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Setor comemora redução
na cobrança de imposto

EVANIA COSTA
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Desoneração fiscal e tri-
butária anima empresários do
setor sucroalcooleiro de Mato
Grosso. Avaliação é do dire-
tor-executivo do Sindicato das
Indústrias Sucroalcooleiras de
Mato Grosso (Sindalcool),
Jorge dos Santos, ao se referir
ao anúncio feito pela presi-
dente Dilma Rousseff sobre o
tema. Para ele, a medida vai
atender uma reivindicação an-
tiga do segmento, que questio-
na as grandes diferenças nos
impostos cobrados entre as
produções de biocombustíveis
e de combustíveis fósseis.

“Preço da gasolina, por
exemplo, é definido politica-
mente e não pela produção”,
afirma Jorge dos Santos, ao
considerar que assim o etanol
passará a ter competitividade.
Logística é mais um problema
a ser superado em Mato Gros-
so, onde a produção de cana-
de-açúcar está estimada em
14,5 mil toneladas, sendo 850
milhões (l) de etanol e 480 mil
(t) de açúcar. “Temos poten-
cial e qualidade, mas estamos
distantes dos consumidores e
dos portos”, diz Santos, ao
lembrar que o setor vai anali-
sar a viabilidade do transporte

via ferrovia quando for con-
cluído o terminal de Rondonó-
polis, além dos aguardados
projetos de alcooldutos. 

Além do transporte, a
mão de obra é um grande desa-
fio para as usinas, conta Ale-
xandre Gonçalves, supervisor
de Engenharia e Desenvolvi-
mento do Setor de Gerencia-
mento de Manutenção Auto-
motivo das Usinas Itamarati,
que na unidade de Nova Olím-
pia (207 km da Capital, deve
moer este ano 5,6 milhões (t).
“Dificuldade de pessoal capa-
citado está tanto na operação
quanto na manutenção dos
equipamentos automatizados
de última geração”.

Assuntos referentes à
produção sucroalcooleira fo-
ram discutidos no 3º Encon-
tro Sucroenergético de Mato
Grosso, que reuniu indús-
trias, fornecedores e profis-
sionais em Cuiabá nesta
quinta-feira (31). 

Valder Souza Junior,
coordenador da unidade de
Desenvolvimento Tecnológico
do Senai, explica que essas
tendência em tecnologia são
acompanhadas de perto pelo
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai) para
antecipar a demanda que sur-
girá de mão de obra.
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Cana-de-açúcar em Mato Grosso está em recuperação
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De acordo com estudo do
Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM) com base
nos projetos de exploração, o po-
tencial de escoamento de miné-
rios pode avançar das atuais
45,460 milhões de toneladas para
1,360 bilhão (t), aumento de
2.891%, no prazo máximo de 30
anos. Mas, para sustentar o cres-
cimento é necessário reforçar os
investimentos. Considerado um
negócio de risco por causa dos re-
cursos aplicados em pesquisa que
nem sempre confirmam a existên-
cia de jazidas, há ainda a falta de
infraestrutura que dificulta a reti-
rada e comercialização dos pro-
dutos de Mato Grosso e as cres-
centes restrições ambientais.

Para resolver o problema do
escoamento dos minérios do terri-
tório estadual, a alternativa mais
viável é ampliar a malha ferroviá-
ria, avalia o superintendente esta-
dual do DNPM, Josy Miranda, in-
terligando à Ferrovia de Integração
Leste Oeste, traçada de Ilhéus (Ba-
hia) à Vilhena (Rondônia) e atra-
vessando Mato Grosso nos municí-
pios de Cocalinho, Água Boa, Lu-
cas do Rio Verde e Campos de Jú-
lio. “Considerando a localização
das jazidas no Estado, a dificulda-
de de transporte dos produtos mi-
nerais seria sanada com a interliga-
ção ferroviária à Ferrovia Leste
Oeste, por cortar o Estado num tre-
cho mais próximo das zonas pro-
dutoras”. Na pesquisa sobre a via-
bilidade de extrair ouro de Mato
Grosso, por exemplo, há cerca de

15 empresas trabalhando, sendo 4
na região da Baixada Cuiabana, 4
na região de Pontes e Lacerda,
duas em Nova Xavantina e 5 na re-
gião norte de Mato Grosso. Ouvi-
dor do DNPM, Paulo Santana, ob-
serva que o Estado tem sido alvo
de descobertas de vários depósitos
minerais, e avalia que sem o cuida-
do com o meio ambiente a condu-
ção de qualquer projeto de extra-
ção se torna inviável. 

Apesar desses entraves, o
potencial geológico, o preço em
alta dos bens minerais, disponibi-
lidade de capital para investimen-
tos de risco e o mapeamento e ae-
rolevantamento realizado no Esta-
do nos últimos anos são elemen-
tos favoráveis ao desenvolvimen-
to do setor mineral, completa Jocy
Miranda. (SB) 

MINÉRIOS EM ALTA 
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Nos próximos 3 anos serão investidos
US$ 796 milhões na exploração de bens mi-
nerais em Mato Grosso, especialmente calcá-
rio, zinco e ouro. Em todo país, serão aplica-
dos US$ 65 bilhões, sendo os maiores valores
investidos no Pará (US$ 24,050 bilhões) e
Minas Gerais (US$ 21,821 bilhões). Com es-
ses recursos, somente na produção mato-
grossense de ouro, está prevista uma expan-
são de 85%, encerrando 2015 com 15 mil qui-
los do metal, se comparado com os 8,092 mil

(kg) extraídos em 2011. 
Informações foram repassadas durante o

Seminário Mineração e Meio Ambiente, que
começou nesta quinta-feira (31) e termina hoje
(1º), no Cenarium Rural, em Cuiabá. Em rela-
ção ao ouro, o crescimento está atrelado à valo-
rização do produto, cotado atualmente na média
de R$ 100 o grama e a US$ 1,650 mil a onça-
troy (unidade de medida equivalente a 31,103
gramas). Quanto aos outros minérios, o aumen-
to na demanda, especialmente pela construção
civil, tem influenciado no fortalecimento da
produção, afirma o superintendente estadual do
Departamento Nacional de Produção Mineral

(DNPM), Jocy Miranda. 
Dados da produção estadual em 2011 con-

firmam isso. A exportação de diamante saltou
120,92% no ano passado em relação a 2010, al-
cançando 25,901 mil quilates, contra 11,724
mil quilates no ano anterior. Na produção de
ouro foi observado um incremento de 27% so-
bre 2010, totalizando 8,092 mil quilos no ano
passado, contra 6,372 mil no penúltimo ano.
Tanto a produção de diamante quanto de ouro
foi influenciada pela cotação do dólar.

“A produção de diamante vinha enfren-
tando uma crise desde 2008 e, no ano passado,
voltou a subir, tanto pela escassez do produto

quanto pelo preço em alta no mer-
cado. Em Mato Grosso, a extra-
ção está concentrada em Juína,
mas há projetos de exploração em
Paranatinga, Chapada dos Guima-
rães, Poxoréo e Alto Paraguai.
“Mas é um diamante de menor
qualidade, utilizado na confecção
de joias mais baratas e por isso
muito comprado pela Índia e ou-
tros países da Ásia”. 

Além desses bens minerais,
foi produzido a mais água mineral,
num aumento de 11,03% no ano
passado sobre 2010, totalizando
203,275 milhões de litros, contra
183,070 milhões de litros no pe-
núltimo ano. Produção de argila
subiu 15,47% no mesmo período,
saltando de 231,4 mil toneladas
para 267,200 mil (t) em 2011 e o
volume lavrado de areia cresceu
14,67%, encerrando 2011 em
5,195 milhões (t), ante 4,530 mi-
lhões (t) em 2010.

Na produção de calcário, o al-
ta foi de 11,65% pela mesma base
de comparação, subindo de 1,746
milhões (t) para 1,950 milhões (t)
de um ano para outro. Em relação à
produção de calcário, a valorização
das commodities agrícolas e o au-
mento da produção favoreceu a
correção dos solos, influenciando
no aumento da demanda e da pro-
dução. Para 2012, a projeção do
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) é que haja
um incremento de 10% na extração
estadual, alcançando 4,4 milhões
(t) do produto. 

Valorização das commodities agrícolas no mercado favorece indústrias produtoras de calcário

Uma das alternativas é o uso do transporte ferroviário para transportar a produção mineral do Estado
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Escoamento pode ser ampliado

MT receberá investimentos
de US$ 796 milhões até 2015

CANA-DE-AÇÚCAR

Minerais
pesquisados

Ouro, diamante, níquel, 
cobre, chumbo, zinco, 
estanho, calcários, 
granitos, minério de 
manganês, minério de 
ferro, fosfato e cristais 
de quartzo


