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MESORREGIÃO DO NORTE DE MINAS

Número de municípios: 89

Área: 128.454,108 Km²

População:  1.613.346 hab. (IBGE 2010)

Densidade: 14,28 hab./km²

IDH Médio: 0,691 (/2000)

PIB: R$ 11.196.990.000,00 (IBGE/2010)

PIB per capita: R$ 6.940,22 (Compilação SMDETT)

Cidade para se investir

Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que 
congrega diversos municípios de uma área geográfica com 
similaridades econômicas e sociais. Foi criada pelo IBGE e é 
utilizada para fins estatísticos e não constitui, portanto, uma 
entidade política ou administrativa. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o

O Estado de Minas Gerais é dividido em doze 

mesorregiões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O grupo das doze mesorregiões é 

composto por: Norte de Minas, Jequitinhonha, Noroeste 

de Minas, Vale do Mucuri, Central Mineira, Metropolitana 

de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul 

e Sudoeste de Minas, Campos das Vertentes, Zona da 

Mata e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.



O município de exerce  notória influência sobre as demais cidades da região, em virtude do importante papel 

que desempenha como centro urbano, produtor distribuidor e de prestação de serviços nas mais diversas áreas, com destaque para 

saúde e educação. Nessas condições, atrai para a sede do município a população de grande área geográfica de todo o norte do 

Estado de Minas e do sul da Bahia. Possui parque industrial com empresas de grande porte como Nestlé, Novo Nordisk, Petrobras 

Biocombustíveis, Grupo Coteminas, Lafarge e outras. No setor comercial, diversas empresas aqui se encontram instaladas, 

citando-se dentre elas: Montes Claros Shopping Center – com 100 unidades comerciais; e grandes redes dos ramos de 

supermercados e lojas de departamento.

A condição de pólo centralizador da região tem estimulado o constante surgimento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços na cidade. Muitos desses empreendimentos, por época dos estudos que norteiam sua localização, requerem informações 

básicas a respeito de vários aspectos locacionais, de forma a dar consistência à tomada de decisão pela implantação de novos 

negócios no município.

Com 361.915 habitantes (IBGE, 2010), o município de Montes Claros está localizado na Região do Alto Médio São Francisco, ao 
2 2Norte do Estado de Minas Gerais, possuindo área total de 3.568 km , dos quais a sede ocupa 97 km .

Montes Claros 

MICRORREGIÃO DE MONTES CLAROS 

Número de municípios: 22

Área: 22.248,177 Km²

População: 601.867 hab. (IBGE 2010)

Densidade média: 18,31hab./km² (IBGE/2010)

PIB: R$ 4.663.785.000,00 (IBGE/2010)

PIB per capita: R$ 7.748,86 (Compilação SMDETT))
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 

Área: 3.568,938 Km²

População: 361.915 hab. (IBGE/2010)

Densidade: 101,41 hab./km² (IBGE/2010)

IDH Médio: 0,783 (/2000)

PIB: R$ 3.462.739 mil (IBGE/2010)

PIB per capita: R$ 9.665,14 (IBGE/2010)

 



Localização geográfica:

Latitude (Sul): 16º 43' 41''

Longitude (Oeste): 43º 51' 54''

Área: 3.568,935 Km2

Altitude: 638 m

Clima predominante: Tropical e o Tropical Semi-Árido que, de acordo com a classificação de Koppen, é definido como o Aw, 

característico pela existência de uma estação seca, bem acentuada no inverno e um verão chuvoso.

0Temperatura média anual: 24,2 C

Geologia: No contexto da geologia, o município de Montes Claros encontra-se inserido na Bacia do São Francisco, que 

corresponde à porção Sul do Cráton São Francisco, coberta por sedimentos de idades proterozóicas a fanerozóicas.

Relevo: Caracterizado pela presença de planícies deposicionais e superfícies planas. Em meio a essas superfícies 

rebaixadas, verificam-se morros e serras resultantes da erosão diferencial realizada principalmente sobre as rochas do 

Grupo Bambuí.

Solos predominantes: Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Escuro, Areias Quartzosas, Cambissolo e Litossolo.

Cobertura vegetal: o município se destaca por localizar-se na área de transição entre o Cerrado e a Caatinga. Entre essas 

fitofisionomias destacam-se o Cerrado típico e a Floresta Estacionária Decídua ou Mata Seca.

ASPECTOS FÍSICOS
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TIPO DE TRANSPORTE MEIOS CONEXÕES

BR-365, ligando Montes Claros ao 
Triângulo Mineiro, totalmente  asfaltada.

Pirapora, Várzea da Palma, Patos de 
Minas, Uberlândia, Brasília (DF), além dos 
Estados de São Paulo, Goiás, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul.

BR-135, com tráfego superior a 6 mil 
veículos/dia, foi projetada para ligar o Rio 
de Janeiro a São Luis do Maranhão. Tem o 
trecho que passa por Montes Claros e 
Norte de Minas praticamente todo 
asfaltado com interligação com a BR-040.

Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Estados do Sul do Brasil e Estados do 
Norte/Nordeste.

BR-251, projetada para ligar o Centro-
Oeste do Brasil com o litoral da Bahia. 
Trecho da BR-116 até Montes Claros  
totalmente asfaltado.

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Estados do Nordeste e do Sul do Brasil.

BR-122, ligando Montes Claros ao 
extremo Norte de Minas e ao Sul da Bahia.

Capitão Enéas, Janaúba, Porteirinha, Mato 
Verde, Monte Azul e Espinosa.

Estrada de ferro para transporte de 
carga, operacionalizada pela Ferrovia 
Centro Atlântica.

Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Sul do 
Brasil; Salvador e Estados do Nordeste.

Dois vôos diários diretos para Belo 
Horizonte, com conexões para todo o 
restante do país.

Um vôo diário direto para Salvador e 
Seis vôos diários diretos para Belo 
Horizonte, com conexões para todo o 
restante do país.

Rodoviário

Ferroviário

Aéreo

Fonte: Pesquisa da SMDTT (2011)

Aerovias operacionalizadas pela Gol 
Linhas Aéreas, para transporte de carga 
e passageiros.

Aerovias operacionalizadas pela Trip 
Linhas Aéreas, para transporte de carga 
e passageiro.



DISTÂNCIA DE MONTES CLAROS ÀS PRINCIPAIS CAPITAIS BRASILEIRAS
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Capitais brasileiras e cidades pólos do Norte de Minas Distâncias 

Belo Horizonte 418 km 

Brasília-DF 694 km 

Rio de Janeiro 850 km 

São Paulo 1.002 km 

Salvador 1.122 km 

Vitória 943 km 

FONTE: DER-MG-2005 

Fonte: IBGE



Montes Claros é servida por telefonia fixa e móvel, com atuação 

de diversas empresas concessionárias desse serviço, 

destacando-se a Oi Fixo, Vivo, Tim, Claro, Oi e Embratel.

Dispõe de várias emissoras de rádio AM e FM.

Por meios de comunicação, Montes Claros dispõe, ainda, de

dois canais geradores de TV aberta, a Inter TV Grande Minas,

afiliada da Rede Globo e a TV Gerais, afiliada da Rede Cultura,

além do canal “20”, TV fechado, dispõe ainda de canais

repetidores SBT, Record e BAND.

Quanto à imprensa escrita, existem três jornais com sede na 

cidade (Jornal de Notícias, Gazeta do Norte de Minas e O Norte), 

além de sucursais do Jornal Hoje em Dia e Estado de Minas. Há, 

também, a Revista Tempo, de circulação mensal.

Existem também no município provedores de internet banda 
larga, dentre os quais se destacam: Mastercabo, Oi Velox, 
Provenorte, Connect e Embratel.

COMUNICAÇÃO
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Usina Rio Localização Capacidade (kWh)

Irapé Jequitinhonha Grão Mogol 360.000

Pandeiros Pandeiros Januária 4.200

Santa Maria Ticororó Grão Mogol 1.000

Três Marias São Francisco Três Marias 396.000

Capacidade Instalada de Energia

Fonte: CEMIG
O grupo de consumidores residenciais representa 84,5% do total. 
Ficando os 15,5% restantes para consumidores industriais, comerciais, rurais, dentre outros. 

A CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) é responsável 

pelo fornecimento de energia elétrica em Montes Claros, para uso 

industrial, comercial ou residencial. Essa companhia dispõe de 55 

usinas, cuja capacidade instalada alcança a marca de 6.132 MW. 

O Quadro 4 a seguir indica a capacidade instalada de energia 

elétrica para atender ao município de Montes Claros:

ENERGIA ELÉTRICA
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Montes Claros dispõe da prestação de serviços da COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) para o abastecimento de água e 

para o esgotamento sanitário do município,incluindo o Distrito de Nova Esperança, que corresponde a um atendimento de 99% da 

população total. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008, realizada pelo IBGE, existiam no município naquele ano, 

3 121.805 ligações/economias, com demanda média diária de 60 mil m água. Nesse caso, entende-se por economias as ligações coletivas de 

água, como acontece em prédios de apartamentos. 

O município conta com uma moderna Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, inaugurada em Fevereiro de 2010, que opera no tratamento 

de mais de 400 litros/segundo. Ainda de acordo com o IBGE, em Abril de 2007, 79.036 ligações de esgoto, correspondendo ao atendimento 

de 96% da população total. Esse número foi aumentado para 83.401 em Março de 2009. Para esse serviço, não existem as economias, 

razão pela qual os quantitativos de ligações de água não guardam proporção com as ligações de esgoto. A limpeza urbana e a coleta de lixo 

são de responsabilidade da Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização – ESURB, que comporta uma estrutura para tratamento e 

reciclagem de 270 toneladas de lixo diariamente.

 

SANEAMENTO BÁSICOSANEAMENTO BÁSICO
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SAÚDE
Montes Claros é referência regional na prestação de serviços 
de saúde. A despeito de todas as cidades que formam o pólo 
norte-mineiro possuírem serviços de saúde, a grande maioria 
se serve  do atendimento médico-hospitalar de Montes Claros 
para tratamento que requer  especialização não disponível em 
seus municípios, todos dispondo de veículos  especialmente 
equipados  para o transporte de pacientes. 

De uma maneira geral a área de saúde do Município vem 
prestando relevantes serviços à população, dispondo de 
tecnologia de ponta e profissionais  experientes para os 
serviços das mais variadas especialidades. Acha-se à 
disposição da sociedade serviços de mamografia; 
hemodinâmica; RX (móvel e fixo); aceleradores lineares e 
tomógrafos; serviços de laboratório e análises clínicas; 
serviços de eletroencefalografia; serviços  de ultra-sonografia; 
serviços de endoscopia; ecocardiologia; audiometria; 
ressonância magnética; mastologia e inúmeras outras  
especialidades. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HU/UNIMONTES 
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A cidade conta com profissionais capacitados e equipamentos de última geração em hospitais modernos, tanto públicos 
quanto privados. A rede de saúde é composta, segundo dados do IBGE (2010) por 224 estabelecimentos de saúde, 
sendo 83 públicos e 141 privados, incluindo centros de saúde, policlínicas, consultórios de clínica médica, laboratórios e 
empreendimentos afins,  instalados na zona urbana e prestando serviços médicos e odontológicos os mais variados. A 
zona rural de Montes Claros (distritos) é atendida por meio de 8 postos de saúde instalados. 

Segundo informações da Prefeitura de Montes Claros (2010), a capacidade de atendimento dos centros de saúde é de 
aproximadamente 45 mil pessoas/mês. No que diz respeito aos serviços odontológicos, são realizados, em média, 40 mil 
procedimentos todos os meses. 

Ainda de acordo com a mesma fonte de informação, a oferta de leitos hospitalares do município ultrapassa atualmente a 
1.000 unidades, distribuídos pelos Hospitais Irmandade Nossa Senhora das Mercês – Santa Casa -, Fundação 
Hospitalar de Montes Claros Aroldo Tourinho, Hospital Universitário Clemente Faria,Prontocor, Hospital da Fundação 
Dílson  Godinho, Hospital Prontomente e Pré-Hospital Alpheu de Quadros. O Município disponibiliza, ainda, 15 Centros 
de Saúde e cerca de 62 Unidades do Programa Saúde da Família. 

SAÚDE

Gráfico saúde – ibge - fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=314330#topo 13
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SAÚDE
A área de saúde do Município de Montes Claros conta 
também com os atendimentos prestados por clínicas e 
laboratórios que são referência nas mais diversas áreas 
médicas como: pediatria, gastroenterologia, 
reumatologia e doenças da coluna, ginecologia e 
obstetrícia, fisioterapia,  e cardiologia. 

O município de Montes Claros conta também com o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
que atende pelo Fone 192 e acolhe pedidos de ajuda 
médica a cidadãos  acometidos por agravos agudos à 
saúde, de natureza clínica, psiquiátrica, cirúrgica, 
traumática obstétrica e ginecológica.  Este serviço de 
saúde é desenvolvido pela Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais, em parceria com o Ministério 
da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde.  No caso 
do Município de Montes Claros em particular, este 
serviço tem sido de extrema utilidade, levando o 
socorro médico a tempo e à hora em todos os 
quadrantes do Município. Para se ter uma idéia da 
importância deste serviço, em 2008 foram registrados 
23.299 atendimentos. 
A prefeitura da cidade mantém um centro de vigilância 
sanitária e controle de zoonoses.
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EDUCAÇÃO
A cidade de Montes Claros, em virtude da influência que exerce

 sobre as demais cidades da região Norte de Minas e do 

Sul da Bahia, é referência na prestação de serviços educacionais.

Dados do IBGE (2010) revelam que na cidade funcionam 

126 instituições de ensino no nível pré-escolar, 

169 no nível fundamental e 47 no nível médio. 

Conforme demonstrado a seguir, no ano de 

2010, aproximadamente 75,3 mil matrículas 

foram feitas nessas instituições.

Alunos matriculados e número de escolas 

na cidade de Montes Claros para o 

ensino pré-escolar, fundamental 

e médio - 2010
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EDUCAÇÃO

No ensino profissionalizante, Montes Claros é atendida pelas entidades a saber: 

FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, por meio da atuação do

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial); SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 

SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; SEST – Serviço Social do Transporte; 

e SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 

Fonte: IBGE

Especificação
Nível de Ensino

Pré-escolar Fundamental Médio

Escola pública municipal 260 19.216 136

Escola pública Estadual – 28.308 14.262

Escola pública federal – – –

Escola privada 198 9.268 3.629

Totais 458 56.792 18.057
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EDUCAÇÃO

Estima-se que a população universitária de 
Montes Claros ultrapasse a marca dos 35 mil 
alunos, oriundos não apenas desta cidade, 
mas de outras do Norte de Minas e do Sul da 
Bahia.

O ensino superior público de Montes Claros é 
composto por duas instituições, sendo uma 
estadual e outra federal. A Universidade 
Estadual (UNIMONTES), com mais de 10 mil 
alunos, oferece atualmente 57 cursos de 
graduação nas diversas áreas do 
conhecimento, inclusive na modalidade 
Educação à Distância. 

Oferece, ainda, inúmeros outros cursos em 
nível especialização, mestrado e doutorado 
interinstitucional. Por sua vez, a Universidade 
Federal de Minas Gerais, com corpo discente 
em torno de 400 alunos, oferece 6 cursos de 
graduação, 1 de especialização e 1 de 
mestrado, todos eles, exceto o de 
Administração, voltados para as Ciências 
Agrárias. 

Outras duas dezenas de faculdades privadas 
atuam na cidade, dentre elas destacam-se: 
Faculdade Santo Agostinho, Funorte, 
Faculdades Ibituruna, Facit e Faculdades 
Pitágoras. Além de cursos de graduação, 
esses centros educacionais oferecem também 
cursos de pós-graduação em nível de 
especialização. 
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SEGURANÇA PÚBLICA
Além de Uberlândia, Uberaba, governador Valadares e Juiz de Fora, 

Montes Claros sedia uma das cinco Regiões Integradas de 

Segurança Pública (RISP) implantadas em Minas Gerais. Atualmente 

dispõe dos seguintes órgãos:

ORGANIZAÇÃO/ENTIDADE UNIDADE PRESTADORA DE SEGURANÇA

Polícia Militar 

de Minas Gerais

a. 11 Região de Polícia Militar - regional de policiamento, responsável pelos 
Batalhões e Companhias de Policiamento existentes na região Norte de Minas

0. 10 Batalhão de Polícia Militar - à 11ª. Região de Polícia Militar e atualmente 
com efetivo que supera a mil policiais.

0. 50 Batalhão de Polícia Militar - à 11ª. Região de Polícia Militar

3ª Companhia de Polícia Rodoviária - instalada em Montes Claros em 02 de 
janeiro de 1990.

3ª Companhia de Polícia Florestal - Instalada em 02 de janeiro de 1990, 
articulada ao 3º Comando Regional de Policiamento.

Corpo de Bombeiros – instalado na cidade em 02 de julho de 1967.

Polícia Civil
11º Departamento de Policia Civil de Minas Gerais - instalado em Montes 
Claros, subordinado a Superintendência de Investigação e Policia Judiciaria. 

8ª Delegacia Regional de Segurança Pública - A 8ª DRSP, instalada em 
Montes Claros, tem sob a sua jurisdição, delegacias subordinadas: Vigilância 
geral, crimes contra a pessoa, crimes contra a mulher, trânsito, crimes contra 
o patrimônio, etc.

Exército Brasileiro
55º Batalhão de Infantaria Dionísio Cerqueira – Instalado em Montes Claros 
desde de 1975.

Polícia Federal
Delegacia da Polícia Federal - instalada na cidade em 23/08/2000. Sua área de 
atuação é composta por, aproximadamente, 130 municípios, desde Buenópolis 
até Montalvânia, além de parte do Vale do Jequitinhonha

Secretaria Municipal de 

Segurança Pública

Guarda Municipal – com, aproximadamente, uma centena de guardas 
municipais concursados. Desarmados de armais letais, eles atuam na vigilância 
de prédios e logradouros públicos, bem como na orientação ao trânsito de 
veículos e pedestres. Em parceria com a Polícia Militar, são responsáveis pelo 
Sistema de Vigilância Olho Vivo, com câmeras espalhadas em locais 
estratégicos da cidade.

Fonte: Pesquisa da SMDETT/2011.18
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Setor Quantidade

Indústria de transformação 908

Prestação de serviços 4.936

Agribusiness 803

Comércio 6.141

Total 12.788

De acordo com o Cadastro Geral de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, 

em setembro de 2011 a cidade de Montes Claros possuía 12.788 empresas formais.

Empresas formais instaladas em Montes Montes Claros em Setembro de 2011, 

por setor de atividade

Competitividade Municipal

O crescimento e o desenvolvimento de Montes Claros são percebidos por investidores de todo o país. Sua competitividade e sua 
atratividade são devidas a diversos fatores, como: potencial de consumo, características da população, infra-estrutura de transporte 
rodoviário, parque industrial instalado, infra-estrutura na saúde e na educação, além de contar com 

instituições de fomento ao desenvolvimento. 
A cidade de Montes Claros possui expressivo potencial de consumo e produção. Nesse sentido, no ano de 2008, o Atlas do Mercado 
Brasileiro, apontou Montes Claros como o município mais dinâmico do Estado de Minas Gerais e o 27º do Brasil.

A Revista Veja, edição de 02/11/2011, divulgou que a cidade de Montes Claros é referência para mais de oitenta municípios ao seu 
redor, incluindo alguns do sul da Bahia, notadamente nas áreas de educação, saúde e comércio.

POTENCIALIDADE REGIONAL

Fontes: MTE/CAGED 19
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PARQUE INDUSTRIAL, 
COMÉRCIO E BANCOS
PARQUE INDUSTRIAL, 
COMÉRCIO E BANCOS
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Com área total de 5,2 milhões de metros quadrados, equivalente a 520 hectares, o Distrito Industrial de Montes Claros encontra-se com sua 

capacidade espacial esgotada, levando a administração municipal a se mobilizar para a implantação do segundo distrito, com localização 

prevista às margens da BR-135, distante 19 km do centro urbano da cidade, na direção de Mirabela, São Francisco e Januária. No atual 

distrito encontram-se instaladas diversos empreendimentos de médio e grande portes, destacando-se as empresas Vallée Nordeste, Novo 

Nordisk, Lafarge e Coteminas.

Principais Empreendimentos Comerciais 

De acordo com publicação da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros (ACI), em parceria com a Universidade 

Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), do catálogo “Montes Claros: Potencialidades”, que reforça a atuação dinâmica do comércio 

do município de Montes Claros, hoje formado por quase 7.000 empreendimentos, destaca como mais atuantes:

- Montes Claros Shopping Center – com 100 unidades comerciais; 
- Shopping Popular, com 267 lojas;
- Shopping Ibituruna;
- Grupo Minas Brasil, rede de drogarias;
- Rede Real de farmácias;
- Palimontes, rede de lojas de Papelaria e de material para escritório;
- Grupo Bretas, rede de supermercados;
- Villefort Atacadista;
- Makro Superatacado;
- Maxxi Supermercado (Rede Wall mart)
- Casas Bahia;
- Ricardo Eletro;
- Magazine Luiza;
- Eletrosom;
- Eletrozema;
- C&A;
- Lojas Americanas;
- Lojas Riachuelo e outras.



Com destaque para a pecuária e fruticultura, não apenas pela tradição histórica do município, mas também pela 
proximidade e dinâmica dos projetos irrigados de Jaíba, Nova Porteirinha e Pirapora.

O Projeto Jaíba tem fundamental apelo para o pretenso projeto de instalação de uma Zona de Processamento de 
Exportação – ZPE em Montes Claros, principalmente pelas perspectivas de industrialização de frutas e 
derivados para a exportação. Trata-se o Jaíba de um perímetro de irrigação oriundo da parceria entre o Governo 
Federal e o Governo do Estado de Minas Gerais. No projeto, os dois níveis do governo são representados pela 
CODEVASF e pela RURALMINAS, respectivamente.

A agricultura irrigada, única atividade capaz de levar o desenvolvimento a vasta área no extremo Norte de Minas, 
faz do Projeto Jaíba um dos mais importantes empreendimentos agrícolas do Brasil e uma nova fronteira do 
agronegócio. A área de irrigação fica entre o rio São Francisco, onde ocorreu o desvio para abastecer os canais, 
e o rio Verde Grande. Quando totalmente consolidado, o projeto poderá produzir até 1 milhão e 700 mil toneladas 
anuais de frutas, hortaliças e grãos, gerando cerca de 146 mil empregos diretos e indiretos. O potencial de 
arrecadação de impostos é próximo de U$ 1 milhão, e Jaíba já ocupa posição de destaque entre municípios 
mineiros na produção de banana e cebola. 

Montes Claros e região possuem o maior rebanho bovino de Minas Gerais. A expectativa é de investir ainda mais 
na qualidade desses animais, visando à exportação, de forma que os mesmos atendam às exigências impostas 
pelo mercado externo.

Agronegócio:
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A região norte de Minas Gerais vive a expectativa de redenção econômica com a exploração 

de seu subsolo. Área historicamente apoiada em atividades como a agropecuária e a 

produção do carvão vegetal, o norte mineiro abriga reservas gigantescas de gás natural e 

minério de ferro.

Os estudos de viabilidade econômica ainda estão sendo preparados, mas as jazidas, 

estimadas em pelo menos 20 bilhões de toneladas de minério - de baixo teor de ferro -, 

localizadas na região de Salinas e municípios na divisa do Estado com a Bahia, já estão 

atraindo a atenção de investidores estrangeiros. 

Há a expectativa para a exploração de gás natural na Bacia do São Francisco, que 

corresponde a uma área de 350 mil quilômetros quadrados no norte de Minas, Bahia e 

Goiás. As reservas já foram estimadas em 1 trilhão de metros cúbicos. Em cidades como 

Pirapora e Buritizeiro, moradores convivem há décadas com vazamentos naturais de gás na 

superfície. 

De olho nesse potencial, o governo mineiro promete criar a infraestrutura e os projetos de 

planejamento logístico para a constituição de uma nova província mineral, a exemplo do 

chamado Quadrilátero Ferrífero, na região central. 

Atualmente, dois grandes grupos de empresas detentoras de direito minerário no norte de 

Minas estão preparando estudos para o início da operação, em 2012. 

No fim do ano de 2010, a Votorantim Novos Negócios, do Grupo Votorantim, acertou a 

venda, por US$ 430 milhões, de seu projeto de minério de ferro na região para a chinesa 

Honbridge Holdings. O interesse chinês na região tem a ver com a busca de novas reservas 

minerais para reduzir a dependência do país de produtos fornecidos pelos grandes 

conglomerados, como a Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. As duas gigantes também 

são detentoras de áreas na região, mas ainda não desenvolveram projetos de exploração. 

O consórcio Novo Horizonte, formado pela empresas MTransminas, Mineração Minas Bahia 

(Miba) e Gema Verde, recebeu sondagens recentes de grupos do Canadá, da Austrália, dos 

EUA e da China. 

Estima-se que o início da operação demande aportes da ordem de US$ 2,5 bilhões, 

incluindo a construção de um ramal ferroviário ligando o norte mineiro à Estrada de Ferro 

334, além de um porto no sul da Bahia. 

Dada a sua localização e sua condição de pólo regional de desenvolvimento econômico e 

social, Montes Claros deverá ter notória influência sobre os sistemas logísticos dos projetos 

previstos e deles receberá impactos econômicos positivos, seja no fornecimento de mão-de-

obra qualificada ou na oferta de tecnologias e serviços complementares de toda ordem que a 

esses projetos se fazem necessários.

Minério de ferroMinério de ferro
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Incentivos Municipais: O município coloca a disposição das empresas que queiram se 
instalar em Montes  Claros, incentivos fiscais através de cessão e doação de terrenos. 

Natureza Percentual Período (anos)

a) isenção IPTU Até 100%  (*1) Até 10 anos (*1)

b) isenção ISSQN Até 100%  (*1) Até 10 anos (*1) 

c) Cessão  e doação de Terrenos Até 100%  (*1) Até 10 anos 
(*2) Renováveis

(*1) Percentual a ser concedido de acordo com o enquadramento dos requisitos da 
lesgislação Municipal. Lei 2300/1995, Decreto 2286/2006 e LC 004/2005 e alterações.
(*2) Quando se tratar de cessão de terrenos, após 10 anos podera ser renovalvel por 
igual periodo. 

Incentivos Estaduais: O Estado de Minas, com objetivo de resolver o Minas Gerais, 
criou o Programa de apoio a implantação e empresas na região, os incentivos são de 
acordo com a atividade da empresa e a geração de emprego, mais informações consultar 
o INDI- Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. Site:  

Incentivos Federais: O Norte do Estado de Minas Gerais está incluído da Área do 
Polígono das Secas, em razão de suas caractericas participa dos incentivos financeiros e 
fiscais da   Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, previstos em 
legislação  federal  para  a área do Nordeste, cuja finalidade é promover o 
desenvolvimento includente e sustentável do Nordeste Brasileiro e a integração 
competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional.

www.indi.mg.gov.br
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- Redução de 75% do IRPJ  para novos empreendimentos  (Implantação,    
Modernização, Ampliação e Diversificação);

- Redução de 12,5% para empreendimentos existentes; 

-  Reinvestimento de 30% do IRPJ para empreendimentos já instalados no Nordeste; 

-  Isenção do Adcional de Frete para Renovação da Marinha Mercant  (AFRMM) 
de 25% sobre os equipamentos e insumos importados para os 
empreendimentos do Nordeste.

- Depreciação acelerada e desconto da contribuição para o PIS/PASEP e 
COFINS.

IRPJ

PIS/PASEP E COFINS
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LOCALIZAÇÃO SETORES     DA    ECONOMIA

INFRAESTRUTURA SERVIÇO 
PÚBLICO

ESTRUTURADOR OUTROS 
SETORES

Áreas
 prioritárias

60% 60% 55% 50%

Demais áreas 50,00% 50,00% 45,00% 40,00%

Prazos Até 20 anos Até 12 anos Até 12 anos Até 12 anos

Riscos O Fundo assumirá o risco equivalente a 90% do valor de sua participação e o agente operador, a 10% das operações.

LIMITES DE PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS DO FNDE

Assegurar recursos contribuindo para o 
desenvolvimento economico e social do Nordeste, 
através de financiamentos em empreendimentos 
produtivos. São duas modalidades de 
financiamentos: Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste – FDNE/SUDENE e o Fundo de 
Financiamentos do Nordeste - FNE.

FDNE
Disponibilizar recursos para a realização de 
investimentos na área de atuação da SUDENE, 
em infraestrutura e serviços públicos  e em 
empreendimentos  produtivos com grande 
capacidade germinativa de novos negócios e 
novas atividades produtivas. Destina a 
empreendimentos constituídos na forma de 
sociedades  anônimas, com investimentos minimo 
de 50 milhões de reais ou receitas operacionais 
bruta superior a 35 milhões de reais,  que venham 
a  ser implantadas, ampliadas, modernizadas ou 
diversificadas.

(*) 1- PARTICIPAÇÃO  DE  RECURSOS  Até 60%  do investimento total, limitado a 80% do investimento fixo. 

(*) 2-  Após a implanção mais 3% de juros Efetivos
(*) 3- Limite de 50% para projetos de infraestrutura e 15% para empreendimentos dos demais setores 

F N E  
Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, através de instituição financeira federal de caráter regional, 
mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com os respectivos planos regionais 
de desenvolvimento, destinadas a produtores rurais, firmas individuais, pessoas jurídicas, associações e cooperativas de produção 
que desenvolvam atividades nos setores agropecuários, mineral, industrial, agroindustrial, turístico, de infraestrutura, comercial e de 
serviços, com limites orientados  pela natureza da linha de crédito, do tomador, do porte e programas de financiamento

RECURSOS 
PRÓPRIOS

20% (*)1 
MÍNIMO

50% (*)1 
MÍNIMO

Encargos 
Financeiros

Variação 
TJPL + 

delcredere 
de 0,60% ao 

ano (*)2

Até o limite de 
50% do 

montante 
subscrito e 

integralizado 
(*)3

Conversibilidade 
em ações

MONONMOOMNOMNO
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TABELA DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES 
INDUSTRIAIS, AGROINDUSTRIAIS, DE INFRA-ESTRUTURA, DE TURISMO, 

COMERCIAIS E DE SERVIÇOS.

Parte do Tomador Encargos Financeiros Anuais  (em % )

Porte pelo 
faturamento 

Anual
 Integrais

Com Bônus de Adimplência   
(*)1

Semi-Àrido
Nordestino  

(25%)

Demais
Regiões  
(15%)

Microempresa 7,25 5,44 6,16 Até 240 mil

Empresa de 
Pequeno Porte 8,25 6,19 7,01

De 240 até 2,4 
milhões

Empresa de 
Médio Porte 10 7,5 8,5

De 2,4 até 35 
milhões

Empresa de 
Grande Porte 11,5 8,63 9,78

Acima de 35 
milhões

Prazos Variável com limite máximo de até  16 (dezesseis) anos para o setor 
agroindustrial, quando se tratar de projeto agroindustrial  e florestal, vinculado 
à agricultura familiar. Até 20 (vinte) anos quando se tratar de projetos de infra-
estrutura e até 12 (doze) anos para os demais empreendimentos

Garantia As operações realizadas pelo FNE terão garantia real, admitidas também 
garantias flutuantes e diferenciadas, prestadas cumulativamente ou não. Ao 
final do período de implantação do projeto, as garantias constituídas deverão 
representar, no mínimo, 125% do valor liberado.

Encargos financeiros vigentes a partir de 01-01-2007 (Decreto nº 5.951 de 31-10-2006)
(*)1 Os bônus de adimplência são concedidos sobre os encargos financeiros, desde que a parcela da dívida 
seja paga até a data do respectivo vencimento.
(*)2 Até 30%, conforme explicitado nas tabelas de Limites de Financiamento e Prazos;

Recursos 
Próprios (*)2

Até 30%

Até 30%

Até 30%

Até 30%
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CIDADE PARA SE INVESTIR

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, TURISMO E TECNOLOGIA

Av. Cula Mangabeira, 211 - Centro
Montes Claros-MG - CEP 39401-002

(38) 3229-3000 
www.montesclaros.mg.gov.br

indcom@montesclaros.mg.gov.br


