 

minérios extraídos no território goiano. Dentre os minérios não metálicos, é responsável 

pelos sextos maiores valores comercializado e arrecadado de CFEM. Estes números 

denotam a importância desse minério. 

 A partir das áreas de pesquisa em areia, dispersas em todo o estado, requeridas 

no DNPM, pode-se estabelecer a quantidade de areia disponível para extração. Em 

Goiás, de acordo com DNPM (2015), existem 1,1 bilhões de toneladas de areia como 

reserva mineral.  

Ao longo dos estudos sobre as areias no estado de Goiás, observou-se que o 

DNPM não qualifica as chamadas “areias artificiais” em seus formulários de 

requerimento. Isto impossibilita o diagnóstico da quantidade de áreas, volume e valores 

comercializados e também de imposto recolhido, especificamente, deste tipo de areia. 

Ao solicitar o requerimento da área, o interessado e seu responsável técnico podem 

declarar o minério como areia ou como a rocha que o origina quando britada e moída 

(quartzito, arenito, basalto, gnaisse, xisto, dentre outras). A dificuldade em determinar o 
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produto final deste tipo de informação está no fato de que parte ou todo ele pode ser 

transformado apenas em brita, no caso de basalto, gnaisse e xisto. É importante 

ressaltar que o DNPM também não distingue as areias naturais e artificiais em seus 

relatórios informativos, inviabilizando a análise em separado de produção, 

comercialização, valor da produção e de imposto arrecadado. Desta forma, os dados 

registrados como “areia” nesta tese limitam-se àqueles declarados como areia (aqui 

denominada natural), arenito e quartzito (nomeadas areia artificial) no DNPM. 

Os valores de investimentos em áreas com títulos de lavra para areia, em Goiás, 

em 2014, contabilizaram R$ 6.292.325,61, segundo o relatório Desempenho Mineral 

(DNPM, 2015). Este valor corresponde a 0,62% de todo o investimento realizado em 

áreas minerais para todos os tipos de minério no mesmo período. Comparativamente, 

dentre os investimentos em minérios não metálicos, as maiores porcentagens foram 

destinadas ao nióbio (36,76%) (exceção dentre os minerais não metálicos), calcário 

(3,43%), fosfato (3,17%) e à brita (2,37%). A fonte não declara os valores e 

porcentagens de investimento para as areias artificiais (arenito e quartzito). A partir dos 

investimentos realizados nas mesmas áreas para os minerais metálicos, as 

porcentagens são superiores: cobre, 22,23%; ouro, 17,18%; e níquel, 12,29%. 

A produção de areia aumentou entre 2010 e 2014, seguindo a necessidade do 

mercado. A associação entre crescimento econômico do país e a cadeia de produção 

da construção civil manifestada pela autoconstrução, empreendimentos privados ou 

estatais de grande porte, foram fatores relevantes. A comercialização nesse período 

sofreu os efeitos da demanda do mercado, provocada por uma crise econômica, 

gerando pequenos estoques, como pode ser observado na tabela 11.  

Tabela 11 – Valores de produção, comercialização e valor da produção de areia 
natural em Goiás, entre 2010 e 2014.  

Ano Produção (t)  Comercialização (t) Valor da Produção (R$) 

2010 897.625 891.873 45.575.800,36 

2011 2.126.567 2.076.635 41.060.482,85 

2012 2.002.313 1.958.054 43.880.349,64 

2013 2.133.225 2.659.772 49.004.101,29 

2014 2.226.472 1.504.004 28.958.592,18 

Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2015). 

O valor do minério apresentou queda importante, principalmente em 2012 

e se acentuando em 2014, tanto na comercialização quanto no valor da 

produção, apesar da manutenção na quantidade produzida. A arrecadação de 

CFEM, entre 2010 e 2014, contabilizou R$ 4.540.913,38.  
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III.2.1. Aspectos da extração e beneficiamento mineral de areia em Goiás 

A produção de areia em Goiás passou a ser contabilizada como minério pelo 

DNPM, a partir de 1978. As quantidades produzidas e comercializadas foram descritas 

pelo DNPM-GO em seus relatórios anuais denominados “Desempenho Mineral”, a 

partir de 2009. A figura 33 destaca os momentos em que a produção areeira aumentou: 

na segunda metade da década de 1990, o aumento do consumo de areia acompanhou, 

provavelmente, os impulsos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e também da 

construção de indústrias e usinas de geração de energia hidrelétrica. Novo fôlego 

ocorreu a partir de 2008, com a retomada dos programas institucionais de moradia. 

Figura 33 – Produção e comercialização de areia em Goiás, de 1978 a 2014. 

 

Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2015). 

Ressalta-se que os valores referentes à produção e valor da areia no Brasil são 

estimados. Isto porque o setor possui um elevado grau de informalidade. Porém, 

chama atenção o extremo equilíbrio entre produção e comercialização. Praticamente 

não há estoque, demonstrando que a extração de areia é realizada por demanda, 

praticamente produzindo para venda, diferenciando-a dos outros minérios. 

O MME/SGM (2009) confirma que grande porcentagem dos produtores não 

eram registrados no DNPM e, quando o faziam, por estarem no Regime de 

Licenciamento, não entregavam o Relatório Anual de Lavra (RAL), o que prejudicou a 

coleta oficial de informações. Durante a década de 1980, o DNPM valeu-se das guias 

de recolhimento do Imposto Único sobre Minerais (IUM) para obter resultados sobre 

produção e venda de minérios como areia, brita e argila. Com a extinção deste imposto 
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a partir de 1989, a contabilização deixou de ocorrer. Atualmente, a fonte continua 

sendo o RAL e os valores pagos de CFEM, o que faz com que sejam estimativas. Para 

este trabalho, os mesmos serão ponderados porque se trata de documentos oficiais, 

emitidos pelo órgão responsável por sua regulação. 

O método de extração da areia é determinado pelo tipo de depósito mineral: em 

rios/lagos ou em cavas secas, geralmente localizadas em topos de morros. Para a 

extração da areia natural, o procedimento pode ser dragagem ou desmonte hidráulico 

(jateamento das encostas com água). De acordo com MME/SGM (2009), a dragagem 

constitui em um sistema de bombeamento que realiza a sucção do leito do rio sobre 

uma barcaça móvel (com autopropulsão ou com auxílio de um barco reboque) que 

transporta o minério ou em uma barcaça com ancoragem fixa, que transporta o minério 

por uma tubulação sustentada sobre tambores flutuantes até a lavagem/peneiramento. 

O tratamento do minério é simples e depende o processo de lavra determinado e 

do tipo de areia, conforme descrito por ANEPAC (2016) (Tabela 12). O processo 

baseia-se principalmente na classificação por peneiras e também em silos de 

decantação, no caso das areias artificiais, que separam granulometricamente as 

frações de acordo com os setores de aplicação. É comum a comercialização do 

material mais grosso, conhecido como cascalho, pedregulho ou pedrisco, após 

separado nas primeiras peneiras estáticas. 

Tabela 12 - Métodos de lavra de areia e tipos de depósitos minerais. 

Método Depósitos minerais Tipo de Minério 

Dragagem 
Sedimentos inconsolidados Quaternários 

(leito de rio e leito desviado de rio) 
Areia natural 

Desmonte 
Hidráulico 

Planícies fluviais, coberturas e sedimentos inconsolidados 
Quaternários (leito desviado de rio) 

Rochas sedimentares Cenozóicas e manto de alteração de 
rochas Pré-Cambrianas (cava seca) 

Areia artificial 

Adaptado de ANEPAC (2016). 

De maneira geral, o tratamento da areia ocorre simultaneamente à lavra. As 

areias naturais não passam por beneficiamento e a lavra se constitui nas seguintes 

fases: lavagem, peneiramento e classificação do minério; que é vendido molhado. No 

caso da areia artificial, existem as fases de lavra e beneficiamento, sendo esta última 

constituída por britagem, peneiramento, lavagem, moagem e secagem. Ambas 

apresentadas na figura 34.  
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Figura 34 – Fluxograma esquemático das produções das areias natural e artificial. 

 

 

Quanto à lavagem, a ANEPAC (2016) esclarece que ela mesma pode ser 

considerada como uma operação de beneficiamento tanto nos métodos da lavra em 

cavas seca ou submersas, com sucessivas movimentações e lavagens. No método de 

lavra em leito de rio, pelo fato da areia ser succionada diretamente da jazida até as 

peneiras, o tratamento é extremamente simples, iniciando com a separação das 

frações mais grossas (cascalho, pelotas, concreções) e eventuais sujeiras (matéria 

orgânica) e por uma simples lavagem para retirada de argila. No caso das areias 

artificiais, a lavagem é intensa e feita com o jateamento de água na areia armazenada 

nos tanques de decantação, proveniente da caixa de acumulação, o que demanda 

grande quantidade de água. Esta lavagem se faz necessária para a retirada de 

eventuais minerais que possam comprometer a qualidade do produto final, como as 

micas, por exemplo. Quando não há recurso hídrico nas proximidades, as empresas 

utilizam caminhões pipa, o que faz com que geralmente se empregue o reúso de água. 

A classificação dos produtos se dá com o peneiramento e consequente descarte 

ou separação do material mais grosso, denominadas por ANEPAC (2016) como 

concreções, pedrisco e cascalho. As grelhas ou peneiras estáticas permitem a 

separação da areia por classe granulométrica (grossa, média, fina e, às vezes 
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cascalho) em caixas de classificação e armazenamento. As porções mais finas, não 

utilizadas, são encaminhadas para a bacia de decantação como rejeitos. 

III.2.2. Aspectos da comercialização de areia em Goiás 

A areia natural é quase sempre comercializada na forma como é extraída, 

disponível para carregamento e transporte logo após o peneiramento. Assim, as areias 

naturais são transportadas ainda molhadas, enquanto o transporte das areias artificiais 

é realizado com o minério seco.  

O valor da areia, no local da lavra é muito menor do que o encontrado na cidade. 

A Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (SEFAZ) estabelece o valor a partir da 

pauta fiscal. Esta é, conforme SEFAZ (2016), o valor referencial definido mediante 

pesquisa periódica de preços, visando à base de cálculo do ICMS. Declara ainda que 

objetiva a praticidade, orientação e controle fiscal, adequando o valor sobre o qual se 

calculam os impostos aos preços efetivamente praticados no mercado local. Os valores 

a serem praticados no mercado estão definidos na Instrução Normativa 332/2013 da 

Superintendência de Administração Tributária (SAT) da SEFAZ-GO e estão vigentes 

desde 29/05/2013 (Tabela 13).  

Tabela 13 – Pauta por tipo de areia para o estado de Goiás (IN 332/2013 – SAT/SEFAZ-GO).  

Areia 

Descrição Unidade 
Valor da operação (R$) 

Interna Interestadual 

Artificial/Moída 
Entregue 

Toneladas 
47,17 51,42 

Na fonte 28,90 31,50 

Natural lavada 
Entregue 

Toneladas 
33,89 37,72 

Na fonte 12,00 18,05 

Adaptado de SEFAZ - SAT (2016). 

A diferença nos valores das areias artificial e lavada é relevante, chegando a ser 

41,5% inferior no caso da areia natural adquirida na fonte. Este fator seguramente 

interfere na escolha do comprador. As pautas determinam inclusive, os valores de 

transporte a serem aplicados (tabela 14), a partir da distância percorrida em 

quilômetros e também a capacidade do veículo a ser utilizado. Comprovando que é 

mais rentável a compra do minério nas proximidades da obra ou da empresa que 

revende o produto. Por exemplo, para o transporte de areia em um veículo com 

capacidade de 25 toneladas, o valor da pauta será de R$ 2,50/km rodado. Caso a 

distância seja de 1.200km, a base de cálculo será de R$ 3.000,00.  
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Tabela 14 – Pauta por distância de transporte da areia para o estado de Goiás (IN - SAT 
88/2009).  

Descrição da capacidade do Veículo 
(em toneladas) 

Valor da operação (R$) 
(Interna e Interestadual) 

até 1 km 0,70 

1,01 a 4 km 0,80 

4,01 a 9 km 1,00 

de 9,01 a 20 km 1,60 

de 20,01 a 30 km 2,50 

acima de 30 km 3,00 
Adaptado de SEFAZ - SAT (2016). 

Desta forma, a distância, mais do que qualquer outra variável, é o grande 

responsável pela comercialização da areia e dos outros agregados da construção civil 

nas proximidades dos grandes centros, diferentemente de todos os outros minérios. 

Esta característica objetivou a análise das informações de municípios com produções 

relevantes de areia e seu mercado consumidor. 

A análise da destinação da areia foi realizada a partir dos relatórios do DNPM 

publicados anos de 2010 a 2014. Ali não se encontra a totalidade da produção do 

estado e sim daqueles municípios que foram mais representativos no ano avaliado, de 

um total de 75% da produção, aproximadamente. 

A partir dos municípios de origem e os consumidores da produção, percebe-se o 

transporte declarado para municípios com distâncias muito superiores a 300 km. Caçu 

é o que possui a maior distância média de entrega de minério, chegando a 323 km, 

seguido por São Simão (210 km). O município cujo mercado consumidor da produção é 

conhecido que apresenta a menor distância é Itumbiara, com 40 km. Os municípios que 

possuem os consumidores mais próximos são aqueles localizados perto dos grandes 

centros goianos, como Goiânia e Anápolis e ainda o Distrito Federal, por serem os de 

maior demanda. 

Os municípios produtores de areia localizados mais distantes deste eixo 

abastecem as necessidades dos municípios vizinhos e ainda aqueles mais distantes, 

inclusive fora do estado. Os 16 municípios goianos com maior produção, entre 2010 e 

2014, venderam 333.209,98 toneladas de areia para o Triângulo Mineiro e 

proximidades (Uberlândia, Uberaba, Araguari, Monte Alegre de Minas, Araporã, Monte 

Carmelo, Capinópolis, Canápolis, Ituiutaba, Tupaciguara e Centralina) e ainda Paracatu 

(MG). O restante foi dividido entre Belo Horizonte (MG), Orlândia (SP), São Paulo (SP), 

Alto Taquari (MT) e os municípios de Aparecida do Taboado, Cassilândia e Paranaíba 

(Mato Grosso do Sul).  
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O Distrito Federal, além de ser um grande produtor, comparado com os valores 

goianos, é também um grande consumidor da areia produzida em Goiás, 

principalmente devido à grande população. O DF importou 1.421.190,18 toneladas de 

areia, de acordo com o DNPM, entre 2010 e 2014, excluindo-se as de autoconsumo, 

que contabilizam 1.468.951,58 toneladas no mesmo período. Goiânia foi o destino de 

468.012,22 toneladas de areia, oriundas de Abadiânia, Israelândia, Cocalzinho de 

Goiás e Silvânia, no período de 2010 a 2014. Apesar de apresentar aproximadamente 

25% da população da capital, Anápolis é um polo industrial, o que garante uma 

demanda para a construção civil de 366.437,64 toneladas de areia, trazidas de 

Abadiânia (71%), Cocalzinho de Goiás (14,2%), São Simão (9,8%) e Israelândia 

(3,8%), entre 2010 e 2014. Neste trabalho, as quantidades produzidas por Brasília não 

serão contabilizadas, sendo apresentadas apenas com sentido comparativo. 

As empresas de Caçu registraram, em 2010, uma retenção de 50% (18.835,50 

toneladas) e a venda do restante para municípios muito distantes, como Belo 

Horizonte, Goiânia e Padre Bernardo, alcançando uma média de 322,8 km de 

distância. As empresas de Abadiânia não registraram, no período analisado, 

autoconsumo. Toda sua produção, conforme Desempenho Mineral (DNPM, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015), é destinada principalmente para os municípios de Anápolis 

(25% e 37 km de distância), Goiânia (19% e 91 km de distância) e Brasília-DF (55% e 

120km de distância), estabelecendo uma distância média de 82 km. Entre 2010 e 2014 

foram distribuídos, apenas nestas três localidades 1.030.632,21 toneladas de areia, 

sendo que a maior parte foi adquirida por Brasília (496.254,20 toneladas).  

O principal mercado consumidor das 189.298,74 toneladas de areia produzidas 

em Cocalzinho de Goiás, entre os anos 2013 e 2014, de acordo com Desempenho 

Mineral (DNPM, 2014, 2015), são os municípios de Anápolis (73 km), Goiânia (133 km), 

Brasília-DF (110 km) e Águas Lindas de Goiás (60 km). O maior comprador foi Anápolis 

(52.233,74 toneladas) (Figura 35). 

O município de Padre Bernardo abriga uma das maiores minas de areia do 

estado. Entre os anos 2010 e 2013, produziu 913.098,06 toneladas de areia de acordo 

com Desempenho Mineral (DNPM, 2011, 2012, 2013, 2014). Os consumidores da 

produção foram os municípios de Paracatu-MG (31% e 337 km de distância), Águas 

Lindas de Goiás (11,4% e 83 km de distância) e Brasília-DF (56% e 116 km de 

distância) e 1,6% da areia foi destinado para o autoconsumo. 
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Figura 35 – Origem e mercado consumidor das areias em Goiás entre 2010 e 2014.
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São Simão, em 2010, 2011 e 2013, reteve no município 172.234,72 toneladas 

de areia, conforme declarado ao DNPM, o que representa 27,5% de sua produção. Em 

2014, as 217.106 toneladas aí produzidas foram comercializadas, segundo o DNPM 

(2015), em Quirinópolis. De acordo com os relatórios Desempenho Mineral (DNPM, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015), as empresas de São Simão destinaram sua produção 

do período (626.467,35 toneladas) para diversos municípios de Goiás (Quirinópolis, 

Anápolis, Caçu, Rio Verde, Itarumã, Aporé, Padre Bernardo, Serranópolis e Cachoeira 

Alta), Minas Gerais (Belo Horizonte, Ituiutaba e Santa Vitória), Mato Grosso do Sul (Alto 

Taquari, Aparecida do Taboado, Paranaíba e Cassilândia) e São Paulo (São Paulo e 

Orlândia). Este rol permite observar que, em alguns casos, a distribuição parece não se 

limitar às condições financeiras impostas pelo valor do transporte, e sim à necessidade, 

pois alcança distâncias muito elevadas, como 802 km até Belo Horizonte e 742 km até 

São Paulo. Em Goiás, a maior distância percorrida foi até Padre Bernardo (620 km).  

Outro fator que merece apreciação é a quantidade de minério declarada ao 

DNPM. Trata-se de registros exatamente iguais que foram distribuídos por vários 

municípios consumidores nos anos de 2010 e 2013 nos relatórios anuais de lavra 

entregues ao DNPM. Estes valores, assim como o ano em que ocorreram, estão 

apresentados na tabela 15. 

Tabela 15 - Quantidades de areia produzidas em São Simão adquiridas pelos municípios 
consumidores. 

Município consumidor Ano Quantidade adquirida (t) 

Quirinópolis 2013 36.072,20 

Anápolis 2013 36.072,20 

Caçu 2013 36.072,20 

Rio Verde 2013 36.072,20 

Aporé 2010 2.132,43 

Chapadão do Céu 2010 2.132,43 

Goiânia 2010 2.132,43 

Pe. Bernardo 2010 2.132,43 

Serranópolis 2010 2.132,43 

Cachoeira Alta  2010 426,49 

Paranaiguara 2010 426,49 

Ituiutaba (MG) 2013 36.072,20 

Belo Horizonte (MG) 2010 4.264,87 

Alto Taquari (MS) 2010 2.132,43 

Ap. do Taboado (MS) 2010 2.132,43 

Paranaíba (MS) 2010 2.132,43 

Cassilândia (MS) 2010 2.132,43 

Orlândia (SP) 2010 1.066,22 

São Paulo (SP) 2010 1.066,22 

Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 



82 

Itumbiara, cuja produção é basicamente extraída do rio Paranaíba, tem uma 

declaração de mercado consumidor de produção diversificada, isto porque a 

proximidade com o Triângulo Mineiro configura grandes mercados, como Uberlândia, 

Uberaba e Araguari, conferindo uma distância média de 40 km entre o município de 

origem e os consumidores entre 2010 e 2013. Neste período, a produção total foi de 

409.460,74 toneladas, sendo que 55,8% foram para autoconsumo. As maiores 

quantidades vendidas foram para Uberlândia (22,4%), Monte Alegre de Minas (10%), 

Araguari (4,5%) e Goiatuba (2,9%). Os principais mercados consumidores encontram-

se nos municípios goianos (Bom Jesus, Goiatuba, Cachoeira Dourada, Buriti Alegre, 

Inaciolândia, Morrinhos) e mineiros (Uberlândia, Araporã, Monte Alegre de Minas, 

Tupaciguara, Araguari, Uberaba, Monte Carmelo, Capinópolis, Canápolis, Ituiutaba e 

Centralina) abastecidos por esta produção. Ressalta-se que grande parte daqueles 

municípios considerados “destino” são, na verdade, também detentores de áreas de 

títulos de lavra na mesma fronteira. Acrescenta-se ainda o fato de, assim como 

observado para São Simão, os números serem exatamente iguais, mesmo distribuídos 

por vários municípios nos anos de 2011 e 2013 (Tabela 16). 

Tabela 16 - Quantidades produzidas por Itumbiara e seus municípios consumidores. 

Município consumidor Ano Quantidade adquirida (t) 

Bom Jesus 
2013 2.234,32 

2011 2.499,54 

Goiatuba 2013 2.234,32 

Cachoeira Dourada 2013 1.117,16 

Buriti Alegre 2013 1.117,16 

Inaciolândia 2013 1.117,16 

Araporã(MG) 2013 1.117,16 

Monte Alegre de Minas (MG) 2013 1.117,16 

Tupaciguara (MG) 2013 1.117,16 

Centralina (MG) 2011 2.499,54 
Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

Em menores proporções, as empresas de Silvânia, declararam autoconsumo de 

56,1% e venda do restante da produção para Goiânia em 2014 (DNPM, 2015). Uruaçu, 

em 2010, teve 30% de autoconsumo e o restante da produção (67%) negociado com 

Brasília. Finalmente, as empresas de Cumari, que não indicaram autoconsumo, tiveram 

suas maiores vendas realizadas, entre 2012 e 2013, com Catalão (44,5%), Araguari 

(23,8%) e Uberlândia (22,8%), resultando em uma distância média de 112 km. 

O autoconsumo refere-se à produção destinada ao mesmo município que a 

produz. Ela é pequena, limitada às informações disponibilizadas pelo DNPM (Tabela 

17). Estes fatos verificam o perfil do município que produz o minério e, de certo modo, 

a indústria da construção civil local. Em 2014, as empresas de Caldas Novas 
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declararam que 100% da areia extraída do município foi ali empregada. O mesmo 

ocorreu com São Simão em 2011, apesar de registrar uma quantidade relevante de 

minério (134.456,07 toneladas). As empresas de Cristalina declararam a venda da 

produção de 2010 (133.664,92 toneladas) apenas no município e, em 2011, apenas 

50% da produção foi autoconsumida. Sendo o restante encaminhado para Luziânia 

(30%) e Brasília (20%). 

Tabela 17 – Municípios com autoconsumo de areia declarada ao DNPM (2010-2014). 

Município Ano 
Quantidade autoconsumida 

(toneladas) 
% da produção 

total 

Bela Vista de Goiás 2010 18.241,85 30 

Caçu 2010 18.835,50 50 

Caldas Novas 2014 50.743 100 

Cocalzinho 2013 19.587,65 15,38 

Cristalina 2011 276.110,22 50 

Ipameri 2012 19.003,51 20 

Itumbiara 

2013 100.544,41 90 

2012 18.354,28 15,1 

2011 79.985,20 80 

2010 29.722,42 39 

Jaraguá 2010 18.740,21 33 

Luziânia 2010 20.522,95 40 

Padre Bernardo 2013 14.226,48 10 

São Simão 
2011 134.456,07 100 

2010 1.705,95 4 

Silvânia 2014 32.638 56,1 

Uruaçu 2010 37.199,93 30 
Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

 Os grandes centros consumidores das areias produzidas em Goiás foram, 

basicamente, Goiânia, Anápolis e Brasília (DF). Os totais para o período estudado 

estão sintetizados na tabela 18. 

Tabela 18 – Maiores centros consumidores de areia de Goiás, quantidade adquirida e suas 
origens (2010 e 2014).  

Município 
consumidor 

Quantidade adquirida 
(toneladas) 

Municípios de origem 

Anápolis 366.437,64 
Abadiânia, Cocalzinho de Goiás, Israelândia, 

Jaraguá, São Simão 

Goiânia 492.121,58 
Abadiânia, Bela Vista de Goiás, Brasília, Caçu, 

Cocalzinho de Goiás, Israelândia, Jaraguá, Luziânia, 
São Simão, Silvânia 

Brasília (DF) 1.554.855,10 
Abadiânia, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Ipameri, 

Luziânia, Padre Bernardo, Uruaçu 

Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2011 a 2015). 

Não foram encontrados números referentes à Aparecida de Goiânia que, por 

acolher a segunda maior população do estado, seguramente, tem um consumo 

considerável de agregados da construção civil.  
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III.2.3. Os municípios areeiros de Goiás 

Em novembro de 2016, o DNPM contava com 2.342 processos para areia 

natural, em diferentes fases, visando a extração do minério nos municípios goianos e 

suas divisas (Figura 36). Foram consideradas como areia natural as solicitações feitas 

ao DNPM para o minério “areia”. 

Figura 36 – Distribuição dos processos referentes à areia natural nas diferentes fases 
regulamentadas pelo DNPM.  

 

 

Para as areias artificiais, no mesmo período, o DNPM contava com 144 

processos nos municípios goianos e suas divisas, sendo 9 para extração de arenito e 

135 para extração de quartzito, assim distribuídas (Figura 37): 

Figura 37 – Distribuição dos processos referentes à areia artificial nas diferentes fases 
regulamentadas pelo DNPM.  
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Os títulos conferem ao minerador a garantia de extração mineral com um prazo 

determinado, diferentes para licenciamentos (geralmente prazos de três anos, 

renováveis ou não, dependendo do interesse do minerador, do acordo com o 

proprietário da terra e das determinações legais e ambientais da prefeitura) e 

concessões de lavra, onde o prazo é estabelecido no plano de aproveitamento 

econômico, após a determinação da vida útil da jazida. A autorização de pesquisa é um 

título que faz parte da pesquisa mineral, com duração de 2 a 3 anos, terminando após 

a aprovação do relatório final e a efetiva concessão da lavra. Neste período pode-se 

solicitar a Guia de Utilização, que permite uma extração mineral controlada, de maneira 

a testar o minério e sua aplicabilidade no mercado. 

Os requerimentos são solicitações que podem ser negadas, porém permitem a 

avaliação de impacto futuro no processo produtivo, demonstrando o interesse do 

mercado no produto. Podem ser: licenciamento, pesquisa (processo inicial objetivando 

a concessão da lavra) e de lavra (quando o relatório final foi aprovado). 

Os quinze municípios com maior quantidade de títulos, de acordo com o Sistema 

de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) (DNPM/SIGMINE, 2016), 

totalizam 378 títulos, distribuídos entre: licenciamento (178), autorização de pesquisa 

(105) e concessão de lavra (95) (Figura 38). 

Figura 38 – Municípios goianos com as maiores quantidades de títulos minerais. 

 

Fonte: DNPM/SIGMINE (2016).  
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A figura 39 foi elaborada a partir das informações dos processos DNPM 

coletados em novembro de 2016 no SIGMINE (número de processo, município e 

minério de interesse). Os municípios com extração de areia foram divididos em 

regiões visando aglutinar as demandas areeiras, como quantidades produzidas e 

comercializadas, valores arrecadados e quantidade de processos.  

Goiás possuía em vigor, em novembro de 2016, 710 licenciamentos de extração 

de areia contra 280 concessões de lavra (DNPM/SIGMINE, 2016). Este cenário foi 

provocado pela rapidez e menores exigências solicitadas no licenciamento, 

aumentando o interesse no domínio sobre a lavra. Os processos destinados à 

concessão de lavra estavam assim distribuídos: novos requerimentos de pesquisa 

(142), somados à grande quantidade de autorizações de pesquisa (472) e de 

requerimentos de lavra (385). Estes números demonstram que o modelo de 

licenciamento inicia um período de revisão. Isto porque o licenciamento depende de 

acordo com o proprietário das terras e de leis municipais, que podem restringir e 

inviabilizar a extração, a qualquer tempo, fazendo com que os investimentos neste 

modelo não sejam tão atrativos. Mesmo assim, Goiás registrou 379 novos 

requerimentos de licenciamento no período analisado, sendo assim distribuídos entre 

as regiões areeiras: Sudeste (119), Sudoeste (91), Noroeste (82), Centro-Leste (66) e 

Nordeste (21).  

A grande diferença entre os processos das areias naturais e artificiais é que o 

licenciamento não é a maioria. Como a instalação do equipamento necessário envolve 

grandes despesas, o licenciamento deixa de ser interessante para as areias artificiais e 

a pesquisa passa a ter papel primordial, posto que o conhecer a jazida é uma 

estratégia econômica. 

A região Nordeste abrange treze municípios produtores de areia e praticamente 

coincide com as Microrregiões do Vão do Paranã, Chapada dos Veadeiros e parte da 

Microrregião de Porangatu. Ali estavam registrados no DNPM (em novembro de 2016) 

oitenta processos, sendo 54 títulos e 26 requerimentos. Dos títulos, 38 eram 

licenciamentos e 16 autorizações de pesquisa de areia (não havia concessões de 

lavra). A mesma característica é observada nos requerimentos, onde há 21 solicitações 

para licenciamento, 4 de pesquisa e 1 de lavra. Independente de sua origem, as 

empresas desta região produziram, entre 2010 e 2014, 99.770,00 toneladas de areia 

(natural e artificial), de acordo com o DNPM (2015).  
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Figura 39 – Regiões da cadeia produtiva mineral da areia goiana.
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A região denominada Noroeste envolve cinquenta e dois municípios e 403 

processos no DNPM (situação em novembro de 2016). Esta região contempla os 

municípios produtores das microrregiões São Miguel do Araguaia, Ceres e parte das 

microrregiões de Porangatu e Anápolis. Entre 2010 e 2014, segundo o DNPM (2015), 

foram extraídas nesta região 931.677,00 toneladas de areia pelas empresas desta 

região. Do total de processos registrados no DNPM em novembro de 2016, 181 

equivaliam a requerimentos (82 de licenciamento, 76 de lavra e 23 de pesquisa) e 222 

eram títulos (141 de licenciamento, 61 autorizações de pesquisa e 20 concessões de 

lavra).  

Apesar de haver uma predominância dos licenciamentos como títulos, os 

requerimentos de pesquisa/lavra desta região tendem a firmar-se como opção nos 

próximos anos, o que confere ao produtor mais segurança na produção e ao 

proprietário mais garantias, com o pagamento dos royalties e a obrigação da 

recuperação das áreas degradadas, contribuindo para a preservação ambiental do 

município. Outro fator a ser considerado é a urbanização das regiões, que motiva a 

busca por jazidas mais próximas. 

A região Sudoeste abrange 57 municípios, englobando as microrregiões de 

Aragarças, Sudoeste de Goiás, Vale do Rio dos Bois, Iporá e porção da bacia do Rio 

Vermelho e da microrregião Quirinópolis. De acordo com o DNPM (2015), foram 

extraídas 1.894.051,00 toneladas de areia entre 2010 e 2014 nesta região. Os 530 

processos estão localizados na região com maior produção agrícola do Estado: 301 

títulos (152 licenciamentos, 109 autorizações de pesquisa e 39 concessões de lavra) e 

229 requerimentos (91 licenciamentos, 107 de lavra e 31 para pesquisa). Avaliando 

apenas os títulos e o fato de que geralmente as pesquisas resultam positivas, as 

concessões de lavra de areia nesta região, nos próximos anos, tendem a ser 

equivalentes ou mesmo superar os licenciamentos, implicando em melhoria das 

condições mineiras e ambientais. 

A região Centro-Leste contempla parte do Entorno do DF e parte da microrregião 

de Anápolis, abrangendo 26 municípios. São 570 processos distribuídos em um eixo 

que envolve o abastecimento de areia para os municípios mais urbanizados como 

Brasília, todo o Distrito Federal e ainda Anápolis e Goiânia, ocupando o primeiro lugar 

na quantidade de areia extraída. De acordo com o DNPM (2015), as empresas ali 

instaladas extraíram 3.857.302,00 toneladas de areia entre 2010 e 2014. Dentre os 379 

títulos, 146 destinavam-se para licenciamento, 152 para autorização de pesquisa e 81 
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processos para concessões de lavra. Dentre os 191 requerimentos, 66 eram para 

licenciamento, 101 de lavra e 24 para pesquisa. Nesta, assim como a Região 

Sudoeste, as concessões de lavra tendem a firmar-se nos próximos anos. 

A região Sudeste envolve 63 municípios das microrregiões Anicuns, Catalão, 

Meia Ponte, Pires do Rio e parte de Quirinópolis. Caracterizada por ser a principal 

bacia leiteira do estado de Goiás. Abriga a maior parte dos processos de extração de 

areia e ocupa a segunda posição na quantidade de areia extraída. Foram 3.433.313,00 

toneladas de areia entre 2010 e 2014 (DNPM, 2015). Abriga 787 processos, divididos 

em 507 títulos (233 licenciamentos, 134 autorizações de pesquisa e 140 concessões 

de lavra) e 280 requerimentos (119 de licenciamento, 100 de lavra e 60 de pesquisa). 

Estes números denotam a importância desta região na produção areeira e, assim como 

as regiões Centro-Leste e Sudoeste, as concessões de lavra tendem a tornar-se 

maioria nos próximos anos. 

Como demonstrado, a extração de areia em Goiás ocorre em uma grande 

quantidade de municípios, de onde foram extraídas 10.118.382,00 toneladas de areia 

entre 2010 e 2014 (DNPM, 2015). Os impactos desta atividade serão analisados a 

seguir, nos âmbitos financeiro, social e ambiental. 

III.2.4. Impacto econômico e tributário da extração de areia em Goiás 

De acordo com MME/SGM (2009), a comercialização da areia exige o 

recolhimento do tributo estadual denominado Imposto sobre Circulação de Mercadoria 

e Serviços (ICMS), cuja alíquota geral é de 17% na operação interna e 12% na 

interestadual. De acordo com a SEFAZ (2016), o Estado permite a redução desta 

alíquota para 3% nas operações com areia natural e artificial, quando o produto é 

extraído no estado de Goiás, devendo o revendedor exigir de seu fornecedor a 

indicação da origem do produto na nota fiscal correspondente à aquisição, desde que 

seja o único benefício outorgado e a empresa emitente esteja adimplente com o ICMS. 

Caso a empresa seja beneficiária dos Programas FOMENTAR ou PRODUZIR, a 

redução da base de cálculo fica limitada ao valor equivalente ao percentual de 7% (sete 

por cento). A pauta para o transporte da areia foi descrito anteriormente (Tabela 14). 

A atividade extrativa mineral recolhe ainda a Compensação Financeira sobre a 

Extração Mineral (CFEM), com alíquota de 2% sobre o faturamento líquido. MME/SGM 

(2009) esclarece que a produção de areia não recebe nenhum incentivo específico 

financeiro ou fiscal. O sistema BNDES e bancos estaduais de fomento podem atribuir 

financiamentos aos produtores de areia em suas carteiras convencionais. Outra opção 
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é o setor industrial, que tem condições especiais para as empresas de todos os portes, 

mas que depende do produtor em si. 

Para determinar o impacto fiscal da extração areeira em Goiás (Tabela 19 e 

Figura 40), valeu-se da mesma metodologia empregada para análise dos minérios 

metálicos e não metálicos apresentados no capítulo 2: análise das receitas oriundas da 

CFEM decorrentes exclusivamente da extração da areia, por município, considerando 

aqueles cuja representatividade do imposto corresponde a valores entre 70% e 100% e 

o valor do ICMS por município minerador. No caso do ICMS, é importante lembrar que 

o valor apresentado independe do minério transportado, no caso daqueles municípios 

que produzem mais de um minério, pois não há como separar os valores arrecadados.  

Tabela 19 – Impacto fiscal da produção mineral de areia nos municípios cuja arrecadação da 
CFEM é responsável por 100% a 70% do total. 

Município 
Valor 

comercializado 
(2010-2014) R$ 

CFEM (2010-2014) 
ICMS mineração (2010 - 

2014) 
Impacto 
fiscal* 

R$ 
%da 

receita 
municipal 

% 
referente 

a areia  
R$ 

%da 
receita 

municipal 

Piracanjuba 5.666.283,82 105.193,63 0,04 100 29.000,00 0,01 0,05 

Orizona 8.310.922,01 247.214,58 0,15 99,6 318.000,00 0,19 0,34 

Ipameri  11.759.195,49 283.192,37 0,11 99,5 434.000,00 0,16 0,27 

Israelândia 3.732.539,99 83.327,61 0,17 98,8 194.000,00 0,4 0,58 

Pires do Rio 153.582,32 81.712,70 0,04 95,9 110.000,00 0,05 0,08 

Cumari 10.690.516,62 243.377,98 0,44 93,8 499.000,00 0,91 1,35 

Cristalina 9.344.137,18 452.521,17 0,08 90,5 884.000,00 0,15 0,23 

São Simão  9.488.362,76 327.640,85 0,09 90,0 1.130.000,00 0,31 0,40 

Uruaçu  7.905.788,98 220.278,50 0,07 90,0 693.000,00 0,22 0,29 

Luziânia 6650715,30 367.240,64 0,03 75,7 798.000,00 0,06 0,08 
* ICMS + CFEM (% da Receita municipal). Apesar de ser arrecadado no município, ele é de competência do estado e, desta forma, 
os municípios recebem 25% do total arrecadado, segundo critérios específicos de repartição, acrescentando-se ainda a desoneração 
do imposto referente à exportação. 

Elaborado pela autora a partir das fontes: DNPM (2011 a 2015, 2016); GOIÁS (2016). 

Ressalta-se que os municípios considerados não necessariamente têm as 

maiores produções de areia do estado. São aqueles cuja receita de CFEM é 

decorrente, quase exclusivamente da extração de areia. Desta maneira, dentre os dez 

municípios listados na tabela 19, a maior arrecadação de CFEM encontra-se em 

Cristalina (R$ 452.521,17), o segundo maior produtor de areia do estado no período 

analisado, com 771.672,00 toneladas. O maior arrecadador de ICMS mineral foi o 

município de São Simão, o quarto maior produtor entre 2010 e 2014 (638.547,00 

toneladas), isto porque seus destinos eram mais distantes. O maior impacto fiscal é 

observado em Cumari (sétimo maior produtor, com 368.829,00 toneladas), que obteve 

maior participação tanto na CFEM quanto no ICMS frente à receita municipal. Neste 

município, onde a areia é responsável por 93,8% do imposto mineral, também se 

extraem argila, cascalho e diamante industrial. Desta forma, ter maior arrecadação de 

CFEM não significa maior impacto econômico e fiscal. 
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Figura 40 – Impacto fiscal da produção mineral de areia nos municípios goianos onde a arrecadação da CFEM é responsável por 70% a 
100% do total. 
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De maneira geral, a arrecadação de CFEM e de ICMS mineral, para a areia, é 

incipiente em relação às receitas municipais, obtendo-se uma média de 0,12% para a 

CFEM e de 0,37% para o impacto fiscal de maneira geral. Isto ocorre porque o valor do 

minério em si é baixo, assim como o do imposto mineral. 

Ao relacionar produção e CFEM, os valores parecem elevados, mas não se 

mostram representativos para o município ou para a comunidade, conforme 

comprovado pelo impacto fiscal apresentado anteriormente. A discrepância entre a 

relação entre produção e efetivo pagamento de imposto mineral aparece claramente 

quando comparadas. Isto porque os municípios com os maiores valores de produção 

não necessariamente serão aqueles com os maiores valores de arrecadação de 

imposto mineral, conforme exposto na figura 41. 

Figura 41 – Relação entre produção mineral de areia e CFEM recolhido para os 10 municípios 
com maior produção (esquerda) e maior arrecadação (direita). 

 

 

  

 

   

 

À exceção de Padre Bernardo e Cristalina (primeiro e segundos maiores 

produtores e arrecadadores de imposto mineral em ambos os gráficos), a sequência é 

alterada a partir daí, chegando mesmo a alternar municípios. Por exemplo: Abadiânia, 

Cocalzinho de Goiás, Bela Vista e Piracanjuba encontram-se entre os maiores 

produtores apenas; enquanto Formosa, Luziânia, Orizona e Uruaçu estão entre os que 

mais arrecadaram CFEM. Isto provavelmente deve-se a valores do minério no mercado 

e também ao fato de que o processo de recolhimento do imposto carece de controle 

pelo órgão responsável. 
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III.2.5. A mão de obra empregada na extração de areia em Goiás 

A produção de areia encontra-se distribuída em toda a área do estado de Goiás, 

sendo realizada em 211 municípios, de acordo com o DNPM (2016). Comparando-se a 

mão de obra empregada para areia com a de outras matérias primas destinadas à 

construção civil, em 2014, apenas a brita ocupou mais trabalhadores, de acordo com a 

declaração ao DNPM (2015). As maiores demandas concentram-se para brita, areia e 

argila e a diferença em relação aos demais materiais é acentuada (Figura 42). 

Figura 42 – Mão de obra empregada na extração de materiais de construção civil, em Goiás, 
em 2014. 

 

Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2015). 

A figura 43 exibe os municípios com até 50 postos de trabalho acumulados entre 

2010 e 2014, de acordo com o DNPM (2011, 2012, 2013, 2014, 2015). O grande 

destaque é o município de Silvânia, com 311 funcionários no período, que 

estranhamente não se encontra entre os maiores produtores ou arrecadadores.  

Figura 43 – Municípios com mais postos de trabalho ligados à extração de areia, em Goiás, 
entre 2010 e 2014. 
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Quando comparados com a produção (figura 44), a quantidade de mão de obra 

atuante nestes municípios não se mostra equilibrada, havendo disparidades 

injustificadas. Destaque para a grande divergência na quantidade de mão de obra entre 

os municípios de Abadiânia e Cristalina, cujos valores produzidos se assemelham 

(superiores a 600.000 toneladas). Entre os que produzem aproximadamente 200.000 

toneladas, a mesma incoerência pode ser mais claramente observada para Silvânia e 

Corumbá de Goiás. Os aspectos técnicos relacionados ao modo de extração não 

seriam suficientes para justificar esta diferença. 

Figura 44 – Municípios com mais postos de trabalho ligados à extração de areia, comparados 
às quantidade de suas produções (entre 2010 e 2014). 

 

Fonte: Desempenho Mineral (DNPM, 2015). 

A partir da análise dos dez municípios com maior produção de areia, extraídos 

da figura 44, observa-se uma grande flutuação na quantidade de empregos ao 

comparar-se admissões e desligamentos (Tabela 20). 

Tabela 20 – Panorama do emprego nos dez municípios goianos com maior produção de areia 
entre 2010 e 2014. 

Município 
Nº de 

admissões 
(2010-2014) 

Nº de 
desligamentos 
(2010-2014) 

Nº de 
empregos em 

01/01/2016 

Nº de 
estabeleci-

mentos 

% de empregos 
em extração 

mineral (2015) 

Abadiânia 106 100 440 65 4,4 

Cocalzinho de Goiás 25 362 387 465 4,7 

Cristalina 48 60 65 45 0,13 

Cumari 64 56 75 25 4,27 

Ipameri 11 9 25 15 0,08 

Itumbiara 55 55 145 15 0,08 

Israelândia 44 45 11 10 1,8 

Luziânia 179 227 220 190 0,32 

Padre Bernardo 226 228 160 22 7 

Piracanjuba 9 8 0 10 0,08 

Fonte: ISPER/CAGED (MTE, 2016). 
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A mão de obra das áreas de extração mineral dos municípios goianos, obtida no 

sistema do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), não permite identificar a 

quantidade de empregos destinados especificamente à extração de areia, 

contemplando o setor da indústria extrativa mineral de maneira geral. Porém sabe-se 

que os municípios estudados tem porcentagem relevante de sua produção destinada à 

areia, tornando válida esta análise. 

A porcentagem de empregos por setores da economia nos cinco municípios que 

extraíram exclusivamente areia em Goiás entre os anos de 2010 e 2014 é apresentada 

na figura 45. Nestes, a extração mineral mostra-se como um setor pouco expressivo. 

Em Cumari e Israelândia, os setores da economia que mais empregavam eram a 

agropecuária e a administração pública. Em Orizona, agropecuária e a administração 

pública se equilibram ainda com o comércio e a transformação de não metálicos. São 

Simão tem destaque aos setores da administração pública e construção civil, seguidos 

do comércio e da indústria de transformação de não metálicos. Em Uruaçu, a situação 

é diferente, já que comércio e serviços se destacam sobre a administração pública. 

Figura 45 – Porcentagem de empregos por setores da economia nos municípios que extraem 
areia em Goiás (2014). 

 

Esta análise espelha a situação de quase todos os municípios que extraem areia 

e que tem, neste mineral, sua principal renda de CFEM. O principal motivo é a pouca 
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mão de obra necessária. Meyer (2007) observa que, para instalação de uma jazida de 

extração de areia de pequeno porte, é importante ter o seguinte quadro de pessoal: 1 

Engenheiro, em regime de assistência; 1 operário na draga, 1 operário na pá 

carregadeira, 2 operários nos caminhões e 1 funcionário no carregamento (apoio). Isto 

apreciando uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, 22 dias por mês e 12 

meses/ano, com meta de produção para o aproveitamento racional da jazida de: 2.200 

m3/mês e 26.400 m3/ano. Com um caminhão cuja capacidade seja de 14m3, a 

produção acima equivaleria a aproximadamente 157 caminhões/mês e a 1.886 

caminhões/ ano. 

A partir desta análise, observa-se que a maioria os municípios descritos na 

tabela anterior, responsáveis pelas maiores produções do estado, encontra-se fora 

destes padrões. Isto porque quase todos os números de empregos apresentam-se 

inferiores ao mínimo estimado para uma produção pequena (Tabela 21). O que pode 

significar que a mão de obra pode estar na informalidade ou ser terceirizada. As 

exceções estão nas empresas de Abadiânia, Cristalina, Itumbiara e Padre Bernardo. 

Nos municípios de Padre Bernardo, Israelândia e Cocalzinho também se 

realizam extrações de brita. Em Luziânia, além de brita, explora-se cascalho e 

manganês. Os valores de emprego fornecidos pelo MTE contemplam todos os minérios 

e devem ser analisados com parcimônia. De qualquer forma, a discrepância entre os 

dados fornecidos por ambos os órgãos é evidente. 

Tabela 21 – Emprego nos dez municípios goianos com maior produção de areia entre 2010 e 2014. 

Município 
Nº de 

estabelecimentos 
Nº de empregos em 

01/01/2016 
Número mínimo de empregos 
considerado por Meyer (2007) 

Abadiânia 65 440 390 

Cocalzinho de Goiás 465 387 2.790 

Cristalina 45 65 270 

Cumari 25 75 150 

Ipameri 15 25 90 

Itumbiara 15 145 90 

Israelândia 10 11 60 

Luziânia 190 220 1.140 

Padre Bernardo 22 160 132 

Piracanjuba 10 0 60 

A remuneração dos empregados na indústria extrativa mineral, de acordo com o 

MTE (2016) varia bastante. Na tabela 22 observam-se os valores e as porcentagens 

quando comparados com outros setores.  
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Tabela 22 – Valor da remuneração do setor de extração mineral nos dez municípios goianos 
com maior produção de areia entre 2010 e 2014. 

Município 
Valor da 

remuneração (R$)* 
% do valor da remuneração da extração mineral em 

relação aos outros setores da produção (2015) 

Abadiânia 1.549,42 121,7 

Cocalzinho de Goiás 1.991,64 103 

Cristalina 1.297,93 76 

Cumari 1.710,48 127 

Ipameri 1.226,44 79,5 

Itumbiara 1.758,11 96 

Israelândia 1.233,49 93,2 

Luziânia 1.456,97 84 

Padre Bernardo 2.380,99 145,3 

Piracanjuba 1.366,36 91,7 

Remuneração média 1.597,18 - 

* média entre os valores de remuneração masculino e feminino.                    Fonte: ISPER/CAGED (MTE, 2016). 

Comparativamente, o maior salário e também a maior porcentagem entre os 

setores foram observados em Padre Bernardo. Este município é responsável por uma 

das maiores produções e também pela maior arrecadação de CFEM para areia entre 

2010 e 2014. Contendo 7% da população ocupada no setor, demonstra sua relativa 

importância para o município. Os menores salários foram observados em Ipameri, 

Israelândia, Cristalina e Piracanjuba, e a menor porcentagem entre os setores está em 

Cristalina e Ipameri, apesar de apresentarem produção e arrecadações relevantes. Os 

municípios de Abadiânia, Cocalzinho e Cumari, juntamente com Padre Bernardo, 

possuem aproximadamente 4% da população ocupada nas atividades de extração 

mineral (areia e brita) e os salários nestes municípios se mostraram superiores ao dos 

outros setores, chegando a 145% em Padre Bernardo. 

III.3. ASPECTOS AMBIENTAIS DA EXTRAÇÃO DE AREIA 

No Brasil, 70% da areia utilizada na construção civil vem dos leitos dos rios 

(MME/SGM, 2009), constituindo a denominada areia natural. O principal método de 

extração desta areia é a dragagem, utilizada principalmente quando a areia não é 

coesa, comumente encontrada nos leitos dos rios. É o método predominante em Goiás.  

De acordo com MME/SGM (2009), trata-se de um método que desagrega o 

material com facilidade naqueles locais onde há quantidade suficiente de água, 

constituindo-se num arranjo com alta produtividade, baixos custos operacionais e boa 

recuperação. Ainda traz versatilidade à exploração porque permite uma movimentação 

em áreas diferentes, como ocorre em rios ou represas. Entre as grandes desvantagens 

estão o uso da água, a limitação do método aos depósitos submersos e a baixa 



98 

seletividade na lavra, impossível de controlar. Inclui-se também a necessidade de 

acessar as margens dos rios, suprimindo as áreas de proteção permanente. 

As areias artificiais, além do desmonte hidráulico, se valem de explosivos 

quando a rocha é muito coesa. As áreas de extração geralmente estão localizadas em 

várzeas ou morros, implicando em consumo da paisagem, seja pelo estabelecimento 

de profundas cavas ou da retirada de parte do relevo. 

De maneira geral, as características ambientais da mineração de areia levam em 

conta o uso e ocupação de solos temporários, em área restrita, removendo a 

vegetação, também em áreas de proteção permanente. Alojam-se em margens e 

trechos de rios como ponto de transferência ou passagem de duto de bombeamento e 

de topos de morros como platôs e escarpas, no caso das areias artificiais. De material 

considerado poluente de solos, utilizam combustíveis e lubrificantes, em pequena 

escala, no processo produtivo. 

Como exemplo, pontua-se aqui o caso do rio Piracanjuba. Isto porque, com 

quase toda sua extensão requerida no DNPM, esse rio e seus afluentes transportam a 

única fonte mineral do município homônimo. Localizado em uma região agropastoril, os 

usos responsáveis pela degradação nesta bacia hidrográfica são: pecuária leiteira, 

lavouras (soja, milho e arroz) e a extração de areia. Na figura 46 observa-se um recorte 

do curso do rio e de uma área de licenciamento, com a draga, as instalações 

necessárias à extração de areia e parte do entorno (pastagem, cultivo agrícola e área 

de preservação permanente - APP). Nota-se que a área efetivamente ocupada pela 

atividade mineral, apesar de impactante, ocupa uma porção extremamente inferior em 

relação às outras atividades ali desenvolvidas. 

Os impactos ambientais são conhecidos, mitigáveis e, em grande parte, 

passíveis de recuperação para usos futuros, quando a execução é acompanhada por 

profissional adequado. Os impactos ambientais gerados, porém, são negativos:  

- remoção da cobertura vegetal e degradação das APP;  

- alteração da paisagem, relevo, microclima e habitats; 

- riscos de erosão nas encostas com a alteração do perfil de solo; 

- degradação dos solos, principalmente quanto à modificação na estrutura e fertilidade; 

de acordo com FEAM (2000); 

- emissão de gases e particulados (poeiras) pelo tráfego dos caminhões, poluição 

sonora provocada pelo intenso ruído das máquinas.  
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Figura 46 – Áreas minerais requeridas na bacia hidrográfica do rio Piracanjuba e 

detalhe de uma das áreas de extração de areia. 

 
Elaboração da autora 
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Os principais impactos ambientais relativos ao curso d´água são também 

negativos: a geração de efluentes por um eventual derramamento de óleo e/ou 

combustível das máquinas, a alteração na turbidez da água e o consequente prejuízo 

ao ecossistema hídrico.  

Como a proximidade do mercado consumidor é um fator relevante para o 

produtor. As áreas de extração geralmente se localizam na proximidade de 

aglomerados urbanos. Desta forma, é relevante o impacto social negativo gerado por 

conflitos de uso do solo, a degradação do patrimônio natural e ainda os acidentes 

gerados no processo de extração, carregamento e transporte. Em contrapartida, os 

impactos considerados positivos consistem na geração de emprego e renda, no 

recolhimento de impostos (ICMS e CFEM), como lembra FEAM (2000) e, quando se 

trata de uma empresa de porte médio a grande, certo desenvolvimento local. 

Leme Machado (1988, p.571) cogita que a exploração racional da areia deveria 

ser orientada pelo princípio da precaução, justamente por ser um bem comum finito e 

ainda pela natureza do dano ambiental. Na realidade, todo tipo de extração mineral se 

encaixaria neste princípio. E, neste quesito, Milaré (2000, p.231) esclarece que o 

legislador impôs ao minerador a responsabilidade de recuperar o meio ambiente 

degradado, segundo solução técnica exigida pelo órgão público. Silva (1994) 

complementa a importância deste princípio, com a necessidade de se evitar o perigo do 

esgotamento futuro. 

A solução técnica mencionada acima é um dos quesitos mais importantes 

quando se analisa os benefícios dos procedimentos de pesquisa/lavra contra o 

licenciamento simples de áreas de extração. A definição do método de fechamento de 

mina e da recuperação das áreas degradadas pela mineração são itens exigidos pelo 

relatório final de pesquisa, nos casos dos empreendimentos com concessão de lavra. 

A viabilização dos minérios destinados à construção civil envolve dois problemas 

básicos: o primeiro é a determinação de suas propriedades físicas e químicas 

requeridas para o uso previsto e o segundo é a questão do aproveitamento do depósito 

para o cálculo da reserva da área de interesse econômico. Isto porque o 

aproveitamento racional dos recursos na extração e transporte se mostram tão 

importantes quanto os problemas de recuperação ambiental, de modo a minimizar a 

degradação da paisagem, permitindo seu uso futuro por outra atividade.  

No caso das areias naturais extraídas de represas construídas para usinas 

hidrelétricas, o benefício é mútuo. A retirada das areias ali estocadas evita o 
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assoreamento da represa e minimiza a redução na geração de energia elétrica. Em 

Goiás, as usinas instaladas em Itumbiara, Três Ranchos e São Simão possuem 

diversos processos registrados no DNPM visando a extração de areia.  

 Dentre as medidas mitigadoras e de controle sugeridas por FEAM (2000) está o 

planejamento da mina, a partir do conhecimento da jazida. Isto é possibilitado pela 

pesquisa mineral, que evitaria o revolvimento desnecessário do fundo dos cursos 

d´água. Entre outras medidas a serem executadas na implantação e operação da mina 

estão a proteção de APP, retirando o mínimo necessário e prevendo sua reabilitação 

em seguida, assim como medidas preventivas na instalação das máquinas que visem 

manter a estabilidade dos taludes, o acondicionamento e manuseio adequado de óleos 

e graxas, com manutenção frequente dos equipamentos e maquinário. 

 Existem diversas técnicas de recuperação de áreas degradadas, que devem ser 

ajustadas a cada realidade, por profissional habilitado. Fantinati & Nogueira (2015) 

resumem o processo com a recuperação topográfica da área de mina, a estabilização 

geotécnica para evitar deslizamentos, revegetação dos taludes de áreas de barragens 

e da área lavrada e o tratamento paisagístico. FEAM (2000) acrescenta a necessidade 

de recuperação dos níveis de fertilidade dos solos. De qualquer forma, a recuperação 

das áreas precisa ser monitorada pelos órgãos responsáveis, diminuindo os prejuízos 

ambientais e sociais. 

III.4. PERSPECTIVAS DA EXTRAÇÃO DE AREIA 

Juntamente com o cascalho, as areias naturais formam os agregados naturais. 

Recentemente, tem aumentado o uso de agregados artificiais como alternativa aos 

naturais e as principais fontes são as areias oriundas da britagem de arenitos e 

quartzitos, apresentados anteriormente. As areias oriundas de xisto, gnaisse e granito, 

apresentam baixa qualidade para a construção civil, apesar de serem interessantes no 

quesito ambiental, sendo constituídas de rejeitos da extração de rochas ornamentais ou 

mesmo brita.  

O mercado para estas últimas ainda é novo e, conforme declara Cabral (2007), 

por ser “material marginal”, a destinação não está definida, sendo complexo qualificar 

sua aceitação mercadológica. 

As diferenças entre as areias naturais e artificiais são grandes tanto em suas 

características físicas quanto nos procedimentos de extração, anteriormente descritos. 
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As principais diferenças físicas entre elas é que, para a areia natural, a classificação do 

tamanho do grão se dá naturalmente, à medida que o material é transportado no curso 

d´água. No caso das areias artificiais, a rocha é britada e moída em uma sequência de 

peneiras, fazendo com que os grãos sejam praticamente do mesmo tamanho, 

mantendo também sua esfericidade. Lima & Almeida (2005) realizaram ensaios 

técnicos com areias artificiais, concluindo que elas não se adequam às necessidades 

da preparação do concreto. Ao formar grãos mais semelhantes aos das areias naturais, 

ou seja, grãos não tão idênticos, aumentam sua aceitação no mercado da construção 

civil. O método desenvolvido pelos pesquisadores visando a diferenciação dos grãos 

ainda não é realizado no mercado. 

 Outra diferença entre as areias naturais e artificiais está nos impactos gerados. 

A areia artificial altera a paisagem e relevo muito mais bruscamente, levando a técnicas 

de recuperação de áreas mais intensas do que as areias naturais, principalmente 

devido à supressão de morros, alteração de relevos e elevado consumo de água. O 

material arenoso obtido a partir da moagem de rejeitos de mina pode ter seu impacto 

definido como positivo, uma vez que substitui o descarte dos rejeitos da mina original. 

No aspecto financeiro, conforme observado no item III.2.2., a areia artificial é mais cara, 

o que desestimula o consumidor, fazendo com que o mercado das areias naturais 

ainda se mantenha forte.  

Contra as areias naturais pesam as restrições ambientais à utilização de várzeas 

e rios para sua extração e o abandono das áreas com o fim da operação, sem a devida 

reabilitação da APP. Isto acontece principalmente porque o controle sobre a legalidade 

das lavras em operação é complicado. Cabe ao DNPM regular as áreas de extração e 

às secretarias de meio ambiente (estadual e municipal) fiscalizar a existência da 

licença ambiental e o progresso da recuperação da área. Como a fiscalização de 

ambos os órgãos não alcança tamanha quantidade de áreas de extração, a ilegalidade 

pode ocorrer sob dois aspectos: áreas não registradas no DNPM de onde se extrai 

areia, consequentemente sem licenciamento ambiental, e as áreas legais no DNPM, 

porém sem o licenciamento ambiental. 

Alguns municípios, no intuito de controlar esta questão, proibiram a extração de 

areia. O Ministério Público de Goiás realizou, entre 2013 e 2015, seis diligências 

relacionadas à extração irregular de areia e cascalho com consequente degradação da 

APP em cinco municípios do estado. No Brasil, notícias relativas à extração ilegal de 

areia são comuns. Em 2013, o Ministério Público do Rio Grande do Sul concretizou a 
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operação “Areia Limpa”, visando identificar danos ao meio ambiente, à condição de 

trabalho e à sonegação de ICMS por parte dos produtores de areia. Constatou-se a 

dragagem excessiva, o rebaixamento e a exposição do lençol freático do rio Jacuí, o 

que levou à proibição da extração areeira pela Justiça Federal neste curso d´água. O 

resultado foi um aumento de 50% na procura por areia, com consequente acréscimo no 

volume extraído em outras localidades, segundo a mídia local (www.globo.com.br, 

2016; www.Agoraja.net, 2016) e uma busca de soluções cuja efetividade não é 

possível a curto prazo. Dois produtores entrevistados pela reportagem do sítio 

eletrônico Globo.com, foram enfáticos quanto a este ponto: 

Não tem como hoje nós sobrevivermos no desenvolvimento, no progresso, na 
construção e na infraestrutura com a falta de areia. (Nilton Scapini, presidente 
de uma das indústrias embargadas pela Justiça Federal do RS). 

Se o Rio Jacuí está com problema, vamos dar uma alternativa. Não vamos 
simplesmente parar com a mineração sem ter um plano B. Vamos parar o 
Jacuí, então vamos liberar o Guaíba (Valdéquio de Alemira, diretor de uma das 
empresas prejudicadas com a suspensão das extrações). 

Analisando estas situações, a Lei de Crimes Ambientais (BRASIL,1998) 

pondera, em seu artigo 44, que é “[...] crime extrair de florestas de domínio público ou 

consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou 

qualquer espécie de minerais”. 

Vários municípios brasileiros inseriram nos códigos de posturas, ou em leis que 

regem os sistemas tributários, condições para controlar a extração de areia em seus 

domínios, como Belo Horizonte, Balneário Camboriú, Blumenau, Ijuí, Gaspar, Osasco, 

Ribeirão Preto, Sorocaba. Um exemplo goiano é o município de Silvânia, que se valeu 

da lei nº 1.450/2006, para exigir o licenciamento para supressão de vegetação nativa 

ou interferência na APP para os casos de extração em leito de rio. Essa norma ainda 

estabelece que, na bacia hidrográfica do rio Piracanjuba, o limite máximo para 

instalação do equipamento de sucção é de 6 polegadas de diâmetro, com diversos 

parâmetros técnicos, como: construção de canaleta para drenar as águas resultantes 

da extração, proibição de extração entre os dias 15 de dezembro e 28 de fevereiro, 

respeitando o período de reprodução dos peixes e a limitação dos trabalhos entre as 06 

e 18 horas de segunda a sexta. 

Outro impacto relevante é o setor social, pois o trabalhador deste tipo de 

atividade, na informalidade, traz a incerteza trabalhista, uma vez que seus direitos 

inexistem. As areias extraídas ilegalmente não recolhem qualquer tipo de imposto, 

restando ao município, à comunidade e ao proprietário da terra o passivo ambiental.  
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A CFEM tem função importante no aspecto produtivo mineral. A aplicabilidade 

deste imposto é determinada pela Constituição, devendo o percentual arrecadado pela 

União ser utilizado para investimento e fortalecimento da estrutura administrativa dos 

Ministérios e órgãos federais ligados à mineração, como o DNPM, IBAMA e MCTIC 

(Ministério da Ciência e Tecnologia). Para Estados e Municípios, Thomé (2009) 

observa que a compensação prevista na legislação não é caracterizada como uma 

compensação patrimonial, pois os recursos minerais são bens da União, não lhes 

pertencendo. O autor entende que o objetivo do repasse dos percentuais da CFEM aos 

estados e municípios não se deve à participação econômica e sim, à compensação 

pelos impactos ambientais e sociais advindos da exploração mineral em seus territórios 

e ao consequente esgotamento da mina. Assim, sendo os recursos da CFEM podem 

permitir aos municípios criar meios de diversificar sua economia, minimizando a 

dependência em relação à atividade mineral. 

 Por ser definida com certa amplitude na legislação, sua aplicabilidade apenas 

pode ser conferida pelos tribunais de contas dos estados e municípios. Há que se 

ponderar que nos casos dos minérios com baixos valores de mercado, o valor recolhido 

pela CFEM é irrisório, conforme apresentado no item III.2.4, dificultando o alcance do 

objetivo previsto em lei.  

O valor do tributo recolhido ao longo de 5 anos (2010 a 2014) pelo município de 

Campestre, a título de exemplo, figura entre os irrisórios (R$ 7.818,87). Possui 6 áreas 

de extração em regime de licenciamento, além de uma área na divisa com Guapó e 

outras duas com Palmeiras de Goiás, onde ainda há uma área com concessão de 

lavra. Entre 2010 e 2014 foram produzidas 12.539 toneladas de areia segundo o 

DNPM. Com o valor recolhido ao município, nestes cinco anos, é seguramente pouco 

provável que fosse possível realizar efetivamente algo em prol do município. Esta é a 

realidade da grande maioria dos municípios com produção mineral. 

 Outro fator é o município produtor que divide sua produção com outro. No caso 

daqueles municípios cuja área de extração é o curso d´água e que corresponde à 

divisa municipal/estadual, o controle sobre a divisão da produção é dificultado, 

geralmente fazendo com que o minerador escolha onde irá recolher o imposto. O 

sistema do DNPM registra 309 processos visando extração de areia em divisas entre 

municípios goianos ou com os estados de Minas Gerais e Mato Grosso. Uma análise 

mais apurada dos valores arrecadados e de suas produções é necessária para 

conhecer a realidade dos municípios limítrofes.  
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A CFEM tem um propósito socioambiental importante. Da maneira como é 

quantificada fica aquém dos objetivos previstos em lei, pelo menos quando o minério 

em questão tem baixo valor. A areia como recurso mineral é teoricamente abundante. 

Se não forem protegidos e corretamente explorados, podem ser inviabilizados, 

trazendo impactos negativos nos âmbitos financeiro, social e ambiental. Conhecendo-

se a produção e seus aspectos, pode-se planejar e ordenar o território, de maneira a 

proteger os recursos naturais de maneira geral.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil tem a mineração como uma atividade de grande relevância, 

considerando aspectos como ocupação do espaço, a geração de emprego e renda e 

ao recolhimento de tributos. Estes são divididos entre as três esferas e apenas o 

estado e o município que efetivamente extraem o minério recebem os tributos para 

aplicar em ações de desenvolvimento local, conforme determinado pela legislação. 

Assim, não há ganho comum advindo da mineração, distribuído a todos os estados e 

municípios, exceto os 12% recolhidos pelo governo federal, cuja destinação é 

determinada pela Constituição Federal. Similarmente, a ocupação do entorno das 

áreas com grandes empresas e a geração de emprego e renda relacionada à 

extração mineral são pontuais e dependentes das companhias mineradoras a serem 

instaladas no município. 

Dentre os diversos tipos de bens minerais, existem aqueles que são commodity 

(amianto, bauxita, cobalto e cobre, por exemplo) e, portanto possuem cotação de 

mercado elevada, levando a recolhimentos tributários também mais elevados. 

Aqueles minérios comuns tem, logicamente, valor de mercado menor, assim como os 

tributos decorrentes de sua extração. 

O governo brasileiro recolheu mais de R$ 8,5 bilhões referente à CFEM, entre 

2010 e 2014, segundo o Informe Mineral (DNPM, 2011, 2012, 2013, 2014). No 

mesmo período, o estado de Goiás arrecadou, do mesmo tributo, R$ 321,8 milhões 

(GOIÁS, 2012 e 2014). Deste valor, ao menos R$ 276 milhões são decorrentes das 

extrações de minerais metálicos (cobre, ouro, titânio e níquel). Assim, cabe aos 

municípios de onde são extraídos a grande parte das somas arrecadadas. 

Observando-se o impacto dos minérios metálicos e não metálicos nas finanças 

municipais apresentados no capítulo 2, a maior interferência se dá em Alto Horizonte, 

onde 53,15% da receita municipal se devem à extração de cobre. A receita advinda 

da extração de ouro nos municípios de Pilar de Goiás e Crixás corresponde a, 

respectivamente, 41,8% e 35,07%. A extração de amianto representa para Minaçu 

33,62% de sua receita e o fosfato/nióbio representam 29,93% para Ouvidor. Destas 

cinco cidades, apenas Minaçu tem mais de 30.000 habitantes. Em nenhuma delas há 

outras atividades relevantes, fazendo com que realmente a atividade mineral seja, no 

caso das commodities, impactante e geradora de dependência.  
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Os valores recolhidos de CFEM e ICMS nestes municípios podem ser 

satisfatórios para a implantação de projetos e programas de desenvolvimento local. 

Alto Horizonte e Ouvidor declaram em seus sítios eletrônicos haver programas de 

instalação de esgotamento sanitário. A primeira ainda tem projetos de 

desenvolvimento rural e intensificação da segurança pública, dentre vários outros 

ainda por realizar, considerando-se a recente alternância de prefeitos. Pilar de Goiás 

informa em seu sítio eletrônico projetos para o desenvolvimento rural, construção de 

unidades de saúde e programas de assistência a famílias carentes. 

A realidade, porém é outra. Dos municípios goianos mineradores, apenas 

Minaçu tem coleta de esgotos. De acordo com IBGE (2016), o índice de 

desenvolvimento humano municipal (IDH-M) é médio em todas elas: Minaçu (0,707), 

Crixás (0,708); Alto Horizonte (0,719); Ouvidor (0,747) e Pilar de Goiás (0,684). Alto 

Horizonte, Ouvidor e Pilar de Goiás, possuem três estabelecimentos de ensino cada 

um, enquanto Crixás tem 18 e Minaçu, 26. A média das taxas de alfabetização é de 

aproximadamente 89,6%  

Apesar de apresentarem um valor de PIB per capita elevado (tabela 23), o 

acesso à saúde é restrito em Pilar de Goiás e Alto Horizonte (sem hospital) e Ouvidor 

(1 hospital com 31 leitos). Apenas em Crixás (3 hospitais e 104 leitos) e Minaçu (3 

hospitais e 82 leitos) a situação é um pouco melhor, mas mesmo assim preocupante, 

quando avaliada a quantidade de habitantes. 

Tabela 23 – PIB per capita e o número de habitantes dos municípios (ordem alfabética). 

Município PIB per capita (R$) (2014) Número de habitantes (2010) 

Alto Horizonte 88.837,82 4.505 

Crixás 22.290,99 15.760 

Minaçu 31.493,86 31.154 

Ouvidor 53.384,80 5.467 

Pilar de Goiás 42.436,72 2.773 

Fonte: IBGE (2016) 

 O valor do PIB per capita de Alto Horizonte chama a atenção, principalmente 

porque apresenta os maiores saldos positivos na balança comercial do estado de 

Goiás (US$361.264.055,00), o que contrasta com os aspectos sociais do município.  

Acrescentadas às realizações das prefeituras, as empresas instaladas nestes 

municípios também possuem responsabilidades sociais, beneficiando a comunidade 

local. Exemplos de projetos ambientais empreendidos por grandes mineradoras para 

todo o Brasil, apresentados por Alves & Araújo (2006) relatam, em sua grande 
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maioria, projetos de educação ambiental. Fernandes, Lima e Teixeira (2011) 

constataram que, no caso de Crixás, após duas décadas de atividade, não há, para a 

comunidade local, uma significativa elevação da qualidade de vida da população, 

comprovados pela similaridade com os indicadores socioeconômicos dos municípios 

do entorno, dedicados quase exclusivamente à agropecuária de corte. Os autores 

declaram também que a população tem uma percepção positiva da empresa de 

mineração, instalada desde 1989, com ressalvas dos mais esclarecidos em relação 

aos baixos tributos pagos pela empresa e da pouca fiscalização de suas atividades 

pelos órgãos governamentais. 

A percepção positiva da população quanto ao início das atividades de uma 

empresa de grande porte em seu município é histórica. Há esperança de mais 

empregos e melhorias sociais. Segundo Alves (2006), a mineração contribui para a 

fixação do homem no campo, pois os empreendimentos localizados no interior 

proporcionam emprego e renda, o que impediria o fluxo migratório rumo às cidades. 

Entretanto, em Crixás, isto não se observa. Com o fechamento de um garimpo em 

1991, a quantidade de habitantes diminuiu drasticamente, de 22.213 (1991) para 

15.760 (2010) e o mesmo se observa em Pilar de Goiás, provavelmente pelo mesmo 

motivo: 4.845 habitantes em 1991, e 2.773 habitantes em 2010 (IBGE, 2016).  

Em Alto Horizonte, a população tem registrado incremento demográfico, 

passando de 2.564 habitantes, em 2000, para 4.505 habitantes, em 2010 (IBGE, 

2016), em decorrência do início das atividades da empresa em 2007. Em Ouvidor, 

como a empresa COPEBRÁS se instalou há mais de 40 anos, era de se esperar 

maior desenvolvimento local como observado no município vizinho (Catalão), com 

quem Ouvidor divide a jazida de nióbio. Em Minaçu, cuja relação com a SAMA é 

antiga (60 anos de operação em 2017), há certo equilíbrio entre as atuações da 

empresa e as municipais, mesmo que a empresa seja isolada da cidade, inclusive 

seus funcionários, que possuem casas e escola dentro da vila exclusiva. 

Para os municípios produtores de brita, o maior impacto fiscal, ocorre em 

Avelinópolis (3,66%) e Guapó (2,07%). A extração de calcário representa 6,30% da 

renda municipal para Jandaia, 5,70% para Indiara e 2,81% para Padre Bernardo. 

Destes cinco, apenas Padre Bernardo tem mais de 25.000 habitantes. Ambos os 

minérios compõem os agregados para construção civil, importantes para a sociedade. 

Entretanto, a mineração nestes locais é uma atividade adicional, sendo a 

agropecuária a atividade econômica mais impactante. 
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No caso dos municípios produtores de areia, o impacto fiscal, é mínimo. As 

maiores dependências financeiras em relação à mineração foram atribuídas à Cumari 

(1,35%), Israelândia (0,58%), São Simão (0,40%), Orizona (0,34) e Uruaçu (0,29). 

Quando comparada com a dependência gerada pelos minerais metálicos e não 

metálicos de alto valor de mercado, o impacto fiscal da areia se mostra ínfimo e 

incapaz de promover alterações sociais relevantes no município. Apesar da 

importância para o desenvolvimento do Estado e município, como minério, o 

incremento econômico e social possibilitado pela extração de areia é mínimo. 

Os dados socioeconômicos destes municípios não apresentam muita diferença 

em relação àqueles onde grandes e médias empresas de mineração se instalaram, 

em praticamente nenhum parâmetro (tabela 24). Ao contrário, em alguns casos, 

aqueles com extração de areia e mais dependentes da agropecuária, encontram-se 

mais bem geridos. Ou seja, a atividade mineral em si não significa transformação da 

realidade socioeconômica sozinha. É necessário haver gerenciamento municipal 

eficiente dos ganhos financeiros e transformá-los adequadamente. Ressalta-se que 

São Simão tem PIB per capita elevado em decorrência de outras atividades como a 

instalação de uma grande usina hidrelétrica. 

Tabela 24 – Comparação de dados socioeconômicos entre os municípios onde há 
extração mineral por grandes, médias e pequenas empresas. 

Município 
Habitantes 

(2010) 

PIB per 
capita 

(2014) (R$) 

IDH – M 
(2010) 

Número de Taxa de 
alfabetização 

(%) 

Rede de 

Hospitais Leitos Água Esgoto 

Municípios com extração mineral de minerais metálicos e não metálicos (grandes empresas) 

Alto 
Horizonte 

4.505 88.837,82 0,719 0 0 88,60 sim não 

Crixás 15.760 22.290,99 0,708 3 97 89,16 sim não 

Minaçu 31.154 31.493,86 0,707 3 82 87,76 sim sim 

Ouvidor 5.467 53.384,80 0,747 1 31 93,79 sim não 

Pilar de Goiás 2.773 42.436,72 0,684 0 0 88,71 sim não 

Municípios com extração mineral de brita e calcário (pequenas e médias empresas) 

Jandaia 6.164 31.400,56 0,707 1 14 87,88 sim não 

Indiara 13.687 21.453,38 0,701 2 52 88,82 sim não 

Avelinópolis 2.450 17.296,38 0,660 1 12 87,61 sim não 

Padre 
Bernardo 

27.671 12.638,21 0,651 1 35 87,26 sim sim 

Guapó 13.976 11.362,76 0,697 0 0 90,01 sim sim 

Municípios com extração de areia (pequenas empresas) 

Cumari 2.964 20.645,46 0,737 1 14 91,91 sim não 

Israelândia 2.887 13.670,95 0,711 1 9 87,87 sim não 

Orizona 14.300 24.645,73 0,715 2 29 92,53 sim não 

São Simão 17.088 97.591,27 0,720 1 52 89,36 * * 

Uruaçu 36.929 18.322,85 0,737 2 88 89,92 sim sim 

* abastecido pela prefeitura, dados indisponíveis nas fontes de consulta (IBGE).                                  Fonte: IBGE (2016) 

A análise da porcentagem de empregos nos municípios descritos acima, a 

partir dos dados do MTPS (2016), mostra que todos os municípios tem uma 

dependência de emprego razoável na administração pública, em torno de 30% da 
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população. Em decorrência da grande quantidade de pessoal necessário para as 

atividades nas empresas, a mão de obra empregada na extração mineral é maior 

naqueles municípios onde estão as grandes empresas. As companhias que extraem 

brita e calcário geralmente possuem as indústrias de transformação de não metálicos 

instaladas nas proximidades ou mesmo na própria mina, o que faz com que a maior 

parte dos empregos estejam ali alocados, daí o valor maior porcentual. A porção de 

trabalhadores do setor agropecuário é inversamente proporcional ao da extração 

mineral e indústria de transformação de não metálicos (tabela 25).  

Tabela 25 – Comparação dos dados referentes a empregos entre os municípios onde 
há extração mineral por grandes, médias e pequenas empresas. 

Município 
Administração 

pública (%) 
Extração Mineral 

(%) 

Indústria de 
Transformação de não 

Metálicos (%) 

Agropecuária 
(%) 

Municípios com extração mineral de minerais metálicos e não metálicos (grandes empresas) 

Alto Horizonte 36,8 23,1 12,0 2,2 

Crixás 24,0 29,5 4,1 6,2 

Minaçu 33,0 14,6 4,0 1,8 

Ouvidor 32,5 0,0 40,8 3,4 

Pilar de Goiás 25,7 59,7 3,8 7,8 

Municípios com extração mineral de brita e calcário (pequenas e médias empresas) 

Jandaia 21,0 2,6 58,2 8,4 

Indiara 23,0 11,4 15,0 12,0 

Avelinópolis 29,0 0,0 43,0 20,0 

Padre Bernardo 34,0 7,0 3,6 19,7 

Guapó 40,0 4,5 15,0 13,0 

Municípios com extração de areia (pequenas empresas) 

Cumari 54,5 4,3 5,3 23,0 

Israelândia 37,8 1,8 13,2 39,8 

Orizona 26,4 0,6 24,5 18,3 

São Simão 29,8 0,9 15,3 2,9 

Uruaçu 17,3 0,2 9,1 3,8 

Fonte: Dados compilados de MTPS (2016) 

Quanto à remuneração, os maiores valores estão entre as grandes empresas, 

demonstrando que é diretamente proporcional ao valor do minério: o salário médio de 

R$ 3.856,16 para os trabalhadores das empresas de minerais metálicos; R$ 3.894,24 

para os funcionários das empresas que extraem amianto, nióbio e fosfato. Para os 

trabalhadores das empresas de brita e calcário, o valor médio dos salários é inferior 

(R$ 2.502,09) e para os das empresas de areia, menor ainda: R$ 1.597,18.  

Estes fatores levam à análise da importância da gestão municipal. Fernandes, 

Lima e Teixeira (2011) constataram em sua pesquisa que o governo municipal, no 

caso de Crixás, não estava preparado para uma relação com a empresa ali instalada 

que fosse além da demanda assistencialista. Os autores concluíram que os 

administradores municipais não souberam extrair benefícios para a comunidade, 

como por exemplo, um plano de capacitação e formação de recursos de longo prazo, 

algo que viesse da empresa e dos poderes públicos federal, estadual e municipal.  
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No caso dos municípios com pequenas e médias empresas, a questão é mais 

complicada, pois o assistencialismo não se observa e o envolvimento com a 

comunidade é mínimo ou nulo, principalmente onde há um número maior de 

habitantes. No caso de municípios maiores, a extração de areia apenas é percebida 

por aqueles que sofrem sua interferência, ou seja, a comunidade vizinha. Assim, a 

comunidade confunde responsabilidade social com a administração pública e cobra 

da empresa ações assistencialistas que não trazem efetiva melhoria social, 

econômica e mesmo ambiental à cidade ou município. 

O comportamento empresarial se pauta na relação inicial com a comunidade e 

principalmente em decorrência das exigências determinadas pelos órgãos de 

licenciamento ambiental. Quando se trata de um empreendimento cujo impacto é 

relevante, as ações de controle tendem a ser mais rigorosas, exigindo maior 

compromisso não apenas com a comunidade, mas também com fauna e flora. Nas 

extrações menos impactantes, como a areia, por exemplo, o licenciamento limita-se à 

elaboração de um plano de controle ambiental que inclua áreas degradadas e que, 

muitas vezes, não é fiscalizado a contento pelos órgãos ambientais. 

Como os órgãos de controle mineral e ambiental não alcançam todos os 

empreendimentos, principalmente aqueles considerados “pequenos”, seja via 

fiscalização ou licenciamento, a informalidade/ilegalidade prevalece. Neste caso, 

todos perdem: seja via extravio de bem público (o minério), pela não arrecadação de 

tributos, direitos trabalhistas e as áreas mineradas abandonadas. Desta forma, a 

fiscalização mineral e ambiental são um componente importante do processo mineral.  

Para a mineração de areia, o procedimento de fiscalização do DNPM envolve a 

verificação da quantidade extraída em relação àquela declarada na nota fiscal, base 

para o recolhimento da CFEM. Quando a jazida de areia está no leito do curso 

d´água, esta medição é impossível de ser realizada, passando a valer o declarado 

pelo proprietário. Este é um ponto sensível em relação à CFEM já que a aferição das 

informações é desprovida de dados técnicos neste caso. Quando a jazida encontra-se 

em áreas de sequeiro, sobre o solo, o cálculo é simples. 

No capítulo 3, foram apresentadas informações do destino da areia produzida 

por alguns municípios. Na declaração do volume vendido, fica claro que os valores 

informados no relatório anual de lavra (RAL), origem dos dados publicados no 

documento denominado Desempenho Mineral pelo DNPM, não correspondem à 

realidade. Um exemplo é São Simão, cujos dados apresentados na tabela 15 
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(diversos municípios adquiriram a mesma quantidade de areia no mesmo ano) 

denotam certa lacuna no fornecimento dos dados.  

A irregularidade na declaração da CFEM (e a elevada fragilidade em sua 

cobrança) é observada em muitas esferas e, infelizmente, cometida por empresas de 

todos os portes. Em 2014, os diretores da SAMA Mineração de Amianto S.A foram 

condenados pela 5ª Vara da Justiça Federal em Goiás (Justiça Federal, 2016) em 

decorrência de fraude na CFEM, consistente com pagamento menor que o devido. 

Em dezembro de 2016, a Polícia Federal deflagrou uma operação visando a 

investigação de fraude em 11 estados e no Distrito Federal, nas cobranças judiciais 

de CFEM. Entre os envolvidos estão funcionários do DNPM, escritórios de advocacia, 

políticos e prefeituras de todo o país. Dentre elas está Parauapebas (PA), o município 

como maior arrecadação de CFEM do país.  

Os órgãos ambientais também precisam alterar seus procedimentos, fazendo 

com que o controle sobre as irregularidades ambientais (seja falta de licença 

ambiental ou área sem registro no DNPM) seja efetivo. Isto para minimizar a 

ocorrência das chamadas áreas mineradas órfãs, comuns no caso da areia, cuja 

responsabilidade não pode ser imputada a ninguém e em cuja degradação pode se 

instalar um processo erosivo. 

No caso das extrações de areia, de maneira a monitorar as mesmas com mais 

rapidez, são ferramentas eficazes tanto o estabelecimento de regiões de mineração 

de areia ou mesmo o já conhecido planejamento de bacias hidrográficas. 

Conhecendo-se as regiões e os municípios onde há maior produção de areia, como 

apresentado nesta tese, os órgãos fiscalizadores podem atribuir a necessidade de 

maior ou menor fiscalização, efetivamente controlando o espaço, o processo de 

produção, a efetiva recuperação das áreas degradadas, melhorando tanto a 

arrecadação quanto as condições ambientais destas regiões. 

Considera-se que são estudos ainda a serem elaborados, de maneira a 

contribuir com a gestão da mineração de areia o levantamento da degradação 

ambiental das regiões produtoras de areia, os aspectos do licenciamento ambiental, 

quantificação e regularização das áreas produtoras nestas regiões e ainda a 

adequação das políticas minerais e ambientais destinadas aos agregados da 

construção civil. Dentre as mitigações possíveis para estes conflitos estão a 

elaboração de um plano diretor municipal e ainda o zoneamento das áreas minerais, 

permitindo maior controle da atividade. 
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