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É de conhecimento geral a vocação econômica de Minas Gerais para a mineração, atividade que teve
suas origens no Estado ainda no século XVII. Ainda hoje, no século XXI, o Estado é destaque nacional
no setor mínero-metalúrgico. A Mineração é a principal atividade econômica do Estado, que responde
por, aproximadamente, 50% da produção mineral brasileira, sendo o maior produtor nacional de
minério de ferro, ouro, zinco, fosfato e nióbio, além de possuir destaque na extração de diversas
outras substâncias. Em relação à metalurgia, Minas Gerais ocupa a posição de maior produtor de aço
do Brasil, além de ser o segundo maior estado exportador do setor metalúrgico. Nos últimos anos,
Minas Gerais tem sustentado parcela do superávit da Balança Comercial Brasileira, por conta das
exportações de seus produtos da mineração e metalurgia.
Para que o Estado aproveite seu potencial adequadamente, as políticas de Governo devem estar
associadas ao desenvolvimento sustentável e à geração de qualidade de vida para seus habitantes.
Dentro das diretrizes gerais de desenvolvimento do Estado, definidas pelo Governo de Minas, cabe à
SEDE as políticas da área econômica, incluindo mineração e metalurgia.
A área responsável por elaborar e implementar a política mínero-metalúrgica do estado é a
Superintendência de Política Mineral (SUPM) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.
A SUPM tem a finalidade, definida pelo Decreto 45.784/2011, de coordenar a execução da política de
desenvolvimento definida para os setores de mineração e metalurgia, acompanhar e supervisionar o
desenvolvimento do sistema de produção, transformação, expansão e comércio de bens minerais e
metalúrgicos do Estado.
Elaboração e difusão de informações
Anualmente a SUPM consolida informações e divulga o estudo “Perfil Mínero-metalúrgico de Minas
Gerais” com o objetivo de atender ao programa “Difusão de informações do setor
mínero-metalúrgico”. O estudo apresenta anualmente uma visão atualizada do setor de mineração e
de metalurgia no Brasil e em Minas Gerais. Acerca da mineração, reúne informações sobre as
principais reservas nacionais das substâncias minerais extraídas em Minas Gerais, sobre sua
produção e de seus concentrados, dentre outros dados relevantes.
A metalurgia é a etapa subsequente da mineração, sendo responsável por agregar mais valor à
riqueza mineral. Para estimular o desenvolvimento do setor, o estudo também levanta os principais
indicadores de interesse do empreendedor. O prazo previsto para a próxima versão é novembro deste
ano.
Apoio ao empreendedor
Dentro da finalidade atribuída pela legislação e tendo em vista a importância socioeconômica do
setor mínero-metalúrgico e os grandes potenciais naturais ainda a serem explorados em Minas Gerais,
a Superintendência de Política Mineral atua, principalmente no sentido de oferecer o suporte
necessário para que investidores desenvolvam projetos que agreguem valor à produção e gerem
empregos de qualidade no Estado, sempre de forma sustentável.
Para cumprir seus objetivos, a Superintendência de Política Mineral desenvolve as seguintes ações:
●
●
●

●

Apoio a empreendedores e investidores;
Articulação com diversos órgãos dos âmbitos público e privado;
Articulação e negociação para assinatura de Protocolos de Intenções entre o Governo de Minas e
investidores;
Participação nos Conselhos de Geologia e Mineração (CEGEM) e de Política Ambiental (COPAM);

Reconversão de territórios
Está sendo realizado, em conjunto com a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, o Projeto
Reconversão de Territórios, que se encontra pactuado no acordo de resultados da FEAM e da SEDE.
Tal projeto é resultado direto do I Seminário Internacional de Reconversão de Territórios, que ocorreu
em outubro de 2012, realizado pela FEAM em parceria com a UFMG e instituições internacionais.
Considerando os impactos sociais, econômicos e ambientais que a atividade extrativa de minério de
ferro gera para o Estado de Minas Gerais, o projeto visa caracterizar as regiões dependentes dessa
atividade econômica, por meio de um diagnóstico socioeconômico e ambiental, que possa fornecer
alternativas de políticas públicas de desenvolvimento econômico, social e urbano de longo prazo.
O quadrilátero ferrífero, na região central do Estado, foi definido como área piloto para os estudos do
Projeto, dada a força da indústria extrativa mineral na região. O prazo para a finalização do
diagnóstico está previsto para dezembro de 2013.
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