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Mapa da Produção Mineral do Estado de São Paulo 

MPM-ESP Versão 1 

Nesta primeira versão, o MPM-ESP é o resultado do trabalho realizado, a 

partir de novembro de 2012 e durante este ano até 09 de setembro de 2013, data 

em que se comemorou o Dia da Mineração Paulista. O mapa foi elaborado pela 

Seção de Recursos Minerais e Tecnologia Cerâmica do Centro de Tecnologia de 

Obras de Infraestrutura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo – IPT. O patrocinador do trabalho é a Subsecretaria de Mineração da 

Secretaria de Energia do Governo do Estado de São Paulo.   

Constitui um produto visual que apresenta o cenário da situação atual do 

mercado produtor mineral no Estado de São Paulo e reúne informações 

consistentes e atualizadas sobre a distribuição territorial das atividades de 

mineração no estado. Deste modo, constitui um instrumento técnico, entre outros 

que estão sendo implementados, visando conferir maior eficácia e êxito no 

desenvolvimento de políticas públicas do Governo do Estado para o setor mineral 

paulista. Trata-se assim de consolidar uma caracterização atualizada do mercado 

produtor mineral paulista sintetizando-o no formato estruturado do MMP que integra 

informações de diferentes bases de dados advindas de instituições públicas 

estaduais e federais.  

Com caráter prospectivo, o MPM-ESP permite a visualização de onde ocorre 

a produção mineral paulista, apresentando, dentro de uma mesma base 

cartográfica: as regiões administrativas e seus respectivos municípios; as distribuições 

das habilitações incidentes no território paulista para minas em operação das 

substâncias minerais lavradas; uma base geológica simplificada; as localizações das 

principais Unidades de Conservação Ambiental no Estado de São Paulo; a 

infraestrutura primária de transporte rodoviário e dos principais terminais hidroviários; e 

os dados indicativos da evolução recente da arrecadação da Compensação Financeira 

pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) no território paulista. 
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 Regiões administrativas paulistas e municípios. Os municípios paulistas, 

com a finalidade de garantir a governança político-administrativa, encontram-

se agrupados em Regiões Administrativas do Estado de São Paulo.  

 Geologia simplificada. Os principais domínios tectônicos característicos do 

território paulista apresentados no MPM-ESP constituem um modelo simplificado 

com base nos fundamentos estabelecidos em informações sistematizadas no 

ano de 2005 pela empresa estatal federal do Serviço Geológico do Brasil (ou 

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais). 

 Unidades de Conservação (UC) Ambiental do território paulista. As principais 

UC existentes no território paulista estão reproduzidas no MPM-ESP a partir de 

informações relativas ao ano de 2010 obtidas de fontes, em meio digital, 

fornecidas pelo Instituto Florestal da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. As 

UC aqui consideradas incluem as categorias: (1) Estações Ecológicas Estaduais 

ou Federais; (2) Parques Estaduais ou Federais; (3) Áreas de Proteção 

Ambiental e; (4) outras modalidades de UC, incluindo as Reservas Extrativistas 

Estaduais ou Federais, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e os 

Monumentos Naturais.  

 Infraestrutura primária de transporte, hidrografia (redes simplificadas) e 

principais terminais hidroviários do território paulista. A infraestrutura viária 

e a rede hidrográfica constantes do MPM-ESP baseiam-se em fonte obtida do 

projeto GISAT, desenvolvido durante a década de 70. Tendo sido financiado com 

recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, constitui um 

sistema georreferenciado de informações em base cartográfica digital que utiliza 

especificações técnicas e imagens de fotolitos originais fornecidas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os principais terminais hidroviários 

foram obtidos a partir de informações fornecidas pelo Departamento Hidroviário, 

relativas ao ano de 2008. 
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Obtenção, tratamento e estruturação da base de dados sobre a 

mineração paulista  

A prospecção do cenário da situação atual da atividade de mineração no território 

paulista constituiu a base de informações que integram o mercado produtor mineral do 

ESP. A obtenção, dos dados representativos, teve como fonte essencial as informações 

formais do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) sobre as habilitações 

vigentes para operações produtivas, e que se encontram disponibilizados na Internet. 

As fontes de dados são o Cadastro Mineiro (CM), constituído por um sistema que reúne 

informações sobre os processos registrados para mineração, e o SIGMINE, constituído 

por um sistema de informações espacializadas, na forma de arquivos vetoriais 

(shapefiles) georreferenciados, dos processos da mineração. O tratamento e 

estruturação dos dados seguiram os procedimentos na sequência comentados. 

 O passo inicial consistiu da consulta sistemática a ambos os sistemas para 

obtenção dos dados relativos aos processos vigentes que incidem no território 

paulista, cuja fase processual é representativa de uma habilitação para atividade 

de mineração legalmente autorizada pelo DNPM. Assim, foram obtidos todos os 

processos habilitados pelos Regimes Legais vigentes no DNPM para 

empreendimentos minerários: (1) Concessões de Lavra; (2) Licenciamentos; e 

(3) Extrações.  

 As informações individuais destes processos, advindas do CM, foram migradas e 

reunidas em planilha convencional do Excel, que por sua vez é compatível para 

alimentação do software Mapinfo, cujas ferramentas de tratamento dos dados 

obtidos, permitiram a estruturação do MPM. Os dados advindos do sistema 

SIGMINE também foram migrados para o Mapinfo, de maneira a integrá-los aos 

dados do CM, verificando-se a compatibilidade e coerência entre ambos. 

 O Mapinfo fornece o resultado geral sobre o número de habilitações existentes 

no território paulista obtendo-se os números apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Quantidade de habilitações para atividades de mineração, presentes no 
território paulista, obtida a partir dos dados do DNPM (Cadastro Mineiro e 
SIGMINE) com data base de 28/06/2013. 

Regimes de Habilitação  Quantidade Numérica 

Regime de Concessão de Lavra (RCL) 1732 

Regime de Licenciamento (RLi) 852 

Regime de Extração (REx) 19 

Total de Habilitações 2603 

 

Procedimentos para verificação da consistência dos resultados foram conduzidos 

em que alguns processos habilitados foram identificados com estando já inativos, ou 

seja, não correspondem a minas em operação no momento atual. Novos trabalhos 

estão previstos para investigação deste aspecto com previsão de que possam vir a 

alterar a quantidade de habilitações apresentada na Tabela 1, e que contarão com a 

participação de especialistas do próprio DNPM. Tais possíveis alterações virão a 

compor uma segunda versão do MPM que está prevista como parte dos trabalhos 

futuros.  

A composição dos grupamentos minerais  

Os dados oficiais do DNPM apresentam uma variedade significativa na 

denominação das substâncias minerais habilitadas para a atividade da mineração no 

território paulista. A título de exemplo, no caso das habilitações para a modalidade de 

areia ocorrem as denominações: areia; areia de fundição; areia para vidro; areia 

industrial; areia quartzosa; arenito; areia/ bentonita; areia/cascalho; e outras; 

identificando-se pelo menos 43 modalidades denominativas diferenciadas, todas 

indicativas da substância mineral principal areia. Tal situação se reproduz para as 

outras principais substâncias mineradas no estado como a argila, água mineral, basalto, 

bauxita, calcário, granito e outras. Na obtenção de todas as denominações utilizadas 

identificam-se 268 designações diferenciadas sendo: 203 utilizadas para habilitações 

em RCL; 58 em RLi; e 7 em REx. Evidentemente, case fosse adotada cada uma das 
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designações diferenciadas na estruturação do MMP, isto comprometeria sobremaneira 

a visualização e tornaria inviável o discernimento das substâncias mineradas. Optou-se 

então pela consolidação de 13 Grupamentos de Substâncias Minerais (GSM), 

estruturados de forma a reunir as designações afins, facilitando a estruturação do mapa 

e sua visualização efetiva, conforme denominações apresentadas na Tabela 2.  

O principal critério adotado foi de natureza visual para viabilizar o discernimento 

da distribuição das atividades produtivas principais. Assim, veja-se o exemplo: água 

mineral; água mineral alcalina terrosa; água mineral radiativa na fonte; água mineral e 

água potável de mesa; etc.; são denominações utilizadas, etc.; estão reunidas em uma 

modalidade designada por água mineral e associados. Para cada grupamento obtido, 

adotou-se uma sigla indicativa do respectivo grupo, ou seja: am - água mineral; are - 

areia; arg - argila; e assim sucessivamente, indicadas no Tabela 2. 

Tabela 2 - Modalidades dos Grupamentos de Substâncias Minerais (GSM) presentes no 
território paulista. 

Modalidades dos Grupamentos de Substâncias Minerais  - GSM 

(1)   am –  Água  mineral e associados  

(2)  are / casc / saib – Areia; cascalho; saibro; arenito e associados 

(3) arind / arquartz – Areia industrial; areia quartzosa; quartzito  

(4)   arg – Argila e associados; argilito; folhelho; folhelho argiloso 

(5)   apat –  Apatita; fosfato 

(6)   baux -  Bauxita e associados 

(7)   gr / bs / dia / gnai – Granito; basalto; diabásio; gnaisse; charnoquito; migmatito e   
associados 

(8)   calc / dol –   Calcário, dolomito; calcita; mármore e associados 

(9)   cau –    Caulim e associados 

(10) felds / sien – Feldspato; sienito e associados 

(11) metal - Ferro e associados 

(12) fil / xis / talc – Filito; xisto; talco; leucofilito e associados 

(13) turf – Turfa e associados 
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A identificação dos GSM está associada à adoção de uma determinada cor 

representativa, para cada uma das diferentes grupos. Em cada Regime de Habilitação 

das minerações, selecionou-se uma determinada simbologia específica representativa e 

também se associou, ao símbolo selecionado, uma dimensão representativa de 

determinada faixa limítrofe para a quantidade de habilitações incidentes em cada 

município paulista. As dimensões dos símbolos correspondem aos valores: 1 (apenas 

uma habilitação); 2 a 5; 6 a 10; 11 a 20; 21 a 30 e; maior que 30 habilitações. A 

integração destas convenções permite distribuir as atividades de mineração no território 

paulista. A título de exemplo: um município contendo mais que 30 habilitações de areia 

e associados (are) pelo Regime de Concessão de Lavra (RCL), estas habilitações estão 

representadas, dentro do respectivo território municipal, por um círculo (símbolo 

indicativo de RCL) com a maior dimensão (correspondente ao número de habilitações) 

entre aqueles utilizados para esta simbologia, e de cor amarela (adotada para 

representar a modalidade do grupamento are); e assim sucessivamente, de forma a 

abranger todas as combinações advindas da integração entre dados constituintes das 

Tabelas 1 e 2. Esta configuração, assim estruturada, permite boa visualização quanto à 

distribuição geográfica das atividades de mineração representativas do mercado 

produtor paulista. O fato dos dados sobre as habilitações, respectivas a cada município, 

terem sido agrupados em faixas representativas, não permite obter o 

georreferenciamento mais exato das faixas 2 a 5, 6 a 10, etc; apenas nos casos em que 

há uma única habilitação, esta se encontra georreferenciada, conforme informação 

advinda do sistema SIGMINE do DNPM. Nas demais faixas, localiza-se o símbolo com 

dimensão representativa da faixa, inserindo-o no interior do território municipal que 

abriga as respectivas habilitações, tratando-se, portanto, de uma estratégia necessária 

para facilitar a visualização geral do Mapa. 

Outras informações constituintes do MPM-ESP  

A configuração da geologia simplificada está descrita em quadro que compõe o 

MPM-ESP, sendo apresentada com diferenciação por matizes adotadas de colorações 
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que vão do cinza claro ao ocre mais escuro, cujo intuito também é facilitar a 

visualização das atividades de mineração no contexto geológico do território paulista. 

Dados sobre o recolhimento estadual da CFEM, vinculados à atividade de 

mineração no âmbito do território paulista, estão disponibilizados no site oficial do 

DNPM. Uma visão geral da evolução do montante de arrecadação total no estado entre 

2004 e 2012 é apresentada no gráfico inserido no MPM-ESP. 

Uma figura complementar inserida no Mapa delineia as 15 regiões administrativas 

componentes do Estado de São Paulo. 

A identificação das Unidades de Conservação Ambiental está definida pelo uso da 

cor verde, adotando-se diferentes hachuras representativas das principais categorias 

destas unidades presentes no território paulista. 

A consolidação do Mapa da Produção Mineral do Estado de São Paulo  

O resultado dos procedimentos e critérios aqui sucintamente descritos constitui a 

primeira versão do MPM-ESP apresentado na escala 1 : 1.000.000, o que permite boa 

visualização das variáveis integradas, apresenta facilidade de impressão, sendo ainda 

de fácil manuseio. Por tratar-se de um produto resultante de trabalhos em andamento, o 

MPM resultante poderá ser reestruturado no futuro, em algumas de suas 

características, bem como reatualizado, conforme resultados advindos de avaliações 

vindouras concernentes ao mercado produtor mineral paulista. 

 

São Paulo, 31 de julho de 2013. 
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