
AÇÕES DE FOMENTO À 
MINERAÇÃO DO 

GOVERNO DE GOIÁS: 

FUNMINERAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE MINERAÇÃO 



• Projetos de 
prospecção, 
pesquisa e 
desenvolvimento de 
tecnologia mineral 
(Ouro-Paracatu  
(MG) e Crixás,  
Fosfato- Catalão, 
Calcário-várias 
regiões  do Estado. 

Década 60 e 70 

Criação da METAGO e  
do CENTRO DE 
TECNOLOGIA 

MINERAL  (Recursos 
FINEP) 

• Parcerias PÚBLICAS 
(MME/CPRM-DNPM): 
mapa geológico do 
Estado, 1:250.000, 
levantamento 
AEROGEOFÍSICO, 
projetos de 
EXTENSIONISMO 
MINERAL (APLs de base 
mineral); 

• FINANCIAMENTO da 
Cadeia Produtiva de 
Base Mineral (PEQUENO 
e MÉDIO 
empreendedor) 

Final dos anos 90 
liquidação METAGO 

2000 Criação 
FUNMINERAL/AGIM 

• Continuidade na 
prestação de serviços 
pelo Centro de 
Tecnologia Mineral 
(Ouro, Fosfato, Mn, 
Wollastonita, minerais 
cerâmicos... 

• Parcerias (MME-
CPRM): Materiais para 
Construção Civil na 
Região Metropolitana 
de Goiânia. 

2011 – Vinculação à 
administração direta 

Secretaria / 

Superintendencia 

• Readequação das Linhas 
de Financiamento 

• Apoio ao 
desenvolvimento e 
consolidação de parcerias 
entre Universidades, 
Centros de Pesquisa e o 
Setor Produtivo na 
INOVAÇÃO   
TECNOLOGICA do Setor 
Mineral  

 

2012 – Decreto  
7740/2012 

Projeto Centro de Ciência 
e Tecnologia  Mineral  de 

Goiás - CCMT 

2015-INOVA GOIÁS E 
CODEGO 
 

Desde a metade do 
sec. XX a legislação 
estadual e planos de 
governo enfatizam a 
importância do setor 
mineral em Goiás. 

Evolução Institucional da mineração em Goiás 



Regulamentado 
pelo Decreto nº 
5.760, de 21 de 
maio de 2003 

Instituido pela 
Lei nº 13.590, de 
17 de janeiro de 

2000. 

“Propiciando no estado de Goiás o melhor aproveitamento das jazidas 

minerais, através da geração e difusão de tecnologias, bem como do 

financiamento das atividades de prospecção, pesquisa, lavra, 

beneficiamento e industrialização de bens minerais.” 
 



O DESAFIO: 

 Goiás é o terceiro Estado maior produtor mineral do Brasil, 
atrás apenas do Pará e de Minas Gerais.  

 O setor é o segundo na formação do PIB Goiano, ficando 
abaixo apenas da agropecuária, e também o segundo na 
obtenção de divisas com exportações.  

 Apesar dessa importâcia, no entanto, as taxas de descoberta 
de depósitos minerais, fundamentais para a reposição das 
reservas mineradas e para o crescimento sustentado da 
produção, diminuíram nas últimas décadas. 

 Assim, o planejamento e a execução de um Plano de Atração 
de Investimentos para a Mineração em Goiás é necessário e 
urgente, 

 



Fomento Técnico 

Identificação e mitigação 
de problemas científicos, 

tecnológicos, 
econômicos, ambientais. 
financeiros e gerenciais 

que possam interferir nas 
atividades de mineração. 

Disponibilização 
de informações 

geológicas 
básicas, estudos e 

levantamentos 
relativos aos 

recursos minerais 

 

Assistência 
técnica aos micro, 
pequenos, médios 

e grandes 
mineradoras. 

 



LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO DO ESTADO DE GOIÁS  

Goiás tem grande parte do seu 
território recoberto por levanta-
mento aerogeofísico (magneto e 
gamaespectométrico). 

 Os dados desses levantamento 
foram disponibilizados ao público 
interessado e continuam sendo    
disponibilizados gratuitamente. 

 O processamento feito pelas 
empresas gerou inúmeros alvos 
prospectivos, alguns já 
pesquisados e em operação, no 
entanto, esses dados processados 
são de propriedade intelectual da 
empresa, sem disponibilização. 



INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS AEROGEOFÍSICOS DO 
ESTADO DE GOIÁS E INTEGRAÇÃO COM A GEOLOGIA E GEOQUIMICA 

A partir das informações 
aerogeofísicas disponíveis serão 
integradas as informações 
geocientíficas (geologia, geofísica, 
geoquímica, geologia estrutural, 
etc.) que estão disponíveis junto ao 
Estado de Goiás e na CPRM. 
visando fomentar o investimento no 
setor mineral através da publicação 
de informações relevantes à 
pesquisa mineral. 

Os resultados serão usados para se 
selecionar áreas alvo dentro da 
área trabalhada, para novos 
levantamentos mais detalhados. 



METODOLOGIA 

Levantamento bibliográfico; seleção dos 
arquivos digitais de informações geocientíficas 
disponíveis: geofísica, geologia, geoquímica, 
etc.. 

Unificação dos bancos de dados aerogeofísicos 
dos Blocos 01 a 05; processamento dos dados; 
recorte da folha selecionada na escala 
1:250mil; reprocessamento e geração de 
imagens digitais.  

Integração de todos os dados disponíveis na 
escala 1:250.000; definição das 06 áreas de 
detalhe na escala 1:1000.000. 

Reprocessamento, reinterpretação e 
reintegração de informações geocientíficas na 
escala 1:100.000. 

Confecção do relatório ao final de cada etapa 
de trabalho. 

METODOLOGIA  













 

 

 

Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Mineral CDTM 

 

 





Financiamento 
Para micro, 
pequena e 

média empresas 
do setor mineral 

Financiamento 
para atividade 
de artesanato 

mineral 

Fomento   
Financeiro 



 Fundos 
Constitucional: 

(FCO;/ 

FDCO 

 incentivos e 
benefícios 

fiscais 
FUNPRODUZIR. 

Fomento 
Econômico  
Financeiro 





Ação: Financiamento da Cadeia Produtiva Mineral 

TOTAL : R$ 45.256.487,03   

22,47%  



O FUNMINERAL 

está presente em 

50 municípios. 



1038 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL 

Programa, Ações, Iniciativas e disponibilidade 

orçamentária de 2016 

“Promover o desenvolvimento produtivo e sustentável, além da inovação 

tecnológica na atividade mineral de Goiás, para ampliar a produtividade e a 

competitividade da economia goiana e do IDH das regiões mineradoras.”.  

“Apoio à implementação de polos regionais de mineração e fortalecimento dos 

Arranjos Produtivos Locais, orientação, capacitação e incentivo a micro e 

pequenos empreendedores com foco na sustentabilidade ambiental, o incremento 

das receitas fiscais por meio da agregação de valor a produção e a geração de 

novos empregos”. 

OBJETIVO: 

DIRETRIZ  

ESTRATÉGICA: 



 2196: Apoio à implantação e desenvolvimento de polos regionais de  mineração;  

 Orçamento: R$ 500.000,00 

2197:  Financiamento da cadeia Produtiva Mineral; 

Orçamento: R$ 22.248.000,00 

2198: Fomento ao Setor de Gemas, Joias e artesanato Mineral; 

Orçamento: R$ 300.000,00  

2199:  Gestão de Informações Geológicas; 
Orçamento: R$ 300.000,00 

 
2200: Monitoramento das Atividades do Setor Mineral em Goiás; 

Orçamento: R$ 300.000,00 

2201:Promoção da Inovação Tecnológica na Mineração. 

Orçamento: R$ 2.200.000,00 



Plano de Desenvolvimento Mineral do Estado 
 

 

Os segmentos de mercado-alvo e suas necessidades de tratamento e 
investimento em exploração /produção mineral são considerados 
individualmente estão descritos no quadro abaixo: 

  

1  

MAJORS grandes 
produtores 

Grandes empresas 
de mineração e 
exploração com 
fluxos de caixa 
avantajados e 

grandes orçamentos 
para exploração 

2  

FINANCIADORES 
investidores 

Agências e Bancos 
de investimento , 

corretoras, analistas 
, com um papel 
importante na 
facilitação ou 
projetos de 

financiamento. 

3   

JUNIORS pequenos 
produtores 

Empresas de 
pequeno e médio 

port de 
mineração e, com 

menores 
orçamentos em 

pesquisa e 
exploração 
mineral .  



Plano de Desenvolvimento Mineral do Estado 

Cada segmento de mercado requer uma gama de produtos para 
atender suas necessidades e entregues através dos canais mais 
eficazes: 

1 

BUSINESS 

royalties e taxas 
compatíveis 

arranjos produtivos 

crédito atrativo 

Custos competitivos 

infra-estrutura 

2 

REGULAMENTAÇÃO 

 marco  legal simples 
e estável 

 acesso à terra/ 
zoneamento 

licenciamentos 
menos burocrático 

democracia e 
transparência 

Estabilidade / 
segurança juridica 

3   

CONHECIMENTO 

informações 
geológicas  

suporte tecnológico 

ações extencionistas 

apoio à pesquisa 

qualificação 
profissional 



Plano de Desenvolvimento Mineral do Estado 

As ações do plano de atração de investimentos serão fundamentadas na análise 
integrada dos aspectos geológicos, minerais, tecnológicos, ambientais e 
socioeconômicos e serão implementadas, analisadas e avaliadas em função de 
indicadores de desempenho anualmente pelo Conselho Estadual de Geologia e 
Recursos Minrais COGEMIN, Conselho de Fomento à Mineração COFOM, que 
acompanharão e avaliarão os resultados dos projetos e seus impactos 
socioeconômicos e no mercado.  



Cooperação Técnica entre a Mineração Serra 
Verde e a SED/SM - FUNMINERAL 

Estabelecer o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Mineral - CDTM 
como centro de excelência para o desenvolvimento e operação de um 
Projeto de Terras Raras  de classe mundial com os mais baixos custos, tendo 
como objetivo a produção de elementos individuais de terras raras críticas.  

  

 

26 



 Características do Projeto 

27 

MSV Primeiro a produzir terras raras críticas de baixo custo 
e classe mundial no Brasil  

Início da produção: entre 2019 e 2022 

Extração de 2.500 ate 10.000 mil toneladas por ano 

Investimento: R$ 1, 2 bilhão em 10 anos 

Primeira etapa: produção de  concentrado de terras 
raras críticas 

Segunda etapa: terras raras críticas individuais, com 
99,999% de pureza 



28 
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FIVE STAR DIAMOND / CATALÃO - OUVIDOR 

DIAMANTE  

MINERAÇÃO ORINOCO/ FAINA 

OURO 

MINERAÇÃO SANTO ESPEDITO / BARRO ALTO 

BAUXITA 

AMARILO GOLD / MARA ROSA 

OURO 

MRV MINERAÇÃO / NIQUELÂNDIA 

OURO 

BRASIL MINÉRIOS / SÃO LUIS DOS MONTES BELOS 

VERMICULITA 


