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INTRODUÇÃO
Em 2012, o DRM-RJ divulgou a primeira edição do Panorama Mineral do Estado do
Rio de Janeiro, conduzido no sentido de produzir conhecimento atualizado sobre o Setor
Mineral Fluminense, mostrando que a atividade econômica mineral em nosso estado
concentra-se em minerais de valor agregado mais básico e com abrangência local e regional,
mas de suma importância para os programas públicos e privados, que torna o nosso estado, o
foco nacional de investimentos.
Dessa forma, consideramos o Panorama fundamental para que possamos mostrar, de
forma cada vez mais precisa e acurada, essa importância e abrangência do setor mineral no
estado, predominantemente produtor de matérias-primas minerais de uso na construção civil e
obras públicas. O grande momento de investimentos no estado, atuais e futuros, conforme
atestam os estudos “Decisão Rio”, produzidos pela FIRJAN (Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro), necessitam de forte participação da matéria-prima mineral nas
diversas fases dos empreendimentos, em especial na infraestrutura para sua instalação e os
efeitos dela decorrentes. Processar e difundir informações atualizadas e confiáveis passa a ser
estratégico para mostrar a potencialidade de nossas empresas minerais, além de sua
importância estratégica para o desenvolvimento sustentável.
O objetivo nas próximas edições do Panorama Mineral do DRM-RJ é produzir uma
série histórica da produção mineral no Estado do Rio de Janeiro. Nessa segunda edição foi
dado enfoque no panorama mineral do parque de produção de brita da Região Metropolitana
no Estado do Rio de Janeiro (capítulo 4). Análises sucintas de outros bem minerais explorados
também são descrito obedecendo a importância de cada bem mineral na arrecadação da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).
Cabe destacar que, esta edição contém informações não só quantitativas de produção,
mas também de análise econômica, a fim de gerar conhecimento de todo parque produtor.
Assim, espera-se que esta edição do Panorama Mineral Fluminense 2014, lhe
proporcione uma boa leitura sobre a economia mineral do Estado do Rio de Janeiro.
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METODOLOGIA
Neste item vamos abordar as principais diretrizes adotadas na coleta de dados e
processamento dos mesmos que foram aplicados para a realização do Panorama Mineral
Fluminense (PMF) – 2014, passando pela confecção dos gráficos e tabelas e das conclusões
dos aspectos econômicos dos principais recursos minerais.
Para a realização do tratamento e compilação dos dados, utilizou-se a metodologia
desenvolvida na primeira edição do Panorama Mineral (2012), contendo o máximo de
informações necessárias com qualidade e uniformidade.
A metodologia seguiu as seguintes etapas:
Avaliação dos dados do Cadastro de Atividades Minerárias – CAM: A partir das
informações disponibilizadas no CAM, no período de 2011 a 2012 das empresas de
cadastradas no DRM-RJ, e existentes no Panorama Mineral do ERJ – 2012
relativamente às substâncias minerais de argila, brita, areia, água mineral, saibro,
fluorita e calcário, foram coletados os dados econômicos mais relevantes para o
estudo;
Tratamento e Qualificação dos Dados: Esta etapa consistiu basicamente na analise
dos dados produzidos pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de
Janeiro (DRM-RJ), os do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). E
ainda outras fontes existentes, como dados da FIRJAN, Sindicatos, Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Comércio (SEDEIS), entre outros.

A partir disso, foram observadas as inconsistências e estudados os principais dados a
serem considerados.
O enfoque do Panorama Mineral de 2014 é o estudo econômico do parque produtor
do setor de Brita, da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro., tendo como objetivo
aprofundar o conhecimento do setor de brita do Estado do Rio de Janeiro, em função das
transformações que o setor vem apresentando ao logo dos últimos anos. Deste modo, para
esse bem mineral foram feitas visitas técnicas em todas as empresas que extraem e processam
brita na Região Metropolitana. Os dados foram compilados em tabelas e gerados os gráficos
existentes no documento.
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1

ARRECADAÇÃO DO ICMS PELAS EMPRESAS DO SETOR MINERAL DO
ESTADO DO RIO FLUMINENSE

Entre os diversos indicadores econômicos e fiscais disponíveis para avaliação do setor
mineral do Estado do Rio de Janeiro, utilizamos os dados resultantes da tributação dos bens e
serviços aplicados às empresas do setor mineral do Estado do Rio de Janeiro, que resultam na
arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
A partir da formulação de uma listagem com as empresas do setor mineral fluminense
são elaboradas planilhas com a arrecadação do que denominamos “ICMS Mineral-RJ”, que
indicam a participação de cada atividade da mineração na arrecadação do tributo e sua
evolução histórica na comparação com os valores da arrecadação total do ICMS pelo Estado
do Rio de Janeiro.
A metodologia adotada para definição do universo de contribuintes do ICMS do setor
mineral (metálicos e não metálicos) do estado foi da identificação das atividades desenvolvidas
pelas empresas do setor através do seu Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE)
que as classificam pelas atividades de extração, beneficiamento ou transformação mineral,
excluídos Petróleo e Gás.
A taxa de crescimento da arrecadação do ICMS total e mineral no Estado do Rio de
Janeiro, considerando o período entre 2007 e 2012, é apresentada na tabela 1 e no gráfico 1.
TABELA 1
Taxa de crescimento anual do valor arrecadado de ICMS Mineral e Total no Estado do
Rio de Janeiro entre 2007 e 2012.
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ICMS TOTAL (R$)
15.485.610.647,00
17.692.405.930,00
18.619.451.367,00
22.100.628.616,00
24.808.160.105,00
26.918.029.550,00

Evolução%
14,25
20,24
42,72
60,20
73,83

ICMS Mineral (R$)
111.656.407,00
145.271.435,00
148.875.378,00
232.725.223,00
290.120.905,00
329.993.801,00

Evolução %
30,11
33,33
108,43
159,83
195,54

Fonte: Cadastro Contribuintes – Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/RJ.

Se compararmos o crescimento acumulado do período 2007 a 2012, a diferença entre
eles é de quase o triplo em termos percentuais, pois enquanto o crescimento da arrecadação
total do ICMS-RJ neste período foi de 73,80 %, o crescimento acumulado do ICMS Mineral
foi de 195,54 % (tabela 1 e gráfico 1).
A utilização da nomenclatura do CNAE, adotada por todas as Secretarias de Estado de
Fazenda em todo país, nos permite acompanhar a evolução na arrecadação do ICMS Mineral
por setores de atividade na indústria de mineração do Estado do Rio de Janeiro, conforme a
tabela 2.
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GRÁFICO 1
Taxa de crescimento da arrecadação de ICMS Mineral e Total no Estado do Rio de
Janeiro de 2007 a 2012.
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Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ.

TABELA 2
Evolução da arrecadação do ICMS Mineral (%) por classificação CNAE no Estado do Rio
de Janeiro em 2011 e 2012.
Atividade
Extração
Mineral

Discriminação
por Setor
Metálicos /Radiativos
* Não metálicos
Sal Marinho

Subtotal

ICMS - Arrecadação - (R$)
2011
401.997,45
4.646.509,94
4.638.420,15
9.686.927,54
11.534.797,74
43.217.353,89

** Beneficiamento
Britamento de Pedras
Beneficiamento
Aparelhamento de
Mineral
2.864.151,94
Placas/Ornamental
Aparelhamento de Pedras 280.411,29
Subtotal
57.896.714,86
Fabricação de Cimento
176.722.319,23
Transformação Fabricação de Produtos
25.952.928,05
Cerâmicos
Envase de Água Mineral 15.381.397,26
Mineral
Fabricação de Cal/
4.480.018,83
Corretivo de Solo
Subtotal
222.536.663,37
Total
290.120.905,77

2012
521.837,30
3.492.214,08
6.062.098,95
10.076.150,33
27.706.435,43
54.601.491,36

Variação (%) da
arrecadação entre
2011 e 2012
29,8
(-24,8)
30,7
40,2
26,3

2.316.175,36

(-19,1)

170.419,13
84.794.521,28
186.440.487,07

(-39,2)

31.276.883,18

20,5

14.574.028,84

(-5,2)

2.833.734,93

(-36,7)

5,5

235.125.134,02
329.995.805,30

* Não Metálicos: Areias e cascalhos, argila e saibro para construção e fluorita.** Beneficiamento: artefatos e
produtos de concreto, fibrocimento, argamassa e assemelhados.
Fonte: Cadastro Contribuintes ICMS/SEF (tabela CNAE) e CAM/DRM-RJ.
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A evolução percentual anual da arrecadação do ICMS por setores de atividade da
mineração para os dois períodos compreendidos (2011 e 2012) pode ser observada através do
gráfico 2.
GRÁFICO 2
Participação (%) na arrecadação do ICMS Mineral do Rio de Janeiro em 2011 e 2012.
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Fonte: Cadastro Contribuintes ICMS/SEF (tabela CNAE) e CAM/DRM-RJ.

Fabricação de Cimento
O parque cimenteiro fluminense é o setor com a maior arrecadação do ICMS Mineral
e o que agrega mais valor ao produto, pois a incidência da base de cálculo desse imposto
ocorre nas três fases da operação industrial: extração (calcário e argila), beneficiamento
(britagem do calcário) e transformação mineral, fornada para obtenção do clínquer, que é a
base do cimento, originalmente uma mistura de calcário e argila.
Em 2012, o tributo pago pelas cimenteiras cresceu 5,5% em relação ao ano anterior,
com mais de R$ 186 milhões arrecadados.
Areia para Construção
A extração de areia para construção representa cerca de 90% dos valores declarados
para os bens minerais classificados como não metálicos. Em 2012, a arrecadação de areia para
construção correspondeu a pouco mais de R$ 3,1 milhões, representando uma queda de (25%) quando comparada ao valor referente a 2011.
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Essa queda na arrecadação não é representativa da realidade do mercado de areia para
construção, já que o Estado do Rio de Janeiro apresentou um aumento substancial da
demanda por agregados para a construção civil nos últimos três anos.
Brita
Este setor arrecadou no ano de 2012 o equivalente a R$ 54,6 milhões de ICMS, com
aumento de 26,3% na receita deste tributo se comparada ao ano anterior. Esses valores
refletem a real situação de crescimento do mercado consumidor no estado para agregados para
a construção civil nos últimos anos.
Envasamento de Águas Minerais
O parque envasador de águas minerais naturais é um setor que vem se desenvolvendo
e apresentando grande crescimento no contexto da economia fluminense. Em 1996 existiam
vinte duas empresas envasadoras de águas minerais em operação e, atualmente, já são
cinquenta e seis empresas.
O fato do consumo desse produto, envasado em garrafões e garrafas de uso pessoal,
sofrer constantes variações ao longo do ano reflete um aspecto cultural da população que
ainda relaciona a influencia do clima no seu hábito em demandar este produto, que será para
mais ou para menos em função da temperatura ambiente: muito calor representa aumento na
demanda, muita chuva e frio representa queda na procura por este produto.
Em 2012, a arrecadação do ICMS das envasadoras sofreu pequena queda (-5,2%)
quando comparado com os valores do ano anterior.
Parque Produtor de Cerâmica Vermelha para Construção
O parque cerâmico do Estado do Rio de Janeiro é representado por três pólos
produtores os quais respondem por mais de mais de 90% de toda a produção de cerâmica
vermelha para construção no estado.
A arrecadação do ICMS Mineral deste importante setor de nossa indústria foi de R$
31,3 milhões, representando um crescimento de 20,5% em relação aos valores do ano anterior.
Setor de Aparelhamento de Placas e de Pedras
A crescente ocupação urbana no entorno das áreas em que havia exploração mineral
no município do Rio de Janeiro e o aumento das restrições ambientais para esta atividade
refletiram diretamente na diminuição da oferta do material bruto para as serrarias de rochas
ornamentais. Os valores da arrecadação do ICMS são referentes às marmorarias do estado,
que realizam trabalhos artísticos nas placas adquiridas. Em 2012, ocorreu queda (-19,1%)
nesses valores quando comparados aos do ano anterior.
Na Região Noroeste do estado temos localizado o pólo extrator de pedras de
revestimento e seu parque de beneficiamento através das serrarias de rochas da região. O valor
de comercialização dos produtos rústicos como laje e lajinhas, entre outros, agregam pouco
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valor ao produto da região. As empresas desse setor são constituídas, em sua quase totalidade,
por micros empresários que optam pelo Simples Nacional que desonera os encargos sobre a
produção, resultando em baixa arrecadação de tributos, incluindo o ICMS.
Em 2012, os valores arrecadados além de serem pouco significativos em termos
absolutos, ainda sofreram uma queda (-39,2%) em relação aos valores do ano anterior.
Fabricação de Cal / Corretivo de Solo
No estado, a tradição do uso das rochas carbonáticas é para fabricação de cimento, seu
uso na fabricação de cal e de corretivos de solo é pouco expressivo, quando comparado com
estados vizinhos que apresentam maior tradição no uso do produto como corretivo de solo na
produção agrícola, como no caso de Minas Gerais.
Considerações Finais
Todas essas atividades representam segmentos produtivos importantes da economia
fluminense, com foco no fornecimento de matéria prima e produtos minerais para a indústria
da construção civil, que serão fatores determinantes na participação de forma intensiva no
processo de desenvolvimento econômico pelo qual passa o estado, incluindo os eventos
esportivos previstos até 2016, projetando assim, um incremento substancial na demanda por
esses produtos e insumos minerais.
Em 2012, com um incremento de 13,7%, considerado expressivo na arrecadação do
ICMS, o setor mineral fluminense tem nesse tributo um indicador consistente de que a
mineração no estado, em particular a mineração de agregados para a construção civil, participa
de forma efetiva no contexto econômico fluminense, contribuindo na geração de renda e
empregos diretos, além da participação na arrecadação de tributos e de taxas de serviços para
o estado.
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2

O MERCADO PRODUTOR MINERAL FLUMINENSE: INDICADOR CFEM

O comportamento do mercado produtor mineral do estado do Rio de Janeiro (ERJ)
pode ser identificado através da análise de dados e informações de dois indicadores
secundários: o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Mineral, e a
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Isto porque
abordam sobre o acerto de contas entre a União, estados e municípios referentes à exploração
mineral realizada por empresas (DRM-RJ, 2012).
Os dados de produção, preço no mercado e contingente da mão de obra representam
os indicadores primários neste e no Panorama Mineral Fluminense anterior (DRM-RJ, 2012).
Segundo o Panorama Mineral Fluminense (PMF) - DRM-RJ (2012), o ICMS Mineral
representa o que é arrecadado de ICMS referente à atividade mineradora no estado, pelo qual
podem ser identificados os dados da empresa contribuinte, a sua localização e os seus
respectivos valores recolhidos.
Já a CFEM, que é recebida por municípios, estados e União, refere-se a uma
contribuição (preço público) devida pelas empresas que extraem, beneficiam e/ou transferem
o bem mineral para seus processos industriais, e é normatizada pelo Departamento Nacional
da Produção Mineral (DNPM).
O valor da CFEM é calculado mediante a utilização de alíquotas aplicadas sobre o
faturamento líquido obtido por ocasião da venda do produto mineral (DRM-RJ, 2012). A
alíquota de 2% é a mais utilizada para o cálculo das compensações geradas no ERJ, de acordo
com o seu perfil de mineração de não metálicos para o uso da construção civil (DRM-RJ,
2012).
A tabela 1 mostra a relação das alíquotas aplicadas para o cálculo da CFEM devida
pelos mineradores, as quais variam de acordo com a substância mineral explorada.
TABELA 1
Alíquota para cálculo da CFEM por tipos de substâncias minerais.
Substância Mineral

Alíquota CFEM

Minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio

3,0 %

Ferro, fertilizantes, carvão e demais substâncias

2,0 %

Ouro

1,0 %

Pedras preciosas, pedras coradas, carbonatos e metais nobres

0,2 %

Fonte: DNPM, 2012.

Segundo a Lei nº 7.990/89, a CFEM é devida aos estados, Distrito Federal, municípios
e órgãos da administração da União, como contraprestação pela utilização econômica dos
recursos minerais em seus respectivos territórios.
A tabela 2 mostra a distribuição dos valores compensados conforme as respectivas
proporções devidas aos entes federativos e órgãos da União. Vale lembrar que os estados de
origem e os municípios produtores são aqueles onde ocorre a extração da substância mineral.
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TABELA 2
Distribuição da arrecadação da CFEM entre entes federativos e órgãos da administração
da União.
Entes Federativos / Órgãos da Administração da União

Quotas

Municípios produtores

65,0 %

Estados de origem

23,0 %

União

12,0 %

o DNPM

9,8 %

o IBAMA

0,2 %

o MCT

2,0 %

Fonte: DNPM, 2012.

A Geração da CFEM no Estado do Rio de Janeiro em Relação à CFEM Nacional.
Período: 2005 a 2012
O comportamento do mercado mineral fluminense frente ao cenário nacional pode ser
visto através da análise comparativa entre a CFEM gerada pelo ERJ e a CFEM nacional, seja
através de seus valores anuais absolutos ou relativos (taxas de variação anual) como também
através dos índices de participação anual da CFEM do ERJ na CFEM nacional.
A figura 1e tabela 3 apresentam os valores absolutos, em milhões de reais (R$),
gerados pelo ERJ e o total nacional durante o período de 2005 a 2012. A partir desta série
histórica podem ser identificadas as tendências anuais de crescimento ou queda dos valores em
reais (R$) da CFEM no ERJ (linha) e da CFEM nacional (barra).
FIGURA 1
Série histórica da CFEM nacional e da CFEM gerada no estado do Rio de Janeiro.
Período: 2005 a 2012.
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Fonte: DNPM, 2012.
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TABELA 3
Distribuição da arrecadação da CFEM entre entes federativos e órgãos da administração
da União.
Ano

Rio de Janeiro

Nacional

2005

3.448.237,97

405.527.613,53

2006

3.879.632,82

465.095.741,85

2007

4.751.626,21

547.037.788,64

2008

6.574.445,88

857.697.001,90

2009

9.141.673,05

742.526.230,81

2010

10.835.403,13

1.083.142.391,67

2011

13.112.478,95

1.544.749.140,35

2012

17.319.353,48

1.832.366.707,58

Fonte: DNPM, 2012.

De acordo com a análise da figura 1 e do gráfico 1 podemos destacar as seguintes
informações:
Os valores totais de R$ 17.319.353,48 e de R$ 1.832.366.707,58 compensados em 2012
respectivamente para o ERJ e Brasil seguem a tendência geral de crescimento dos valores
anuais desde o ano de 2005; com exceção do ano de 2009, quando houve uma queda no valor
da arrecadação nacional. Passado este ponto atípico, é retomado o crescimento nos anos
seguintes (PMF/DRM-RJ, 2012).
GRÁFICO 1
Taxas anuais de variação da CFEM nacional e da CFEM gerada no Estado do Rio de
Janeiro. Período: 2005 a 2012.
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Fonte: DNPM, 2012.

Na curva da CFEM gerada no Estado do Rio de Janeiro destacam-se as suas maiores
inclinações a partir do ano de 2008, especialmente nos anos de 2008 e 2009, os quais
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obtiveram as maiores taxas de crescimento do período (gráfico 1). Segundo o PMF/DRM-RJ
(2012), este crescimento acentuado da CFEM a partir de 2008 se deve ao aquecimento do
mercado produtor mineral fluminense deflagrado pelas grandes obras no Estado do Rio de
Janeiro, as quais elevaram a demanda por rochas e minerais para o uso na construção civil. Tal
fato representa um ajuste do mercado interno da mineração aos grandes empreendimentos
previstos para o Estado do Rio de Janeiro durante o período de 2012 a 2016.
A taxa de crescimento de 32,08% obtida em 2012 pela CFEM no Estado do Rio
de Janeiro se apresenta significativa na série histórica assim como as maiores taxas registradas
em 2008 e 2009 (gráfico 1). Vale lembrar que as menores taxas anuais de crescimento não
implicam em redução na CFEM gerada e sim que ocorreu um crescimento menor de seus
valores absolutos.
A queda da CFEM nacional em 2009 (figura 1 e gráfico 1), em contrapartida,
acompanhou a tendência da crise econômica mundial deflagrada no último trimestre de 2008
até o primeiro de 2009, quando as commodities e a cotação dos preços dos minerais metálicos
sofreram quedas (PMF/DRM-RJ, 2012). Haja vista a queda de (-28,83%) da CFEM de Minas
Gerais em 2009, que juntamente com o estado do Pará ditam o ritmo da economia mineral do
Brasil. Vale lembrar que estes dois estados possuem um perfil de mineração de minerais
metálicos com forte tendência exportadora (commodities).
Quanto à participação da CFEM do ERJ na CFEM nacional podemos observar no
gráfico 2 que o índice de 0,95% obtido em 2012 foi o terceiro maior registro da série histórica.
Este índice corrobora com a tendência de crescimento anual dos valores (R$) compensados
no ERJ, como também com a sua terceira maior taxa de incremento anual obtido em 2012
(32,08%).
GRÁFICO 2
Série histórica da participação da CFEM gerada no Estado do Rio de Janeiro na CFEM
nacional. Período: 2005 a 2012.
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Fonte: DNPM, 2012.

Este significante incremento de 32,08% da CFEM no ERJ em 2012 juntamente
com o decréscimo da taxa de crescimento (18,62%) da CFEM nacional levaram a um aumento
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na participação da CFEM do Estado do Rio de Janeiro no cenário nacional de 0,85% em 2011
para 0,95% em 2012.
A tabela 4 mostra as quinze maiores participações na CFEM nacional dos valores
compensados nos estados brasileiros em 2011 e 2012.
TABELA 4
As quinze maiores participações (%) na CFEM nacional (2011-2012) da CFEM gerada nos
estados brasileiros*.

Ranking

Estados

1º

MG

Participação na CFEM
Nacional - 2012
53,18%

MG

Participação na CFEM
Nacional - 2011
51,07%

2º

PA

28,61%

PA

29,95%

3º

GO

4,06%

GO

3,79%

4º

SP

2,82%

SP

3,05%

5º

BA

2,03%

BA

2,21%

6º

MS

1,08%

MS

1,93%

7º

SE

1,04%

AP

1,13%

8º

RJ

0,95%

SE

0,96%

9º

AP

0,90%

RJ

0,85%

10º

SC

0,83%

RS

0,80%

11º

RS

0,78%

SC

0,79%

12º

MT

0,59%

PR

0,68%

13º

PR

0,58%

ES

0,46%

14º

ES

0,49%

MT

0,46%

15º

PE

0,32%

PE

0,33%

Estados

*Grifado em azul: a ascensão no ranking 2012 da participação do estado do Rio de Janeiro. Grifado em
vermelho: o posicionamento no ranking 2011 da participação do estado do Rio de Janeiro.
Fonte: DNPM, 2012.

A partir da análise da tabela 4 podemos destacar as seguintes informações:
O aumento do índice da participação da CFEM no ERJ em 2012 colaborou para a
sua elevação no ranking da CFEM nacional, do 9º lugar em 2011 para o 8º lugar em 2012.
Outro fator que influenciou esta ascensão foi a queda da participação do estado do Amapá de
1,13% em 2011 para 0,90% em 2012, sendo superado neste ano pelo ERJ (0,95%).
Os respectivos 9º e 8º lugares no ranking nacional da participação anual da CFEM
do ERJ mostram a sua discreta importância no cenário da mineração nacional, tanto em 2011
quanto em 2012.
Conforme o PMF (DRM-RJ, 2012) a participação anual da CFEM do ERJ ganha
maior importância quando comparada apenas às compensações geradas pelos estados que
apresentam um perfil de mineração de substâncias não metálicas e que possuem uso direto na
construção civil.
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O gráfico 3 e a tabela 5 mostram um comparativo entre as CFEM de 2011 e 2012
dos nove estados mais compensados pela mineração das substâncias não metálicas,
posicionando a participação do Estado do rio de Janeiro no ranking nacional de 2012.
GRÁFICO 3

70

63,26

Comparativo entre os estados com perfil de mineração de não metálicos que geraram os
maiores valores de CFEM (2011-2012) no cenário nacional.

51,76
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CFEM (TOTAL) - 2011
CFEM (TOTAL) - 2012

40

MT

PR

5,07
5,94

RS

7,16
8,94
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10,50
10,59

12,42
14,31

RJ

10

7,03
10,75

12,28
15,25

20

13,11
17,32

30
14,80
19,05

Milhões R$

50

0
SP

SE

ES

PE

TABELA 5
Tabela dos percentuais das classes que caracterizam os perfis de mineração de não
metálicos dos estados elencados.
Perfil de
Mineração

Ranking dos estados em 2012
SP
(1º)

SE
(2º)

RJ
(3º)

SC
(4º)

RS
(5º)

MT
(6º)

PR
(7º)

ES
(8º)

PE
(9º)

Não
Metálicos

98,73% 100,00% 99,28% 62,72% 64,18% 56,62% 93,98% 99,99% 99,94%

Metálicos

1,17%

0,00%

0,72%

0,90%

0,00% 43,27% 3,97%

0,01%

0,06%

Gemas e
Diamantes

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,11%

0,07%

0,00%

0,00%

Energéticos 0,11%

0,00%

0,00% 36,38% 35,81% 0,00%

1,97%

0,00%

0,00%

Fonte dos dados: DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

No gráfico 3 nota-se que os valores compensados nos estados em 2012 foram
superiores aos registrados em 2011, exceto o estado de São Paulo que sofreu uma queda de (18,18%) em sua CFEM gerada em 2012.
O Estado do Rio de Janeiro manteve em 2012 a 3ª posição no ranking nacional
dos estados de perfil de mineração de não metálicos, conforme também havia sido registrado
no ranking de 2011(PMF/DRM-RJ, 2012).
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A predominância da mineração das substâncias não metálicas registrada pela
CFEM no ERJ para o ano de 2011 em 99,17% (DRM-RJ, 2012) aumentou para 99,28% em
2012, o que continua a evidenciar o seu perfil de mineração.
Já o gráfico 4 e a tabela 6 mostram um comparativo entre as CFEM de 2011 e 2012
geradas pela extração de rochas e minerais utilizados na construção civil dos mesmos nove
estados analisados no gráfico 3, posicionando a participação do ERJ no ranking nacional de
2012.
GRÁFICO 4
Gráfico comparativo entre os maiores valores absolutos (R$) da CFEM gerada pelos
recursos minerais usados na construção civil nos estados com perfil de mineração de não
metálicos (2011-2012).
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TABELA 6
Tabela dos percentuais da CFEM gerada pelos recursos minerais utilizados na construção
civil e pelos demais aproveitamentos econômicos (2011-2012).
Perfil de
Mineração

Ranking dos estados em 2012 (%)
SP
(1º)

RJ
(2º)

PR
(3º)

ES
(4º)

RS
(5º)

SC
(6º)

PE
(7º)

MT
(8º)

SE
(9º)

Construção
Civil (CC)

79,98

91,97

84,02

97,09

59,04

50,46

68,45

30,44

12,65

Outros

20,02

8,03

15,98

2,91

40,96

49,54

31,55

69,56

87,35

Fonte dos dados: DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

No gráfico 4, os valores (R$) da CFEM gerada pelos recursos minerais de uso na
construção civil foram mais elevados em 2012, com exceção dos estados de São Paulo e
Paraná que apresentaram respectivamente os baixos índices de queda de (- 0,24%) e (- 0,03%)
em 2012.
O ERJ manteve em 2012 a 2ª posição do ranking nacional dos estados de perfil de
mineração de não metálicos utilizados na construção civil, posição esta que também havia sido
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registrada no ranking de 2011(PMF/DRM-RJ, 2012), quando o valor de sua CFEM superou
em R$ 2.389.484,90 o obtido pelo estado do Paraná (3º lugar no ranking). Já em 2012, esta
diferença aumentou para R$ 7.028.280,92, confirmando mais ainda o 2º lugar do ERJ no
ranking.
A predominância da mineração de não metálicos utilizados na construção civil
registrada pela CFEM no ERJ para o ano de 2011 em 89,66% (PMF/DRM-RJ, 2012)
aumentou para 91,97% em 2012.
As análises realizadas nos gráficos 3 e 4 sobre a importância da CFEM do ERJ no
cenário nacional em 2012 revelam as mesmas tendências vistas em 2011 (DRM-RJ, 2012):
A sua discreta importância no cenário da mineração nacional quando também são
considerados os estados brasileiros de perfil de mineração de metálicos, estes que ditam o
ritmo da economia mineral no país.
A sua importância torna-se mais significativa quando situado no ranking dos
estados de perfis de mineração semelhantes ao ERJ, ou seja, com o predomínio da mineração
de não metálicos.
No entanto, atinge ainda maior relevância quando for elencada no ranking das
substâncias não metálicas de uso direto na construção civil.
Os Maiores Valores da CFEM Gerada no Estado do Rio de Janeiro por Classes,
Usos, Substâncias e Municípios Fluminenses – 2011
A partir do diagnóstico da participação da CFEM gerada no ERJ em âmbito nacional,
busca-se um maior detalhamento das informações sobre a localização e a utilização dos
recursos minerais que geraram CFEM no ERJ em 2011 e 2012.
Neste sentido, foram realizadas análises comparativas entre as maiores compensações
geradas no ERJ, conforme os seus agrupamentos por classes (não metálicos e metálicos), usos
(construção civil, água mineral, industriais, agronegócios e energia), substâncias exploradas e
municípios fluminenses (PMF/DRM-RJ, 2012).
A partir da análise da tabela 7 podemos evidenciar a predominância da CFEM no ERJ
gerada pelos recursos minerais utilizados na construção civil, tanto em 2011 quanto em 2012.
Também podemos verificar na tabela 7 as seguintes tendências de evolução das
participações dos demais usos na CFEM do ERJ:
Os posicionamentos no ranking da CFEM do ERJ por usos em 2011
(PMF/DRM-RJ, 2012) se mantiveram em 2012, apesar das quedas sofridas em 2012 pelos
valores absolutos (R$) e percentuais da água mineral e dos industriais não metálicos. Em
destaque, os valores gerados pelas substâncias utilizadas na construção civil.
Em segunda instância podemos destacar as compensações geradas pelo
envasamento da água mineral, as quais atingiram valores próximos a um milhão de reais.
Mesmo que a sua participação na CFEM do ERJ tenha variado de 7,51% em 2011 para 4,86%
em 2012.
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TABELA 7
Valores absolutos (R$) e percentuais da CFEM gerada no ERJ referente aos recursos
minerais conforme o seu aproveitamento econômico para construção civil, agronegócios,
indústrias e água mineral (2011-2012).

Ranking
Classes

Usos
Construção
Civil
Água Mineral

CFEM- Percentual CFEM-2011
2012 (R$)
em 2012
(R$)

Percentual
em 2011

1º

15.966.008,23

91,97%

11.563.714,45

88,19%

2º

843.529,11

4,86%

984.685,53

7,51%

5º

43.132,62

0,25%

38.585,72

0,29%

6º

508,71

0,003%

____

0,00%

Industriais

3º

380.850,84

2,19%

416.201,26

3,17%

Industriais

4º

125.521,36

0,72%

109.291,99

0,83%

17.359.550,87

100,00%

13.112.478,95

100,00%

Não
Metálicos Agronegócios
Energia
Metálicos

20112012

CFEM TOTAL

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012. Elaboração: DRM-RJ.

Em 2011, o valor próximo a 416 mil reais foi gerado pela exploração mineral de
não metálicos para os usos industriais, com destaque para as maiores compensações geradas
pela fluorita e pelas areias industriais e quartzosas (tabela 8). Com a queda sofrida em 2012, a
CFEM gerada por este uso ficou mais próxima do valor de 380 mil reais, enquanto os seus
valores percentuais sofreram o decréscimo de 3,17% para 2,19%.
Os demais usos geraram valores percentuais abaixo de 1% na CFEM total do
ERJ. Destaque para as compensações acima dos 100 mil reais geradas pelas substâncias
metálicas de usos industriais. Já os valores gerados pelos agronegócios não ultrapassaram a
faixa de 45 mil reais, enquanto a baixa CFEM (R$ 508,71) gerada pelo uso de energia foi
registrada apenas em 2012, não havendo compensação em 2011.
A partir da análise da tabela 8 podemos constatar em 2012 as mesmas tendências
verificadas em 2011 quanto à ordem de importância dos valores gerados de CFEM pelas
substâncias exploradas no ERJ (PMF/DRM-RJ, 2012). Neste cenário, as compensações de
brita e areia em 2012 continuaram a ditar o ritmo do mercado mineral fluminense, sendo
seguidas pelos valores provenientes da água mineral e do calcário.
A CFEM do calcário se constitui na soma dos valores obtidos pela extração destinada
ao Pólo Cimenteiro do município de Cantagalo e à produção de corretivos de solo em Italva
(PMF/DRM-RJ, 2012). Por sua vez, a CFEM das areias industriais se constitui na soma dos
valores da CFEM da areia industrial de Cabo Frio com a da areia quartzosa de Quatis.
Enquanto a CFEM das terras raras agrupa os valores das seguintes substâncias metálicas:
ilmenita, zircônio, monazita e rutilo.
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TABELA 8
Valores absolutos (R$) da CFEM gerada pelas substâncias minerais exploradas no estado
do Rio de Janeiro que servem ao aproveitamento econômico para construção civil,
agronegócios, indústrias e água mineral (2011-2012). Variação percentual destes valores
absolutos em 2012 em relação aos valores compensados em 2011.
Classes

Usos

Construção
Civil

Brita

CFEM-2012
CFEM- Percentual Variação
(R$)
2011 (R$)
em 2012 em 2012
13.108.324,85 9.284.802,21 75,51%
41,18%

Areia

1.949.658,54 1.555.350,84

Substâncias

Industriais

Agronegócios
Energia

Metálicos

Industriais

25,35%

Calcário
P/Cimento

435.393,99

498.680,86

2,51%

(-2,69%)

Saibro

234.690,53

89.041,98

1,35%

163,57%

Argila

191.411,02

128.214,38

1,10%

49,29%

Rocha
Ornamental

3.893,96

4.595,41

0,02%

(-5,26%)

Mármore

2.437,95

3.028,77

0,01%

(-9,51%)

843.529,11

984.685,53

4,86%

(-4,34%)

Fluorita

148.349,70

147.996,20

0,85%

0,24%

Feldspato

111.609,50

107.788,76

0,64%

3,54%

15.984,67

5.432,47

0,09%

194,24%

98.066,52

154.983,83

0,56%

(-6,72%)

6.283,79

...

0,04%

...

556,66

...

0,003%

...

43.132,62

38.585,72

0,25%

11,78%

508,71

...

0,003%

...

Ilmenita

49.016,22

43.610,98

0,28%

12,39%

Monazita

39.105,86

18.888,54

0,23%

107,03%

Zirconita

27.459,42

28.371,35

0,16%

(-3,21%)

Rutilo

9.939,86

15.737,87

0,06%

(-6,84%)

Água Mineral Água Mineral
Não
Metálicos

11,23%

Areia
Industrial
Areia
Quartzosa
Quartzo
Argila
Refratária
Calcário
P/Corretivo
deTurfa
Solos

Fonte: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012.

De acordo com o quadro apresentado e uma análise mais detalhada da tabela 8
destacamos as seguintes informações:
Os incrementos de 41,2% e 25,3% nas respectivas compensações de brita e areia
em 2012 apontam para o crescimento dos setores dos agregados para a construção civil no
mercado mineral fluminense.
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Apesar destes incrementos, apenas a participação da brita na CFEM do ERJ
aumentou de 70,8% em 2011 para 75,5% em 2012. Enquanto o percentual da CFEM da areia
reduziu de 13% para 11,2%.
Ainda no uso da construção civil verifica-se que o maior montante da CFEM
gerada pelo calcário, proveniente da extração destinada à indústria de cimento (PMF/DRMRJ, 2012), sofreu uma queda de (-12,7%) em 2012. Esta queda influenciou a redução de (10,9%) da CFEM total do calcário, apesar do valor compensado para a fabricação de corretivo
de solos ter obtido um crescimento de 11,8%.
No entanto, a CFEM total do calcário ainda permanece como a quarta maior no
ERJ. De seu valor total compensado em 2012, 91% foi gerado pelo calcário destinado ao Pólo
Cimenteiro de Cantagalo e 9% pelo calcário destinado à fabricação de corretivo de solos em
Italva (tabela 9).
TABELA 9
Substâncias que geraram CFEM somente em um único município no estado do Rio de
Janeiro (2011-2012) e os seus respectivos valores (R$) e taxas de variação (%) em 2012.
Grifado em vermelho: as taxas negativas (%) que indicam queda em 2012.
Uso
Construção
Civil
Construção
Civil
Construção
Civil
Construção
Civil
Industriais

Municípios

Substâncias

CFEM-2012
(R$)

CFEM-2011
(R$)

Taxa de
Variação

435.393,99

498.680,86

(-12,69%)

43.132,62

38.585,72

3.893,96

4.595,41

(-15,26%)

Santo Antônio de
Pádua

Calcário p/
Cimento
Calcário p/
Corretivo
Rocha
Ornamental

Italva

Mármore

2.437,95

3.028,77

(-19,51%)

Tanguá

Fluorita

148.349,70

147.996,20

0,24%

Industriais

Silva Jardim

Argila Refratária

556,66

---

---

Industriais

Feldspato

111.609,50

107.788,76

3,54%

Ilmenita

49.016,22

43.610,98

12,39%

Zircônio

27.459,42

28.371,35

(-3,21%)

Monazita

39.105,86

18.888,54

107,03%

Rutilo

9.939,86

15.737,87

(-36,84%)

Industriais

Maricá
São Francisco de
Itabapoana
São Francisco de
Itabapoana
São Francisco de
Itabapoana
São Francisco de
Itabapoana
Cabo Frio

Areia Industrial

15.984,67

5.432,47

194,24%

Industriais

Quatis

Areia Quartzosa

98.066,52

154.983,83

(-36,72%)

Industriais

Maricá
Campos dos
Goytacazes

Quartzo

6.283,79

---

---

Turfa

508,71

---

---

Industriais
Industriais
Industriais
Industriais

Energia

Cantagalo
Italva

(-11,78%)

Fonte: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012.
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Apesar do índice de 49,3% de aumento da CFEM da argila em 2012, o seu valor
compensado (R$ 191.411,02) foi ultrapassado pela CFEM gerada pelo saibro (R$ 234.690,53).
O saibro obteve um expressivo aumento de 163,6% em 2012, que o elevou a quinta maior
compensação mineral no uso da construção civil, ocupando o lugar obtido pela CFEM da
argila em 2011.
Por outro lado, os setores da exploração das rochas ornamentais e mármore, típicos do
município de Santo Antônio de Pádua, registraram perdas em suas compensações de 2012
(tabela 9), obtendo valores que não chegaram a quatro mil reais. Esses setores registraram
índices de queda de (-15,3%) pelas rochas ornamentais e de (-19,5%) pelo mármore em
relação aos seus baixos valores já registrados em 2011, os quais não alcançaram cinco mil reais.
A CFEM da água mineral também registrou queda em 2012 (-14,3%), conforme
abordado anteriormente. Mesmo assim, a sua compensação permanece como a terceira maior
entre as substâncias geradoras de CFEM no ERJ, seguindo a mesma tendência de 2011
(PMF/DRM-RJ, 2012). Os seus valores compensados foram superados apenas pela brita e
areia, as quais ditam o ritmo do mercado mineral fluminense com uma participação conjunta
de 86,7% na CFEM do ERJ em 2012 e de 83,8% em 2011.
Destaque para as compensações da fluorita em Tanguá e da areia industrial em
Cabo Frio e Quatis (tabela 9) no grupo dos industriais não metálicos. Nota-se que em 2011 a
CFEM da areia industrial superava a da fluorita, com 96,6% de seu valor total provido pela
extração da areia quartzosa em Quatis (tabela 6).
Em 2012, a CFEM da fluorita ultrapassou o montante gerado pela areia industrial,
já que a CFEM da areia quartzosa registrou o segundo maior índice de queda (-36,7%) entre
todas as substâncias. Por outro lado, a CFEM gerada pela extração da areia industrial em Cabo
Frio (tabela 9) registrou o maior índice de incremento (194,2%) em 2012. No entanto, a sua
participação no montante total da areia industrial é de apenas 14%, enquanto os 86% restantes
advêm da areia quartzosa de Quatis.
Dentre as CFEM geradas em 2011 pelos minerais metálicos extraídos da areia
monazítica (terras raras) de São Francisco de Itabapoana (tabela 8) destacaram-se os valores da
ilmenita e da zirconita (PMF/DRM-RJ, 2012). Em 2012, a compensação da monazita superou
a da zirconita em razão de dois fatores associados: o incremento de 107% na CFEM da
monazita e a queda de (-3,2%) da zirconita. A outra queda ocorrida foi da CFEM do rutilo
com um índice mais expressivo de (-36,7%). A ilmenita, por sua vez, manteve a maior
compensação das terras raras com um aumento de 12,4% em 2012. Diante deste quadro, a
receita total da CFEM das terras raras em 2012 (R$ 125.521,36) obteve um crescimento de
17,7% em relação a 2011.
Em termos da CFEM gerada em 2012 por todas as substâncias exploradas no ERJ
percebe-se o surgimento de três novas substâncias geradoras de receita, quando comparadas
com o ano de 2011: o quartzo, a argila refratária e a turfa. Estas duas últimas substâncias são,
respectivamente, exploradas em Silva Jardim e Campos dos Goytacazes (tabela 9) e geraram os
menores valores entre todas as substâncias elencadas, respectivamente de R$ 556,66 e R$
508,71.
As compensações em 2012 do feldspato e do quartzo geraram uma receita de R$
117.893,29, a qual se pressupõe ser gerada pela poligonal localizada no alto da serra do
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Calaboca. Tendo em vista que esta poligonal pertence à mesma empresa que requereu a área
no final da década de 40 (DRM-RJ, 2012)1 para a exploração do feldspato como substância
principal e o quartzo como secundária.
As Maiores Receitas Municipais da CFEM-2012 por Substâncias Minerais no
Estado do Rio de Janeiro
A partir da análise da tabela 10 podemos evidenciar as seguintes tendências de
ascensão e queda de posicionamento dos municípios fluminenses que geraram as quinze
maiores CFEM no ranking de 2012, assim como as suas principais substâncias geradoras:
TABELA 10
Ranking dos quinze municípios fluminenses com os maiores valores (R$) gerados por
CFEM em 2011 e 2012, juntamente com as suas principais substâncias geradoras. Grifado
em azul: os municípios que ascenderam no ranking 2012. Grifado em vermelho: os
municípios que desceram no ranking 2012 e os valores (R$) que obtiveram queda em 2012.

Ranking

Municípios

1º

Seropédica

2º

Rio de Janeiro

3º

Nova Iguaçu

CFEM-2012 Principais
CFEMPrincipais
Municípios
(R$)
Substâncias
2011 (R$) Substâncias
4.142.202,64
Brita
Seropédica 2.368.335,91
Brita
Rio de
1.665.735,80
Brita
1.427.626,12
Brita
Janeiro
1.501.661,22

Brita

Nova Iguaçu 1.310.187,27

Brita

1.405.268,57

Brita/Argila

Magé

1.069.056,57

Brita

5º
6º
7º
8º
9º
10º

Campos dos
Goytacazes
Magé
Macaé
São Gonçalo
Barra Mansa
Cantagalo
Itaboraí

1.375.946,18
616.622,30
601.553,61
556.067,06
(448.016,86)
446.333,44

Brita
Brita
Brita
Brita
Calcário
Brita

511.236,36
505.579,99
493.906,01
449.724,92
428.472,95
380.522,27

Calcário
Água Mineral
Brita
Areia
Brita
Brita

11º

Itaguaí

(446.059,39)

Areia

Cantagalo
Petrópolis
São Gonçalo
Itaguaí
Barra Mansa
Macaé
Campos dos
Goytacazes

366.819,54

Brita/Argila

12º

São Pedro da
Aldeia

341.772,84

Brita

Itaboraí

351.639,68

Brita

13º

Três Rios

(326.383,69)

Brita/Água
Mineral

Três Rios

347.706,20

Brita/Água
Mineral

14º

Duque de Caxias

(296.135,08)

Brita/Areia

326.300,19

Brita

15º

Cabo Frio

265.738,42

Areia/Areia
Industrial

316.355,73

Brita/Areia

4º

Angra dos
Reis
Duque de
Caxias

Fonte: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012.

Segundo o DRM-RJ (1982), a exploração do feldspato foi iniciada em 1947, juntamente com a de quartzo, no pegmatito denominado SparInoã no alto da serra do Calaboca, localizada no município de Maricá. O DRM-RJ ainda relata que no sopé desta serra ocorre uma exploração
de uma pedreira de gnaisse facoidal para brita (PMF/DRM-RJ, 2012).

1
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Das quinze maiores compensações municipais elencadas em 2012 apenas três
(calcário de Cantagalo, areia de Itaguaí e areia industrial de Cabo Frio) não apresentaram a
brita como uma das principais substâncias geradoras de CFEM. Em 2011, além das
compensações do calcário de Cantagalo e da areia de Itaguaí soma-se a água mineral de
Petrópolis.
As compensações dos municípios de Seropédica, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu se
mantiveram nas três primeiras posições nos dois rankings, atingindo em 2012 valores
superiores a 1,5 milhão de reais. Todas estas três compensações obtiveram a brita como
principal substância geradora de CFEM.
A CFEM de Seropédica obteve a participação da brita em 76,6% e da areia em
22,8%. Enquanto a CFEM do Rio de Janeiro apresentou uma participação de 94,8% em brita,
todos os valores compensados em Nova Iguaçu foram gerados pela brita.
Em 2012, os cinco primeiros municípios de maiores compensações receberam
valores acima de 1 milhão de reais. A CFEM de Campos dos Goytacazes superou a de Magé,
que em 2011 se encontrava em 4º lugar no ranking. Apesar desta queda de Magé no ranking de
2012, a sua CFEM obteve um incremento de 29% neste mesmo ano.
A CFEM gerada em Campos dos Goytacazes se destaca no ranking de 2012
devido ao seu considerável incremento de 283% em relação a 2011, o que o elevou à 4ª
posição. Das suas principais substâncias geradoras de CFEM, a brita obteve um aumento de
407% (tabela 11) e a argila de apenas 10% em 2012, enquanto o da água mineral foi de 412% e
o do saibro de 224%. Somam-se ainda as novas receitas geradas pelo granito ornamental (R$
2.557,05) e pela turfa (R$ 508,71), as quais não foram registradas em 2011. Cantagalo e Itaguaí
obtiveram queda em seus valores de CFEM e em suas posições no ranking de 2012. A redução
da CFEM de Cantagalo se refere à queda de (-12,7%) sofrida pela extração de calcário para o
seu Pólo Cimenteiro, conforme abordado anteriormente.
Sete municípios fluminenses obtiveram ascensão no ranking de 2012, dos quais
apenas Duque de Caxias registrou queda em seu valor de CFEM, com um índice de (- 6,4%).
Diante deste quadro da geração de CFEM no ERJ em 2011 e 2012, se faz necessária
uma análise mais detalhada sobre as compensações municipais da brita, já que esta se constitui
na principal substância geradora das receitas municipais sendo, portanto, a substância onde
reside o foco de estudo do presente Panorama Mineral Fluminense.
A partir da análise da tabela 11 podemos verificar as principais receitas municipais
geradas pela CFEM da brita em 2011 e 2012, como também identificar as suas respectivas
tendências de ascensão e queda de posicionamento no ranking de 2012.
Destaque para os quatro primeiros municípios, que mantiveram as suas posições
no ranking de 2012 e acumularam receitas acima de um milhão de reais. Em 2011, apenas os
três primeiros colocados ultrapassaram este valor.
Das dez maiores compensações de brita em 2012 apenas as de Nova Iguaçu e São
Gonçalo registraram quedas em seus valores, respectivamente de (-0,7%) e (-19,1%). O maior
índice de queda sofrido pela CFEM de São Gonçalo desencadeou a sua queda do 5º lugar em
2011 para o 9º lugar em 2012.
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TABELA 11
Ranking dos dez maiores valores (R$) de CFEM referente à extração de brita nos
municípios fluminenses (2011-2012) e as suas variações percentuais de 2012 em relação a
2011. Grifado em vermelho: as taxas negativas (%), que indicam queda na CFEM 2012 e os
municípios que desceram no ranking em 2012. Grifado em azul: os municípios que
subiram no ranking em 2012.

Ranking

Seropédica

CFEM-2012
(R$)
3.148.907,31

Variação em
2012
86,86%

Seropédica

CFEM-2011
(R$)
1.685.165,29

2º

Rio de Janeiro

1.403.281,39

4,55%

Rio de Janeiro

1.342.151,16

3º

Nova Iguaçu

1.299.094,27

(-0,75%)

Nova Iguaçu

1.308.861,67

4º

1.206.222,91

28,02%

Magé

942.250,85

1.191.269,72

407,00%

São Gonçalo

493.906,01

6º

Magé
Campos dos
Goytacazes
Macaé

575.716,18

59,09%

Barra Mansa

404.463,49

7º

Barra Mansa

518.840,40

28,28%

Macaé

361.885,17

8º

Itaboraí

421.661,43

30,59%

322.885,09

9º

São Gonçalo

399.785,36

(-19,06%)

10º

São Pedro da
Aldeia

268.490,74

39,53%

Itaboraí
Angra dos
Reis
Campos dos
Goytacazes

Brita
1º

5º

Municípios

Municípios

320.352,78
234.963,70

Fonte dos dados: CAM/DRM-RJ e DNPM, 2012.

Destaque para o município de Campos dos Goytacazes que ascendeu do 11º lugar
no ranking de 2011 para o 4º lugar em 2012. A mesma ascensão que o município obteve no
ranking das quinze maiores CFEM municipais no ERJ (tabela 4), o que demonstra a maior
participação da brita (84,8%) em sua receita total de CFEM. Já a segunda maior CFEM deste
município (argila) compreende 6,6% do valor total.
Além do elevado crescimento de 407% da CFEM de Campos dos Goytacazes em
2012, conforme já abordado, a CFEM de Seropédica também registrou um significativo
crescimento de 86,9%.
Entre as demais compensações, Macaé e São Pedro da Aldeia foram os
municípios que também obtiveram ascensão no ranking de 2012, enquanto Barra Mansa caiu
juntamente com São Gonçalo.
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3

DADOS DE ECONOMIA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
3.1. AREIA
Abordagem Estadual

Os dados econômicos da atividade de extração de areia são de difícil mensuração, pois
não foi encontrado um método eficiente de controle da produção. Além desta falta de dados
precisos, ainda existe outra dificuldade na mensuração desses dados que está associada à
variação do local de extração em função das variáveis na dinâmica e recarga de areia dos rios.
Nos casos onde a extração de areia está associada à presença de silos, mesmo com a
mobilidade das dragas, é possível localizar as extrações e apurar dados das empresas, mesmo
quando estas não repassam as informações econômicas no CAM.
O gráfico 1 apresenta a produção de areia, mão de obra e preço médio em 2011 e
2012, onde fica clara uma queda no número de empresas, e consequentemente, da mão de
obra. Esta queda não está relacionada necessariamente a um decréscimo do número de
empresas no estado, mas à qualificação da informação in loco. Muitas das empresas que
constavam como ativas no banco de dados do DRM no período de 2011 foram visitadas
posteriormente, onde foi possível constatar que estavam paralisadas definitivamente ou
estavam inativas sem previsão de reinício de atividades.
GRÁFICO 1
Mão de obra, número de empresas e preço médio (por tonelada de areia) no Estado do
Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012
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Fonte: CAM/DRM-RJ

No gráfico 2, pode ser verificado que a produção de areia de 2012 aumentou cerca de
2%, mesmo com a redução de aproximadamente 15% de empresas e mão de obra em relação
ao banco de dados de 2011.
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GRÁFICO 2
Produção declarada de areia (t) no Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ

Abordagem Regional
Embora a produção do estado tenha aumentado, no tocante à produção por região,
fica evidente a queda na produção declarada de areia em algumas regiões (gráfico 3),
principalmente na Região Metropolitana.
No gráfico 4 podemos visualizar em termos percentuais a produção de areia nas
diferentes regiões do estado, onde fica evidente o predomínio da extração de areia nas
Baixadas Litorâneas e na Região Metropolitana.
Certamente este dado não é compatível com a realidade uma vez que houve aumento
da produção de outras substâncias que são utilizadas na construção civil em associação com a
areia. Sendo a Região Metropolitana a região que possui a maior procura por areia em função
do número expressivo de habitantes, espera-se que os dados de produção expressem o
consumo per capita esperado entre 2,5 e 3,5 m3 /h de agregados, sendo a areia o produto de
maior peso nesta premissa, fator que não ocorre (tabela 1 e gráfico 5) com base nos dados
declarados.
O mais provável é que a produção declarada esteja aquém da real produção na Região
Metropolitana, afirmação que se torna ainda mais consistente quando se tem conhecimento do
Pólo de Seropédica. Cabe ainda lembrar que obras públicas geram impacto positivo na
produção de areia, e o Rio de Janeiro tem sido cenário de várias obras, mais um dado que não
justifica queda na produção na Região Metropolitana.
Não é lógica uma queda de 20% na produção na Região Metropolitana, a não ser que
outra região limítrofe estivesse fornecendo areia.
Houve um aumento considerável da produção de areia na Região Baixadas Litorâneas.
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GRÁFICO 3
Produção declarada de areia (t) para as diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro.
Período: 2011 e 2012.
5.701,83

50,26

166,66

158,15

181,73

253,56

92,12

1.000

349,00
628,38

2.000

685,85

3.000

920,14

2.219,99

4.000

2012

1.795,41

Milhares de Toneladas

5.000

3.650,18

6.000

2011

4.420,27

5.556,88

7.000

-

Fonte: CAM/DRM-RJ

GRÁFICO 4
Produção declarada de areia (%) para as diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro.
Período: 2011 e 2012.
Baixadas Litorâneas

32,62%

Metropolitana
Norte Fluminense
13,25%
41,01%

Centro Sul
Médio Paraíba

5,06%

Costa Verde

4,64%

Noroeste Fluminense
1,87%
0,37%

Serrana

1,17%

Fonte: CAM/DRM-RJ
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TABELA 1
Consumo per capita de areia para as diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro com
base na produção declarada de areia (t) e na população.
Região Programa

População

Baixadas Litorâneas
Centro-Sul Fluminense
Norte Fluminense
Costa Verde
Médio Paraíba
Noroeste Fluminense
Metropolitana
Serrana

810.666,00
272.227,00
849.515,00
243.500,00
855.193,00
317.493,00
11.835.708,00
805.627,00

Produção
(tonelada)
5.556.878,00
685.848,00
1.795.411,00
253.560,00
628.379,00
158.148,00
4.420.273,00
50.256,00

Consumo
Percapita
2,92
1,072
0,899
0,44
0,313
0,212
0,159
0,027

Fonte: Censo 2010 do IBGE

GRÁFICO 5
Consumo per capita de areia para as diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro com
base na produção declarada de areia (t) e na população.
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Fonte: Censo 2010 do IBGE

Em 2012 existiam 142 empresas empregando 1108 trabalhadores na exploração de
areia (gráfico 5), sendo o produto comercializado a diferentes preços. A produção de areia no
Estado do Rio de Janeiro apresenta peculiaridades nas diferentes regiões em função do
método de extração, armazenamento, recarga da jazida e reserva. Estes fatores associados ao
mercado interno geram preços diferenciados, onde a composição final dos preços são
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expressões dos fatores acima citados, além do consumo de diesel na produção, desgaste de
equipamento e manutenção da infraestrutura mínima exigida pelos diferentes métodos de
extração em função das limitações ambientais da região e transporte.
Como exemplo, temos a produção de areia de Campos dos Goytacazes, oriunda do
Rio Paraíba do Sul, que apresenta o preço mais baixo do estado. Esse fato se deve a três fatos:
concorrência entre as empresas que fazem a exploração; condição da jazida, que apresentam
recarga constante e pela extração simplificada (dragas e armazenamento direto em pátios) para
depois transferência para caminhões através de pá carregadeiras. A oferta, a concorrência e
baixo custo da exploração em relação a outras explorações no estado permitem um preço
diferenciado.
A região entre Barra do Piraí e Resende (também no Rio Paraíba do Sul) é região da
areia mais cara do estado. Os preços praticados são respaldados pela dependência da recarga
da jazida, que possui a extração associada a seixos rolados, estes, apesar de comercializados,
possuem usos restritos. Nota-se que nesta região a prática de preços elevados é em função da
oferta do bem mineral não ser abundante, do uso de equipamentos e estrutura para a
exploração que em outras regiões não se faz necessário. Apesar do diesel não ser o fator que
mais encarece a areia, cabe lembrar que nesta região ocorre a duplicação do consumo de
combustível em relação à extração do metro cúbico de areia no mesmo rio, em Campos dos
Goytacazes.
No Estado do Rio de Janeiro existem áreas com produções de areia idênticas às que
ocorrem em Campos dos Goytacazes, porém devido à falta de concorrência, os preços não
são similares aos de Campos, pelo contrário, são triplicados (gráfico 6).
GRÁFICO 6
Preço médio da tonelada de areia, mão de obra e número de empresas, e para as diferentes
regiões do Estado do Rio de Janeiro em 2012.
40,84
23
34,16

Médio Paraíba
Centro Sul

Preço Médio (R$/t)
Mão de Obra
N° de Empresas

190
107

10
31,96

Metropolitana

55
27,69

Baixadas
Litorâneas

489
147

12

Serrana

7

19

26,66

24

Costa Verde

5

39

20,42
32
9
15,32

Noroeste
Fluminense
Norte
Fluminense

21

-

85

100

200

300

400

500

Fonte: CAM/DRM-RJ
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A tabela 2 além de identificar as regiões e município de maior representatividade na
produção de areia, permite estimar valores de receita. Observa-se que a estimativa de receita
da Região Metropolitana é a maior entre todas as regiões apesar da maior produção declarada
pertencer à Região das Baixadas Litorâneas.
TABELA 2
Total dos dados do CAM/DRM-RJ, divididos em Regiões Programa, das empresas
registradas como produtoras de areia no Estado do Rio de Janeiro em 2012.
Produção
Preço Médio Mão de
Receita
Declarada (t)
(R$/t)
Obra
Estimada
Médio Paraíba
628.379,00
17,46
190
10.193.247,12
Centro-Sul
685.848,00
14,94
107
10.943.488,30
Metropolitana
4.420.273,00
13,65
489
72.223.219,03
Costa Verde
253.560,00
12
39
3.042.720,00
Baixadas Litorâneas
5.556.878,00
11,67
147
30.761.938,99
Serrana
50.256,00
11,37
19
576.894,24
Noroeste Fluminense
158.148,00
8,68
32
1.297.234,10
Norte Fluminense
1.795.411,00
4,94
85
5.284.054,90
Total
13.548.753,00
11,84
1.108
134.322.796,68
Região Programa

Número de
Empresas
23
10
55
5
12
7
9
21
142

Fonte: CAM/DRM-RJ

A tabela 3 apresenta os cinco municípios com maior produção de areia no estado e o
número de empresas existentes em cada um deles, onde se verifica o grande número de
empresas concentrado no município de Seropédica (32), o segundo maior produtor do estado.
Enquanto que Cabo Frio, apesar de ser o maior produtor de areia, conta apenas com três
empresas.
TABELA 3
Ranking dos 5 municípios com as maiores produções de areia no Estado do Rio de
Janeiro em 2012.
Município
Cabo Frio
Seropédica
Campos dos Goytacazes
Itaguaí
Maricá
Total

Produção
Declarada (t)
4.695.373
2.200.521
1.035.645
678.086
523.340
9.132.965

Número de
Empresas
3
32
10
8
1
54

Fonte: CAM-DRM/RJ

Considerações Finais
O valor da CFEM referente à arrecadação de areia em 2012 foi na ordem de R$ 1,9
milhões, de onde se deduz a receita líquida total para cálculo da CFEM totalizou R$ 99
milhões. O valor total da receita bruta estimada na tabela 1 é superior ao valor deduzido para
cálculo da CFEM em função desta ser em função do líquido.
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Considerando projeções de consumo per capita de agregados na ordem de 2,4
t/habitante no Brasil, e usando este consumo para o Estado do Rio de Janeiro, teríamos a
produção de agregados na ordem de 39 milhões de toneladas. Tomando como base a
população de 2010 para o Estado do Rio de Janeiro, mesmo com um pequeno incremento
não considerado aqui na estimativa, o somatório da produção de agregados é compatível com
a soma da produção de areia e brita, 13 milhões de areia e 26 milhões de toneladas de brita.
No entanto, o que não é condizente com a realidade de consumo é a produção de brita ser o
dobro da produção de areia, resultando numa média de consumo per capita de agregados no
Estado do Rio de Janeiro superior a 2,4.
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3.2. ÁGUA MINERAL
Abordagem Estadual
Segundo dados da Beverage Marketing Corporation2, o Brasil consumiu 17,4 bilhões de
litros de água mineral em 2012. Nesse mesmo ano, o Estado do Rio de Janeiro foi capaz de
produzir aproximadamente 3,2% desse volume total, o que revela sua importância no cenário
nacional da produção desse bem mineral.
Segundo consta no Sumário Mineral (DNPM, 2013), a produção brasileira anual total
declarada foi de 6,98 bilhões de litros no ano de 2012. Os dados levantados pelo DRM-RJ
através do Cadastro de Atividades Minerais – CAM colocam o Estado do Rio de Janeiro como
terceiro produtor nacional de águas minerais, com participação de aproximadamente 8% na
produção de água mineral envasada no país, correspondendo a cerca de 553,6 milhões de
litros em 2012. A produção de água mineral do estado aumentou 15,02% em comparação ao
ano anterior (gráfico 1).
GRÁFICO 1
Produção declarada de água mineral em milhões de litros no Estado do Rio de Janeiro.
Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

As indústrias de água mineral no ano de 2012 geraram 1.661 empregos formais no
Estado do Rio de Janeiro (gráfico 2). Em relação ao ano de 2011 houve um aumento de
59,5% do número de empregos gerados no estado, a média foi de 29 funcionários por
empresa.

A Beverage Marketing Corporation é uma empresa de consultoria norte-americana especializada no levantamento de dados sobre
o mercado de bebidas norte-americano e mundial. Site da empresa: www.beveragemarketing.com.

2
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GRÁFICO 2
Mão de obra, número de empresas e preço médio (por litro) de água mineral no Estado do
Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

O parque envasador de água mineral do estado em 2012 contava com 56 empresas em
operação regular, enquanto que em 2011 existiam 53 empresas em operação (gráfico 2).
Segundo dados disponíveis no CAM, seis empresas paralisaram suas atividades e nove
empresas iniciaram ou retomaram operação em 2012.
O preço médio do litro em 2012 era de 0,13 reais, não havendo alteração em relação
ao ano anterior (gráfico 2). Cabe ressaltar que há dificuldades em se obter um preço médio,
tendo em vista a elevada variação de produtos (garrafões retornáveis e embalagens
descartáveis de diferentes volumes) existentes.
Abordagem Regional
O gráfico 3 faz um comparativo da produção das regiões do estado nos anos de 2011 e
2012. As regiões Norte Fluminense, Metropolitana, Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba,
Centro Sul e Noroeste Fluminense apresentaram aumento em suas produções em 2012, com
destaque para as regiões Centro Sul e Norte Fluminense que aumentaram, respectivamente,
em 101,3% e 67,6% a sua produção. As regiões Serrana e Costa Verde apresentaram queda em
suas produções de 11,2% e 19,7%, respectivamente.
A Região Baixadas Litorâneas é responsável por 31,1% da água mineral produzida no
estado (gráfico 4), nesta região está localizado o maior pólo envasador de águas minerais,
sendo a maior concentração no município de Cachoeiras de Macacu, com cinco unidades em
operação, respondendo por 74,8% da produção regional.
A produção da Região Metropolitana corresponde a 29,4% da produção estadual. Os
municípios de Magé e Guapimirim contemplam cinco unidades envasadoras e respondem por
62,9% da produção da região.
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GRÁFICO 3
Produção declarada de água mineral em milhares de litros para as diferentes regiões do
Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 4
Percentual de produção declarada de água mineral (em litros) para as diferentes regiões do
Estado do Rio de Janeiro em 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

A Região Serrana é responsável por 13,1% da produção do estado e o município de
Petrópolis responde por 40,3% do que é envasado nesta região. As demais regiões tem
participação menor que 8% na produção total estadual.
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As maiores concentrações de unidades fabris estão localizadas na Região
Metropolitana, seguida da Baixadas Litorâneas e Serrana. Juntas, estas três regiões concentram
66% do número total de empresas em operação no estado.
No gráfico 5, observamos que o setor de águas minerais gerou em todo o estado 1.661
empregos formais, sendo a Região Metropolitana responsável por aproximadamente 50% dos
empregos gerados.
GRÁFICO 5
Preço médio (por 103 litros de água mineral), mão de obra (por litro de água mineral) e
número de empresas para as diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro em 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

A Região Serrana apresentou o maior valor de preço médio por litro (0,48 R$/litro).
Nas demais regiões do estado o preço médio por litro variou entre 0,04 a 0,11 R$ /litro em
2012 (gráfico 5). Ressaltamos que o preço médio aqui informado foi calculado com base na
estimativa da receita e produção anual declaradas no CAM, não levando em consideração a
diferenciação de preço dos diversos tipos de produtos (garrafões retornáveis e embalagens
descartáveis) existentes.
O gráfico 6 mostra o preço médio por 20 litros nas regiões do estado, visto que 87,5%
das empresas em operação no ano de 2012 envasam galões de 20 litros. O preço médio variou
entre R$ 0,99 a R$ 1,74 por 20 litros, sendo o menor valor encontrado na Região das Baixadas
Litorâneas e o mais alto na Região Serrana.
As duas regiões com maior volume de produção são, respectivamente, a Região das
Baixadas Litorâneas e a Região Metropolitana que concentram 48,2% das empresas
envasadoras e respondem juntas por 60,5% da produção estadual. Este quadro se manteve em
relação ao ano anterior. A Região Serrana com dez unidades envasadoras é responsável por
13,1% da produção fluminense de águas minerais.
A receita estimada das empresas no ano de 2012 foi de aproximadamente 72 milhões
de reais (tabela 1), revelando um acréscimo de 12% em relação ao ano anterior.
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GRÁFICO 6
Preço médio por 20 litros para as diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro em 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

TABELA 1
Total dos dados do CAM/DRM-RJ, divididos em Regiões Programa, das empresas
registradas como produtoras de água mineral no Estado do Rio de Janeiro em 2012.
Região Programa
Baixadas Litorâneas
Metropolitana
Serrana
Norte Fluminense
Noroeste Fluminense
Centro-Sul
Médio Paraíba
Costa Verde
Total

Produção
Declarada (l)
172.206.868,62
162.947.810
72.327.478
43.707.531,80
43.610.643
24.125.483,73
23.181.818
11.565.520
553.673.153,15

Preço Médio
(R$/l)
0,07
0,11
0,48
0,05
0,04
0,06
0,05
0,07
0,13

Mão de
Obra
286
836
216
90
88
106
25
14
1.661

Receita
Estimada
11.585.921,25
18.837.419,17
34.694.831,73
1.994.306,11
1.681.204,57
1.495.016,40
1.252.994,20
792.238,12
72.333.931,55

Núm. De
Empresas
12
15
10
4
6
6
2
1
56

Fonte: CAM/DRM-RJ.

Observando a tabela 2 que apresenta o ranking dos municípios com maior produção de
água mineral em 2012, destaca-se Cachoeiras de Macacu com a participação de 23,3% na
produção estadual, seguido por Magé, Itaperuna, Guapimirim e Rio de Janeiro. Os municípios
de Cachoeiras de Macacu e Magé mantiveram suas posições no ranking, em relação ao ano de
2011, já os municípios de Itaperuna e Guapimirim subiram uma posição no ranking. Itaperuna
se destaca com quatro envasadoras em operação, sendo este município responsável por 98,9%
da produção da Região Noroeste. O município do Rio de Janeiro que ocupava a 8ª posição no
ranking em 2011, no ano de 2012 subiu para a quinta, tendo aumentado sua produção em
84,6% em relação ao ano anterior. O município de Petrópolis que ocupava a terceira posição
no ranking em 2011, caiu para sétima posição no ano de 2012, sua produção reduziu 30%.
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TABELA 2
Ranking dos cinco municípios com as maiores produções de água mineral no Estado do
Rio de Janeiro em 2012.
Município
Cachoeiras de Macacu
Magé
Itaperuna
Guapimirim
Rio de Janeiro
Total

Produção Declarada (l)
128.795.863
60.473.206
43.128.946
41.996.700
35.634.949,40
310.029.664,40

Núm. De Empresas
5
3
4
2
3
17

Fonte: CAM/DRM-RJ.

Considerações Finais
Do total de 56 empresas em operação no estado em 2012, trinta envasavam somente
em garrafões retornáveis de 20 e/ou 10 litros; vinte empresas além dos galões, também
envasavam embalagens descartáveis em sua linha de produção, com volumes variando de 5 l,
1,5 l, 500 ml, 510 ml, 330 ml, 300 ml e 200 ml entre outras; e apenas seis empresas operam
exclusivamente com embalagens descartáveis. Em relação ao ano anterior houve um aumento
de 25% no número de empresas que envasam tanto garrafões retornáveis quanto embalagens
descartáveis, e uma queda (-18,9%) no número de empresas que envasam apenas garrafões
retornáveis. Também ocorreu um aumento de 200% no número de empresas que envasam
apenas em embalagens descartáveis. Os dados levantados em 2012 mostram que as empresas
vêm ampliando sua produção, incluindo em sua linha de produção o envase de embalagens
descartáveis.
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3.3. CALCÁRIO PARA CIMENTO, CORREÇÃO DE SOLOS E OUTROS
Abordagem Estadual
A produção interna nacional de cimento no ano de 2012 cresceu 7,3% em relação ao
ano anterior, totalizando 68,8 milhões de toneladas. No Brasil, mais de 15 grupos produzem
cimento em aproximadamente 80 fábricas, no entanto, os seis maiores grupos são
responsáveis por mais de 80% da produção nacional.
Segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) o Parque Industrial
Brasileiro é composto por mais de 80 fábricas com capacidade instalada para produzir 78
milhões de toneladas por ano. A região Sudeste, com a maior concentração de fábricas de
cimento, é responsável por aproximadamente 49%da produção brasileira do ano de 2012,
seguida pelas regiões Nordeste (20%), Sul (14%), Centro-Oeste (11%) e Norte (6 %). O
Estado do Rio de Janeiro responde por 9,53% da produção na Região Sudeste.
No que se refere à produção declarada de calcário no Estado do Rio de Janeiro para
uso como cimento, esta foi de 2.833.898 toneladas no ano de 2011 e de 3.219.247 toneladas
no ano de 2012, apresentando um aumento de 13,6% em um período de 12 meses (gráfico 1).
Esta produção concentra-se na Região Serrana, mais especificamente nas cidades de
Cantagalo, Macuco e Italva. De acordo com os dados analisados, a produção concentra-se em
um número reduzido de empresas.
GRÁFICO 1
Produção declarada de calcário para cimento (m³). Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

O gráfico 2 contempla o número de empresas, a mão de obra e o preço médio do
calcário no Estado do Rio de Janeiro. No caso do cimento observa-se que os empregos
gerados diretamente na explotação da lavra são de aproximadamente 427 e 436 pessoas, nos
anos de 2011 e 2012 respectivamente, somando-se os empregados envolvidos tanto na
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extração, quanto na fábrica e na administração, gerando um acréscimo de 2,11% em um
período de 12 meses. Já o preço médio do produto manteve-se no valor de R$ 6,90 a tonelada,
nos dois anos analisados.
GRÁFICO 2
Mão de obra, número de empresas e preço médio da tonelada de calcário para cimento no
Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

A Região Serrana é o maior centro produtor de calcário para cimento, destacando-se
principalmente a cidade de Cantagalo na Região Noroeste Fluminense. Já o principal centro
consumidor é a Região Metropolitana. Outros centros consumidores são a Região Noroeste, a
Região Serrana, a Central do estado e a Baixada Fluminense.
No gráfico 3, é possível observar que apenas duas empresas produzem calcário para
corretivo de solo no estado, e que ambas estão localizadas na Região Noroeste Fluminense,
mais especificamente no Município de Italva. O quantitativo de mão de obra empregada nas
empresas envolvidas neste segmento ocorreu um pequeno decréscimo de 29 trabalhadores em
2011 para 28 trabalhadores em 2012.
O preço do calcário para corretivo de solo no mercado estadual ficou entre R$ 7,76 e
R$ 8,22 a tonelada, nos anos de 2011 e 2012, respectivamente. No caso da primeira empresa,
este valor refere-se ao produto bruto, não processado, que é comercializado. No caso da
segunda empresa, o preço variou de R$ 59,40 no ano de 2011 a R$ 73,82 no ano de 2012,
sendo estes valores referentes ao preço final de venda, ou seja, do produto processado.
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GRÁFICO 3
Mão de obra, número de empresas e preço médio da tonelada de calcário para corretivo de
solos no Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

O gráfico 4 aborda a produção declarada de calcário para corretivo de solo no estado
do Rio de Janeiro. Observa-se que, nos anos de 2011 e 2012, a produção foi de 113.961 e de
175.971, respectivamente, crescendo 13,4%. Em uma análise mais detalhada dos dados
constatou-se que, no ano de 2012, uma única empresa respondeu por 91% de toda a produção
fluminense de calcário para uso como corretivo de solo.
GRÁFICO 4
Produção declarada de calcário para corretivo de solos (m³). Período: 2011 e 2012.
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Abordagem Regional
Neste item, abordaríamos gráficos que identificassem a produção de calcário nas
diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro, municípios com maior produção, preço médio
e mão de obra, no entanto toda a produção de calcário no estado se dá em única região, a
Região Noroeste.
As tabelas 1 e 2 fornecem informações relevantes sobre a produção de calcário no
Estado do Rio de Janeiro, as quais já foram detalhadas nos tópicos acima. Dados adicionais
fornecidos por essas tabelas são as estimativas de receita para o ano de 2012, tanto na
produção de calcário para cimento, quanto para corretivo de solo.
TABELA 1
Total dos dados do CAM/DRM-RJ, divididos em Regiões Programa, das empresas
registradas produtoras de calcário no Estado do Rio de Janeiro em 2012.
Região
Programa
Serrana

Produção
Declarada (t)
3.219.247

Preço Médio
(R$/tonelada)
6,90

Mão de
Obra
436

3.219.247

6,90

436

Produção
Declarada (t)

Preço Médio
(R$/tonelada)

Mão de
Obra

160.272

8,22

28

1.317.435

02

160.272

8,22

28

1.317.435

02

Total

Receita Número de
Estimada Empresas
21.286.663
03
21.286.663

03

Cimento
Região
Programa
Noroeste
Fluminense
Total

Receita Número de
Estimada Empresas

Corretivo de solos
Fonte: CAM/DRM-RJ.

No caso do cimento, para uma produção de 3.219.247 toneladas e com preço médio
de R$ 6,90, a receita estimada ficou em torno de R$ 21.286.663, dividida entre as três
empresas que atuam no setor no estado. Já no caso do corretivo de solos, para uma produção
de 160.272 toneladas ao preço de R$ 8,22 (produto bruto) a tonelada, a receita estimada foi de
R$ 1.317.435.
Considerações Finais
No que se refere à utilização do calcário como matéria-prima na produção de cimento
no Estado do Rio de Janeiro, identifica-se historicamente a valorização do setor no decorrer
dos anos e também o aumento da demanda deste produto para inúmeras aplicações.
A produção atual desta substância no estado, para uso como cimento, não consegue
atender ao seu mercado interno, principalmente no que se refere à construção civil, setor que
desenvolve obras em escalas diferenciadas. Dados históricos (Panorama Mineral 2012 –
DRM/RJ) demonstram o potencial do estado em atender sua demanda interna. Para que isto
ocorra é preciso que o setor seja incentivado e desenvolvido através de investimentos nas
várias etapas do processo produtivo.
Com relação ao calcário no uso como corretivo de solos, verificou-se que o segmento
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no Estado do Rio de Janeiro, poderia ser incrementado e, consequentemente, sua produção
acompanharia este crescimento. O segmento encontra-se com a sua capacidade de produção
subdimensionada, ou seja, o parque de beneficiamento e a capacidade instalada poderiam
aumentar consideravelmente e atender a uma projeção de demanda crescente por esta
substância.
Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola (ABRACAL),
para uma correção ideal do solo, o Brasil deveria consumir em média 63 milhões de toneladas
de calcário agrícola por ano. A solução para incrementar o consumo, provavelmente, está na
adoção de programas de apoio e extensão agrícola, aliados a programas de financiamento à
aquisição de calcário agrícola, e implementação de medidas para melhorar a infraestrutura
logística do país.
O Plano Nacional de Mineração (PNM-2030) prevê que o consumo de calcário
agrícola deverá crescer mais que os demais agrominerais em nível nacional, e esta tendência
deverão ocorrer também no Estado do Rio de Janeiro. As projeções para a produção nacional
de calcário agrícola são da ordem de 34,1 milhões de toneladas em 2015, 54,8 milhões de
toneladas em 2022 e 94,1 milhões de toneladas em 2030. (Sumário Mineral Brasileiro 2013DNPM).
Particularmente, no Estado do Rio de Janeiro o aumento da produção no biênio
2011/2012 foi de 13,4% e este índice poderia crescer a passos largos, se as medidas
necessárias para incentivar efetivamente o setor fossem tomadas por todos os agentes
envolvidos na cadeia produtiva.
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3.4. SAIBRO
Abordagem Estadual
O número total de empresas que declararam seus dados através do Cadastro de
Atividades Minerais - CAM do DRM-RJ no período entre 2011 e 2012 aumentou em 0,33%.
O número de empresas declarantes e que produziram nesse período teve um aumento ainda
maior, de 38 empresas em 2011 para 44 em 2012, representando um aumento de seis
empresas no número de empresas declarantes produtoras (gráfico 1). Esse aumento pode estar
correlacionado com a regularização dessas empresas frente aos órgãos licenciadores
ambientais, bem como a maior procura de saibro em face às grandes obras e
empreendimentos que estão ocorrendo atualmente no estado. Por outro lado, houve uma
diminuição, ao todo, em torno de 25% na mão de obra em todas as regiões do estado, com
aumento apenas na Região Norte Fluminense. O preço médio em R$/m3 aumentou em torno
de 30% de 2011 para 2012.
GRÁFICO 1
Mão de obra, número de empresas e preço médio do m³ de saibro no Estado do Rio de
Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

A produção declarada de saibro em m3 aumentou aproximadamente 27% entre 2011 e
2012, como mostra o gráfico 2. Esse aumento pode estar associado à grande necessidade de
saibro para as grandes obras públicas e privadas que estão ocorrendo nos principais centros de
consumo de material para construção nas regiões Metropolitana e Norte do Estado.

58
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEDEIS

PANORAMA MINERAL FLUMINENSE - 2014

GRÁFICO 2
Produção declarada de saibro (m³). Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

Abordagem Regional
Dentro do contexto regional da produção declarada de saibro no período de 2011 e
2012, a Região Norte Fluminense se destaca com um aumento de 103% na produção (gráfico
3). Esse aumento substancial esta associado às obras do Porto do Açu e entorno, como
siderúrgicas ali sendo instaladas, dentre outras. A Região Metropolitana manteve-se como a
maior produtora de saibro do Estado, com um aumento de 5% no período, em decorrência
das diversas obras de infraestrutura ainda em andamento. A Região da Costa Verde mantevese na terceira posição com produção similar no período, enquanto a Região das Baixadas
Litorâneas teve uma diminuição em torno de 79%, associada à não declaração de dois terços
das empresas do ano de 2011. O mesmo ocorreu na Região do Médio Paraíba onde a
diminuição na produção foi ainda maior, em torno de 97%. Porém sabe-se que o mercado
consumidor dessas duas regiões é o das obras civis, e que o maior dado de produção em 2011
refere-se a parcerias entre grandes empresas, o que não deve ter ocorrido em 2012.
O gráfico 4 mostra a produção declarada em m3 para as diferentes regiões, tornando
mais fácil a visualização das principais regiões produtoras, sendo a Região Metropolitana a
maior produtora e em seguida a Norte Fluminense. Essas duas regiões juntas correspondem a
mais de 90% da produção do estado, como reflexo do fato de serem as duas principais regiões
que mais se desenvolvem em relação a obras civis. Em terceiro lugar na produção declarada
está a Região da Costa Verde com 5% do total. Em quarto lugar está a Região das Baixadas
Litorâneas e por último a Região do Médio Paraíba.

59
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEDEIS

PANORAMA MINERAL FLUMINENSE - 2014

GRÁFICO 3
Produção declarada de saibro (m³) por regiões no Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011
a 2012.
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GRÁFICO 4
Produção declarada de saibro por m³ para as diferentes regiões do Estado do Rio de
Janeiro. Período: 2012.
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No período de 2012, o preço médio do m3 de saibro variou em torno de 64% entre as
regiões com o m3 mais caro e o mais barato. Os centros urbanos possuem o menor preço
médio, como no caso da Região Norte Fluminense com o preço de R$ 3,35 o m3 e da Região
Metropolitana com preço de R$ 5,91 o m3. Obedecendo à lei da oferta e da procura, nas
regiões onde a produção é mínima, o preço disparou, como no caso da Região do Médio
Paraíba (R$ 9,40/m3) e da Região das Baixadas Litorâneas (R$ 9,55/m3). A Região da Costa
Verde, que é a terceira maior produtora, teve o preço médio de R$ 6,33/m3.
A extração de saibro não é uma atividade intensiva em mão de obra, ou seja, com
grande geração de empregos diretos. A Região Metropolitana manteve-se como a de maior
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incidência de empregos diretos com total de 104 trabalhadores. A Região Norte Fluminense,
segunda maior produtora, também está na segunda posição na geração de mão de obra com
81 empregados. A Região das Baixadas Litorâneas, apesar de possuir menor produção que a
Região da Costa verde, gerou 18 empregos enquanto a segunda empregou apenas oito
pessoas. Por fim, a Região do Médio Paraíba gerou apenas três empregos diretos.
A Região Metropolitana apesar de possuir maior número de empresas declarantes (32
empresas), fica em segunda posição em número de empresas produtoras efetivas (19
empresas) ao passo que a Região Norte Fluminense, com 24 empresas no total, possui 20
empresas em plena produção no período de 2012. A Região da Costa Verde possui três
empresas declarantes, sendo duas produtoras efetivas. Já a Região do Médio Paraíba com três
empresas declarantes possui uma única empresa produtora. E, por fim, a região das Baixadas
Litorâneas conta com três empresas produtoras em um total de seis empresas declarantes.
GRÁFICO 5
Número de empresas, mão de obra e preço médio do m³ de saibro para as diferentes
regiões do Estado do Rio de Janeiro. Período: 2012.
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A tabela 1 mostra um resumo dos dados do CAM/DRM-RJ das Regiões Programa,
das empresas exploradoras de saibro no Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2012. A
produção declarada foi de aproximadamente 3 milhões de m3 de saibro em todo estado que,
com o preço médio de R$ 6,45, gera uma receita estimada de aproximadamente 18 milhões e
meio de reais, com 44 empresas produtoras dentro das 70 declarantes. A mão de obra gerada
total foi de 214 trabalhadores envolvidos diretamente na exploração de saibro em todo o
estado.
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TABELA 1
Total dos dados do CAM/DRM-RJ, divididos em Regiões Programa, das empresas
registradas produtoras de saibro no Estado do Rio de Janeiro em 2012.
Região Programa
Metropolitana
Norte Fluminense
Médio Paraíba
Baixadas Litorâneas
Costa Verde
Total

Produção
Declarada (m3)
1.672.335,63
1.355.180,00
3.239,63
126.123,76
161.000,00
3.317.879,02

Preço
Mão de
Médio
Obra
(R$/m3)
6,03
104
3,35
81
9,40
3
9,50
18
4,50
8
6,45
214

Receita
Estimada

Número de
Empresas

4.111.417,00
4.761.690,00
50.019,94
8.425.502,00
647.000,00
17.995.628,94

32
24
5
6
3
70

Fonte: CAM/DRM-RJ.

A tabela 2 mostra o ranking dos cinco municípios que mais produzem saibro. O
município de Campos dos Goytacazes lidera o ranking com quase 1 milhão de m3 explorados
na Região Norte Fluminense, a qual lidera entre as regiões, com um total de 15 empresas. Na
Região Metropolitana, segunda maior exploradora do estado, se destaca o município do Rio de
Janeiro com cinco empresas e produção declarada superior a 880 mil m3. Seguindo o ranking, o
município de Mangaratiba aparece com produção declarada de 344.753 m3, possuindo apenas
uma empresa. Em quarto lugar, está o município de Macaé com um total de quatro empresas e
produção declarada próxima à do município de Mangaratiba. E, na quinta posição, está o
município de Maricá que, com 03 empresas, declarou uma produção de 237.634 m3, sendo
importante destacar a proximidade da região com as obras do Arco Metropolitano e do
Complexo Petroquímico na região de Itaboraí.
TABELA 2
Ranking dos cinco municípios que mais produziram saibro no Estado do Rio de Janeiro
em 2012.
Município
Campo dos Goytacazes
Rio de Janeiro
Mangaratiba
Macaé
Maricá
Total

Produção
Número de
Declarada (m3) Empresas
933.000
15
881.901
04
344.753
01
342.180
04
237.634
03
2.739.468
27

Fonte: CAM/DRM-RJ.

Considerações Finais
A substância mineral saibro representa um importante insumo na economia mineral
do Estado do Rio de Janeiro, gerando uma receita de aproximadamente 18 milhões de reais no
ano de 2012. Esse número pode ser ampliado considerando-se que existe a exploração
clandestina e também a não declarada. A Região Norte Fluminense mostra-se avançada na
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atividade extrativa mineral das argilas e saibros, semelhante à Região Metropolitana, com base
na utilização intensiva do saibro em grandes obras de infraestrutura. Futuramente, tendo em
vista este panorama, o saibro deve ser tratado com maior importância no estado, com normas
e classificações técnicas visando à qualidade e fins diversificados, de modo a agregar maior
valor a esse bem mineral.
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3.5. ARGILA
Abordagem Estadual
No Estado do Rio de Janeiro, assim como em outros estados da Federação, a argila é
utilizada principalmente como matéria-prima na indústria de cerâmica vermelha, para onde é
destinada 70% da produção total desta substância. Os outros usos da argila no estado são
como insumo da indústria de cimento, agregado leve, material de carga, entre outros
(PMF/DRM-RJ, 2012).
A produção de argila para uso na indústria cerâmica está atrelada à produção de peças
cerâmicas, principalmente tijolos e telhas, que são fabricadas nos três pólos cerâmicos
(cerâmica vermelha) do estado, quais sejam: Campos dos Goytacazes, Itaboraí e Médio Vale
do Rio Paraíba do Sul. Dessa forma, com intuito de validar os dados do CAM (Cadastro de
Atividades Minerais), as informações referentes à economia mineral da substância argila foram
cotejadas com dados levantados junto aos sindicatos da indústria cerâmica dos três pólos
atuantes no estado.
No ano de 2012 foram produzidas nos três pólos, que equivale à produção do estado,
3.996.000 toneladas de argila para cerâmica vermelha a um preço médio de R$ 4,14/t. (a
produção de argila em outros municípios do estado, fora dos pólos, foi irrelevante (1,65%) no
ano de 2012). O cotejamento com os dados de produção em 2011 (gráfico 1) mostra uma
queda de 9,0% (393.600 toneladas) creditada a uma diminuição na produção de peças
cerâmicas principalmente nos pólos de Itaboraí e Médio Vale do Rio Paraíba do Sul.
GRÁFICO 1
Produção declarada de argila (em toneladas) no Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e
2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.
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Dados do CAM do DRM-RJ, para o ano de 2012, mostram que a mão de obra
utilizada na mineração de argila foi de 393 empregados, representando 7,2 % da mão de obra
direta alocada ao setor cerâmico como um todo.
O Pólo de Campos, que engloba os municípios de Campos dos Goytacazes, São João
da Barra e Cardoso Moreira, produziu 2.501.411 toneladas em 2012, equivalente a 61,6% da
produção do estado. O Pólo de Itaboraí, que engloba os municípios de Itaboraí, Rio Bonito,
Tanguá, São Gonçalo e Silva Jardim, produziu 1.322.955 toneladas, contribuindo com 32,6%
da produção total do estado; já o Pólo do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul, do qual fazem
parte os municípios de Paraíba do Sul, Três Rios, Barra do Piraí, Porto Real, Vassouras e
Pinheiral, participou com 4,2% do total da produção do estado com uma quantidade de
171.640 toneladas de argila (gráfico 2). Os municípios restantes são responsáveis por 1,6% do
total da produção.
GRÁFICO 2
Produção declarada de argila (%) nos pólos cerâmicos do Estado do Rio de Janeiro.
Período: 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

O comparativo com os dados de produção de 2011 mostra o seguinte cenário
visualizado no gráfico 3: o Pólo de Campos manteve uma produção estável nos dois períodos
enquanto o Pólo de Itaboraí teve um decréscimo de cerca de 24% em relação a produção de
2011 que foi de 1.740.000t; seguido pelo Pólo do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul que
também teve uma queda na produção, passando de 345.600t em 2011 para 171.640t em 2012,
com um decréscimo de 50,3%.
Dados Econômicos da Indústria de Cerâmica Vermelha no Rio de Janeiro
No ano de 2012, nas 172 indústrias distribuídas ao longo dos três pólos, o Estado do
Rio de Janeiro produziu 1.503.169.797 peças cerâmicas (gráfico 4) com prevalência dos blocos
de vedação (94%) sobre os outros tipos como blocos estruturais, telhas etc.
O preço médio das peças produzidas nos três pólos foi calculado em R$ 300,73 por
milheiro com um faturamento total do setor de R$ 452,04 milhões.
O comparativo com os dados de 2011 mostra uma diminuição no número de
empresas atuantes no ano de 2012 conforme mostra o gráfico 5.
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GRÁFICO 3
Produção declarada de argila (em toneladas) nos pólos cerâmicos do Estado do Rio de
Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 4
Preço médio, número de empresas e mão de obra (R$ / milheiro) dos três pólos cerâmicos
do Estado do Rio de Janeiro em 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.
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GRÁFICO 5
Mão de obra, número de empresas e preço médio (por milheiro) de produtos cerâmicos no
Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

Percentualmente este processo de encerramento de atividades e/ou apenas paralisação
foi mais abrangente nos pólos do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul e Itaboraí que juntos
perderam 12 indústrias enquanto no Pólo de Campos que conta com cerca de 115 indústrias,
somente 6 unidades deixaram de produzir em 2012.
Essa retração das unidades de produção se refletiu na produção total de peças
cerâmicas que teve uma queda de 15,1% (268.030.203 peças) com relação àquela produzida
em 2011 (1.771.200.000 peças), como mostra o gráfico 6.
GRÁFICO 6
Número de peças cerâmicas produzidas nos três pólos cerâmicos. Período: 2011 e 2012.
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Em resumo, os dados econômicos do ano de 2012 para o setor cerâmico do estado
(incluindo outros municípios além dos pólos cerâmicos) são os seguintes:
Produção de peças: 125 mil milheiros/mês (588,7 milheiros/empresa por mês);
Mão de obra alocada: 5.405 empregos diretos (31 trabalhadores/empresa);
Faturamento anual: R$ 452.042.198
Os dados relativos à mão de obra empregada no setor em todo estado, incluindo os
pólos cerâmicos e também as indústrias localizadas em outros municípios, indicaram uma
perda de 1.595 trabalhadores em relação ao ano de 2012.
Pólo Cerâmico de Campos dos Goytacazes
É o maior pólo produtor de cerâmica vermelha do estado. No ano de 2012 contava
com 113 empresas (80 sindicalizadas) todas localizadas na margem direita do Rio Paraíba do
Sul, ao longo da estrada RJ-216 (Rodovia do Açúcar), que liga Campos ao Farol de São Tomé.
Em 2012, o pólo produziu 962.081.109 peças ou cerca de 80.000 milheiros/mês, com
predomínio da produção de blocos de vedação nas dimensões 9x19x19 cm e 9x19x29 cm na
proporção de 24% e 73% respectivamente, seguidos por tijolos para laje (2,5%) e telhas
prensadas (0,5%). Em relação a 2011 houve uma concentração na produção de tijolos de
vedação (de menor valor agregado) resultando num preço médio menor (R$ 257,33/milheiro)
contra aquele de R$ 300,00 de 2011, com uma receita estimada em 256 milhões de reais (21,33
milhões/mês) contra R$ 24 milhões/mês em 2011.
Essa produção de peças deve ser creditada a 107 indústrias que operaram em 2012 e
que apresentaram dados de produção ao DRM-RJ (seis cerâmicas não apresentaram esses
dados). A mão de obra direta alocada ao setor foi contabilizada em 2.300 pessoas com uma
diminuição de 700 pessoas em relação a 2011 quando foram contabilizadas 3.000 pessoas.
O gráfico 7 apresenta um resumo dos dados econômicos do Pólo de Campos em 2011
e 2012.
Pólo Cerâmico de Itaboraí
É o segundo pólo produtor de cerâmica vermelha do estado. No ano de 2012 contava
com 52 empresas entre cerâmicas e olarias (45) e extratoras de argila (7) distribuídas nos
municípios que compõem o pólo da seguinte forma: Itaboraí (32), Rio Bonito (12), São
Gonçalo (2), Tanguá (5) e Silva Jardim (1). A quantidade de cerâmicas teve um decréscimo de
nove indústrias em relação a 2011 quando foram contabilizadas 61 empresas em operação, a
mão de obra diretamente empregada na produção foi de 2.223 pessoas com um acréscimo de
273 trabalhadores em relação a 2011 (gráfico 8).
Em 2012, o pólo produziu 481.074.714 peças, ou seja, algo em torno de 40.090
milheiros/mês, com predomínio da produção de blocos de vedação nas dimensões 9x19x19
cm e 9x19x29 cm na proporção de 21,2% e 68,5% respectivamente, seguidos por tijolos para
laje (7,1%) e telhas prensadas (3,2%).
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GRÁFICO 7
Dados econômicos do Pólo Cerâmico de Campos dos Goytacazes. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 8
Dados Econômicos do Pólo Cerâmico de Itaboraí. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

Em relação a 2011, houve uma diminuição na produção de peças cerâmicas, deixando
de ser produzidos cerca de 18.000 milheiros/mês (gráfico 8). O motivo desta queda está
associado à diminuição do número de cerâmicas em operação e uma diminuição na produção
propriamente dita, passando de uma produção de 1.090 milheiros/mês por empresa em 2011
para 871,5 milheiros/empresa por mês em 2012.
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O preço médio do milheiro de peças produzidas no pólo foi de R$ 340,40, com
acréscimo de 13,5 % em relação ao preço médio de 2011. O pólo contou em 2012 com uma
receita estimada em 164 milhões de reais (13,6 milhões/mês) contra R$ 17,4 milhões/mês em
2011.
Pólo Cerâmico do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul
É o terceiro pólo em produção de peças de cerâmica vermelha do estado. Em 2012
contava com 13 empresas, distribuídas da seguinte forma: Paraíba do Sul (4), Vassouras (2),
Pinheiral (2), Três Rios (2), Barra do Piraí (1), Porto Real (1), Areal (1). Esse número vem
caindo ano a ano principalmente devido à dificuldade na obtenção de matéria prima, assim em
2012 houve um decréscimo de três empresas em relação a 2011, quando estavam em operação
16 indústrias. A mão de obra diretamente empregada na produção foi de 606 pessoas, também
com decréscimo em relação a 2011, quando 800 pessoas estavam empregadas, como mostra o
gráfico 9.
GRÁFICO 9
Dados Econômicos do Pólo Cerâmico do Médio Paraíba do Sul. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

Em 2012, o pólo produziu 60.013.974 peças ou pouco mais de 5.000 milheiros/mês,
com predomínio da produção de blocos de vedação (dimensões 9x19x19 cm, 9x19x29 cm,
9x19x39 e outros) com 76,4%, seguido por blocos estruturais, produzidos por três empresas,
com 11,2% e tijolos para laje, produzidos por seis empresas, também com 11,3%, outros
produtos cerâmicos produzidos no pólo participam com 1,1%.

Observados os dados de 2011 verifica-se que neste pólo também houve uma forte
diminuição na produção de peças cerâmicas, que caiu de 9.600 milheiros/mês para 5.000
milheiros/mês em 2012, ou seja, uma perda de quase 50% (gráfico 9). Esta retração foi
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provocada pela diminuição do número de cerâmicas em operação e uma redução na produção
propriamente dita devido à reestruturação na parte técnica de algumas cerâmicas.
O preço médio do milheiro de peças produzidas no pólo foi de R$ 502,21 com
acréscimo de 52 % em relação ao preço médio de 2011. A receita estimada chegou a R$164
milhões de reais (13,6 milhões/mês) em 2012 contra R$ 17,4 milhões/mês em 2011 (gráfico
9). A produção de peças cerâmicas de maior valor agregado praticadas em seis cerâmicas do
pólo justifica o maior valor do preço médio por milheiro de peças.
Considerações Finais
O fato que ressalta na análise dos dados econômicos do setor cerâmico do estado para
o ano de 2012 comparado com o ano anterior (2011) é a diminuição no total da produção de
peças cerâmicas em dois dos três pólos que compõem o setor. À exceção do Pólo Cerâmico
de Campos dos Goytacazes que manteve a mesma produção, os pólos de Itaboraí e Médio
Vale do Rio Paraíba do Sul produziram 30,8 % e 47,9 % menos, respectivamente, que em
2011. Isto se deve a problemas enfrentados por esses pólos como a paralisação de algumas
unidades produtoras, seja para modificações no arranjo técnico ou por encerramento de
atividades.
Outro fator a considerar para a diminuição da produção nestes dois pólos é a carência
da matéria prima argila, principalmente no Pólo do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul cujas
reservas estão sendo exauridas e com enormes dificuldades na reposição.
A tendência nestes dois pólos é a sobrevivência das cerâmicas melhores adaptadas
técnica e estruturalmente para satisfazer as necessidades do mercado, contando com jazidas de
argila próprias e diversidade na produção, incluindo produtos de maior valor agregado.
O Pólo Cerâmico de Campos dos Goytacazes é o que apresenta melhores condições
de crescimento graças às enormes reservas de argila que ainda restam na baixada campista,
entretanto ainda se recente de melhores condições de desenvolvimento, qualificação, melhoria
produtiva e avanços tecnológicos. Há necessidade de uma equalização das empresas que
compõem o pólo com relação às diretrizes sobre o dimensionamento dos produtos, controle
das peças produzidas, preço uniforme com a média do setor e licenciamento da atividade. O
pólo também necessita de uma melhor qualificação da mão de obra para melhorias do
processo de fabricação.
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3.6. FLUORITA
Abordagem Estadual
A produção de fluorita grau metalúrgico no Estado do Rio de Janeiro manteve-se
estável, conforme declarou a única empresa exploradora, com um total de 12.000 toneladas. A
mão de obra teve uma pequena diminuição de 89 trabalhadores em 2011 para 86 trabalhadores
em 2012. O preço por tonelada aumentou em torno de 12,5% de 2011 para 2012, passando a
custar R$ 630,00 a tonelada. Esta alta no preço da fluorita pode estar relacionada a um
aumento na importação, que cresceu 40,8% em peso e 54% em valor em relação a 2011, com
base nos dados nacionais, bem como o aumento no consumo deste bem mineral
(DNPM/DIPLAM, MDIC/SECEX no Sumário Mineral do DNPM, 2013)
GRÁFICO 1
Mão de obra, número de empresas e preço médio da tonelada de fluorita para a Região
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

Considerações Finais
A produção de fluorita no ano de 2012 manteve-se a mesma do ano anterior,
repetindo o quadro apresentado no Panorama Mineral daquele ano. A atividade continua
sendo exercida por apenas uma empresa que produz apenas 60% de sua capacidade instalada.
Apesar de ser uma das maiores produtoras de fluorita grau metalúrgico do país, os dados nos
sugerem a ausência de investimentos em prospecção, exploração e melhoramento do processo
de extração e beneficiamento na mina já existente. O Estado do Rio de Janeiro tem potencial
geológico favorável à descoberta de fluorita, já que esta substância está associada aos maciços
alcalinos Cenozóicos. No projeto "Sinopse Geológica do Estado do Rio de Janeiro" foram
catalogados trinta e oito corpos alcalinos na escala de 1:400.000. Tendo em vista a possível
substituição, no caso das metalúrgicas, da fluorita por sodalita nefelínica, recomenda-se a
procura deste segundo mineral, já que ambos estão associados a complexos alcalinos no
estado.
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3.7. ROCHA ORNAMENTAL E PARA REVESTIMENTO
O setor de rochas ornamentais no Estado do Rio de Janeiro passa por um processo de
revitalização, tendo por base a modernização da legislação ambiental para licenciamento das
atividades, que teve como resultado a Lei Estadual 6.574 de 01 de novembro de 2013,
simplificando o processo de licenciamento ambiental, com as primeiras licenças emitidas a
partir do segundo semestre de 2014.
Em vista desta realidade, quando ainda se espera a retomada da produção de blocos e
chapas no estado, na elaboração deste capítulo para o Panorama Mineral 2013 não será
utilizada a mesma modelagem adotada para as demais substâncias minerais. Por ser um setor
diferenciado e com atividade continuada, o setor de rochas de revestimento mereceu um item
específico (“Rochas de Revestimento ou Pedras Decorativas do Noroeste Fluminense”),
seguindo a mesma estrutura definida para as demais substâncias minerais.
Este tratamento separado entre rochas para blocos (rocha ornamental clássica) e
rochas (ou pedras) para revestimento (lajes, lajinhas, meio-fio e outros materiais aproveitados
de forma imediata e com aparência rústica) tem sua razão de serem em virtude das grandes
diferenças de porte, técnicas de extração e beneficiamento, comercialização e valor agregado.
Abordagem Estadual
Historicamente, o Estado do Rio de Janeiro, com destaque para a cidade do Rio de
Janeiro e sua periferia, além da Região Norte (onde foram explorados os famosos mármores
de Italva)3, foi o iniciador do setor de mármores e granitos no Brasil, desde a década de 1940.
Gradualmente, com a expansão urbana e a ampliação da legislação ambiental, o setor
decresceu e migrou para outros estados, com destaque para o vizinho Espírito Santo, que hoje
domina a produção, processamento e exportação de rochas ornamentais no País.
A produção fluminense é residual, pela falta de pedreiras licenciadas, enquanto as
processadoras (serrarias de bloco) foram gradualmente sendo fechadas ou realocadas.
Em paralelo, o setor de rochas (ou pedras) de revestimento, concentrado no Arranjo
Produtivo Local de Rochas Ornamentais da Região Noroeste, desenvolveu mercado próprio e
diferenciado, representado por materiais rústicos e utilizados com pouco ou nenhum
processamento, com destaque para as lajinhas, os materiais para calçamento urbano, os
revestimentos rústicos de muros e outros usos de menor valor agregado.
Nos últimos anos, a ação da área econômica do estado, representada pela SEDEIS e
DRM-RJ, foi focada em duas vertentes. A primeira, representada pelas pedras de
revestimento, com os esforços para regularização das empresas do APL, que tem centro no
município de Santo Antônio de Pádua, através de Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental assinado em 2004, reunindo Ministério Público Federal, órgãos de governo e
empresariado, com regularização paulatina de serrarias e pedreiras. A segunda, representada
por ações para simplificação do processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos,
As grandes empresas extratoras estavam na cidade do Rio de Janeiro, onde se estabeleceram imigrantes portugueses e
italianos, produzindo materiais como o Preto Tijuca, o Amarelo Juparaná e o Azul Guanabara. Em Italva era produzido o
Branco Italva, que foi usado nas obras da construção de Brasília

3

73
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEDEIS

PANORAMA MINERAL FLUMINENSE - 2014

então forçados à realização de EIA/RIMA, apesar das características de localização, porte e
potencial poluidor recomendarem estudos mais simplificados e adequados ao porte e
capacidade de investimento dos empreendedores.
Diante destes fatos, o DRM-RJ, após a publicação do Panorama Mineral 2012 e com o
avanço das negociações para simplificação do processo de licenciamento ambiental, com a
proposta e aprovação da Lei 6.574/2013, iniciou um diagnóstico voltado ao conhecimento do
setor de rochas ornamentais no estado, com os seguintes focos:
1- Levantamento de campo sobre as ocorrências de rochas ornamentais no estado,
focando as áreas das regiões Norte e Noroeste, abrangendo basicamente a vistoria de
empresas com registro no DRM-RJ, bem como em vias de legalização junto ao DNPM e
INEA;
2- Análise e interpretação dos dados econômicos do Cadastro de Registro Mineral –
CAM, do DRM-RJ;
3- Consolidação das informações sobre o potencial de rochas ornamentais no estado
que sirva de instrumento para a política de apoio ao setor e retomada da produção de blocos e
processamento de chapas, com a implantação de novas pedreiras nas regiões Norte e
Noroeste.
Assim, com base nas informações obtidas nas etapas de campo e nos dados
disponíveis no CAM, apresenta-se a seguir o resultado da análise econômica dessas
informações. Ressalta-se que, devido à inexpressiva produção de rocha ornamental bruta
(extração de blocos), os dados analisados representam estimativas da atividade produtiva.
GRÁFICO 1
Produção estimada de rocha ornamental (m³) - Período: 2011 e 2012.
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A estimativa de produção é maior em 2011 em relação a 2012. Concluímos com base
na análise dos dados que um maior número de empresas apresentou esta expectativa de
produção no ano de 2011. Entretanto, em 2012, algumas dessas empresas não registraram esta
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informação, levando a uma estimativa de produção menor.
Com base nos dados do Panorama 2012, no período de 2010 a 2011, o número de
empresas de rochas ornamentais registradas, no Cadastro de Atividades Minerais do DRM-RJ,
era de 33 (trinta e três) empresas. Por outro lado, considerando o período de 2011 a 2012, o
número de empresas registradas no CAM do DRM-RJ apresentou um aumento de cerca de 10
%. Isto é, verifica-se um montante de 36 empresas, o que sugere que as vistorias periódicas
que o DRM vem realizando no setor têm levado algumas empresas a renovar o Registro
Mineral junto ao DRM.
Abordagem Regional
As principais áreas de jazidas de rochas ornamentais no Estado do Rio de Janeiro
estão localizadas nas regiões Norte e Noroeste. De acordo com os levantamentos realizados
pelo DRM-RJ, estas regiões representam expressivo potencial de rochas (especialmente
movimentados e exóticos), que têm atraído diversos empreendedores a investir no setor,
principalmente empresários de outros estados.
Atualmente estamos acompanhando a legalização ambiental e mineral de 15 (quinze)
empresas, do setor.
Os gráficos 2 e 3 mostram a capacidade produtiva de rocha ornamental para as
principais regiões, tornando mais fácil a visualização das regiões promissoras. No caso da
Região Metropolitana, esta produção refere-se a jazida do granito Ás de Paus (sienito), no
Maciço do Marapicú, único empreendimento licenciado nesta região.
GRÁFICO 2
Capacidade produtiva estimada de rochas ornamentais por m³ e em porcentagem, para as
diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro. Período: 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.
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GRÁFICO 3
Estimativa da capacidade produtiva de rochas ornamentais (m³) por regiões no Estado do
Rio de Janeiro. Período: 2011 a 2012.
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Rochas de Revestimento ou Pedras Decorativas do Noroeste Fluminense
As regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro são consideradas,
atualmente, os principais polos de extração mineral do estado, em quantidade de jazidas
minerais de rochas ornamentais e de revestimento.
Na Região Noroeste é reconhecido o Arranjo Produtivo Local de Rochas
Ornamentais – APL de Rochas Ornamentais, que tem como principal centro produtor o
município de Santo Antônio de Pádua. O arranjo produtivo em questão centra-se nas
empresas de extração e beneficiamento da rocha que constituem quase a totalidade das
empresas envolvidas no segmento.
O número dessas empresas registradas junto ao DRM é de 178, entretanto, no período
de 2011 a 2012, somente 74 empresas (pedreiras+serrarias) mantiveram o certificado de
registro mineral atualizado.
Na análise e interpretação dos dados constantes do Cadastro de Atividades Minerais –
CAM dessas empresas no período considerado optamos em consolidar os dados, das pedreiras
e serrarias, que fazem parte do Arranjo Produtivo Local de Rochas Ornamentais do Noroeste
Fluminense, apresentando os resultados, nesse trabalho, de forma integrada.
O gráfico 4 contempla o número de empresas, a mão de obra e o preço médio das
empresas integrantes do Arranjo Produtivo Local relativamente aos anos de 2011 e 2012.
Em relação ao número de empresas declarantes e que produziram nesse período
verifica-se uma queda de cerca de 43 % (74 empresas em 2011 para 44 em 2012).
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GRÁFICO 4
Mão de obra, número de empresas e preço médio da tonelada de calcário para corretivo de
solos no Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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GRÁFICO 5
Produção declarada (m2) no Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Considerações Finais
Como se pode deduzir do que fora aqui brevemente abordado, não há dúvidas que o
Estado do Rio de Janeiro tem potencialidade para a produção de rochas ornamentais,
principalmente, nas Regiões Norte e Noroeste do Estado, com perspectivas de crescimento da
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atividade produtiva.
Atualmente já se observam resultados positivos no setor, uma vez que há dados
concretos favoráveis, em se tratando do processo de legalização das empresas, seja mineral,
onde o número de inserções para requerimento de áreas junto ao DNPM são notórias; e
ambiental, com empresas em vias de obtenção das Licenças Ambientais, junto ao INEA
Com aprovação da Lei Estadual nº 6574/13, que define procedimentos e critérios para
o licenciamento ambiental das rochas ornamentais em áreas de frente de lavra até 5 ha, com
substituição do EIA/RIMA por Relatório de Controle Ambiental – RCA; Plano de Controle
Ambiental – PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, a critério do órgão
ambiental licenciador, o quadro atual permite prever a instalação de pelo menos seis a sete
unidades produtoras nos próximos 7 anos, o que poderá reverter o quadro do setor de
produção de blocos no estado.
As estimativas e os gráficos apresentados evidenciam que o mercado potencial para as
rochas ornamentais e de revestimento no Estado do Rio de Janeiro é promissor. Para o futuro,
as projeções indicam que o mercado deve evoluir favoravelmente, com expressivo potencial
de ampliação em função da tendência do crescimento da demanda interna e da possibilidade
de expansão das exportações.
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4

BRITA

A elaboração deste capítulo especial do Panorama Mineral 2013 teve como base os
primeiros resultados do Projeto Brita da Diretoria de Mineração do DRM-RJ, iniciado no
segundo semestre de 2013.
Este Projeto foi idealizado com o objetivo de aprofundar o conhecimento do setor de
agregados para a construção civil no Estado do Rio de Janeiro, em especial o de rocha britada.
A concepção do estudo se dá em função das transformações que o setor vem apresentando ao
longo dos últimos anos, e no sentido de contribuir para a formulação de um plano de ação
integrado, fornecendo subsídios para definição de uma política pública de incentivo ao setor
de agregados do estado.
O foco principal neste primeiro momento foram as empresas localizadas na Região
Metropolitana, que constitui cerca de 85% do segmento, visando principalmente ampliar e
qualificar as informações já disponíveis no Cadastro de Atividades Minerais (CAM) do DRM.
A metodologia consistiu no envio de um questionário específico sobre a atividade
objetivando buscar dados e informações técnicas, e em entrevistas com o gestor da empresa e
o técnico responsável. A aplicação desse questionário às empresas foi feita através de visita
técnica da equipe da Diretoria de Mineração (CAM) do DRM-RJ responsável pelo projeto.
Com o objetivo de dar uma visão mais clara do que pretendemos apresentar,
dividimos este capítulo especial do Panorama 2013 em quatro temas. O primeiro trata do
panorama econômico internacional do setor de rocha britada, o segundo faz um resumo das
informações gerais sobre o setor nacional e a Região Sudeste, no terceiro, estão incluídos os
dados tabulados dos resultados iniciais do projeto e, por fim, no quarto tema, discutimos
algumas conclusões e sugestões do trabalho.
Contextualização Frente à Escala Internacional
De acordo com o Sumário Mineral 2013 do DNPM, o Brasil produziu cerca de 287,04
milhões de toneladas de rochas britadas no ano de 2012. Esta produção representou um
acréscimo de 7% em relação a 2011. Tanto quanto o minério de ferro, principal produto
mineral brasileiro, o Brasil apresenta significativa produção anual de brita e areia, constituindo
o que denominamos de Grupo das Rochas e Minerais Estruturais de Uso na Construção Civil,
ou simplesmente agregados para a construção civil.
De acordo com o Manual de Agregados para Construção Civil do CETEM, no ano de
1900 a produção de brita nos EUA era de 58 milhões de toneladas. Cem anos depois esta
produção foi cerca de 2,5 bilhões de toneladas. A produção americana em um século
aumentou quase 50 vezes. Logo, se compararmos a produção de brita nacional com a dos
EUA em uma série histórica linear da evolução de sua produção, teríamos que a produção
brasileira no ano 2000 seria equivalente à produção dos EUA entre os anos de 1904-1905, e a
produção brasileira, em 2012, seria o equivalente à produção americana entre os anos de 19081909, como demonstramos na figura 1.
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FIGURA 1
Quadro comparativo da produção de brita nos EUA no século XX e do Brasil entre os
anos de 1996 a 2012.
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Nos últimos 15 anos o setor vem apresentando sucessivos incrementos em sua
produção. Entretanto, o consumo per capita de brita no Brasil (1t/habitante/ano) continua
abaixo dos consumos apresentados pelos Estados Unidos e União Europeia durante o mesmo
período (6t/habitante/ano) (CETEM, 2012).
Ainda dentro desta mesma linha de raciocínio, comparamos a produção brasileira à
dos países que compõem os BRICS4.
O potencial econômico do Brasil, Rússia, Índia e China são tamanhos que esses países
poderiam se tornar as quatro economias dominantes do mundo até o ano 2050, segundo
declarações de Jim O'Neill, da Goldman Sachs. Estes quatro países estão entre os mercados
emergentes de maior e mais rápido crescimento econômico.
Certamente o peso econômico dos BRICS é considerável. Entre 2003 e 2007, o
crescimento dos quatro países representou 65% da expansão do PIB mundial. Em paridade de
poder de compra, o PIB dos BRICS já supera hoje o dos EUA ou o da União Europeia.
Em relação às informações de produção e consumo de agregados nesses países,
verificamos a mesma complexidade existente na análise dos dados relativos à produção de
brita no Brasil. Assim optamos por inferir de maneira indireta a magnitude da produção de
brita nesses países.
Partiu-se de um cálculo matemático a partir dos dados da produção de cimento, no
ano de 2007, e assim foram calculadas as magnitudes da produção de brita nos quatro países
(Brasil, Rússia, Índia e China) (gráficos 1e 2).
Como podemos observar a magnitude do consumo na China é de uma ordem muito
superior aos demais, condizente com seus grandes investimentos em infraestrutura e acelerado
ritmo de crescimento econômico, além de seu gigantesco mercado consumidor. Por outro
lado, Brasil e Rússia que têm apresentado crescimentos econômicos regulares, apresentam
magnitudes semelhantes.
GRÁFICO 1
Produção de cimento dos países dos BRICs (exceto a África do Sul). Período de 2003 a
2007.
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4 BRICS é uma sigla que se refere ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se destacam no cenário mundial como
países em desenvolvimento.
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Contextualização Frente às Escalas Nacional e Regional
As primeiras pedreiras instaladas no Brasil de que se tem conhecimento iniciaram sua
produção a partir do inicio do século XX.
Este setor é o segmento da indústria mineral que comporta o maior número de
empresas e trabalhadores e o único a existir em todos os estados brasileiros. As reservas
podem ser consideradas abundantes, no entanto, fatores como a legislação ambiental, o
crescimento urbano, e a distância dos mercados consumidores influenciam decisivamente o
setor.
De acordo com os dados mais recentes da Associação Nacional das Entidades de
Produtores de Agregado para Construção Civil (ANEPAC), o número de empresas deste setor
no Brasil é de aproximadamente 600 empresas ativas, responsável pela manutenção de 20 mil
empregos diretos e aproximadamente 100 mil indiretos em toda cadeia produtiva.
O parque produtor de rochas britadas é composto por empresas de vários tamanhos,
variando desde as mineradoras tradicionais, cujo principal produto é a própria brita – em suas
várias granulometrias, até empresas pertencentes a grupos produtores de cimento e/ou
concreto, funcionando de maneira verticalizada, sendo algumas também coligadas às
construtoras de vários portes.
As empresas de brita possuem características essencialmente regionais. As empresas
instaladas próximas às áreas urbanas apresentam grande diferencial competitivo, atingindo
grandes capacidades instaladas, podendo fazer uso de tecnologias de produção mais
avançadas, tanto na área mineral quanto ambiental. Nesse contexto, destaca-se a região
Sudeste, que compreende as maiores regiões metropolitanas e os maiores mercados
consumidores do Brasil.
A Região Sudeste do Brasil corresponde a 10,8% do território nacional. Esta região é
composta por quatro estados da federação, quais sejam: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo. Juntos, seus quatro estados detêm 55,4% do PIB nacional.
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Em relação à produção nacional de brita (287, 04 mi t) em 2012, o Estado de São
Paulo foi responsável por 28% desta produção, Minas Gerais por 12% e o Rio de Janeiro por
9%. O quarto do ranking é o Estado do Paraná com 6 % da produção do país. .
Apresentamos no gráfico 2 os valores correspondentes à produção brasileira e da
Região Sudeste com os estados que a compõe.
GRÁFICO 2
Produção brita no Brasil, na região Sudeste e seus estados (exceto ES) no ano de 2012.
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De acordo com o Panorama Mineral 2012, do DRM-RJ, o Estado do Rio de Janeiro,
especialmente a Região Metropolitana é considerada o segundo maior centro consumidor de
agregados (cimento, brita e areia) de uso na construção civil, no Brasil.
Nos últimos anos, o Estado do Rio de Janeiro vem experimentando, ampliação da
capacidade produtiva e elevação dos investimentos em infraestrutura, especialmente devido
aos grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016, o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) e além de um aquecimento do mercado imobiliário. Na
medida em que tais investimentos se traduzem em um aquecimento do setor de construção
civil (novas fábricas, reformas, ampliações e instalações), espera-se um consequente aumento
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da demanda pelos insumos minerais.
Em sequência abordamos o setor de brita dentro do Estado do Rio de Janeiro, com
base nos dados obtidos no Registro Mineral do DRM-RJ e no Projeto Brita, em
desenvolvimento, no âmbito da Diretoria de Mineração do DRM-RJ.
Abordagem Estadual
A produção de rochas britadas ocorre em 35 dos 92 municípios fluminenses,
correspondendo a cerca de 40% do total. A tabela 1 indica os municípios produtores assim
como os não produtores.
TABELA 1
Municípios produtores e não produtores de rochas britadas no Estado do Rio de Janeiro.
Município
Angra dos Reis
Aperibé
Araruama
Areal
Armação dos Búzios
Arraial do Cabo
Barra do Piraí
Barra Mansa
Belford Roxo
Bom Jardim
Bom Jesus do Itabapoana
Cabo Frio
Cachoeiras de Macacu
Cambuci
Campos dos Goytacazes
Cantagalo
Carapebus
Cardoso Moreira
Carmo
Casimiro de Abreu
Comendador Levy Gasparian
Conceição de Macabu
Cordeiro
Duas Barras
Duque de Caxias
Engenheiro Paulo de Frontin
Guapimirim
Iguaba Grande
Itaboraí
Itaguaí
Italva

Produção (t)
240.860,00
750.981,00
84.200,88
816.720,00
231.174,00
127.252,52
14.760,00
1.257.880,00
436.415,00
75.440,00

Município
Nilópolis
Niterói
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Paracambi
Paraíba do Sul
Paraty
Paty do Alferes
Petrópolis
Pinheiral
Piraí
Porciúncula
Porto Real
Quatis
Queimados
Quissamã
Resende
Rio Bonito
Rio Claro
Rio das Flores
Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Santa Maria Madalena
Santo Antônio de Pádua
São Fidélis
São Francisco de Itabapoana
São Gonçalo
São João da Barra
São João de Meriti
Sao José de Ubá
São José do Vale do Rio Preto

Produção (t)
50.026,00
533.201,72
2.931.793,00
196.800,00
134.784,00
47.323,84
362.694,00
3.344.133,00
155.800,00
162.000,00
2.020.608,00
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Itaocara
Itaperuna
Itatiaia
Japeri
Laje do Muriaé
Macaé
Macuco
Magé
Mangaratiba
Maricá
Mendes
Mesquita
Miguel Pereira
Miracema
Natividade

369.864,28
787.865,00
1.596.188,00
120.540,00
36.818,00

São Pedro da Aldeia
São Sebastião do Alto
Sapucaia
Saquarema
Seropédica
Silva Jardim
Sumidouro
Tanguá
Teresópolis
Trajano de Morais
Três Rios
Valença
Varre-Sai
Vassouras
Volta Redonda

1.100.851,00
3.195.406,00
694.560,00
29.428,00
229.600,00

Fonte: CAM/DRM-RJ.

Tal qual no Brasil, as empresas de brita no estado são em sua maioria de controle
familiar. Entretanto é conveniente destacar que esta realidade está mudando paulatinamente,
pois grandes grupos empresariais estão entrando neste setor da economia do Estado do Rio
de Janeiro. Tal mudança no perfil do empresariado pode ser atribuída ao aumento da demanda
por rochas britadas, que exige altos investimentos na modernização das unidades de produção.
Neste sentido destacamos ainda que os grandes grupos empresariais são internamente
organizados para priorizarem seus desempenhos operacionais com objetivos bem definidos de
elevar suas produções a níveis francamente industriais.
De acordo com os dados do Cadastro de Atividades Minerais (CAM), existem 81
empresas cadastradas, das quais 58 estiveram em atividade no ano de 2012. A utilização de
mão de obra apresentou um incremento percentual de 16,81% em relação ao ano de 2011,
representando, por sua vez, 373 postos de trabalho a mais na cadeia. No que tange ao número
de empresas, houve um aumento de 5% entre aquelas que informaram sua produção. Quanto
ao preço médio da brita, observa-se uma variação positiva de 19,5% em relação ao ano
anterior (gráfico 3).
Quanto à produção de brita declarada pelas 58 empresas ao DRM-RJ, referente ao ano
de 2012, esta apresentou significativo aumento (cerca de 32%) em relação ao ano de 2011
(gráfico 4). Tal patamar que se aproxima da barreira dos 30 milhões de toneladas, coloca o
Estado do Rio de Janeiro como responsável por quase 10% da produção nacional, reiterando
a relevância do momento econômico pelo qual vem passando. Além disso, corrobora a
estimativa feita no Panorama Mineral do Estado do Rio de Janeiro – 2012, onde tal
crescimento foi projetado.
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GRÁFICO 3
Mão de obra, número de empresas e preço médio (por tonelada de brita) no Estado do Rio
de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 4
Produção declarada de brita (t) no Estado do Rio de Janeiro. Período: 2011 e 2012.
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Abordagem Regional
Dentro do contexto regional, observaram-se oscilações suaves nas produções
declaradas pelas diversas regiões do estado entre os anos de 2011 e 2012. A exceção fica por
conta das regiões da Baixada Litorânea e Metropolitana, especialmente esta última (gráfico 5).
GRÁFICO 5
Produção declarada de brita (t) para as diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro.
Período: 2011 e 2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

No caso da Região Metropolitana, houve um acréscimo de aproximadamente 5,7
milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 43,2% em relação ao ano anterior.
Um crescimento dessa magnitude já era esperado em razão do volume de obras de
infraestrutura, de mobilidade e do ramo imobiliário em curso na referida região.
Já em relação à Região das Baixadas Litorâneas, houve uma variação percentual
positiva de 62,5%, possivelmente atrelada ao crescimento imobiliário e obras de infraestrutura.
O gráfico 6 mostra a produção declarada para as diferentes regiões, tornando mais fácil
a visualização das principais regiões produtoras e evidenciando a preponderância da Região
Metropolitana frente às demais.
Observando-se o gráfico 7, mais uma vez verifica-se a supremacia da Região
Metropolitana em relação ao número de empresas e à mão de obra empregada. O maior preço
médio é verificado na Região Centro Sul.
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GRÁFICO 6
Produção declarada de brita (t) para as diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro em
2012.
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Fonte: CAM/DRM-RJ.

GRÁFICO 7
Preço médio (por tonelada de brita), mão de obra e número de empresas para as diferentes
regiões do Estado do Rio de Janeiro em 2012.
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Em relação à utilização de mão de obra na Região Metropolitana, cabe destacar sua
intensidade, representada por uma média bastante superior às das demais, pelo fato de
contemplar empresas de grande porte.
A Região Norte Fluminense, segunda em número de empresas, é também intensa na
utilização da mão de obra. No entanto, tem o menor preço médio entre todas as regiões.
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O cenário da produção de brita no Estado do Rio Janeiro, resumido na tabela 2,
representa uma atividade de grande pujança econômica, tendo girado, em termos de receita
bruta, cerca de 850 milhões de reais em 2012. Seu epicentro está fortemente localizado na
Região Metropolitana, onde seus cinco maiores produtores (tabela 2) respondem por cerca
55% da produção total do estado, enquanto nas demais regiões, a despeito de suas
diferenciações internas, o setor de brita é de menor vulto, acompanhando os dinamismos
econômicos locais.
TABELA 2
Total dos dados do CAM/DRM-RJ, divididos em Regiões Programa, das empresas
registradas como produtoras de brita no Estado do Rio de Janeiro em 2012.
Região Programa
Metropolitana
Norte Fluminense
Serrana
Médio Paraíba
Baixadas Litorâneas
Centro-Sul
Noroeste Fluminense
Costa Verde
Total

Produção
Declarada (t)
18.817.013
1.991.145
995.756
1.186.335
1.386.730
556.800
567.237
378.118
25.879.134

Preço Médio
(R$/t)
35,90
22,26
27,55
33,78
35,28
48,86
26,64
38,05
33,24

Mão de
Obra
1.501
354
173
115
141
98
83
56
2.521

Receita
Núm. De
Estimada Empresas
605.849.408
29
56.699.839
7
24.456.518
6
44.666.604
5
57.771.450
3
27.600.000
3
14.192.043
4
14.386.944
1
845.622.806
58

Uma vez revelada como foi a dinâmica da produção de brita no Estado do Rio de
Janeiro entre os anos de 2011 e 2012 e sua atual distribuição regional, fica expresso o grande
impulso que este setor vem tendo nos últimos anos, carreado pela demanda crescente e
aumento da produtividade do parque produtor, especialmente na Região Metropolitana, que
polariza, sobremaneira, este cenário.
Neste bojo, se inserem algumas modelagens que caracterizam, de forma geral, o setor
de brita no estado e o “Projeto Diagnóstico do Setor de Brita da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro”, do Departamento de Recursos Minerais, iniciado em 2013, com o objetivo de
analisar e traçar tendências e perspectivas para o referido setor, o que está detalhado no
capítulo seguinte.
TABELA 3
Ranking dos cinco municípios com as maiores produções de brita no Estado do Rio de
Janeiro em 2012.
Município
Itaguaí
Seropédica
Rio de Janeiro
Nova Iguaçu
São Gonçalo
Total

Produção Declarada (t)
3.578.659
3.222.047
3.173.055
2.374320
2.020.608
14.368.689

Núm. De Empresas
2
3
6
3
5
19
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEDEIS

PANORAMA MINERAL FLUMINENSE - 2014

Modelagens do Parque Produtor de Brita do Estado do Rio de Janeiro
Os rumos atuais da competição e da tecnologia justificam a utilização de indicadores
para a gestão de recursos produtivos nas organizações industriais. Dentro desta perspectiva
buscou-se um tratamento qualitativo para os dados obtidos através dos levantamentos
realizados no âmbito do mencionado projeto.
Notadamente o ambiente econômico para este setor está intrinsecamente vinculado
aos rumos definidos pelos investimentos do Governo em obras de infraestrutura. Neste
sentido, as construtoras voltam a se reestruturar para atender às obras públicas. Pode-se dizer
que o impulso dado pelas construtoras, retomando sua vocação de assumir grandes obras, foi
o deflagrador do aumento do consumo dos agregados para a construção civil. Isso tem tudo a
ver com a carência de infraestrutura do país, como também com a possibilidade dessas
empresas explorarem os serviços públicos através de concessões obtidas através de licitações
públicas. Assim, as construtoras podem além de realizar as obras, obter também a concessão
para a exploração econômica do serviço. Um exemplo claro deste quadro dentro do Estado
do Rio de Janeiro é o Arco Metropolitano.
O atendimento às demandas das grandes construtoras subentende a produção das
mineradoras. Dessa forma torna-se possível entender a razão de relacionar o crescimento do
setor com o momento econômico experimentado pelas construtoras.
O DNPM propõe uma classificação para as empresas produtoras de minério – em
função do volume de minério produzido durante o ano – em pequenas, médias ou grandes.
Através desta classificação das empresas, foi desenvolvida uma escala de produção dos
municípios (gráfico 8) nos quais estas se localizam para ilustrar a polarização da produção em
determinadas regiões.
GRÁFICO 8
Escala de produção de brita dos municípios fluminenses e seus portes.
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Empresas com produção inferior a 100.000 t/ano (total de 06 empresas)

Empresas com produção superior a 100.000 e inferior a 1.000.000 t/ano (total de 17 empresas)

Empresas com produção superior a 1.000.000 t/ano (total de 06 empresas)

Fonte: CAM/DRM-RJ.

Ao exercitar esse raciocínio encontramos sete municípios com produções iguais ou
superiores a um milhão de toneladas de minério por ano. Estes municípios estão todos
localizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Quando se aponta as maiores
produções por empresas (gráfico 9), também se chega a sete empresas de grande porte. Fica
claro, com isso, que a produção das grandes empresas está diretamente vinculada à produção
total de rochas britadas do município de sua localização. Desta forma é razoável afirmar que o
setor vem apresentando grandes produções provenientes de unidades de grande porte.
GRÁFICO 9
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2012.
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As grandes unidades de produção em conjunto produzem mais do que as pequenas e
médias mineradoras produzem juntas, mesmo considerando o grande número de empresas
destas duas categorias. Essa constatação se deve à contínua implantação de novos
equipamentos, processos e gestão, adotada pelas unidades produtoras maiores. Pode-se inferir,
ainda que de maneira bastante generalizada, que esta tendência de modernização da produção
vem mudando o cenário das empresas que compõem o setor das rochas britadas no Estado
do Rio de Janeiro.
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GRÁFICO 10
Evolução do recolhimento de CFEM para rochas britadas nos municípios fluminenses
entre os anos de 2004 e 2012.
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Em função dos dados encontrados, podemos perceber que a implantação de processos
produtivos francamente industriais absorve menos mão de obra em seus que as empresas de
métodos produtivos tradicionais. Com isso é possível mostrar um quadro onde as empresas
que tem maiores produções tendem a reduzir o número de trabalhadores em seus processos.
Desta forma, podemos dizer que a relação número de empregados versus produção não mais se
dá pela lógica anterior, ou seja, aumentando-se o número de empregados, aumenta-se a
produção. O que se vê, atualmente, é diametralmente oposto a isso: as empresas que estão
melhorando seus processos produtivos utilizam cada vez menos mão de obra. Porém é
importante dizer que os empregos gerados através desses novos processos industriais utilizam
mão de obra mais especializada.
O gráfico 11 ilustra uma tentativa de entender o cenário atual do setor de brita no
Estado do Rio de Janeiro.
Consideramos, como primeira premissa, que o emprego de mão de obra varia de
maneira proporcional ao volume de produção, ou seja, o aumento da produção está
relacionado diretamente com o aumento da mão de obra emprega. Atualmente, esta lógica se
inverte, já que a mecanização e a adequação de processos é que ditam a produção. Entre
empresas modernas e tradicionais, observa-se que empresas com o mesmo número de
trabalhadores possuem produções bastante diferentes. A linha de tendência ilustra o
fenômeno descrito. Perceba que a empresa com maior produção tem cerca de 80
trabalhadores, enquanto outra com esta mesma quantidade tem sua produção inferior a um
milhão de toneladas de rocha britada. A proposição é que a partir de um determinado volume
de produção (cerca de 600 mil toneladas) a mineradora torna a sua produção francamente
industrial.
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GRÁFICO 11
Classificação das empresas considerando suas produções versus mão de obra utilizada
(efeito da mecanização na produção).
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Primeiras Conclusões do “Projeto Diagnóstico do Setor de Brita da RMRJ”
A execução de visitas técnicas orientadas, por parte da equipe do DRM-RJ,
contemplando a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, permitiu a coleta de
informações padronizadas para o desenvolvimento de um panorama do setor de britas na
região em questão. Para tanto, foi aplicado um questionário padrão para cada uma das
unidades operacionais visitadas (figura 2). O objetivo, neste primeiro momento, do que ficou
conhecido como Projeto Brita no DRM-RJ, é o de tornar os dados do CAM mais
consistentes. Abaixo é apresentado o questionário aplicado pelos técnicos do DRM-RJ em
suas visitas técnicas.
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A ferramenta de estudo acima apresentada promoveu a reunião de informações
padronizadas para se estabelecer uma análise mais uniformizada do setor da mineração de
d
95
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEDEIS

PANORAMA MINERAL FLUMINENSE - 2014

rochas britadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O que apresentaremos a seguir são
alguns diagnósticos do que foi abordado nas visitas técnicas executadas pelos técnicos do
DRM-RJ.
1) Regularidade dos processos minerários junto ao órgão gestor (DNPM)
De maneira geral, 100% das empresas visitadas se encontram regulares junto ao
DNPM, no sentido de possuírem títulos minerários das áreas onde atuam.
2) Regularidade das licenças ambientais
De maneira geral, todas as empresas fazem gestão ambiental em suas atividades.
Entretanto é importante destacar que a Região Metropolitana em essência é a de maior
densidade populacional de todo o estado. De certa forma tal constatação suscita ao
menos duas grandes questões:
a) Maior consumo do que as demais regiões do estado
b) Maior pressão urbana e social sobre a atividade
A proximidade de aglomerados urbanos faz com que a atividade seja alvo de duras
críticas por parte da população. As maiores queixas são devidas à emissão de
particulados, vibrações provocadas por explosivos para desmonte das rochas,
danificação das vias de acesso, lançamento de particulados nos sistemas de drenagens
urbanas pelo escoamento superficial de tais partículas, o pouco envolvimento do
empresariado com a comunidade do entorno, entre outros.
3) Questões geotécnicas e layout das minas
A maioria das minas está localizada, do ponto de vista geomorfológico, nas
porções médias das encostas dos morros ou serras.
Todos os empreendimentos visitados estão com suas lavras em conformidade ao
padrão de minas a céu aberto, no qual as minas evoluem em taludes e bermas de forma
a manter uma maior estabilidade do terreno, permitindo uma explotação segura do
minério e promovendo maior economia para o negócio. Neste quesito, podemos
afirmar que na Região Metropolitana não existem mais minas na forma de paredão.
Algumas poucas minas encontram dificuldades quanto ao corte ideal de seus taludes,
mas isso não chega a comprometer as atividades ao ponto de interrompê-las.

4) Responsabilidade técnica sobre as atividades operacionais
A regra é a contratação de consultores terceirizados (geralmente engenheiros de
minas) para a responsabilização técnica. Entretanto não é incomum encontrarmos
empresas que optam pela contratação empregatícia desses profissionais. Talvez nesse
quesito seja possível prever uma tendência para a segunda modalidade de contratação
de mão de obra técnica, pois os empreendedores tem enxergado maior viabilidade de
seus negócios quando a condução da atividade está sob a responsabilidade de
profissionais habilitados neste ramo. Dentro deste raciocínio, é provável que a
mineração técnica vá superar a mineração empírica ao longo desta década.
5) Intensificação da mecanização e adoção de novas tecnologias
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Várias empresas já possuem plantas de beneficiamento modernas de modo que
são necessários poucos trabalhadores para operá-las, sendo algumas próximas de
serem totalmente automatizadas, bastando um funcionário para monitorar o processo.
Estas plantas modernas propiciam, entre outras coisas, maior produtividade, seja em
função de suas maiores capacidades de britagem horária, seja pela possibilidade de
reaproveitamento (rebritagem) dos produtos primários e/ou secundários de forma
automatizada. Além disso, tem se expandido a utilização de britadores móveis e, em
alguns casos, a instalação de mais uma linha de produção, bem como o uso de balanças
para controle do volume comercializado, este sendo medido em toneladas, conforme
preconiza o DNPM, tornando mais precisa a relação entre o que se paga e o que se
leva.
6) Intensificação do sistema de produção
Sob um primeiro viés, constatou-se alguns casos de ampliação dos turnos de
trabalho (seja em sua duração unitária, seja no número de turnos por dia), bem como
iniciativas que remontam à lógica de produção toyotista – just in time –, onde o processo
produtivo se flexibiliza em função da demanda e/ou metas preestabelecidas.
Num segundo viés é, também, cada vez mais comum a presença de outras
atividades afeitas em consórcio com a produção de brita, notadamente: concreteiras,
usinas de asfalto, usinas de solo e fábricas de artefatos de cimento. Tal constatação
indica uma possível tendência de verticalização no setor, ainda que esses consórcios
sejam, na maioria das vezes, entre empresas distintas.
7) Aproveitamento quase integral de todas as frações granulométricas produzidas
pelo processo de britagem
Nesse aspecto, destacam-se: o crescimento dos nichos de uso e da própria
produção em si da “areia de brita”, também chamada “areia artificial”; a utilização de
grandes volumes de material para enrocamento (especialmente nos portos de Sepetiba
e do Açu); e a produção de blends de produtos para atender, sobretudo, obras
rodoviárias em conformidade às NBRs cabíveis em cada caso.
Considerações Finais
A produção de rochas britadas visa a atender principalmente a obras de engenharia
(infraestrutura e edificações), desde construções pesadas até as mais simples construções civis.
Esta é uma característica inerente ao setor e, nos dias atuais, ainda não existem materiais
substitutos para tais usos. Com base nestas informações podemos citar alguns tipos de obras
que consomem rochas britadas em sua execução, tais como: transportes urbanos, rodovias,
portos, aeroportos, ferrovias, saneamento, barragens, loteamentos, construção civil, pontes,
viadutos, etc.
O sistema produtivo das maiores mineradoras de rocha britada da Região
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro é do tipo produção contínua que, segundo
Erdmann (2000) e Pereira (2003), é caracterizado por produzir os mesmos produtos por longo
período de tempo, com pouca variação e volumes de produção grandes, com processos sem
alterações substanciais. Nessas unidades de produção, todo processo e equipamentos estão
dispostos em um mesmo espaço físico, caracterizando assim, o que Mayer (1996) denomina
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como arranjo funcional ou por processo. De fato, o Estado do Rio de Janeiro ainda tem muito
trabalho pela frente, fato este que promove a continuidade do remodelamento urbano,
demandando tanto obras de infraestrutura, quanto de edificações e moradias.
Por força do contínuo crescimento urbano e implantação de uma nova rede de
infraestrutura que muitos municípios fluminenses vêm experimentando nos últimos anos,
acreditamos que a discussão sobre o desempenho do setor de brita seja pertinente a tal
contexto econômico-social.
Em verdade, muito do que se vem destacando por parte de diferentes atores
governamentais é que a mineração brasileira está vivendo um momento de transição devido à
ampla discussão que se estabeleceu em torno do Novo Marco Regulatório da Mineração.
Ainda não se definiu o que será aproveitado do projeto inicial, assim como ainda não se
estabeleceu a direção normativa que tal marco acarretará. Entretanto é possível notar que os
mineradores estão bastante apreensivos com relação a estas novas regras.
FIGURA 3
Fluxograma do processo produtivo.

No que tange especificamente ao setor dos agregados para a construção civil e
especificamente ao setor produtor de rochas britadas, objeto do presente estudo, é possível
identificar alguns movimentos do setor que serão definidores da continuidade das atividades
produtivas no futuro.
Atualmente, ou seja, 25 anos após a promulgação da Constituição de 1988, vê-se
claramente que a legislação ambiental e os direitos sociais vêm ganhando força dentro da
sociedade como um todo. De certa forma a sociedade naturalizou o imperativo de
sustentabilidade imposto pelo artigo 225 da Carta Magna, que em seus dizeres informa sobre a
contínua necessidade de empreender de forma consciente e de maneira a resguardar recursos
naturais para as gerações atuais e futuras.
Neste contexto, adotamos o termo sustentabilidade em sua concepção mais
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abrangente a qual compreende tanto a ideia da necessidade de preservação dos recursos
naturais quanto a de que é preciso garantir que os mesmos também cumpram com a sua
função social, promovendo a geração de riquezas para a sociedade, o que se traduz, em linhas
gerais, na geração de emprego e renda para a população. O que vemos hoje é um momento
econômico favorável para o Brasil crescer de forma sustentável, promovendo melhores
serviços de infraestrutura básica e multiplicando moradias para diminuir o déficit habitacional.
Uma tabela proposta pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) indica
o consumo de agregados para a construção civil para alguns tipos de obras (tabela 4).
TABELA 4
Consumo de agregados para a construção civil.
APLICAÇÃO
Auto-construção
Habitação popular
Edifício
Obra padrão
Pavimentação urbana
Pavimentação urbana
Estrada pavimentada
Manutenção de ruas
Manutenção de estradas
Metrô

DIMENSÃO
35 m²
50 m²
1000 m²
1120 m²
1 km/ 10 m
1 km/ 10 m
1 km
1 km
1 km
1 km

CONSUMO
21 t
68 t
1360 t
1675 t
2000 t
3250 t
9800 t
100 t
3000 t
50000 t

Fonte: FIPE.

Com os números indicados na tabela acima é possível estimar o consumo de brita em
importantes obras que estão em curso no Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, em sua
Região Metropolitana. Considerando como exemplo a construção do Arco Metropolitano, que
ligará o Comperj à região portuária do Rio de Janeiro, conectando alguns municípios da
mencionada região, temos um total de 146 km de construção. Estabelecendo uma relação com
a tabela fornecida chegamos à conclusão de que é necessário aproximadamente 1,5 milhão de
toneladas de agregados, sendo a metade deste valor composta exclusivamente por rochas
britadas e suas frações e a outra metade por outros agregados.
Continuando o mesmo raciocínio destacamos as obras da Linha 4 do Metrô do Rio de
Janeiro com seus 16 km de extensão. Estabelecendo as devidas relações de consumo de
agregados e efetuando os devidos cálculos podemos estimar que a obra em questão irá
consumir cerca de 800 mil toneladas de agregados, mantendo a metade composta por rochas
britadas.
Temos ainda as obras do corredor expresso Transcarioca, que ligará o Aeroporto
Galeão/Tom Jobim à Barra da Tijuca com 39 km de extensão, consumindo outras 382,2 mil
toneladas de agregados.
No que tange a habitações, a Prefeitura do Rio de Janeiro informa que 60.000
habitações foram entregues à população. Ao considerarmos que tais construções são
populares, contabilizamos mais quatro milhões (toneladas) de agregados consumidos por estas
obras.
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O que podemos perceber é que as mencionadas obras, assim como as outras em curso
na diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro são, de maneira geral, de consumo intensivo
de agregados para a construção civil em suas execuções.
A previsão mais acertada para o contexto apresentado é que o consumo de agregados
não será interrompido e muito menos substituído no médio ou longo prazo. É o que
afirmamos linhas acima, ainda há muito a ser feito e interromper o andamento destas obras
seria um prejuízo inestimável para a sociedade fluminense.
Os trabalhos de visitas direcionadas executadas pela equipe do DRM-RJ às
mineradoras foram de fundamental importância para apresentarmos um diagnóstico, ainda
que preliminar do setor de brita. Em linhas gerais, é possível indicar o movimento de entrada
de grandes grupos neste setor da economia. O controle familiar ainda prevalece, mas,
atualmente, apresenta um caráter mais empresarial, dinâmico e atento às novas regras
estabelecidas pelo próprio mercado e pelo adequado atendimento de suas demandas.
Deste modo, não é possível falar em pequenas minerações prósperas na RMRJ. Estes
empreendimentos sobrevivem com muitas dificuldades e sob pressões vindas de diferentes
direções como, por exemplo, das comunidades de seu entorno, assim como as ambientais. As
pequenas unidades que se localizam em áreas urbanas são mais vulneráveis do que as grandes
nesta mesma situação. Uma solução dada por grupos maiores para afastar a fixação de
populações em seus entornos é a de comprar as propriedades englobadas em seus direitos
minerários. Desta forma, além de titular do direito minerário, o minerador se torna
proprietário da superfície do terreno (superficiário). Grupos menores não contam com
recursos para tal providência.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Departamento de Recursos Minerais – DRM-RJ apresentou a segunda edição do
Panorama Mineral do Estado do Rio de Janeiro, um trabalho coletivo da equipe da Diretoria
de Mineração, consolidando as informações disponíveis sobre o setor mineral fluminense,
concentrado nos indicadores primários e secundários que dispomos e tendo como fonte
principal a base de dados do Cadastro das Atividades Minerais constantes do Registro Mineral
do DRM e, as informações obtidas juntos aos diversos órgãos afins.
Esta versão do Panorama Mineral Fluminense procurou difundir o estado da arte da
mineração no Estado do Rio de Janeiro, além de subsidiar ações do governo quanto ao
desenvolvimento sustentável do setor mineral fluminense.
Deste modo, o enfoque das próximas edições do Panorama Mineral do DRM-RJ será
a produção de séries históricas dos setores minerais no Estado do Rio de Janeiro.
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