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Resumo: A criação de um catálogo eletrônico de depósitos de minerais industriais visa desenvolver 
tecnologia na área de mineração utilizando recursos de informática, através da integração de alunos 
dos cursos técnicos de Informática e de Mineração com Ênfase em Rochas Ornamentas da Unidade 
de Cachoeiro de Itapemirim e da coleta de dados sobre tais minerais. O catálogo poderá ser utilizado 
como embasamento para a criação de novas políticas públicas e no desenvolvimento de planos de 
negócios de novas empresas. Com a elaboração do catálogo e apresentação do produto final, seriam 
beneficiados: o Governo do Estado do Espírito Santo (Secretarias de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio e Ciência e Tecnologia), as prefeituras municipais, a Federação das Indústrias do Espírito 
Santo, a instituição de ensino (CEFETES), pequenos e médios empresários do estado e a sociedade 
em geral, através da geração de empregos e aumento de renda. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Os minerais industriais caracterizam-se 
pela utilização em larga escala na indústria de 
base, impactando diretamente na qualidade de 
vida do homem, Donadello (1998).  
 A presença de tais substâncias no 
mercado vem aumentando demasiadamente, 
já que podem ser aplicados na construção 
civil, metalurgia, eletrônica e na produção de 
jóias, Ciminelli (2007). Em geral, minerais 
industriais são capazes de alavancar 
investimentos de pequeno porte, com até 5 
milhões de dólares de faturamento ao ano, 
chegando a ter empreendimentos maiores, 
capazes de chegar até a 20 milhões de 
faturamento anual. 
 O fato de os minerais industriais 
constituírem matéria-prima para diversos 
ramos de atividades (Ciminelli, 2007), atrelado 
à rigidez locacional da produção (a extração 
tem de ocorrer onde o minério ocorre), são 
dois grandes instrumentos de balizamento e 
de sucesso para a implantação de projetos de 
desenvolvimento regional – políticas públicas 
ou simplesmente o surgimento de pequenos 
empreendimentos que alavanquem a geração 
de emprego e renda onde outra atividade 
econômica provavelmente careceria de 
maiores recursos para ser iniciada. 
 Desta forma, prover dados através de um 
meio de fácil acesso (como a internet) e numa 
linguagem que possibilite melhor 

entendimento é de fundamental importância 
para que estes sejam utilizados por entidades 
governamentais na formulação de políticas 
públicas, ou mesmo pela iniciativa privada na 
geração de novos empreendimentos minero-
industriais, com o auxílio da informática 
aplicada o provimento destes dados em meios 
como a internet torna-se possível e viável. 
 Vale a pena ressaltar que atualmente o 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) detêm tais informações, contudo de 
forma não sistematizada e em linguagem 
extremamente técnica legível em sua maior 
parte apenas por geólogos e engenheiros de 
minas. 
 O catálogo beneficiaria o Governo do 
Estado do Espírito Santo (Secretarias de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 
Ciência e Tecnologia), as prefeituras 
municipais, a Federação das Indústrias do 
Espírito Santo, a instituição de ensino 
(CEFETES), pequenos e médios empresários 
do estado e a sociedade em geral, através da 
geração de empregos e aumento de renda.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Ao longo do desenvolvimento do projeto, 
foi observado o aprimoramento do bolsista na 
área de informática, conhecendo melhor a 
arquitetura cliente-servidor que funciona na 
internet, incluindo o acesso a banco de dados. 
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 Foi ainda agregado ao bolsista o 
conhecimento básico em Mineralogia, 
suficiente para o desenvolvimento do 
Catálogo, aplicando recursos como padrões 
de internet e qualidade no desenvolvimento de 
softwares, seguindo a arquitetura cliente-
servidor presente na internet. 
 Com ajuda de alunas do curso Técnico 
em Mineração com Ênfase em Rochas 
Ornamentais, da mesma instituição, foi 
definida a melhor forma de trabalhar os dados 
obtidos na pesquisa, para cadastramento no 
banco de dados ao qual o sistema faz acesso, 
sendo definido, desta maneira, um mapa 
(Figura 1) indicando as ocorrências de 
minerais industriais no estado do Espírito 
Santo.  
 Assim, o produto final (Figura 2) pode ser 
entregue para avaliações do orientador e dos 
colaboradores (Giovany Frossard Teixeira, 
professor do curso Técnico de Informática e 
Rosana Gabriela Tomazine, aluna do curso 
Técnico em Mineração com Ênfase em 
Rochas Ornamentais). 
 

 
 
Figura 1 – Ocorrência dos minerais industriais 
no estado do Espírito Santo 
 
 

 
 

Figura 2 – Visão superficial do produto final 
 
 
CONCLUSÃO 
 

Após onze meses de pesquisa e 
desenvolvimento, percebe-se a necessidade 
por uma base de dados capaz de atender à 
demanda de busca por depósitos de minerais 
industriais no estado do Espírito Santo. Desta 
forma, acredita-se alcançar em breve, os 
maiores objetivos do catálogo, que são: 

• Ser um instrumento atualizado para o 
estabelecimento de políticas públicas 
para alavancar o setor mineral no 
Espírito Santo; 

• Facultar aos investidores do setor 
mineral do Espírito Santo e do Brasil, 
informações estratégicas para 
investimento. 

• Aumentar a produção mineral do 
Espírito Santo. Com a ajuda do 
Catálogo, a falência de empresas de 
extração pode ser reduzida no fator 
que cabe ao planejamento de locais 
de extração, desenvolvendo a 
economia do estado e gerando um 
maior destaque do estado no âmbito 
nacional.   

O uso da internet facilitou a pesquisa e o 
desenvolvimento do catálogo e a possibilidade 
de prover o acesso de todos os cidadãos ao 
catálogo, atendendo às necessidades 
especificadas anteriormente. 
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