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Mensagem

Como servidor público, mas principalmente como filho desse Estado, é com gran-

de satisfação que apresento este que é o primeiro Plano de Mineração do Estado do 

Pará, com foco até 2030. 

O setor mineral já participa com mais de 26% do PIB paraense e por volta de 90% 

de nossas exportações. São essas exportações que garantem ao país as divisas tão 

indispensáveis para o equilíbrio das contas nacionais. No entanto, isso tem se dado 

à custa do sacrifício das finanças estaduais - há vinte anos exportávamos por volta 

de um bilhão de dólares e a mineração contribuía com 16% do ICMS do Estado, hoje, 

exportamos 13 bilhões de dólares e essa contribuição passou para 3%, uma vez que a 

venda externa de commodities é desonerada do ICMS.

Por isso é inaceitável que continuemos apenas como um grande Estado exporta-

dor de minérios in natura. Além do que, por se tratar de um recurso exaurível, a mine-

ração não pode se furtar de contribuir mais enfaticamente com os governos locais, a 

fim de servir de plataforma a novos investimentos que contribuam para a diversifica-

ção das cadeias produtivas regionais e proporcionem maior sustentação à economia 

do Estado no futuro. 

Precisamos converter esse potencial mineral fantástico em meio efetivo para re-

duzir o ainda elevado índice de pobreza do Pará, pois eu acredito que a maior riqueza 

deste Estado é a sua gente. Mas não devemos esquecer que, tão ou mais desafiador, é 

superar as desigualdades, que estão na origem de grande parte dos problemas sociais 

que enfrentamos no dia a dia. 

Já convivemos com a mineração de larga escala há mais de três décadas e esta 

experiência demonstra que para se avançar de forma decisiva na agregação de valor 

aos minérios, potencializar benefícios e reduzir externalidades negativas é necessária 

a “mão visível” das políticas públicas para apontar caminhos e alternativas.



Convém lembrar, como o Plano mostra, que ainda convivemos com a lavra ilegal 

e desordenada que impacta negativamente os ecossistemas e a vida das pessoas. 

Para este tipo de lavra, que carece de formalização e regramento, é indispensável 

políticas públicas para convertê-la em fator de desenvolvimento local e regional, em 

todas as suas dimensões.

Consideramos que as empresas do setor mineral devem ser parceiras privile-

giadas nessa missão, que é desenvolver o nosso Estado sem destruí-lo. E, quanto 

a isso, a atividade mineral de larga escala no Pará, tem demonstrado que é possível 

coexistir de maneira saudável com o meio ambiente, procurando exercer na prática 

o desafio da sustentabilidade, que é produzir preservando e preservar produzindo. 

Por fim, este Plano convida as empresas a estabelecerem um pacto para a cons-

trução de um Estado abundante em suas riquezas naturais e generoso na distribui-

ção de seus benefícios, a fim de promover o desenvolvimento da economia, com res-

peito ao ambiente e com a incorporação de ganhos reais à maior parte da sociedade.

Nos próximos 20 anos, certamente, o Pará será o maior PIB mineral do Brasil, 

o que nos impõe a responsabilidade de transformar a riqueza mineral em riqueza 

para os paraenses, e inverter a lógica da exploração mineral, que hoje é destinada 

ao exterior, para a verticalização e a industrialização dentro do Estado. Eu diria que 

este é o maior desafio que se impõe a todos nós, governantes e cidadãos paraenses: 

transformar o minério do Pará em riqueza e bem estar para o povo do Pará! 

Simão Jatene



SeCreTÁrio eSPeCiaL de 
deSenvoLvimenTo eConÔmiCo 
e inCenTivo À ProdUÇão
david araúJo LeaL

No limiar de uma nova perspectiva de desenvolvimento no Estado do Pará, a mi-

neração tem um papel de grande importância econômica na construção deste cenário, 

pois já contribuímos com quase um terço do PIB mineral brasileiro. O Pará é um esta-

do minerador, o que é medido pela expressiva participação da mineração tanto no PIB e 

nas exportações estaduais, como nos mercados interno e externo, mas esse potencial 

ainda não é suficientemente conhecido pela maioria de sua população. 

A década de 1960 pode ser considerada o marco da inserção do Pará na história da 

mineração brasileira; de lá até o ano de 2013 muitas descobertas foram feitas, minas 

exploradas, impactos socioeconômicos positivos e negativos produzidos e, principal-

mente, a vida de milhares de pessoas alterada em razão da atividade minerária. O 

objetivo primordial da mineração deve ser a produção de um desenvolvimento social 

e econômico sustentado, e esse é o caminho a ser buscado pela Secretaria de Estado 

de Indústria, Comércio e Mineração (SEICOM).

É preciso destacar que o Plano considera o setor mineral em todas as etapas, des-

de a pesquisa e a prospecção até a extração, beneficiamento e transformação mineral. 

Traz uma visão realista do presente e diretrizes claras sobre o futuro a partir desse 

potencial mineral. É, portanto, uma ferramenta estratégica para que possamos de fato 

cumprir o que está disposto no artigo 245 da Constituição Estadual, principalmente 

no que diz respeito à internalização dos efeitos positivos gerados pela exploração dos 

recursos minerais e hídricos do Estado.

Mensagem



A atual conjuntura estadual não aceita mais que nosso Estado seja apenas um 

exportador de commodities minerais, há que chegar bem mais longe, olhar atenta-

mente os problemas passados, para avançar no presente, com ações objetivas de di-

minuição das disparidades sociais entre municípios mineradores e não mineradores, 

internalizando os impactos positivos para toda a região onde estão as atividades.

O Governo do Estado do Pará tem a preocupação e a responsabilidade de ter maior 

governabilidade sobre todas as etapas do processo de mineração. Para a SEDIP, este 

é um setor importante demais para que o Estado fique assistindo passivamente ao 

desdobrar dos acontecimentos protagonizado apenas pelas empresas e diretrizes do 

Governo Federal. Portanto, com este Plano, acreditamos que possamos avançar muito 

na democratização da mineração como ferramenta de desenvolvimento de nosso es-

tado e da nossa região.  

Bom trabalho a todos!

David Leal



A mineração no Pará está em pleno processo de expansão e com perspectiva de vigoroso crescimento nos 
próximos anos. O Pará é o 2º Estado minerador do Brasil. Suas exportações de minerais e metais, devido à quali-
dade e quantidade de suas minas de porte internacional, garantem divisas indispensáveis ao equilíbrio macroeco-
nômico do País. Nesta segunda década do século XXI, o Pará vai abrigar a maior mina de ferro do mundo – S11D, 
que iniciará extraindo 90 milhões de toneladas, além de 20 novos projetos de implantação e expansão, com inves-
timentos da ordem de R$ 68 bilhões até 2017, com potencial para gerar 48 mil novos empregos. Entre 2010 e 2030 
as exportações de minerais e metais passarão de 116 para 300 milhões de toneladas.

1990 2010 2030 (eSTimado)

PiB % 2,6 26,3 35

eXPorTaÇão % 74 (US$ 1,1 bi - 38 Mt) 87 (US$ 13 bi - 116 Mt) + 90 (US$ 30 Bi, 300 mt)

TriBUTo % 16 extração 3,7

transformação 1,9
extração 1,5

transformação 1,7

emPreGo % 3,6 extração 1,5

transformação 2,0
extração 2,8

transformação 3,1

minaS menos de 50 171 230

CidadeS mineradoraS em torno de 15 55 80

Em 2012, o Pará exportou US$ 13 bilhões, enquanto há 20 anos exportava US$ 1,1 bilhão e a projeção para 
2030 é de, no mínimo, US$ 30 bilhões. Em1990, menos de 20 municípios abrigavam minas no Pará, hoje, são 55 
e, em 2030, a previsão é de que haja mais de 80 municípios no Estado com mineração formal. Chama atenção a 
participação no PIB, de 2,6%, em 1990, para 26,3%, em 2010, com a projeção de 35%, em 2030, ao mesmo tempo 
em que a arrecadação de ICMS (extração mineral), nesse período, caiu de 16% para 3,7% e expectativa de que seja 
de tão somente 1,5%, em 2030, em função das desonerações decorrentes da Lei Kandir.

É bom lembrar que os minérios são recursos localmente exauríveis, o que significa que, mais cedo ou mais 
tarde, vão se esgotar. Isso é especialmente válido para as grandes minas que a cada dia, com a introdução de novas 
tecnologias, aumentam a escala de produção e, portanto, reduzem sua vida útil. Daí a importância estratégica deste 
primeiro Plano Mineral do Estado do Para (PEM-2030), cujo objetivo é:

Servir de instrumento de planejamento para a boa gestão dos recursos minerais, com base no uso sustentável e 
na agregação de valor aos minérios e ao território, a fim de promover a competitividade e combater a pobreza e a 
desigualdade no Pará, por intermédio da geração de emprego, renda e multiplicação de oportunidades.
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Essa intensa atividade repercute em espaços e dimensões que vão muito além do local de extração, com 
alcance regional, estadual, nacional e, principalmente, global.

GLoBaL naCionaL eSTadUaL LoCaL

• Suprimento à indústria 

estrangeira

• Competitividade dos players

• Mercado para tecnologias

• Bolsas Internacionais

• Balanço de pagamentos

• Equilíbrio Monetário

• Suprimento à Indústria

• TFRM e parcelas CFEM

• Demandas por serviços Públicos

• Desigualdades Intermunicipais

• CFEM e demais rendas 

da mineração

• Externalidades positivas 

e negativas

Dada essa importância, entende-se que a mineração pode contribuir, mais decisivamente, com o processo de 
desenvolvimento do estado do Pará. No entanto, isso não é uma decorrência natural, requer políticas públicas para:

•	Induzir o adensamento das cadeias produtivas de base mineral;

•	Ampliar o número de empresas locais na cadeia de fornecedores;

•	Assegurar demandas e recursos para o fortalecimento e diversificação produtiva;

•	Promover o desenvolvimento de territórios, direta ou indiretamente, afetados pelas atividades de mineração;

•	Envolver as entidades mineradoras no contexto da responsabilidade social e ambiental do Estado;

•	Potencializar e usar adequadamente as rendas minerais;

•	Promover maior interação entre as atividades minerais e as atividades tradicionais do Estado, a fim de refor-
çar a capacidade produtiva local e regional e, por conseguinte, assegurar a inclusão produtiva, entre outros;

Para isso o PEM-2030 traz uma clara definição das prioridades do Estado, dos eixos de atuação, das estraté-
gias e ações, pois está comprovado que aumenta a eficiência, a eficácia e a efetividade das políticas, quando há 
objetivos claros a seguir, já que se evita o desperdício, concentra-se esforços e garante-se a sinergia necessária 
para a concretização das iniciativas propostas.

O PEM 2030 é uma ferramenta de 

planejamento para o desenvolvimento 

do Estado com base na mineração, que 

contempla as quatro dimensões clássicas 

da sustentabilidade: meio ambiente, 

sociedade, mercado e governança.

merCado: COMPETITIVIDADE PELA 

AGREGAÇÃO DE VALOR

GovernanÇa: 
PÚBLICA DE 
QUALIDADE

deSenvoLvimenTo reGionaL
Com BaSe na mineraÇão

meio amBienTe: 
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL

SoCiedade: COMPROMISSO COM O 
COMBATE À POBREZA E À DESIGUALDADE



O PEM-2030 explicita três diretrizes:

1)    Consenso                        existência de compreensão mínima sobre questões complexas;

2)    Cooperação                 intra e interinstitucional, intersetorial e intergovernamental

3)   Compromisso           para fazer acontecer o desenvolvimento do Pará a partir de sua 
base mineral.

O PEM 2030 foi elaborado a muitas mãos, ou seja, por um amplo e diversificado conjunto de profissionais e 
de representantes da sociedade. É resultante de um processo participativo estruturado em 13 oficinas e três semi-
nários de consolidação, que contou com 1.300 representantes de 244 entidades, entre órgãos públicos (101), setor 
privado (70), entidades de ensino, pesquisa e CT&I (20), além de entidades representativas da sociedade civil (53). 
Estudos específicos e diagnósticos também fazem parte da metodologia do PEM-2030.

O PEM 2030 aponta as estratégias, bem como as ações e programas necessários para a operacionalização 
da política mineral do Pará.
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o Pem-2030 será implementado pela equipe da SeiCom, que criará um Comitê Gestor do Plano. os programas, 
projetos e ações serão executados por meio de parcerias com várias instituições, a partir de termos de 
cooperação técnica. o alcance dos objetivos de futuras metas será garantido por meio de ações de um Grupo 
executivo e de um Grupo de monitoramento. Para isso, garantirá um percentual dos recursos da CFem que 
deverá, obrigatoriamente, ser usado para implementar as políticas deste Pem-2030. Por fim, o Pem-2030 
deverá ser transformado em Lei estadual, como instrumento da Política estadual de mineração, para cumprir 
os dispositivos da Constituição do estado do Pará.  

O PEM-2030 é endereçado para:

•	Gestores públicos de todas as esferas de governo.

•	Gestores empresariais.

•	Segmentos da sociedade afetados por atividades minerais.

•	Organizações não governamentais.

•	Professores, membros da Academia, extensionistas e pesquisadores.

•	Profissionais que atuam nas áreas mineral e socioambiental.

•	Investidores interessados em conhecer o ambiente de negócios e as oportunidades decorrentes da extração 
e transformação mineral.

•	Formadores de opinião; entre outros.

eSTímULo À 
ProdUÇão

reGULaÇão

indUÇãoPerSUaSão Pem - 2030

• Uso das rendas - CFem;
• responsabilidade 

social corporativa 
(rSC);

• Governança pública 
mineral.

• agregação de valor;
• Pesquisa e inovação 

tecnológica;
• Pesquisa mineral e 

do conhecimento 
geológico.

• minerais estratégicos;
• aPLs de base mineral;
• Gemas, metais preciosos e joias;
• insumos minerais para agricultura.

• ordenar a atividade garimpeira;
• agregados para construção civil;
• mineração em unidades de 

conservação.
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16 PLANO DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ • 2013 - 2030
SECRETARIA DE ESTADO DE

INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E MINERAÇÃO - SEICOM

O estado do Pará abrange 14,6% do território nacional, abriga 4% da população brasileira e é 
o segundo estado minerador do Brasil, superado somente por Minas Gerais. Entre 1980 a 2012, a 
venda externa de metais e minerais extraídos gerou ao país divisas da ordem de US$ 150 bilhões. O 
peso da indústria mineral no PIB do Pará é de 26,3%, sendo que 23,5% deve-se à indústria extrativa 
e 2,9% à indústria de transformação. Muito embora seja pequena a participação nos empregos 
diretos, em torno 3,3%, dos quais 1,5% na indústria extrativa e 1,8% na de transformação, os em-
pregos totais gerados a partir dos investimentos em mineração se multiplicam por quatro, quando 
são considerados os empregos indiretos, os induzidos, e os da infraestrutura de apoio. 

Dados suficientes para afirmar que o setor mineral tem o potencial de contribuir decisivamen-
te para o desenvolvimento local e regional, constituindo-se em uma plataforma de oportunidades 
para alavancagem de ações estratégicas, desde que haja compreensão mínima sobre os temas 
complexos do setor, a partir de uma diretriz alicerçada nos três Cs - consenso, cooperação e com-
prometimento - entre os atores que regulam, atuam e convivem com a mineração, nesse Estado.

Antes de 1970, a atividade mineral era totalmente regulada pelo Governo Federal, daí a institu-
cionalidade no Estado ser fato recente. Nos anos 1970, o Estado foi uma das bases estratégicas do 
Programa Radam Brasil. O então Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP), 
que serviu de apoio a esse projeto, chegou a ser referência nacional e internacional no campo das 
geociências da Amazônia. No início da década de 1980, foi criada a Secretaria de Indústria Comér-
cio e Mineração (SEICOM), por intermédio da Lei no 4.946, de 18 de dezembro de 1980, que teve um 
papel relevante em ações de estruturação do Polo de Gemas e Joias do Pará, cuja maior expressão 
é o Espaço São José Liberto (ESJL), além de ações de acompanhamento da atividade extrativa 
industrial e garimpeira no estado. Nessa mesma década, por meio da Lei nº 5.183, de 30 de no-
vembro de 1984, foi criada a Empresa Estadual de Mineração (PARAMINÉRIOS), que protagonizou 
relevantes descobertas geológicas no Estado, principalmente, no campo dos insumos minerais 
para agricultura, com destaque para o calcário para corretivo de solos. Além disso, a Lei nº 5.422, 
de 29 de dezembro de 1987, criou a Comissão Estadual de Geologia e Mineração do Pará, da maior 
relevância para o debate, proposição e validação das políticas estaduais para o setor mineral.

Por diversas razões, mas principalmente pelas de ordem econômica, alheias às decisões do 
Estado, tais como a extinção do Imposto Único sobre Mineração (IUM), em 1988 - que destinava 
70% do valor recolhido às entidades estaduais de mineração - e a criação, em 1997, da Lei Comple-
mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), que desonerou produtos básicos e semiela-
borados do recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal 
tributo do Estado, grande parte dessa institucionalidade não pode ser mantida. 

SeCreTÁria de eSTado 
de indúSTria, ComÉrCio 
e mineraÇão
maria amÉLia enriqUeZ

Apresentação
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Todavia, mesmo com as limitações financeiras do Estado, a partir do reconhecimento do pa-
pel estratégico da mineração para o desenvolvimento do Pará, a SEICOM foi recriada no final de 
2011, por meio da Lei Estadual nº 7.570, de 22 de Novembro de 2011, com a missão de impulsionar 
os setores produtivos do estado, de forma sustentável e, em particular, estabelecer as políticas 
públicas para o setor mineral. 

No cumprimento de sua missão, a SEICOM iniciou, em fevereiro de 2012, uma série de ati-
vidades envolvendo estudos, relatórios técnicos, oficinas temáticas e reuniões de trabalho, entre 
outros, que culminaram na elaboração do primeiro Plano de Mineração do Estado do Pará, com 
foco no longo prazo – PEM – 2030.

Para a elaboração do PEM 2030 foram realizadas treze Oficinas Temáticas de acordo com a 
metodologia do Plano Nacional de Mineração1 , além de três Seminários de Consolidação, para 
integração das ações propostas, juntamente com órgãos públicos, iniciativa privada, universidades 
e instituto de pesquisa e demais organizações da sociedade civil. Importante destacar que se tra-
tou de um processo participativo que contou com 1.300 presenças de 244 entidades, entre órgãos 
públicos (101), setor privado (70), entidades de ensino pesquisa e Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CT&I) (20) e entidades da sociedade civil (53)2. 

Dessa forma, o setor mineral do Pará, entendido como um conjunto de atividades que abran-
ge desde a prospecção (pesquisa mineral), a lavra (extração mineral), o beneficiamento, até à 
transformação mineral com a elaboração de produtos finais, passa a contar com uma importante 
ferramenta de planejamento que indica diretrizes, estratégias e ações definidas pelo Governo do 
Pará, para nortear os programas necessários ao desenvolvimento do Estado, a partir de sua plata-
forma mineral. 

Assim, o principal objetivo do PEM-2030 é servir de instrumento de planejamento para a ges-
tão dos recursos minerais, com base no uso sustentável e na agregação de valor aos minérios e 
ao território, a fim de promover a competitividade e combater à pobreza e à desigualdade no Pará. 

O PEM-2030 oferece, tanto ao setor público, quanto ao setor privado, conteúdos e instrumen-
tos para avançar na boa governança mineral e, dessa forma, criar oportunidades aos que vivem, 
trabalham e contribuem para o desenvolvimento desse Estado. Nessa perspectiva, a efetivação do 
PEM ampliará as oportunidades ao Estado em termos de: 

1 Plano Nacional de Mineração 2030 http://www.mme.gov.br/mme/menu/plano_de_mineracao_2030/plano_nacional_2030.html

2 vide procedimento metodológico detalhado no anexo v.
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•	Maior eficiência na intermediação entre os interesses empresariais e os da sociedade local, 
no momento da decisão sobre temas complexos da mineração, resultando em melhor ca-
pacidade de entendimento e de negociações sobre condicionantes e compensações para o 
licenciamento ambiental de grandes projetos que se instalam na região. 

•	Crescente protagonismo nacional e internacional, no momento em que se discute importan-
tes projetos que afetarão diretamente a dinâmica do setor mineral brasileiro e, por conseguin-
te, a mineração do Pará.

•	Maior e melhor controle sobre os valores a serem recolhidos ao Estado sob a forma de com-
pensações, taxas e impostos e demais participações governamentais sobre a exploração e 
o uso de bens minerais, a partir de um efetivo programa de controle, acompanhamento e 
fiscalização da atividade mineral, o que concretiza o disposto no Artigo 17, inciso XI, da Cons-
tituição do Estado do Pará.

•	Ampliação do conhecimento das riquezas minerais do território paraense, das possibilidades 
de indução de novos investimentos e, consequentemente, da multiplicação de renda a partir 
delas.

•	Clara diretriz estadual para integrar o setor mineral às estratégias de desenvolvimento do 
Estado, considerando as diversas classes de bens minerais.

Por fim, este primeiro Plano Estadual de Mineração, PEM-2030, visa multiplicar essas oportu-
nidades e convertê-las em ganhos reais para o desenvolvimento do Pará, além de ser uma ferramen-
ta que possibilitará a integração do setor mineral às políticas estaduais, tanto as de crescimento 
econômico, como as voltadas para inclusão socioprodutiva e para a promoção da sustentabilidade, 
no sentido de ajudar a enfrentar com altivez os dois grandes problemas históricos do Pará, que são 
a pobreza e a desigualdade social e territorial.

Maria Amélia Enriquez
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PLano de mineraÇão do eSTado do ParÁ – 2030

Objetivo

Servir de instrumento de planejamento para a boa gestão dos recursos minerais, com base 
no uso sustentável e na agregação de valor aos minérios e ao território, a fim de promover a 
competitividade e combater a pobreza e a desigualdade no Pará.

Princípios

•	Geração de emprego, renda e multiplicação de oportunidades; 

•	Desenvolvimento com respeito aos limites do meio ambiente; 

•	Gestão e governança com transparência; 

•	Envolvimento e articulação político-institucional.

Objetivos Específicos

•	Induzir o adensamento das cadeias produtivas de base mineral;

•	Ampliar o número de fornecedores locais;

•	Promover o desenvolvimento de territórios, direta ou indiretamente, afetados pelas ativida-
des de mineração;

•	Potencializar e bem usar as rendas minerais; 

•	Envolver as entidades mineradoras no contexto de responsabilidades sociais e ambientais 
no Estado; 

•	Assegurar demandas e recursos para o fortalecimento e diversificação produtiva; e

•	Promover maior interação entre as atividades minerais e as tradicionais, a fim de reforçar a 
capacidade produtiva do Estado e, por conseguinte, assegurar a inclusão produtiva, entre 
outros.

Ações

•	Desenvolver e fortalecer nas áreas de Gestão, Desenvolvimento e Fiscalização das ativida-
des minerárias no âmbito do Estado;

•	Fomentar o desenvolvimento acadêmico e de pesquisa nas áreas de mineração e suas 
interfaces com o desenvolvimento;

•	Realizar ações articuladas com demais órgãos e municípios nas atividades diretas de mi-
neração, desenvolvimento com a inclusão social;

•	Influenciar para o estabelecimento de mecanismos de transparência e de controle social 
sobre as rendas geradas a partir da mineração do Estado.
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1.  CONTEXTO DA MINERAÇÃO NO PARÁ

Ainda que a atividade garimpeira faça parte da formação histórica do Pará, a mineração formal e de larga 
escala passou a ter importância no Estado somente a partir dos anos 1960.

Os acontecimentos que marcaram a recente trajetória da mineração no Pará, desde os anos 1950 até 
2000, estão sistematizados no Quadro 1. Nele constam a característica principal do período, o papel da mine-
ração no cenário global, bem como as principais políticas nacionais para o desenvolvimento da Amazônia e as 
que influenciaram a mineração no Pará, além de pontuar os principais eventos da mineração no Pará nesse 
período.

Nos anos 1960, com base nas pesquisas dos grupos multinacionais e do sistema institucional criado pelo 
Governo Federal, dos quais se destacam: Código Mineral (1967), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM) em 1969, Primeiro Plano Mestre Decenal (1964) e Grupo Executivo da Indústria de Mineração (GEIMI). 
Destacam-se também as políticas nacionais para a integração da Amazônia como: Operação Amazônia, Política 
de Incentivos Fiscais, atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e do Banco da 
Amazônia (BASA), entre outros (Quadro 1). 

QUADRO 1 - PRinciPAis AcOntecimentOs PARA A mineRAçãO nO PARá                                       

eventOs Até Os AnOs 
1950

AnOs 1960 AnOs 1970 AnOs 1980 AnOs 1990 AnOs 2000

Caracte-
rística prin-
cipal do 
período

Especulativo
(capital priva-
do internacio-
nal)

Expansão das Desco-
bertas Minerais
(capital privado 
internacional) 

Exploração
(capital estatal 
nacional)

Crescimento
(capital estatal nacional)

Diversificação
(capital privado 
nacional)

Ampliação
(capital privado interna-
cional)

Minera-
ção na 
Economia 
Global

Elevadas 
taxas de 
crescimento 
da demanda e 
dos preços dos 
minerais.

Os minerais adquirem 
caráter estratégico 
e os preços atingem 
seu ápice.

Crise energética. 
Recomposição da 
matriz global.
Abalo no mercado 
de commodities.

Reestruturação no merca-
do mundial de bens mi-
nerais. Excesso de oferta; 
redução da intensidade 
de uso dos materiais. 
Queda de preços e perda 
do status “estratégico” 
dos minérios.

Estabilidade na baixa 
dos preços dos metais, 
redução de investi-
mentos, crescente 
interesses por metais 
nobres.
Predomínio de uma 
visão de curto prazo.

“Super ciclo dos bens 
minerais”
Ascensão da China como 
grande consumidor de 
commodities e exporta-
dor de bens industria-
lizados.
Ascenção dos emergen-
tes (BRICS). Crise do sub-
prime. Crise Europeia.

Políticas 
Nacio-
nais que 
influen-
ciaram a 
Mineração 
no Pará

Acordos inter-
nacionais.

Novo Código de 
Mineração 1967. 
Conceito de empresa 
nacional. 1964 – I Pla-
no Mestre Decenal. 
1969 – Criação da 
CPRM e 
criação do GEIMI.

Projeto RADAM 
Brasil.
II PDA destina 
15,4% de seu 
orçamento para 
mineração.

Constituição 1988 
afugenta o capital estran-
geiro; muda o conceito 
de empresa nacional , 
elimina o IUM e  introduz 
novos encargos para 
mineração (ICMS e CFEM).

1995 – revisão 
constitucional para o 
conceito de “empresa 
nacional”.
1996 – reforma no 
Código de Mineração 
(Lei 9.314/96)

Plano Plurianual – A 
questão do meio am-
biente ganha relevância.
PAC – crescimento da 
demanda.
2008 – inicia os debates 
para a mudança do mar-
co regulatório mineral.

Políticas 
para o de-
senvolvi-
mento da 
Amazônia

Para integrar 
a Amazônia 
ao restante do 
país JK iniciou 
o Projeto 
Belém-Brasília 
(BR-010).

Operação Amazônia.
Criação de um 
Sistema de Incentivos 
Fiscais para Amazônia 
(SUDAM e BASA). 
Asfaltamento da 
Belém-Brasília

POLAMAZÔNIA 
(IDESP - 1975)

Programa Grande Carajás 
– isenção de IR por 10 
anos; redução de II e 
IPI, recomendação para 
isenção de ICMS.

Brasil em Ação – reto-
mada de projetos de 
infraestrutura.
Avança Brasil.

Ampliação das áreas es-
pecialmente protegidas 
(MMA)

Principais 
Eventos da 
mineração 
no Pará

1958 – Nilçon 
Pinheiro 
descobre ouro 
no Tapajós; 
Predomínio 
da atividade 
garimpeira.

Pesquisa fortalecida:
1960 – bauxita 
(ALCAN) manganês 
(USSteel)
1967 – ferro (Carajás) 
e manganês (USSteel)
1969 – titânio 
(CODIM)
1970 – bauxita (RTZ)

Mais de 15 novas 
reservas desco-
bertas.
1976 – início 
de operação da 
Cadam.
1979- início de 
operação da MRN.

1985- início de operação 
CVRD (fero e manga-
nês) – Parauapebas; 
Sta. Lucrécia (bauxita)- 
Almeirim; ALBRAS (Al) 
- Barcarena
1988 – COSIPAR (gusa) – 
Marabá. CCM (Tucuruí)
Simara (gusa), Marabá.

1991 - CVRD - ouro – 
Parauapebas
1995-Alunorte (alumi-
na) – Barcarena
1997 – Para Pigmentos 
CVRD/ Cadam – cau-
lim – Ipixuna
1997 – RCC - caulim – 
Ipixuna do Pará

2003 – Bauxita em Para-
gominas (Vale-Hydro)
2004 – Cimento em 
Itaituba (CBE)
2004 – Cobre em Canaã 
dos Carajás (Sossego/
Vale)
2005 – Bauxita em Juruti 
(Alcoa)
2007 – Ouro em Itaituba 
(Serabi)

  Fonte: SEICOM, 2013.
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Nos anos 1970, foram as empresas estatais que protagonizaram as 
principais descobertas de jazidas que, hoje, estão em fase de exploração 
e os bens minerais passaram a gozar o status de “estratégicos” com 
demanda e preços em alta. 

Os anos 1980, por sua vez, foram marcados por um profundo pro-
cesso de fragilização financeira do Estado Nacional, com o declínio 
abrupto de investimentos e, em alguns casos, o desmonte, de impor-
tantes organizações da gestão mineral. Isso teve grande impacto no 
modelo de política mineral implantado no Pará, que era voltado quase 
que exclusivamente para o exterior, e com o objetivo principal de captar 
divisas para o saneamento das contas públicas do país. Um ícone disso 

é o Programa Grande Carajás (PGC), originalmente proposto para ser a base de um desenvolvimento regional 
integrado, mas que se reduziu ao projeto de ferro, o de maior poder de captar divisas, no curto prazo. Essa ori-
gem foi, portanto, marcada pelo distanciamento de interesses entre os da União e os do Estado do Pará e, por 
conseguinte, os da sociedade local, cujos desdobramentos são fortemente sentidos na atualidade.

Ressalte-se que, nessa década, a descoberta do ouro no distrito de Serra Pelada, então município de Ma-
rabá, colocou o estado do Pará e o Brasil na mídia nacional e internacional. Um “grande formigueiro humano” 
se formou em Serra Pelada, no início dos anos 1980 (Imagem 1), em busca do ouro. O auge do garimpo ocorreu 
entre os anos de 1982 e 1986 trouxe enriquecimento para poucos, miséria para muitos. Nesse contexto, os 
direitos minerários da área pertenciam à antiga estatal Cia Vale do Rio Doce (CVRD) e foram adquiridos pelo 
Governo Federal, sendo que o valor pago foi calculado com base na reserva mineral ainda não explorada. Nas 
idas e vindas de interrupção da sua exploração, o garimpo ainda era e é alvo de cobiça pelos que acreditam 
ter muito ouro a ser explorado, além de outros minerais de alto valor como: prata, paládio e platina que estão 
associados ao ouro. 

O fechamento do garimpo de Serra Pelada, em 1992, não paralisou os interesses de grupos de garimpeiros 
independentes e cooperativas; o sonho da busca pelo ouro permanece inalterado, a despeito das vidas e dos 
interesses que foram sepultados na grande cava.

Os anos 1990 representaram um aprofundamento do modelo de uso da mineração, como meio de captar 
divisas para a União, o que culminou com a Lei Kandir. Todavia, isso promoveu profunda distorção nas receitas 
tributárias do Pará, conforme será melhor descrito no item 1.6. No entanto, a produção mineral do Estado diver-
sificou-se com o início da produção de importantes projetos – de ouro, caulim, alumina, além das sucessivas 
expansões no projeto ferro, tendo a então Cia Vale do Rio Doce, atual Vale, como carro chefe.

Os anos 2000, após quase duas décadas de preços dos minérios em baixa, caracterizaram-se pelo que 
ficou denominado “superciclo das commodities 1”, com alta expressiva nos preços dos minérios, como resul-
tante do aquecimento da demanda global liderada, principalmente, pela China. No final da década, a crise do 
subprime, sucedida pela crise europeia, provocou fortes oscilações. Todavia, os fundamentos de mercado ainda 
se revelam favoráveis ao crescimento do consumo mineral, embora em patamar inferior ao evidenciado nessa 
década, conforme será melhor aprofundado na seção 4.1.

1 Erten, Bilge e Ocampo, José Antônio. Super Cycles of Commodity Prices Since the Mid-Nineteenth Century. World Development Vol. 44, pp. 14–30, 2013.

imAgem 1 - iníciO DA BABilôniA De 
seRRA PelADA (1980).
FOtOgRAFiA: BRenO AUgUstO DOs 
sAntOs
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Os processos minerais  existentes até dezembro de 2012 estão ilustrados no Mapa 01.

mAPA 1 - DinâmicA DA mineRAçãO nO PARá.

Fonte: SEICOM, 2013.

Destacam-se os Requerimentos de Pesquisa que formam a maior parte dos processos que, embora eles 
não garantam o direito de acesso ao subsolo, são forte indício do interesse por áreas de extração mineral no 
Pará. Chama também atenção que a atividade mineral, em maior ou menor escala e em diferentes modalidades, 
está presente em todas as regiões do Estado.

1.1 Pesquisa mineral

Como pré-requisito para lavra, a pesquisa mineral é imprescindível para gerar novas minas. Uma retros-
pectiva dos últimos 10 anos revela tendência de crescimento das publicações de Alvarás de Pesquisa2 , porém 
com interrupções importantes, ora provocadas pela crise econômica internacional, ora por decisões de governo 
(Gráfico 1).

2 Vide glossário.
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gRáFicO 1 - evOlUçãO DO númeRO De AUtORizAçãO De PesQUisA nO estADO DO PARá (2002-2013)

Fonte: http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=156&IDPagina=204.

Desse modo, a queda brusca de 2012 deve-se, primeiramente, à decisão do MME de suspender a con-
cessão de títulos minerários, até que o Novo Marco Regulatório da Mineração seja aprovado pelo Congresso 
Nacional3 . Todavia, quando comparado ao desempenho de outros Estados, verifica-se que o Pará foi um dos 
que menos concedeu esse tipo de título. Em 2012, Minas Gerais publicou 1.728, São Paulo 1.088 e Bahia 1.0264 .

De todos os Alvarás publicados pelo DNPM até 2012, 917 são voltados para ouro, 197 para minerais usa-
dos na agricultura, 139 para minerais de uso direto na construção civil, entre outros. Quanto aos demandantes,  
entre os maiores grupos econômicos isolados destacam-se a VALE, com 238 processos e Votorantim com 48 
(DNPM, Cadastro Mineiro, 2013).

1.2 reservas minerais

As reservas minerais dos principais metálicos (alumínio, cobre, níquel e ouro) do Pará experimentam 
crescimento significativo, com exceção do ferro e do manganês, que não tiveram incorporações importantes 
(Tabela 1). No caso do alumínio, as reservas do Pará ainda não consideram as reavaliações das reservas da Vo-
torantim Metais, no município de Rondon do Pará, na ordem de 1,5 bilhões de toneladas. Quanto às reservas de 
cobre e níquel espera-se, pelos vários Relatórios Finais de Pesquisa apresentados a partir de 2009, um aumento 
expressivo, bem como das reservas de ouro, pela retomada dos investimentos puxados pela cotação atual de 
US$ 1.300/onça.

tABelA 1 - PRinciPAis ReseRvAs mineRAis DO estADO DO PARá, 2009.

sUBstânciA PARá BRAsil mUnDO

Aluminio* 3,25 74% 11%

Cobre (contido) (milhões de t) 26,47 89% 3%

Ferro* 16,50 21% 3%

Manganês (milhões de t) 0,07 29% 1%

Níquel  (contido) (milhões de t) 4,13 33% 3%

Ouro (contido) (t) 2.232 33% 3%

*Bilhões de tonelada
Fonte: DNPM- Anuário Mineral (2010)  e Sumario Mineral (2011)

O Brasil e o mundo acompanharam o crescimento das reservas minerais dos metálicos, grandemente 
concentrados nos mesmos países: 

3 Link do PL n° 5.807/2013 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=581696

4 http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=7448
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•	Níquel – as reservas se concentram na Austrália, Nova Caledônia, Brasil e Rússia, enquanto que a produ-
ção se concentra na Rússia, Indonésia, Filipinas, Canadá, Austrália, Nova Caledônia e Brasil;

•	Alumínio – reservas na Guiné, Austrália, Jamaica, Brasil e China, enquanto que a produção se concentra 
na Austrália, China, Brasil, Guiné e Jamaica. A produção da China afetou para baixo os preços de mer-
cado;

•	Cobre – as reservas se concentram na América do Sul, principalmente, no Chile, Peru e Brasil, mas, com 
China e Austrália ocupando posição intermediária, enquanto que a produção se concentra principalmen-
te no Chile, USA, Peru, Austrália e Brasil;

•	Ferro – com reservas na Ucrânia, Rússia, China, Austrália e enquanto que a produção vem quase em 
sentido inverso: China, Austrália, Índia, Brasil e Rússia;

•	Manganês - reservas se concentram na Ucrânia, África do Sul, Austrália, Brasil e China, enquanto que a 
produção vem quase em sentido inverso: Brasil, África do Sul, Austrália, China e Gabão;

•	Ouro - as reservas se concentram na Austrália, África do Sul, Rússia, Chile e USA, enquanto que a produ-
ção se concentra na China, Austrália, USA, África do Sul e Rússia.

1.3 lavra mineral - indústria extrativa

As Concessões de Lavra5 apresentam um movimento oscilatório intenso que tem a ver com o processo de 
desenvolvimento da mina, e que também envolve o licenciamento ambiental. No período de 2002 a 2013, foram 
publicadas pelo MME/DNPM, 39 Concessões de Lavra no Pará, voltadas para aproximadamente 30 diferentes 
substâncias minerais, com ênfase para: bauxita, calcário, minerais usados diretamente na construção civil, 
água mineral, cassiterita, ouro, silício, quartzo, caulim, cobre, minério de ferro, entre outros. 

Em termos de estoque, das 224 Concessões que foram outorgadas no Pará, desde 1955 até 2013, as 
empresas que, individualmente, mais se destacam são Votorantim com 28 Concessões (bauxita metalúrgica e 
calcário para cimento) e Vale com 19 títulos (manganês, cobre, ferro, ouro, cassiterita, níquel, alumínio e areia).

gRáFicO 2 - evOlUçãO DO númeRO De cOncessões De lAvRA nO estADO DO PARá (2002 - 2013)

Fonte: DNPM (Anuário Mineral, Diversos).

Além das Concessões, a lavra mineral pode ser exercida com base em outros regimes minerais, tais como 
o Licenciamento, normalmente usado para minerais de aplicação direta na construção civil, e a Permissão de 
Lavra Garimpeira (PLG). No primeiro caso, até o ano de 2013, o Pará tem registrado 416 processos e, no segun-
do (PLG) 548, muito embora a demanda por este último seja 20 vezes maior.

5 Vide glossário.
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1.4 transformação mineral

A transformação de bens minerais teve início nos anos 1980, com a produção de alumínio, a partir de en-
tão se diversificou significativamente(Quadro 2). 

QUADRO 2 - PRODUtOs DA inDústRiA De tRAnsFORmAçãO mineRAl DO PARá.

Bem mineRAl PRODUtOs DA inDústRiA De tRAnsFORmAçãO exPORtADO PelO PARá
Areia Vidros de segurança6, temperados e espelhos.
Argilas Telhas de cerâmica, tijolos p/construção, pias, lavatórios, louças sanitárias e artefatos de porcelana.
Bauxita 

metalúrgica

Alumina calcinada, alumínio, óxidos de alumínio, fios, cabos e artefatos domésticos

Calcário Cimentos Portland comuns, outras obras de cimento, elementos pré-fabricados para construção, blocos de 

concreto etc. 
Cobre Catodos de cobre refinado, ligas de cobre-estanho (bronze), fios de cobre
Ferro Ferro fundido, ferroníquel, aço estanhados, tubos de ferro fundido não maleável, barras de ferro/aço forjadas, 

ferromanganês, ferrosilício, fios de ferro/aço não ligados, galvanizados, ligas de aço esferas.
Níquel Barras de níquel não ligado, ligas de níquel, em forma bruta tubos de níquel
Ouro Ouro em barras, joias.
Rochas 

ornamentais 

Ardósia natural trabalhada, granito talhado ou serrado, de superfície plana ou lisa e mármores

Silício Silício metálico, ferro-silício-manganês
 Tântalo Outros produtos que utilizam tântalo

Fonte: SEICOM/DDI, 2013.

Em 2012, o Estado registrou por volta de 658 empresas que transformam bens minerais metálicos e não 
metálicos em vários produtos finais, como: alumínio, alumina, cimento, gusa, silício-metálico e vergalhões de 
ferro e de alumínio, cabos etc.

1.5 Produção mineral

Desde o início da extração mineral de larga escala, em território paraense, é crescente a escala de produ-
ção de bens minerais. Entre 1990 a 2012, a extração de bauxita passou de 8 para 31 milhões de toneladas, a de 
ferro de 32 para 107 milhões, o caulim de 86, em 1996, para 2.187 mil, em 2012, o cobre de 207 em, 2004, para 
406 mil, em 2012 (Gráfico 3).

gRáFicO 3 - evOlUçãO DA PRODUçãO mineRAl DO PARá, 1990-2012 (1990=100)

Fonte: Elaboração NEE/SEICOM, com base nos dados do DNPM/MME.

6 Produto transformado no Pará a partir da importação da placa de vidro. 



28 PLANO DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ • 2013 - 2030
SECRETARIA DE ESTADO DE

INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E MINERAÇÃO - SEICOM

Em termos de valor, da mesma forma, a expansão é crescente. Entre 1996 e 2010, o valor da produção do 
ferro multiplicou-se por 12, passando de US$ 1 para US$ 12,7 bilhões, de bauxita por três, passando de US$ 600 
para US$ 1,6 bilhão, assim como os outros, conforme Tabela 2.

tABelA 2 - vAlOR cOnstAnte (AnO BAse De 2010) DA PRODUçãO PARAense me mineRAis – 1996/2010*.

AnO BAUxitA cAUlim cOBRe FeRRO mAngAnÊs OURO OUtROs tOtAl

1996 578.817 91.244 - 1.055.545 111.624 812.404 154.425 2.804.059

1997 540.104 137.091 - 1.205.178 105.105 517.434 44.098 2.549.010

1998 644.392 185.695 - 1.252.247 104.709 560.711 45.428 2.793.182

1999 890.301 298.958 - 1.594.231 107.757 233.631 36.859 3.161.737

2000 846.612 378.050 - 1.743.882 202.188 225.361 35.019 3.431.112

2001 987.316 473.278 - 2.164.552 172.122 243.847 50.744 4.091.859

2002 906.813 565.087 - 2.516.507 184.887 299.480 33.501 4.506.743

2003 1.194.225 795.586 - 2.949.996 228.586 206.496 46.030 5.420.919

2004 1.424.740 825.359 646.680 3.879.739 389.129 163.733 51.543 7.380.923

2005 1.165.574 655.947 951.166 4.654.613 430.786 143.023 46.900 8.048.009

2006 1.198.317 679.990 1.488.668 5.450.615 159.798 126.113 49.267 9.152.768

2007 1.407.175 675.123 1.496.680 5.600.513 266.262 160.742 50.062 9.656.557

2008 1.390.146 681.274 1.466.245 7.659.443 1.185.348 176.814 47.930 12.607.200

2009 1.349.182 575.919 1.166.720 8.181.165 453.800 269.687 55.252 12.051.725

2010 1.617.553 520.126 1.435.141 12.663.756 641.850 283.139 57.143 17.218.708

Fonte: MDIC/SECEX – Empresas/DNPM – * Em 1.000 (Ano base 2010).

Embora a intenção em explorar vastas áreas no território paraense seja uma forte tendência, a produção 
mineral ainda é bastante concentrada em poucas substâncias, poucas empresas e poucos municípios, mas 
essa concentração foi bem maior no passado recente. Tomando-se como indicador a arrecadação de CFEM, 
que demonstra a existência de mineração formal no município, verifica-se que em 20047 , a mineração estava 
presente em 32 municípios; em 2012, passou para 55. Em 2004, 17 substâncias estavam formalizadas (cinco 
metálicas e 12 não-metálicos), enquanto que, em 2012, este número passou para 22 (sete metálicos e 15 não 
metálicos). 

A distribuição espacial dos principais projetos minerais, tanto nas Regiões Sul e Sudeste, quanto Oeste 
do Estado, aliada aos grandes projetos de infraestrutura, de logística e agropecuários (Mapa 2) revela que a 
atividade tem importância crescente, seja para suprir de insumos agrominerais, de agregados e de metais as 
grandes obras, seja pelo papel histórico de captura de divisas ao país.

7 Ano de início da série sobre arrecadação da CFEM, publicada pelo DNPM.
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mAPA 2 - gRAnDes PROjetOs nO PARá

Fonte: SEICOM, 2013.

Os crescentes números da mineração no Pará chamam atenção para quatro importantes aspectos:  
1) até que ponto o estado do Pará tem instituições adequadas para lidar com essa realidade?;  
2) o que precisa ser feito para que o estado possa aproveitar esse crescimento em prol de seu desenvolvimento?; 
3) o que pode acontecer com essas tendências, nesse ambiente de incertezas, em torno do novo marco 
regulatório da mineração que está em discussão no congresso nacional?; 4) que medidas compensatórias 
poderão ser criadas para neutralizar, de fato, os efeitos negativos da lei Kandir sobre a economia do estado 
do Pará?

1.6 exPortações de Bens minerais

Quer observado pela ótica do volume, quer pelo valor, impressiona a evolução das exportações minerais no 
Pará. De tudo o que é extraído, 80%, em média, direciona-se ao mercado externo. Ao longo dos anos 2000, esse 
percentual oscilou entre 85% e 92%. Em termos proporcionais, a indústria extrativa mineral responde por 70% 
das exportações do Estado e a indústria de transformação mineral por 17%. Em três décadas, o volume exporta-
do de minerais e metais do Pará se multiplicou por três, passando de 38,2 milhões de toneladas, em 1990, para 
116 milhões, em 2012. Os produtos da indústria de transformação, com participação insignificante, nos anos 
1990, apresentaram crescimento importante, muito embora ainda residual nos anos 2000, conforme o Gráfico 4.
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gRáFicO 4 - vOlUme DAs exPORtAções DOs PRODUtOs DA inDústRiA mineRO-metAlúRgicA nO estADO DO PARá, 
1989 - 2012.

Fonte: MDIC (sistema Alice) elaboração SEICOM.

No que se refere aos valores em dólar FOB, nas três décadas, o valor multiplicou por seis vezes, passan-
do de, aproximadamente, US$ 2 bi, em 1990, para US$ 13 bi, em 2012 (Gráfico 5), o que revela forte valorização 
dos termos de troca, no período da análise. A indústria extrativa, por causa de sua escala de produção é a que 
apresenta o valor mais expressivo, de US$ 1,4 bi, em 1990, passa para US$ 10,3 bi, em 2012, ao mesmo tempo 
em que a indústria de transformação passou de US$ 600 milhões para US$ 2,6 bi.

gRáFicO 5 - vAlOR DAs exPORtAções DOs PRODUtOs DA inDústRiA mineRO-metAlúRgicA nO estADO DO PARá, 
1989 - 2012. (em vAlORes cOnstAntes Us$ De 2012).

Fonte: MDIC (sistema Alice) elaboração SEICOM.

O perfil das exportações da mineração extrativa do Pará se assemelha ao que ocorre em nível nacional, 
com o predomínio absoluto do minério de ferro. Enquanto no país, como um todo, esse percentual é de 80%, no 
Pará equivale a 85% (Gráfico 6). Em 1990, essa participação era 70% e chegou a representar 60%, em 2004. Esse 
crescimento se explica pelo aumento dos preços, visto que, em 1990, a tonelada valia US$ 13,50,  chegando a 
alcançar o patamar de US$ 180, em 2012. Excluindo-se o minério de ferro, os 15% restantes estão concentrados 
em meia dúzia de substâncias, com o predomínio dos metálicos: cobre, caulim, bauxita, manganês, estanho 
e níquel.

115.983.235

91.913.374

50.626.706

38.225.187

1.977.051

12.885.082
12.043.671

2.733.695
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gRáFicO 6 - exPORtAções DA inDústRiA extRAtivA mineRAl, PARá - 2012.

Fonte: MDIC (sistema Alice) elaboração SEICOM.

No caso da indústria de transformação se sobressaem os produtos da cadeia do alumínio, com destaque 
para alumina e alumínio, respondendo por 77% do que é exportado pelo setor, conforme o Gráfico 7.

gRáFicO 7 - exPORtAções DA inDústRiA De tRAnsFORmAçãO mineRAl, PARá - 2012.

Fonte: MDIC (sistema Alice) elaboração SEICOM.

O Pará responde por 6% das exportações nacionais e gera o segundo maior saldo comercial do Brasil 
(Gráfico 8). Em 2012, a contribuição do Estado às exportações de minerais e metais foi de 32%.

gRáFicO 8 - evOlUçãO DO sAlDO DA BAlAnçA cOmeRciAl (Us$ Bilhões), 2001-2012.

Fonte: MDIC elaboração SEICOM.

Esse modelo minero-exportador custa caro ao estado do Pará, por causa do ônus socioeconômico e terri-
torial que representa e da inexistência do bônus tributário, conforme análise anterior.
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1.7 triButos e ComPensações gerados Pela atividade mineral

A maior quantidade de encargos incidentes sobre a mineração é de competência federal, com maior 
concentração nas etapas da lavra e da transformação, mas também com possibilidades amplas de deduções 
e isenções, caso o empreendimento esteja localizado na Amazônia, tais como redução de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e, caso o empreendimento seja direcionado às exportações, isenção ao Programa de In-
tegração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) , além do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de competência dos Estados.

Os tributos e as compensações gerados pela mineração que beneficiam mais fortemente os Estados são o 
ICMS e a Compensação Financeira sobre a Exploração de Recursos Minerais (CFEM), além do IRPJ, por causa 
dos repasses ao Fundo de Participação dos Estados (FPE). 

Um amplo panorama sobre os encargos tributários e incentivos incidentes sobre a atividade mineral, em 
suas distintas etapas, está descrito no Quadro 3.

QUADRO 3 - DescRiçãO DOs encARgOs e incentivOs POR níveis De gOveRnO
e De AgRegAçãO De vAlOR nA inDústRiA mineRAl

encARgOs/
incentivOs

etAPAs De AgRegAçãO De vAlOR DA cADeiA PRODUtivA

exPlORAçãO
(PesQUisA mineRAl)

lAvRA e BeneFiciAmentO tRAnsFORmAçãO

F
e
D
e
R
A
l

e

n

c

A

R

g

O

s

TAXA Anual por Hectare (TAH) - R$ 
2,02 ano/hectare (2013),passando 
para R$ 3,06 ano/hectare quando da 
renovação
(O DNPM é responsável pela 
arrecadação).
Encargos trabalhistas: previdência 
social - 20%, em média, do 
empregador, mais adicionais, 8% de 
FGTS, 6% de vale transporte, vale 
alimentação, 2,70% de férias e 8% 
13º salário

IRPJ: lucro real (15% + 10% s/ excedente a 20%)
CSLL:12% do lucro líquido
PIS:0,65% sobre o faturamento ou 1,65% sobre o valor adicionado
COFINS – 7,6% sobre o valor adicionado
CFEM* – 0,2% a 3% do faturamento líquido (+ 1% para o 
superficiário, quando não for a empresa)*
IOF-ouro:1% s/preço de venda como ativo financeiro.
ROYALTY:15% s/remessa ao exterior.

IPI-cimento 0%.
IPÍ-aço 5%
IPI-adubos/
fertilizantes 0%
IPI-Tijolo/telhas :8%

i

n

c

e

n

t

i

v

O

s

DEPRECIAÇÃO: pode ser 
computada como custo ou encargo 
.AMORTIZAÇÃO: despesas com 
prospecção, cubagem de jazidas, 
desenvolvimento de mina, expansão, 
custo de reestruturação, custos 
durante período de construção e 
pré-operação de mina. EXAUSTÃO: 
pode ser computada como custo a 
exaustão da mina.

IRPJ (isenção ou redução de 50% ou 70% dependendo do ano de 
instalação). Destino das vendas (exportação)
PIS – isenção total
COFINS – isenção total

Idem + redução ou 
isenção de IPI.
PDTI: Programa de 
Desenvolvimento 
Tecnológico Industrial
Lei nº 8661/93, 
Revogada pela Lei nº 
11.196/2005 (Lei do 
Bem)
Decreto nº 3.000/99 
regulamenta o IRRF

e
s
t
A
D
U
A
l

e

n

c.

Taxa de licenciamento ambiental
ICMS:17% para operações internas e 12% para operação 
interestadual. Isento para o exterior.
TRFM: 0,5 A 1 UPF de R$2,5697 em 2014. Portaria 165/2013.
Compensação Ambiental/Licenças Ambientais (condicionantes)

ICMS

i

n

c.

ICMS – Lei Kandir exonerou produtos básicos e semi-elaborados
ICMS-ouro/pedras preciosas: credito presumido, reduzido a 1%.; 
alcário/gesso agrícola: isenção nas operações internas; redução de 
60% na base de cálculo nas operações interestaduais. ICMS-caulim: 
diferimento nas operações de  transferência interna; quartzo 
e carvão: diferimento para o momento em que ocorre a saída 
do silício metálico.Bbauxita-alumina-aluminio: diferimento no 
território. 2% para op. Interestaduais.
Incentivos financeiros sob a forma de empréstimo correspondente 
a 75% do ICMS gerado e efetivamente pago (lei 5943/96, decreto 
1318/96).
TFRM: isenção para agregados e redução para categoria  de bens

Política Estadual de 
Incentivo:  redução 
da base de cálculo ou 
diferimento do ICMS
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QUADRO 3 - DescRiçãO DOs encARgOs e incentivOs POR níveis De gOveRnO
e De AgRegAçãO De vAlOR nA inDústRiA mineRAl

encARgOs/
incentivOs

etAPAs De AgRegAçãO De vAlOR DA cADeiA PRODUtivA

exPlORAçãO
(PesQUisA mineRAl)

lAvRA e BeneFiciAmentO tRAnsFORmAçãO

m
U
n
i
c
i
P
A
l

e

n

c.

Taxa de licenciamento municipal IPTU
ISSQN
ITBI

IPTU
ISSQN
ITBI
Licenças municipais

i

n

c.

Isenção e/ou redução do ISSQN Isenções e/ou redução do ISSQN e IPTU de projetos

A forma como a mineração está estruturada no Pará, de um lado, por empreendimentos de larga escala 
para exportação e, de outro, por pequenas empresas com elevado índice de informalidade – lavra garimpeira 
e minerais de uso direto na construção civil – faz com que essa atividade não contribua, na devida proporção, 
com finanças públicas do Estado. Em termos de ICMS, a indústria extrativa contribuiu apenas com 2,6% do total 
arrecadado pelo Pará (SEFA, 2012). Este percentual destoa do peso em termos de PIB (23,5 %) e das exportações 
(70%). Ressalte-se que antes da Lei Kandir, em 1990, a extração mineral contribuía com 16% do total de arreca-
dação de ICMS no Estado8.  Desde a vigência da Lei Kandir, de 1996 até 2012, estima-se que o Pará deixou de 
arrecadar em torno de R$ 15 bilhões e, como a produção mineral é crescente, essas perdas aumentam a cada 
ano.

Entre 2004 e 2012, a CFEM9  arrecadada pelo Pará passou de R$ 73 para R$ 524 milhões, o que representa 
27% da arrecadação nacional. Esse total foi distribuído por 55 municípios, sendo que apenas um deles (Paraua-
pebas) responde por 81,5% do total arrecadado (Gráfico 9 e Mapa 3).

gRáFicO 9 - mAiORes mUnicíPiOs ARRecADADORes De cFem, nO PARá, 2012.

Fonte: Elaborado pela SEICOM a partir de dados do DNPM.

Canaã dos Carajás é o segundo em termos de arrecadação de CFEM, devido à extração de cobre; mas 
depois de 2016, certamente, será o principal município arrecadador de CFEM do Brasil, pois a mina S11D, per-
tencente à Vale, já começará produzindo 90 milhões de toneladas (vide BOX S11D) o que, na hipótese de que a 
tonelada do ferro fique em U$ 100 e a alíquota do CFEM seja de 4% sobre a receita bruta, poderá equivaler a R$ 
500 milhões, apenas a cota-parte do município.

8 Silva, 1994.

9 A CFEM tem quatro faixas de alíquotas que variam de 0,2% a 3% e incidem sobre o “faturamento líquido”, o que, em média, equivale a 1,5% do valor da produção 
mineral que é gerado no Pará. Do montante arrecadado, 65% destinam-se ao município produtor, 23% ao Estado e 12% à União.
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mAPA 3 - ARRecADAçãO De cFem POR mUnicíPiO, nO PARá, 2012.

Fonte: Elaborado pela SEICOM a partir de dados do DNPM

O atual modelo da CFEM, cuja proposta de reforma está em discussão no Congresso Nacional, é conside-
rado por especialistas como um dos que menos arrecada no mundo10 . Além disso, a distribuição concentra-
da gera fortes distorções em termos de justiça distributiva, agravando as desigualdades entre os municípios, 
principalmente os do entorno às grandes minas. Isso acontece porque, além de se beneficiar da maior parte da 
CFEM, o município minerador recebe outros benefícios financeiros como o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) e os repasses de cota-parte do ICMS, entre outros decorrentes dos investimentos diretos das 
empresas.

Paralelamente, o preço da propriedade e o custo dos serviços sobem muito no município minerador e 
a população carente tem dificuldades de lá permanecer. Há, então, uma forte tendência de migração para 
municípios próximos que, por seu turno, acabam absorvendo o excedente populacional do “vizinho rico”. Os 
municípios do entorno, por sua vez, sentem dificuldade de manter tanto capital humano qualificado, quanto 
empresas, já que as oportunidades acontecem no “vizinho rico”. Assim, o entorno assiste a uma evasão de 
fatores produtivos para o município minerador, onde circula mais dinheiro e mais chances. Esse fato acirra a 
desigualdade entre os municípios, o que colide com o grande objetivo do Estado que é a redução da desigual-
dade em todos os níveis, inclusive, territorial. 

Os Mapas 04 e 05 ilustram a desigualdade entre município minerador e não-minerador, especificamente 
no Oeste e Sudeste do Estado, quanto ao índice de emprego e renda, estimado pelo FIRJAN11 . Apenas a título 
de exemplo, observe que em 2000, os municípios de Oriximiná e Óbidos estavam praticamente no mesmo 
ranking de emprego e renda, uma década depois, em 2010, o município minerador passou para uma faixa me-
lhor e o vizinho para uma faixa pior.

10 Enríquez (2013).

11 FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
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mAPA 4 - mUnicíPiOs mineRADORes
DO PARá – sUB-ínDice FiRjAn De emPRegO

e RenDA, 2000.

mAPA 5 - mUnicíPiOs mineRADORes
DO PARá – sUB-ínDice FiRjAn De emPRegO

e RenDA, 2010

Fonte: Elaboração SEICOM a partir de dados da IFDM/FIRJAN

considerando-se a importância e a escala da atividade mineral no Pará, é de se esperar que os benefícios 
gerados devam se expandir para um raio de abrangência que vá além da frente de lavra. não proporcionar isso 
significa desperdiçar uma oportunidade de converter a mineração em uma autêntica plataforma para alavancar 
o desenvolvimento regional.

Em uma perspectiva histórica, percebe-se que, ao longo de quatro décadas, os encargos governamentais 
da mineração, como proporção do valor exportado, vem sofrendo queda significativa. Nos anos 1980, quando 
o único encargo incidente sobre a mineração era o Imposto Único sobre Minerais (IUM), em média, essa pro-
porção estava em 8,2%. Nos anos 1990, o IUM foi extinto e os bens minerais passaram a integrar a base de 
incidência do ICMS, além da introdução da CFEM, a proporção caiu para 7,2%. No final dos anos 1990, e todos 
os anos de 2000, tal proporção caiu acentuadamente para 3,7%, ou seja, menos da metade do que era na fase 
do IUM (Gráfico 10).

gRáFicO 10 - encARgOs gOveRnAmentAis DA mineRAçãO
cOmO PROPORçãO DO vAlOR exPORtADO nO PARá, (1980-2012).

Fonte: Elaborado pela SEICOM a partir de dados do Anexo I

	   ICMS+CFEM	  =	  3,7	  % 
Pós	  Lei	  Kandir 
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Causa muita estranheza, especialmente para quem desconhece a estrutura das finanças públicas do 
Pará, verificar como um Estado tão rico em recursos naturais é, ao mesmo tempo, tão pobre em seus indicado-
res sociais, com 31% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Convém elucidar que, historicamen-
te, países e regiões desenvolvidos a partir de sua base mineral contaram fortemente com instrumentos fiscais.

em síntese, considerando-se que quase a totalidade da produção mineral é exportada de forma bruta ou 
semielaborada, isto é, sem a contrapartida dos efeitos multiplicadores positivos, a montante e a jusante, que a 
indústria de transformação proporciona em termos de emprego, de aquisição de bens e serviços, de demandas 
tecnológicas etc., constata-se que o modelo tributário nacional, ao impedir que o Pará obtenha benefícios de 
seu setor mais pujante, desperdiça uma excelente oportunidade de reduzir as disparidades regionais.
Utilizar a mineração como plataforma de desenvolvimento requer ações para mudar o modelo tributário, 
tanto para permitir o melhor compartilhamento das rendas minerais, como, fundamentalmente, para induzir 
à diversificação produtiva e agregação de valor, convertendo uma riqueza que é findável e volátil em ativos 
realmente sustentáveis.

1.8 emPregos e estaBeleCimentos da mineração

A demanda da mineração formal por mão de obra é limitada, por causa da própria natureza da atividade 
mineradora, intensiva em capital, mas também por causa da elevada qualidade das minas, que permitem maior 
produção por unidade de trabalho empregada (ENRÍQUEZ, 2007).

Quando se considera o emprego com carteira assinada, a indústria extrativa mineral do Pará responde por 
tão somente 1,5% do total, percentual que é de 2,0% na indústria de transformação. Para a Região Amazônica 
esses percentuais são de 0,7% e 2,3%, respectivamente (Tabela 3). Tal fato demonstra a “vocação” extrativista, 
por excelência, do Pará, pois quando se considera a média nacional, o que se destaca é a “vocação” industrial 
que absorve a maior massa de mão de obra – quase 17%.

tABelA 3 - PARá, AmAzôniA, BRAsil - mãO De OBRA cOm cARteiRA AssinADA em AtiviDADes seleciOnADAs, 2011.

estADO inDústRiA 
extRAtivA 

(A)

(A)/(c) inDústRiA De 
tRAnsFORmAçãO 

mineRAl (B)¹

(B)/(c) (A) + (B) tOtAl DA mãO De 
OBRA emPRegADA 

(c)

(A)+(B)/(c)

Pará 15.483 1,49% 20.742 2,00% 36.225 1.037.089 3,5%

Região 

Amazônica*

27.760 0,70% 92.082 2,33% 119.842 3.947.399 3,0%

Brasil 231.389 0,50% 7.726.509 16,68% 7.957.898 46.310.631 17,2%

 (*) Composta pelos sete estados da Região Norte mais o Maranhão e o Mato Grosso.
Fonte: MTE/RAIS.

A etapa extrativa mineral é conhecida por ser poupadora de mão de obra e a etapa de transformação por 
gerar mais empregos e mais bem remunerados, mais estáveis, com maior capacidade de realocação em casos 
de crise, entre outras vantagens. 

De fato, nota-se grande contraste quando se considera a proporção entre os empregos na extração e na 
transformação mineral. A partir dos dados da tabela 3, verifica-se que, enquanto na média nacional, cada 
emprego na etapa extrativa corresponde a 33,4, na etapa da transformação, na média da Região Amazônia, 
essa proporção é de 3,3 e no estado do Pará é de apenas 1,3.

estaBeleCimentos

De acordo com MTE/RAIS, 2011, o Pará tem 144 estabelecimentos da indústria extrativa mineral que em-
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pregam 15,5 mil trabalhadores. Os micros e pequenos estabelecimentos (MPEs) representam a maioria (89%). 
No entanto, são os grandes estabelecimentos que empregam a maior parte dos trabalhadores (83%), muito 
embora representem apenas 4% do total, conforme Gráfico 11.

Esses indicadores, mais uma vez, evidenciam o modelo mineral do Estado que convive, de um lado, com 
poucas empresas que produzem em larga escala e, de outro, com as MPES que, mesmo sendo a maioria, não 
aparecem como forte absorvedoras de mão de obra. Uma provável hipótese é o elevado nível de informalidade 
dessas empresas.

gRáFicO 11 - DistRiBUiçãO (%) DA inDústRiA 
extRAtivA POR PORte, PARá - 2011.

gRáFicO 12 - DistRiBUiçãO (%) DA inDústRiA De 
tRAnsFORmAçãO POR PORte, PARá - 2011.

Fonte: MTE/RAIS.

No segmento da transformação mineral, o Pará conta com 658 estabelecimentos que empregam em torno 
de 19 mil trabalhadores. Os micros e pequenos também respondem pela maior parte (89%) dos estabeleci-
mentos, (MTE/RAIS, 2011). Todavia, distintamente do segmento extrativo, na indústria de transformação são os 
micro, pequenos e médios estabelecimentos que empregam a maioria da mão de obra (64%). 

Essa assimetria entre a indústria extrativa e a de transformação é reveladora dos desafios do Estado para 
avançar a estágios mais densos das cadeias produtivas de seus bens minerais. Os indicadores demonstram que 
a maioria dos estabelecimentos da indústria de transformação é de médio e pequeno porte, mas essa concen-
tração é bem maior para a indústria de minerais não metálicos. Os grandes estabelecimentos estão voltados 
basicamente à etapa siderúrgica e há um grande nicho de micro e pequenas empresas na produção de metáli-
cos conforme demonstra o Gráfico 13. 

gRáFicO 13 - estABelecimentO DA inDústRiA De 
tRAnsFORmAçãO mineRAl nO estADO DO PARá 2011.

gRáFicO 14 – evOlUçãO DO emPRegO nA inDústRiA 
extRAtivA e tRAnsFORmAçãO mineRAl nO estADO DO 

PARá 2002-2011.

Fonte: Elaborado pela SEICOM com base no MTE/RAIS
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em apenas uma década o emprego gerado pela indústria mineral se multiplicou por três. A indústria de 
transformação cresceu a uma taxa média anual de 8% enquanto que a extrativa a uma taxa de 17% (gráfico 
14). no entanto, em temos absolutos a indústria de transformação mineral é a que mais emprega neste 
estado.

Isso revela, de um lado, que as empresas aproveitaram a onda crescente de preços para elevar a produção, 
especialmente do minério de ferro, como já  visto. Além disso, mostra como contrapartida que a base produti-
va direcionada à exportação assenta-se em bens primários, isto é, sem agregação de valor, com o adiamento 
de importantes projetos da transformação mineral, como a ALPA, por exemplo, que poderiam mudar a feição 
produtiva do Estado (BOX da ALPA).

O que se constata pelo perfil da pauta exportadora paraense é um retrocesso aos anos 1990, quando 72% 
das exportações eram compostas de produtos básicos ou semielaborados. Em 2012, essa proporção aumentou 
para 80%. Os produtos manufaturados que, em 2010, chegaram representar 12%, caíram para 9% em 2012. 
(Gráficos 15, 16, 17 e 18).

gRáFicO 15 - PeRFil DA PAUtA exPORtADORA PARAense, 
1990.

gRáFicO 16 - PeRFil DA PAUtA exPORtADORA PARAense, 
2000.

gRáFicO 17 - PeRFil DA PAUtA exPORtADORA PARAense, 
2010.

gRáFicO 18 - PeRFil DA PAUtA exPORtADORA PARAense, 
2012.

Fonte: SEICOM, 2013.

O perfil fortemente assentado na exportação de commodities tem fortes implicações com um dos grandes desafios deste PEM-

2030, que é o adensamento de valor às cadeias produtivas minerais, conforme será visto no item 2.2.
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2.	 INTERFACES	DA	MINERAÇÃO	NO	PARÁ	–	 ENTRE	O	
GARIMPO	 E	 O	 DESAFIO	DE	 CONSOLIDAR	 CADEIAS	
PRODUTIVAS	INTEGRADAS	

2.1 O GarimpO

A atividade garimpeira faz parte da história e da cultura do Estado 
do Pará há quase um século. Como extração mineral que, inicialmente, 
exige pouca tecnologia está presente em todas as regiões do Estado.

As atividades garimpeiras, que se tornaram, com raras exceções, 
um complexo sistema informal de lavra semi-mecanizada, envolvem 
equipamentos de maior porte, como modernas dragas, tratores e ins-
talações de beneficiamento de minério de ouro. Assim, a extração que 
era realizada com o auxílio de equipamentos rudimentares, que ca-
racterizam a atividade garimpeira “tradicional”, que utilizava “par de 
máquinas”, “cobra fumando”, “lontona” e outros, passou a empregar 
maquinários mais sofisticados, que executam desmonte mecânico ou 
hidráulico, “shafts” e, inclusive, sistemas de galerias subterrâneas. 

No Pará predominam quatro modalidades de garimpo: 

1) a céu aberto com a utilização de bico-jato (Imagem 2), 

2) em shafts (Imagem 3), 

2) com retro escavadeiras (PC´s) (Imagem 4) e 

4) com dragas no leito dos rios (Imagem 5).

A atividade garimpeira ocorre, na maioria das vezes, em áreas de 
difícil acesso e, geralmente, de forma irregular e sem orientação téc-
nica, o que ocasiona profundos impactos ambientais nos meios natu-
ral e social. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA), a erosão dos solos e a contaminação dos rios pelo uso inade-
quado de mercúrio são os impactos mais expressivos. Entre os proble-
mas sociais, destacam-se a ilegalidade e as condições precárias de tra-
balho que contribuem para outros problemas sociais como alcoolismo, 
drogas e prostituição.

Há garimpos em praticamente todo o Estado. Até outubro de 2013, 
o DNPM registrou por volta de 12 mil registros de PLGs (DNPM, outubro 
de 2013). No entanto, apenas 4% dessa demanda foi convertida em ati-
vidade formal, já que o DNPM outorgou tão somente 548 títulos de PLG, 
entre 1992 a 2013. Uma das causas deste pequeno índice de formalida-
de é a dificuldade de obtenção da licença ambiental, quer por estar em 
área proibida (unidades de conservação, reserva indígena, de quilom-
bola ou outras), quer por uma série de desafios inerentes à atividade1. 

O Mapa 06 demonstra que grande parte dos requerimentos de 
PLGs está dentro ou próximo a Unidades de Conservação (UCs) e Terras 
Indígenas (TIs), onde a regularização da atividade mineral é feita pelo 
IBAMA órgão licenciador.

1	 Para	a	regularização	da	atividade	garimpeira	o	minerador	artesanal	sente	grande	dificuldade	para	atender	aos	requisitos	do	processo	de	licenciamento	ambiental,	
quer	em	áreas	de	jurisdição	federal,	em	que	a	licença	deve	ser	expedida	pelo	IBAMA,	quer	em	áreas	estaduais,	pela	SEMA,	ou	em	áreas	menores	que	50	ha,	em	
que	a	licença	é	dada	pelas	Secretarias	Municipais	de	Meio	Ambiente	habilitadas	pela	SEMA.	Para	uma	ampla	discussão	sobre	os	problemas	da	garimpagem	vide	
o	Relatório	da	3ª.	Oficina	do	PEM	2030	(disponível	para	download	em	http://seicom.pa.gov.br/download/pmep2030/RELAT%C3%93RIO%203%C2%AA%20OFICI-
NA%20-%20ATIVIDADES%20GARIMPEIRA.pdf

Imagem 2 - garImpo a céu aberto 
(utIlIzação de bIco-jato).

Imagem 3 - garImpo em shafts.

Imagem 4 - garImpo mecanIzado com 
pc.

Imagem 5 - garImpo com draga no 
leIto do rIo.
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mapa 6 - munIcípIos com plg, requerImentos de plg, uc´s e tI.

																																																																																																																																																																																

	Fonte:	SEICOM,	2013.			

As PLGs formais estão distribuídas em 15 municípios, com destaque absoluto para Itaituba (Quadro 4) que 
detém 85% dos títulos outorgados, seguido por São Félix do Xingu (5%), Jacareacanga (4%), Curionópolis (1%) 
e os outros 11 municípios (5%). O ouro se sobressai, mas há PLGs para gemas com destaque para diamante, 
cassiterita e até mesmo cobre.
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quadro 4 - permIssão de lavra garImpeIra por munIcípIo no pará, 2013.

munIcípIo n° de plg outorgada substâncIa requerImento de plg

ItaItuba 467 Ouro (466) / Cobre (1) 9.729

são felIx do xIngu 29 Cassiterita (24)/Cobre (5) 129

jacareacanga 23 Ouro 121

curIonópolIs 07 Ouro (3)/Cobre (4) 17

altamIra 04 Ouro 474

vItórIa do xIngu 04 Ouro (2)/Diamante (2) 03

senador josé porfírIo 03 Ouro (1)/Diamante (2) 03

anapú 03 Ouro (1)/Diamante (2) 05

marabá 02 Ametista 23

água azul do norte 02 Ouro 0

monte alegre 01 Diamante 77

pacajá 01 Ouro 01

eldorado dos carajás 01 Quartzo 05

são joão do araguaIa 01 Quartzo 03

alenquer 0 - 207

almeIrIm 0 - 112

novo progresso 0 - 106

tucuruí 0 - 68

traIrão 0 - 25

santana do araguaIa 0 - 23

parauapebas 0 - 10

outros munIcípIos 0 - 906

total 548 12.047

Fonte:	DNPM	-	Elaboração	SEICOM,	2013.

Conforme os dados disponíveis, o grande destaque da garimpagem no Pará é a região do Tapajós, cuja 
descoberta de ouro aconteceu em 1956. Três décadas mais tarde o garimpo foi legitimado com criação da “Re-
serva Garimpeira do Tapajós” (Portaria Interministerial nº 882/1983) que garantiu o acesso livre à ocupação ga-
rimpeira pré-existente. Duas décadas depois, em 2006, a criação de um mosaico de Unidades de Conservação 
(UCs) entre Parques Nacionais, Florestas Nacionais, Áreas de Preservação Ambiental e Reservas Extrativistas, 
deixou na ilegalidade centenas de garimpeiros, e, de certa maneira, gerou uma situação conflituosa, até então, 
insuficientemente tratada.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), as UCs que permi-
tem mineração são: Floresta Nacional (FLONA) Saracá-Taquera, FLONA do Amana, FLONA do Crepori, FLONA 
do Jamaxim e Área de Proteção Permanente (APA) do Tapajós, todas estas já elaboraram os seus Planos de 
Manejo. Todavia, ainda há seis UCs que não elaboraram seus planos (FLONA Altamira, FLONA Itaituba I, FLONA 
Itaituba II, APA Tapajós, Parque Nacional (PARNA) da Amazônia e PARNA Rio Novo), o que é um impeditivo 
para a legalização do garimpo nessas áreas.
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mapa 7 - áreas especIalmente reservadas no pará.

                                    
	Fonte:	SEICOM,	2013.			

aspectos socioeconômicos do garimpo

A Constituição Federal, de 1988, introduziu relevantes mudanças no marco legal da mineração, ao inscre-
ver entre as funções do Estado, a atribuição de “favorecer a organização da atividade garimpeira em coopera-
tivas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica-social do garimpeiro” (Artigo 
174, § 3°). Nesse sentido, os garimpeiros começaram a se organizar no Pará, a partir da década de 1980 e, desde 
então, já foram identificadas 33 cooperativas, quatro associações, dois sindicatos e um instituto, em 15 muni-
cípios paraenses (Quadro 5). Assim, estima-se que a atividade garimpeira no Pará envolva por volta de 100.000 
pessoas de diversas origens.

Vê-se que a maior densidade de organizações sociais concentra-se no município de Curionópolis, certa-
mente por causa de Serra Pelada2 . Importante salientar que o número de associados da COOMIGASP compre-
ende os associados das demais cooperativas, uma vez que os garimpeiros estão simultaneamente associados 
a todas as cooperativas de Curionópolis. 

De acordo com o art. 174 da Constituição Federal, de 1988, a atividade garimpeira está legalmente ampa-
rada, por meio das leis nº 7.805/1989, que criou a PLG, e nº 11.685/2008 e instituiu o Estatuto do Garimpeiro. 
No entanto a lei n° 7805/1989, no seu art. 10, parágrafo 1º, estabelece o conceito de mineral garimpável sendo:

§ 1º São considerados minerais garimpáveis o ouro, o diamante, a cassiterita, a co-
lumbita, a tantalita e wolframita, nas formas aluvionar, eluvionar e coluvial; a sheelita, 
as demais gemas, o rutilo, o quartzo, o berilo, a muscovita, o espodumênio, a lepidoli-
ta, o feldspato, a mica e outros, em tipos de ocorrência que vierem a ser indicados, a 
critério do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.

2	 Extinto	desde	1992,	o	ex-garimpo	de	Serra	Pelada	formou-se	no	início	dos	anos	1980,	a	partir	de	um	grande	formigueiro	humano	que	atingiu	seu	auge	entre	os	
anos	1982	e	1986.	Os	direitos	minerários	da	área	que	pertenciam	à	antiga	estatal	Cia	Vale	do	Rio	Doce	(CVRD),	hoje	VALE,	e	foram	adquiridos	pelo	Governo	Federal	
pelo	valor	de	 reserva,	que	os	 repassou,	desde	1990,	a	Cooperativa	de	Mineração	dos	Garimpeiros	e	Serra	Pelada	 (COOMIGASP)	que,	por	seu	turno,	estabeleceu	
contrato	com	a	empresa	Colossus	Minerals	para	extração	do	ouro	remanescente.
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quadro 5 - organIzações socIaIs da mIneração artesanal no pará, 2013. 

razão socIal sIgla munIcIpIo n° 

Coop. de Mineração do Estado do Pará Ltda. COMEPA Santarém  ND

Coop. dos Garimpeiros do Sul do Pará Ltda. COOGASUPA Redenção  ND

Coop. dos Produtores de Ouro da Margem do Rio V. Rural COPOMARVE
Santa Maria das Barreiras

 ND

Coop. Mista dos Garimpeiros do Carrapato COMEC 20

Coop. de Mineração dos Garimpeiros da Liberdade Arara COMIGLA

São Félix do Xingu

20

Coop. dos Garimpeiros e Mineradores da Taboca e do Mun. de São Felix do Xingu COOGATA ND 

Coop. Mineradora dos Garimpeiros de Ariquemes Ltda. COOMIGA 321

Coop. de Mineração dos Garimpeiros de São Félix do Xingu COOMIX 16

Coop. dos Garimpeiros do Estado de Rondônia COOGER 30

Coop. Mista de Garimpeiros de Serra Pelada COOMIGASP

Curionópolis

44.450

Coop. dos Garimpeiros dos Minérios de Serra Pelada COOMISPE 3.600

Coop. Mista de Mineração dos Garimpeiros Mineradores Proprietários de Catas de 
Serra Pelada

COOMPRO 9.691

Coop. Mista dos Produtores, Agricultores e Garimpeiros de Curionópolis COOMPAG 5.300

Coop. Agromineral dos Garimpeiros do Serrado COPERSERRADO 3.880

Coop. dos Produtores de Minérios de Curionópolis COOPEMIC 20

Coop. Agro Mineral e Comercial dos Garimpeiros e Moradores de Serra Pelada COOPERGASP 22

Coop. Mista do Garimpo da Cutia COOMIC 400

Coop. Mista de Exp. Min. Agrop. e Colonizadora de Patrocínio COOPA

Itaituba

42

Coop. de Extração Mineral do Vale do Tapajós COOPEMVAT 21

Coop. dos Garimpeiros da Amazônia COOGAM 560

Coop. dos Garimpeiros Mineradores e Produtores de Ouro do Tapajós COOPOURO 40

Coop. Mista de Desenvolvimento do Creporizão COMIDEC 48

Coop. de Extração Mineral do Água Branca COEMIABRA ND 

Coop. Mista Agro Mineral do Rio Sereno COOMASE Marabá 862

Coop. dos Garimpeiros do Xingu COOXIN
Altamira

20

Coop. dos Garimpeiros E Mineradores do Brasil COOGAMIBRA 32

Coop. dos Garimpeiros Mista de Alenquer Ltda. COOGARMA Alenquer ND

Coop. dos Garimpeiros do Município de Cachoeira do Piriá COOMINÉRIO Cachoeira do Piriá 30

Coop. de Desenvolv.  Mineral dos Garimpeiros de Serra Pelada COOPERSERRA Parauapebas 11.800

Coop. dos Garimpeiros do Galo, Ressaca, Ouro Verde, Itatá e Ilha da Fazenda  COOGROVIF Senador José Porfírio 545

Coop. de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta COOPERALFA Jacareacanga ND

Coop. Mista de Exploração Mineral e Extração Vegetal COOPERMINÉRIOS Novo Progresso 49

Coop. de Desenvolvimento da Atividade Mineral de Canaã dos Carajás MINERCOOP Canaã dos Carajás ND

total de cooperatIvas 33 81.819

Associação de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável de Parauapebas ADLISP Parauapebas 40

Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós AMOT Itaituba 2.000

Associação dos Garimpeiros Trabalhadores da Taboca e Região AGATTAR São Félix do Xingu 26

Associação de Assistência e Defesa dos Garimpeiros de Serra Pelada ADEGASP

Curionópolis

1.500

Instituto Socioambiental dos Garimpeiros do Brasil  ISGB 1.500

Sindicato dos Garimpeiros e Trabalhadores de Mineração de Curionópolis e Serra 
Pelada

SINGASP 38.000

Sindicato dos Garimpeiros de Novo Progresso SIGANP Novo Progresso 420

total de assocIações e sIndIcatos 7  43.486

ND:	Não	disponível.	Fonte:	OCB/PA	adaptado	com	pesquisa	DIGEM/SEICOM.
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De acordo com o DNPM, a PLG permite o garimpo em uma área máxima de 50 ha. Para extração, além 
destes ambientes e limites, é necessário mudança de regime para Concessão de Lavra. Para muitos especialis-
tas os depósitos secundários (aluvio/coluvio/eluvio) de ouro do Pará estão praticamente exauridos e, por causa 
disso, os garimpeiros têm se voltado para as rochas primárias, com o uso de técnicas mecanizadas de extração, 
em total desrespeito ao que determina a lei.

Os municípios paraenses que têm a atividade garimpeira como base da economia local, como é o caso 
de Itaituba, Cachoeira do Piriá, Jacareacanga e outros, utilizam o ouro como meio de troca para quase todas 
as transações, daí a grande dificuldade de se conhecer a real dimensão dessa economia. Nos municípios ga-
rimpeiros são as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) que compram e vendem parte do ouro 
oriundo dos garimpos. Segundo a Diretoria de Planejamento e Arrecadação (DIPAR/DNPM) e Receita Federal 
existem 21 DTVMs atuando no Pará (2012). 

Segundo esses órgãos, em 2012, a produção oficial de ouro no Pará foi de 5,85 toneladas, das quais 2,1 t 
(36%) foram produzidas por empresas mineradoras e 3,8 t (64%), por garimpo.

A produção empresarial é proveniente de várias pequenas empresas, com destaque para a Reinarda Mi-
neração Ltda., no município de Floresta do Araguaia (PA), enquanto a produção garimpeira está localizada nos 
municípios de Senador José Porfírio, Novo Progresso e Itaituba.

Itaituba é o principal produtor de ouro do Estado, com 3,44 t, em 2012, que corresponde a 60% da produção 
total paraense e 91% da produção da atividade garimpeira conforme o Gráfico 19. O município de Novo Progres-
so registrou produção de 263,3 kg de ouro, em 2012, seguido por Jacareacanga, com uma produção de 58 kg 
(informações obtidas no DNPM).

gráfIco 19 - dIstrIbuIção da produção garImpeIra de ouro por munIcípIo no pará - 2012.

                   

	Fonte:	DNPM	–	Elaboração	SEICOM.			

Importante frisar que o município de Novo Progresso não tem nenhuma PLG oficializada. Dessa forma, a 
produção registrada se deve à comercialização de ouro de garimpos de seu entorno, por intermédio das DTVMs 
localizadas no município. Isso sugere indícios do “descaminho” do ouro, ou seja, a existência de pontos de 
garimpos ainda não identificados oficialmente. De acordo com representante de uma DTVM, estima-se que o 
ouro comercializado, por meio dessa distribuidoras no município de Itaituba, corresponda a apenas a 37,5% da 
produção local. 

De fato, conforme o Gráfico 20, que registra o pagamento de CFEM do ouro3  observa-se: 

I. Tendência de crescimento da arrecadação de CFEM de ouro, tanto pelas empresas, quanto pelas DTVMs. 
De R$ 5 mil, em 2003, passou para R$ 2,1 milhões, em 2012.

II. O recolhimento de CFEM pelas DTVMs supera o das empresas a partir de 2012. Enquanto as empresas 
recolheram R$ 743 mil, as DTVMs recolheram o dobro R$ 1,4 milhão

III. Não há registro de recolhimento de CFEM, por parte das DTVMs, em boa parte da série apresentada, de 
2003 a 2013, os dados de recolhimento somente começam a aparecer a partir de 2010. 

3	 A	CFEM	não	é	 recolhida	diretamente	pelo	garimpeiro,	mas	 sim	pelo	primeiro	adquirente.	Corresponde	a	1%	do	 faturamento	 líquido	 (receita	bruta	das	vendas,	
deduzidos	os	impostos	,	seguro	e	frete)
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gráfIco 20 - recolhImento da cfem do ouro (2003 a 2012).

                   

	Fonte:	DNPM	–	Elaboração	SEICOM.			

Certamente esse quadro é reflexo das fortes altas nas cotações do ouro, ao longo dos anos 2000, bem 
como da mudança nas alíquotas da CFEM sobre o ouro proveniente de garimpos4 .

O Gráfico 21 apresenta uma série das cotações dos preços, desde 1975. Observa-se que, a despeito das 
oscilações do final dos 1970, os preços mantiveram-se em baixa durante as duas décadas seguintes, oscilante 
entre US$ 250 e US$ 400 a onça. Esse comportamento começou a reverter a partir dos anos 2000, quando os 
preços chegaram ao ápice em 2011, com o valor em torno de US$ 1.800. Porém, desde 2012, observa-se uma 
queda com preços, oscilando em torno dos US$ 1.300, mas em um patamar ainda bem acima do das décadas 
passadas.

gráfIco 21 - cotação dos preços do ouro (us$/onça troy), 1975 a 2012.
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	Fonte:	www.kitco.com.			

A informalidade e a dispersão dificulta a comercialização legal do ouro para o mercado externo. Por isso, 
do ouro extraído e registrado no Estado, em 2012, 77%, em média, foi comercializado no mercado interno, en-
quanto 1,37 t (23%) foi exportado. A exportação é feita pelas empresas, enquanto a comercialização interna é 
majoritariamente advinda dos garimpos (DNPM).

Na atualidade, o garimpo vem se mecanizando cada vez mais, o que aumenta o seu potencial de impacto 
e de conflitos socioambientais, por isso há um anseio de que esta atividade deva transitar para uma pequena 
mineração menos impactante e com maior controle ambiental e socioeconômico. Todavia, isso dificilmente 
acontecerá sem políticas públicas sistemáticas. 

Nesse sentido, a SEICOM estimula o ordenamento do garimpo para a pequena mineração, mas entende 
que este é um processo que requer cautela e atenção por causa de todo um aparato legal e organizacional 
existente, a fim de evitar sobreposição de ações que possam tornar o ordenamento cada vez mais complexo e 
demorado. É também importante frisar que as ações de ordenamento devem ser integradas com a participação 
das instituições reguladoras, tanto do setor mineral como dos órgãos ambientais5 , em seus diferentes níveis, 

4	 Art.	17	da	Lei	nº	12.087,	de	11	de	novembro	de	2009,	que	passou	a	vigorar	a	partir	de	01	de	janeiro	de	2010.,	reduziu	a	alíquota	de	1%	para	0,2%	ao	primeiro	adqui-
rente	de	minerais	garimpáveis	extraído	sob	regime	de	PLG.	Ressalte-se	que	as	notificações	de	cobrança	de	débito	da	CFEM,	na	ordem	de	R$	50	milhões,	relativos	
aos	fatos	geradores	entre	01/1991	a	12/1999	foram	arquivadas	pelo	Diretor	Geral	do	DNPM,	com	base	no	parecer	da	Procuradoria	Geral	do	DNPM	nº	58/2010-SC.

5	 Estimulado	 pelo	 Grupo	 de	 Trabalho	 Tapajós	 (GT-TAPAJOS)	 a	 Secretaria	 de	 Estado	 de	Meio	 Ambiente	 (SEMA)	 realizou	 uma	 série	 de	 ações	 que	 resultaram	 na	
publicação	da	Instrução	Normativa	n°	006/2013	que	dispõe	sobre	novos	procedimentos	de	licenciamento	ambiental	da	atividade	garimpeira	para	minimizar	os	
impactos	ambientais	dessa	atividade.
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além de órgãos públicos, universidades, empresas privadas e sociedade civil de forma geral, a fim de que haja 
sinergia para potencializar as ações, tais como as interações comerciais que espera-se ocorrer entre os garim-
pos com os Polos de Gemas e Joias do Estado do Pará.

2.2 as Cadeias prOdutivas minerais dO pará

São amplas as possibilidades de promoção do desenvolvimento regional a partir da integração de ativida-
des econômicas desenvolvidas ao longo das cadeias produtivas minerais. Daí a importância de se apresentar 
uma visão integrada em torno de cadeias produtivas, existentes ou potenciais, ao invés de uma análise simples 
dos bens minerais de forma isolada. 

A verticalização mineral gera ampla gama de oportunidades de negócios, favorece a implantação e multi-
plicação de empreendimentos empresariais e dinamiza a economia regional. A integração vertical e horizontal 
das cadeias induz a agregação de valor à produção mineral e maior ingresso de recursos financeiros e circula-
ção e distribuição de riqueza na região em que as atividades são desenvolvidas. Concomitantemente, a integra-
ção entre a estrutura produtiva vertical e suas redes de fornecedores representa uma expressiva oportunidade 
para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas locais e regionais, contribuindo também para elevar a 
circulação de riqueza e a qualidade de vida.

2.2.1 minerais metálicos

i – alumínio

 A bauxita é a matéria-prima do alumínio. É também empregada nas indústrias químicas (sulfato de 
alumínio), de abrasivos e de cimento (aluminoso). Trata-se de uma rocha formada por minerais hidratados de 
alumínio que ocorre em grandes depósitos. O Pará detém 3,24 bilhões de toneladas de reserva total, que repre-
senta 74% das reservas nacionais de bauxita metalúrgica e 11% das reservas internacionais (DNPM, Anuário 
Mineral e Sumário Mineral, dados de 2009)

a Cadeia produtiva do alumínio

O processo produtivo inicia-se com a extração e o beneficiamento da bauxita, que segue para as usinas de 
produção de alumina (óxido de alumínio), e então para os smelters, fase em que a alumina é submetida a pro-
cesso de redução eletrolítica e o alumínio metálico é produzido por meio da eliminação do oxigênio (Figura 1). 

fIgura 1 - cadeIa de valor da IndústrIa do alumínIo.
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Fonte:	SEICOM,	2013.		



50 PLANO DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ • 2013 - 2030
SECRETARIA DE ESTADO DE

INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E MINERAÇÃO - SEICOM

Os lingotes de alumínio metálico, por sua vez, são encaminhados às indústrias metalúrgicas (4º ciclo), 
onde são transformados em bens intermediários, por meio de laminação, extrusão, fundição e trefilação. Cada 
um destes processos gera diferentes insumos para diferentes segmentos da indústria, tais como chapas e 
folhas (produzidos por laminação), extrudados (perfis metálicos produzidos por extrusão). Os setores de em-
balagens, transportes e construção civil são os que mais consomem alumínio no Brasil, 63% do total, em 2011 
(Gráfico 22).

gráfIco 22 - consumo setorIal de alumínIo no brasIl em 2011.

                   

	Fonte:	ABAL.			

A integração da cadeia produtiva da indústria do alumínio ocorre, principalmente, por meio da produção 
de laminados e extrudados, que atendem aos setores de embalagens, equipamentos de transporte e constru-
ção civil. São produtores de insumos para outras indústrias, como a de alimentos (embalagens), transporte 
de carga e de passageiros, obras de infraestrutura e de imóveis para uso público, corporativo e residencial 
(construção civil).

integração da cadeia produtiva no estado do pará

 No Pará, a cadeia do alumínio é a que mais avançou em seu processo de verticalização, com opera-
ções que vão do primeiro (extração de bauxita) até o quinto ciclo (produção de embalagens e utensílios). Está 
distribuída por diversas regiões do Estado, abrangendo empresas que realizam atividades diretamente ligadas 
à produção de insumos e produtos metálicos, como organizações envolvidas em uma ampla série de setores 
correlatos, referentes ao fornecimento de bens e serviços para as indústrias centrais (Mapa 8).

primeiro ciclo: 

 Há minas nos municípios de Oriximiná e Terra Santa (MRN), Juruti (ALCOA) e Paragominas (Hydro). 
A bauxita extraída da MRN e da Hydro segue para a fábrica de alumina da Hydro/ALUNORTE, no município 
de Barcarena. Parte da produção é encaminhada ao vizinho smelter de alumínio da Alumínio do Brasil S/A 
(ALBRAS), empresa também controlada pelo conglomerado metalúrgico NorskHydro, líder global da indústria 
do alumínio. O parque metalúrgico de Barcarena conta com infraestrutura logística que garante a rede de 
transporte viário, formada por rodovias federais e estaduais; energia elétrica em grande quantidade fornecida 
pela UHE de Tucuruí; e o terminal portuário de Vila do Conde. O município de Rondon do Pará deverá abrigar 
um complexo integrado para a produção de bauxita e alumina, em que a extração e a transformação mineral 
ocorrerão no mesmo sítio.

segundo ciclo: produção de alumina 

A alumina é industrializada pela Hydro/Alunorte. 70% da sua produção é exportada e 30% transformada 
em alumínio primário em Barcarena  e em São Luís (MA). Em Barcarena, há mais uma usina em construção, 
a Companhia de Alumina do Pará (CAP). No caso das futuras instalações de Rondon do Pará, a transformação 
da alumina será feita próxima à jazida.
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mapa 8 - dIstrIbuIção espacIal da cadeIa produtIva do alumínIo no pará.

                   

	Fonte:	SEICOM,	2013.	

terceiro ciclo: produção de alumínio metálico 

Ocorre em Barcarena, na fábrica da ALBRAS. Por se tratar de um processo eletrointensivo, a instalação deste 
complexo demandou a construção da UHE de Tucuruí.

Quarto ciclo: produção de transformados de alumínio

A principal empresa é a ALUBAR, fabricante de vergalhões e cabos elétricos que utiliza o alumínio líquido 
fornecido pela ALBRAS, cujas instalações são vizinhas às da empresa. Destacam-se também a PISA, no município 
de Belém, e a ALUPAN, no município de Castanhal/PA, fabricantes de utensílios domésticos, que também utilizam 
como matéria-prima alumínio metálico fornecido pela ALBRAS. Outro produtor importante é o grupo REXAM PLC, 
fabricante de embalagens para bebidas. Esta última empresa usa como matéria-prima folhas de alumínio prove-
nientes do estado Minas Gerais, uma vez que não há produção de laminados de alumínio no território paraense. 

A produção de alumínio, em 2012, foi de 475 mil toneladas, das quais 7% (32 mil t) foram destinadas ao merca-
do local. Da parcela absorvida localmente, 95% foi destinada a ALUBAR, e os 5% restantes pelas demais indústrias 
(Relatório Anual 2012, da ALBRAS). 

exportações da Cadeia produtiva do alumínio no estado do pará em 2012

O Pará é um importante trader de produtos primários dos três primeiros ciclos desta cadeia, portanto, bens 
de mais baixo valor agregado no mercado internacional. 

No caso da bauxita, os EUA são o principal importador que, juntamente com o Canadá, realizaram 71% das 
compras, em 2012. Há uma década, esses países respondiam por 59% (Tabela 4). 
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tabela 4 - destIno das exportações de bauxIta do pará, 2000 e 2012.

país
2000 2012

us$ % ton us$/ton us$ % ton us$/ton

estados unIdos 20.163.828 22,23 912.830 22,09 91.995.110 42,99 2.838.673 32,41

canadá 33.389.915 36,81 1.467.288 22,76 59.860.403 27,97 1.852.990 32,30

Irlanda 3.521.976 3,88 163.870 21,49 49.922.731 23,33 1.562.469 31,95

chIna 8.793.903 4,11 267.043 32,93

alemanha 3.440.415 1,61 108.900 31,59

argentIna 572.492 0,63 15.344 37,31 0,00

grécIa 7.468.025 8,23 324.455 23,02 0,00

ucrânIa 11.726.517 12,93 519.537 22,57 0,00

vIrgens, Ilhas (ame-
rIcanas)

13.860.506 15,28 626.991 22,11 0,00

total 90.703.259 100,00 4.030.315 22,51 214.012.562 100,00 6.630.075 32,28

Fonte: MDIC.

Em 2000, havia sete países consumidores e, em 2012, apenas cinco. Distintamente do crescimento mais 
acentuado dos metais, os preços da bauxita registraram crescimento moderado, passando de US$ 22,5 para 
US$ 32,3/t, no período, o equivalente a uma taxa média de 2,8% de incremento ao ano.

Quanto à alumina, o mercado se diversificou de cinco para dez destinos; porém a concentração permane-
ceu no Canadá e na Noruega (Tabela 5), já que, em 2000, esses países respondiam por 61,5% e, em 2012, por 
67%. Da mesma forma que a bauxita, os preços médios da alumina subiram discretamente no período, passan-
do de US$ 195,00, em 2000, para US$ 248,00, em 2012, o equivalente a taxa média anual de 1,9%.

tabela 5 - destIno das exportações de alumIna do pará, 2000 e 2012.

país
2000 2012

us$ % ton us$/ton us$ % ton us$/ton

canadá 17.446.820 11,40 88.866 196,33 446.825.759 37,65 1.803.632 247,74

noruega 77.274.947 50,51 397.599 194,35 349.312.233 29,43 1.408.209 248,05

emIrados ára-
bes unIdos

0,00 134.397.731 11,32 538.021 249,80

catar 0,00 99.872.692 8,41 401.729 248,61

estados unI-
dos

18.757.843 12,26 95.818 195,77 54.427.556 4,59 217.470 250,28

IslândIa 0,00 42.480.899 3,58 180.383 235,50

argentIna 22.485.974 14,70 114.716 196,01 42.383.973 3,57 175.997 240,82

franca 0,00 7.625.292 0,64 30.171 252,74

egIto 0,00 6.311.748 0,53 26.150 241,37

geórgIa 0,00 3.304.545 0,28 13.075 252,74

gana 17.015.543 11,12 87.836 193,72 0,00

total 152.981.127 100,00 784.834 194,92 1.186.942.428 100,00 4.794.836 247,55

Fonte: MDIC.

Quanto às exportações de alumínio, o Japão mantém-se como principal destino, juntamente com a Suíça, 
e respondem por 90% do que o Pará exporta. Entre os estágios da cadeia produtiva, o alumínio é o que apresen-
ta a maior concentração de compradores. Os preços médios do alumínio, não obstante as constantes elevações 
no custo da mão de obra e da energia, subiram pouco, passando de US$ 1.507,00, em 2000, para US$ 1.974,00, 
em 2012 (Tabela 6), o equivalente a taxa média anual de 2,1%.
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tabela 6 - destIno das exportações de alumínIo do pará, 2000 e 2012.

país
2000 2012

us$ % ton us$/ton us$ % ton us$/ton

japão 314.661.802 58,10 208.270 1.510,84 432.148.584 57,43 219.429 1.969,42

suíça 0,00 249.507.072 33,16 125.852 1.982,54

países baIxos (holanda) 150.029.416 27,70 101.723 1.474,88 70.778.604 9,41 35.805 1.976,76

bélgIca 58.649.726 10,83 37.653 1.557,64 0,00

coréIa do sul 1.553.281 0,29 1.019 1.524,43 0,00

estados unIdos 7.121.553 1,31 4.458 1.597,64 0,00

ItálIa 9.580.424 1,77 6.281 1.525,33 0,00

total 541.596.202 100,00 359.403 1.506,93 752.434.260 100,00 381.087 1.974,44

Fonte: MDIC.

Na comparação entre os valores e volumes exportados (Tabela 7), embora o alumínio metálico seja o pro-
duto com maior valor de comercialização, em dólares por tonelada, e a bauxita o produto com menor valor, o 
maior volume de exportações corresponde a este ultimo produto. Também destaca-se que 56% do volume expor-
tado correspondente à bauxita, que equivale a 10% apenas da receita em dólares das exportações.

tabela 7 - exportações de produtos alumIníferos do pará, 2000 e 2012.

produto
2000 2012

us$ % ton us$/ton us$ % ton us$/ton

bauxIta 90.703.259 11,55 4.030.315 22,51 214.012.562 9,94 6.630.075 32,28

alumIna 152.981.127 19,48 784.834 194,92 1.186.942.428 55,12 4.794.836 247,55

alumínIo 541.596.202 68,97 359.403 1.506,93 752.434.260 34,94 381.087 1.974,44

total 785.280.588 100,00 5.174.552 151,76 2.153.389.250 100,00 11.805.997 182,40

Fonte:	MDIC.

em síntese, as exportações dos bens da cadeia do alumínio revelam duas fragilidades: 1) excessiva concentração 
de vendas para um pequeno número de compradores (eua, canadá e japão), o que deixa a região vulnerável por 
conta da dependência; 2) o maior volume de exportações corresponde aos produtos de menor valor agregado, 
o que significa que esta cadeia não consegue aproveitar todo o potencial gerado pela extração mineral, pois 
as oportunidades de geração de emprego e renda, ao longo da cadeia produtiva, são apropriadas pelos países 
importadores, que internalizam os demais ciclos desta cadeia produtiva.

potencialidades da Cadeia produtiva do alumínio no estado do pará

As principais oportunidades referem-se às possibilidades de integração da cadeia, por meio da implanta-
ção de atividades industriais do quarto e quinto ciclos, ou seja, produção de transformados e manufaturados 
de alumínio. Primeiramente, no apoio à expansão das atividades do 4º ciclo, tendo em vista os grandes investi-
mentos do governo federal no setor energético no estado do Pará. Em segundo lugar, a atração de investimentos 
para o segmento de laminados e extrudados que correspondem, respectivamente, a 42% e 24% do total da pro-
dução nacional, os quais há potencial ligação com as demandas das grandes obras de infraestrutura do Pará na 
área logística e energética. Em terceiro lugar, a efetiva implantação da Zona de Processamento de Exportações 
(ZPE) abre oportunidades para a atração de vários outros ramos da indústria de manufaturados de alumínio, 
com foco no mercado externo.

ii – Cobre

O cobre é um elemento metálico relativamente escasso na crosta terrestre. O Pará responde por 89% das 
reservas nacionais e 3% das reservas internacionais (DNPM, Sumário Mineral, dados de 2009). As principais 
características físico-químicas do cobre são baixo ponto de fusão, boa ductibilidade e maleabilidade, resistência 
à oxidação e, principalmente, elevada condutividade térmica e elétrica.
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a Cadeia produtiva do Cobre

A cadeia produtiva do cobre compreende, em seu primeiro ciclo, extração do minério e concentração com 
30% de cobre. No segundo ciclo, o concentrado é refinado por meio de processos pirometalúrgicos ou hidrome-
talúrgicos, que têm como resultado a produção de catodos, que podem ser transformados em trefilados (fios, 
cabos e vergalhões) ou em bens manufaturados (terceiro ciclo) (Figura 2) 

fIgura 2 - cadeIa produtIva do cobre.
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	Fonte:	SEICOM,	2013.	

Durante o ano de 2012, o preço médio das exportações brasileiras de cobre foi de US$ 2.144, por tonelada 
de concentrado, e de US$ 8.820, por tonelada de metal refinado, o que aponta uma relação de valor de 3,3 vezes 
do metal refinado em relação ao concentrado.

a Cadeia produtiva do Cobre no pará

A produção de cobre no Pará está concentrada em duas empresas, a Vale, no município de Canaã dos Ca-
rajás, e a Serabi, no município de Itaituba que produz cobre como subproduto da extração de ouro. A produção 
da Vale resume-se ao primeiro ciclo, o concentrado de cobre, destinado ao mercado externo. Uma planta expe-
rimental para a produção de catodos, que seguiria a rota hidrometalúrgica, foi erguida na Província Mineral de 
Carajás, mas não se viabilizou. Executivos da empresa alegam dificuldades operacionais. Assim, a produção 
paraense ainda permanece limitada ao primeiro ciclo. (Mapa 9)

exportações de Cobre no estado do pará em 2012

As exportações de cobre do Pará iniciaram em 2004, com venda para o mercado europeu. Quase uma 
década depois, em 2012, o principal mercado ainda é a Europa, com destaque para Alemanha, seguida por 
Bulgária. Todavia China e Coréia do Sul já respondem por parcela significativa. Juntos, os quatro principais 
compradores absorveram 86% das exportações do estado. Observa-se que o mercado de compradores de con-
centrado de cobre é um dos menos concentrados entre as cadeias de metálicos do estado (Tabela 8).

potencialidades da Cadeia produtiva do Cobre no pará

A principal oportunidade é a expansão do mercado local de condutores elétricos, por causa dos inves-
timentos governamentais no setor de geração de energia. Em função disso, o Grupo ALUBAR, originalmente 
voltado para a produção de fios de alumínio, realiza a expansão para produzir condutores de cobre. 
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Os principais problemas para a integração desta cadeia são os custos da energia elétrica e a necessidade 
de blendagem de concentrados para que se possa obter o equilíbrio ideal para a produção dos catodos.

mapa 9 - localIzação das reservas de cobre na regIão sudeste do pará.

                   

	Fonte:	SEICOM,	2013.	

tabela 8 - exportações de cobre do estado do pará

país
2004 2012

us$ % ton us$/ton us$ % ton us$/ton

alemanha 319.173.634 35,61 140.502 2.271,67

bulgárIa 151.504.826 16,91 72.051 2.102,74

chIna 150.108.398 16,75 73.371 2.045,89

coréIa do sul 138.131.193 15,41 66.074 2.090,55

suécIa 70.488.784 7,87 33.064 2.131,89

índIa 66.731.260 7,45 32.747 2.037,78

hong Kong 43.190 0,00 95 455,30

bélgIca 196.000 100,00 40 4.900,00 0,00

total 196.000 100,00 40 4.900,00 896.181.285 100,00 417.904 2.144,47
Fonte: MDIC (2013).

iii - Ferro e aço

Entre os metais, o ferro é o mais consumido e um dos mais comum da crosta terrestre. A quase totalidade 
do minério mundialmente produzido é utilizado na indústria do aço e do ferro fundido e, em menor proporção, 
nas indústrias de cimento. O Pará detém 21% das reservas nacionais de minério de ferro e por volta de 3% das 
reservas internacionais (DNPM, Sumário Mineral, dados de 2009) e conta com dois processos de concessão 
de lavra.

O aço é utilizado principalmente pelas indústrias de construção civil, automobilística e de bens de capital, 
incluindo máquinas e equipamentos, entre outros (Gráfico 23).
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gráfIco 23 - consumo setorIal aparente de aço em 2012.

                   

	Fonte:	SEICOM,	2013.	

Cadeia produtiva do Ferro e aço

A cadeia produtiva do minério de ferro é composta pelas etapas de extração e beneficiamento do minério, 
transformação em ferro-gusa/ferro-ligas, fabricação do aço e fundição (Figura 3).

fIgura 3 - Ilustração da cadeIa do ferro-aço.
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	Fonte:	SEICOM,	2013.

A primeira etapa consiste na extração e beneficiamento do minério. Em seguida, o produto beneficiado é 
encaminhado para a pelotização ou para a produção de ferro-ligas. O minério pelotizado é utilizado na produção 
de ferro-gusa ou para a produção de aço, em siderúrgicas integradas, mesmo destino das ferro-ligas. Já, o ferro 
gusa é um produto intermediário utilizado para a produção de aço em fundições. Além destes processos, há 
também siderúrgicas semi-integradas que produzem aço a partir de sucata de ferro.

A integração da cadeia produtiva siderúrgica pode representar um aumento dos preços unitários da or-
dem de cerca de 1.070%, no caso do aço longo em relação ao minério de ferro. Da mesma forma, pode repre-
sentar um aumento no emprego gerado; enquanto que para produzir 1 t. de ferro é necessário apenas 0,08 de 
trabalhador, para produzir 1 ton. de aço longo é necessário 4,5, o que corresponde a uma diferença de 5.600%.
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tabela 9 - preços médIos de produtos de ferro e aço, em 2011, e relação emprego/t no pará.

produto us$/ton emprego/1.000 ton

mInérIo de ferro 116 0,08

pelotas 178 -

lump 106 -

sInter-feed 114 -

pellet-feed 164 -

ferro-gusa 494 1,5

aço - semI-acabados 652 -

aço - produtos planos 961 -

aço - produtos longos 1.241 4,5

Fonte: DNPM (2012).

a Cadeia produtiva do Ferro e aço no estado do pará

No Pará, as atividades da cadeia produtiva mínero-siderúrgica estão concentradas na Província Mineral 
de Carajás. A extração de ferro provém da mina Carajás, em Parauapebas, operada pela Vale. Também já se 
encontra em implantação pela mesma empresa, o projeto da Mina S11D, no município de Canaã dos Carajás. 
Há também uma pequena mineração (1,45 Mt/ano), em Floresta do Araguaia que abastece a guseira SIDEPAR. 
No município de Marabá encontram-se as plantas de produção de ferro-gusa, de propriedade das empresas 
Ibérica e Sidepar e uma siderúrgica de aços longos, do grupo cearense SINOBRAS (Box I), que utiliza sucata 
de ferro como matéria-prima, e apenas 30% de minério proveniente das minas da Vale, em Carajás (Mapa 10).

mapa 10 - localIzação espacIal das mInas de carajás.

                   

	Fonte:	SEICOM,	2013.	
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box I - sIderúrgIca norte brasIl (sInobras)

A verticalização mineral do Pará ganhou novo impulso com a implantação, em 2008, da primeira 
Siderúrgica integrada da Região Norte, a SINOBRAS, do grupo Aço Cearense, no município de Marabá. 
Com produção inicial de 300 mil toneladas/ano de aço longo, possibilitou à região dar importante 
salto tecnológico, a partir de uma política de integração com a sociedade local, entidades de classe, 
instituições de ensino e formação de cadeia de fornecedores regionais, contribuindo para a ampliação 
e melhoria do ambiente de negócios já existente em função da indústria mineral.
A empresa que gera 1.410 empregos diretos está em fase de expansão para 600 mil toneladas/ano, 
com um investimento de 140 milhões de reais (FIEPA/REDES). 
Os produtos finais são: vergalhões em barra e em rolo para concreto armado SI 50, fio máquina, barras 
mecânicas, fios de aço SI 60, barras redondas SI 25, arames lisos e recozidos para a indústria, telas 
eletrosoldadas e treliças. 

fIgura 4 – forno da sInobras
fonte: sInobras 

fIgura 5 – prédIo da admInIstração
fonte: sInobras

fIgura 6 - vergalhões sI 50 usados na construção 
cIvIl.
fonte: sInobras

fIgura 7 - fIo máquIna, que podem ser usados em 
dIversos produtos de uso IndustrIal.
fonte: sInobras

Além da integração com a cadeia	da	construção	civil,	lojas	de	materiais	de	construção	e	comércio	
para	a	indústria, a partir desses produtos, é possível desenvolver outros itens que podem ser 
fabricados por novas indústrias como:  estruturas e treliças leves; pregos, parafusos, porcas, 
arruelas, molas, eixos, pinos e outros elementos de máquinas produzidos a partir de aços longos e 
combinações com fio máquinas para a fabricação de outras telas, grades e produtos especiais.

exportações da Cadeia produtiva do Ferro e aço no pará em 2012

Dos bens minerais do Pará o ferro foi o que acumulou maior alta em seus preços. De acordo com dados do 
MDIC, entre 2000 e 2012, passou de uma média de US$ 16,00 para US$ 89,00 t, o que significa um crescimento 
médio anual incomparável de 14%. A evolução das exportações paraenses de minério de ferro mostram que 
houve progressiva e intensa concentração das vendas para o mercado asiático (Tabela 10). 
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tabela 10 - exportações de mInérIo de ferro do estado do pará

país 2000 2012

us$ % ton us$/ton us$ % ton us$/ton

chIna 34.565.773 5,07 2.342.715 14,75 4.561.478.072 51,85 51.881.435 87,92

japão 178.465.396 26,18 11.497.185 15,52 927.623.672 10,54 10.507.431 88,28

coréIa do sul  688.466.319 7,83 7.741.602 88,93

alemanha 112.696.209 16,53 6.671.363 16,89 486.612.182 5,53 5.499.154 88,49

fIlIpInas 5.949.681 0,87 381.140 15,61 368.136.221 4,18 4.056.610 90,75

outros 349.965.398 51,34 21.840.907 16,02 1.765.378.360 20,07 19.540.532 90,34

total 681.642.457 100,00 42.733.310 15,95 8.797.694.826 100,00 99.226.764 88,66

Fonte:	MDIC	(2013).

No ano de 2000, as vendas ainda eram razoavelmente dispersas, pois, embora o Japão fosse responsável pela 
absorção de 26% das vendas, os cinco principais países compradores representavam 49% do valor total exportado. 
Esta realidade mudou, em 2012, quando 70% das exportações foram dirigidas ao mercado asiático China, Japão e 
Coréia do Sul. Importante observar que a China sozinha responde por 52% das compras de ferro do Pará.

Da mesma forma, os preços do ferro-gusa também cresceram significativamente, passado de US$ 119,00, 
em 2000, para US$ 417,00, em 2012, o que representa uma taxa média anual de 10%. As exportações foram 
dirigidas quase que exclusivamente para o parque siderúrgico da América do Norte, uma vez que os EUA junta-
mente com o México absorveram 90% das vendas (Tabela 11).

tabela 11 - exportações de ferro-gusa do estado do pará

país 2000 2012

us$ % ton us$/ton us$ % ton us$/ton

estados unIdos 34.128.741 100,00 286.449 119,14 336.190.466 82,97 809.420 415,35

méxIco 29.825.475 7,36 69.893 426,73

chIna 27.293.762 6,74 59.350 459,88

espanha 11.866.898 2,93 32.370 366,60

total 34.128.741 100,00 286.449 119,14 405.176.601 100,00 971.033 417,26

Fonte:	MDIC	(2013).

A comparação das exportações dos produtos da cadeia produtiva siderúrgica indica que há predomínio 
quase absoluto do minério de ferro (primeiro ciclo), com um baixíssimo volume de ferro-gusa, que representa 
o terceiro ciclo da cadeia produtiva e que tem preço de venda médio e relação emprego por tonelada muito 
superior ao produto primário. Esta situação praticamente não mudou entre 2000 a 2012, período de intenso 
crescimento na demanda global por metais.

tabela 12 - comparação das exportações de produtos sIdero-metalúrgIcos do pará.

produto
2000 2012

us$ % ton. us$/ton. us$ % ton. us$/ton.

mInérIo de ferro 681.642.457 95,23 42.733.310 15,95 8.797.694.826 95,60 99.226.764 88,66

ferro-gusa 34.128.741 4,77 286.449 119,14 405.176.601 4,40 971.033 417,26

total 715.771.198 100,00 43.019.759 16,64 9.202.871.427 100,00 100.197.797 91,85

Fonte:	MDIC	(2013).

a cadeia do ferro apresenta problemas semelhantes aos da cadeia do alumínio: concentração de compradores 
em poucos países e nos produtos de baixo valor comercial. porém, no caso da siderurgia, os problemas são 
agravados em função da fragilidade e da falta de integração da cadeia, já que a relação entre as etapas da 
cadeia ainda é incipiente e não há, na atualidade, regularidade no fornecimento de minério de ferro para as 
usinas de redução.
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potencialidades da Cadeia produtiva do Ferro e aço no estado do pará

O grande volume de investimento previsto para a região do Sudeste Paraense, nos próximos anos, abre 
amplas possibilidades para o desenvolvimento desta cadeia produtiva, principalmente na fabricação de mate-
riais para o setor de construção civil. A possível consolidação do polo metal mecânico de Marabá representa 
a abertura de um grande mercado para o fornecimento de artigos e serviços metalúrgicos, que possibilitará o 
fortalecimento da siderurgia regional. Para isto, é vital que se consiga resolver os problemas da debilidade da 
infraestrutura e da formação da mão de obra, assim como aumentar a oferta de insumos energéticos a baixo 
custo e com reduzidos impactos ambientais.

iv - manganês

O manganês é o quarto metal mais utilizado no mundo, após o ferro, o alumínio e o cobre. É utilizado 
principalmente em processos siderúrgicos, na composição de ligas metálicas, por permitir elevação do grau de 
dureza e resistência. Este mineral é também importante insumo para a fabricação de pilhas, baterias, além de 
micronutrientes para fertilizantes. Segundo dados do DNPM de 2012, o Pará detém 51 milhões de toneladas das 
reservas de manganês lavrável, correspondente a 29% das reservas nacionais e 1% das reservas internacionais, 
e conta com duas minas ativas.

Cadeia produtiva do manganês

Grande parte do manganês destina-se à fabricação de ferromanganês, liga metálica com 80% deste mine-
ral; é também utilizado na produção de ferro-silício-manganês e de ligas metálicas com cobre e alumínio, em 
função de suas características de resistência à corrosão e força mecânica. A principal aplicação industrial do 
manganês é como ferro-liga na indústria siderúrgica.

O beneficiamento do manganês passa por etapas de britagem, lavagem e peneiramento, resultando em 
três produtos distintos com granulometrias diversas. No caso da liga ferromanganês, o minério é reduzido em 
fornos misturado com minério de ferro e carbono. Para as ligas não ferrosas o mineral puro é produzido por 
meio de lixiviação com aço sulfúrico e posterior eletrodeposição.

fIgura 8 - cadeIa produtIva de produtos à base de manganês.

Minério

Minério de Mangan6es
Baixo Teor

[26% - 36%]

Fe & Mn

Escória Fica Siderurgia
(Ferro Gusa e

Aço Bruto)

Outras
Aplicações

Fe Mn AC

FeMn MC/BC

Mn Metálico

Minério de Manganês
Alto Teor

[36% - 60%]

Ferro-Ligas Consumidores

      

	Fonte:	SEICOM,	2013.	

Cadeia produtiva do manganês no estado do pará

No estado do Pará ocorre somente a extração e o beneficiamento do minério de manganês, que é des-
tinado em sua totalidade à exportação, portanto, não há verticalização desta cadeia produtiva em território 
paraense.
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exportações do manganês do estado do pará

As exportações de manganês registraram também progressiva concentração. A China que absorvia me-
nos de 6% das vendas, em 2000, já responde por 47% deste mercado, em 2012. A França recuou de expressiva 
participação de 62%, em 2000, para ainda significativos 26%, em 2012. Juntas, China e França passaram de 67%, 
em 2000, para 73% do valor total das exportações, em 2012, evidenciando mais um caso de concentração de 
mercado entre os minerais metálicos exportados pelo Pará.

tabela 13 - exportações de manganês do estado do pará

produto
2000 2012

us$ % ton us$/ton us$ % ton us$/ton

chIna 2.520.292 5,89 52.211 48,27 85.534.286 46,91 750.221 114,01

frança 26.347.070 61,53 631.067 41,75 47.949.052 26,30 365.148 131,31

noruega 0,00 15.219.256 8,35 129.674 117,37

outros 12.515.978 29,23 241.981 51,72 13.669.817 7,50 60.373 226,42

ucrânIa 0,00 10.758.681 5,90 83.815 128,36

venezuela 0,00 9.206.929 5,05 44.119 208,68

arábIa saudIta 1.439.880 3,36 21.239 67,79 0,00

total 42.823.220 100,00 946.498 45,24 182.338.021 100,00 1.433.350 127,21

Fonte: MDIC (2013).

A ênfase na atividade exportadora do manganês reflete a falta de integração da cadeia produtiva sidero-
-metalúrgica e da diversificação de produtos de base mineral no estado do Pará, em função da fase de estag-
nação por que passou o parque de plantas de redução (conhecidas como “guseiras”) situado na região, visto 
que o manganês destina-se quase totalmente à produção do aço. A retomada da produção de ferro-gusa abre 
importantes possibilidades para a integração desta cadeia, permitindo a futura produção de aços longos e pla-
nos que possa absorver parte da produção local de minérios de ferro e manganês.

potencialidades da Cadeia produtiva do manganês

A futura implementação de polos siderúrgico e metal-mecânico na Região do Sudeste do Estado, represen-
ta grande oportunidade para a verticalização industrial deste insumo na economia paraense.

Outra oportunidade de grande interesse é a fabricação de baterias recarregáveis para veículos elétricos, 
conhecidas como LMD, cuja composição é 4% de lítio, 61% de manganês e 35% de oxigênio. Este produto tem 
baixo custo de produção e suas características são a grande potência, estabilidade térmica e consideravel-
mente mais seguras do que as tradicionais baterias de lítio. Estima-se que até 2020 cerca de 25% da frota de 
veículos dos EUA será composta por modelos elétricos. Há também a possibilidade de micronutrientes minerais 
voltados ao agronegócio.

v – níquel

O níquel é muito utilizado para proteger peças metálicas por ser resistente à oxidação. Possibilita a con-
fecção de aços especiais, como o inoxidável, bem como a fabricação de imãs e ligas elétricas, magnéticas e de 
expansão, ligas de elevada permeabilidade, ligas de cobre-níquel e outras não-ferrosas. As principais aplicações 
deste metal são as ligas ferrosas e não-ferrosas para uso no setor industrial, moedas, equipamentos militares, 
equipamentos de transporte, aeronaves e na construção civil.

As reservas paraenses de níquel estão em torno de 24 milhões de toneladas e há dois processos de con-
cessão de lavra, o que equivale a 33% das reservas nacionais e 3% das reservas globais (DNPM, Sumário Mine-
ral, dados de 2009).

Cadeia produtiva do níquel

O ferro-níquel é produzido por meio de processo pirometalúrgico, no qual o minério britado sofre fusão em 
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fornos elétricos, seguida de refino e eliminação de impurezas como o fósforo e o enxofre. Este último pode ser 
utilizado para produção do matte 6 (Figura 9).

fIgura 9 - processo produtIvo do 
ferro-níquel. gráfIco 24 - consumo global de níquel.

Ferro-Níquel

Minério
e outras
substâncias
Furoídas

Aquecedor 
de carga

Carga

Saída de Gases
Carvão

Sobras

Escória da 
fundição

Escória Britada

Ferro-níquel 
endurecido

Gases
Purificados

Purificação
do Gás

Saída dos
Gases

Metal Niquel e
Fluídos

Sobras

Gás Natural
+ Oxigênio

Magma

Saída dos 
Gases

Metal

      
	Fonte:	Pesquisa	de	campo	–	Adaptação:	SEICOM,	2013. 	Fonte:	VALE,	2011.

O principal uso do níquel ainda é para o aço inoxidável, seguido por ligas especiais e revestimento, entre 
outros (Gráfico 24).

Observando-se os preços médios da cadeia produtiva, verifica-se que há uma relação de 277% de agre-
gação de valor no preço do produto, após o processo de redução eletrolítica, ou seja, o valor de mercado é 
praticamente triplicado durante a verticalização desta cadeia mineral. Da mesma forma, para se produzir mil 
toneladas de ferro-níquel usa-se, em média 1,5 trabalhador, coeficiente que sobe significativamente na etapa 
de produção do níquel eletrolítico.

tabela 14 - preços médIos da cadeIa produtIva do níquel em 2011.

produto us$/ton emprego mIl/ton

ferro-níquel 6.025 1,5

níquel eletrolítico 16.717 nd

Fonte: DNPM (2012).

Cadeia produtiva do níquel no estado do pará

No estado do Pará, a empresa Vale desenvolve operações de produção de liga de ferro-níquel no município 
de Ourilândia, com vistas ao mercado externo. 

potencialidades da Cadeia produtiva do níquel no pará

as oportunidades para a verticalização estão relacionadas ao desenvolvimento da indústria siderúrgica, 
na qual a liga de ferro-níquel é um dos insumos. há também possibilidades para a utilização desta liga na 
eventual futura produção de aço inoxidável.

vi - estanho

No Brasil, as reservas de estanho estão estimadas em 989 mil toneladas (2009), das quais 0,6% estão 
no Pará. O consumo na Ásia é determinada pelo uso em soldas para o setor eletroeletrônico e, no restante 

6	 Matte	é	um	produto	intermediário	para	a	obtenção	do	níquel.
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do mundo, pela indústria de embalagens para bebidas e alimentos. O aumento da utilização do estanho está 
relacionado à expansão da economia chinesa, à popularização dos bens eletroeletrônicos e à proibição do 
chumbo na composição de soldas nos países da União Europeia, em função das normas de restrições ao uso 
de substâncias perigosas. 

Cadeia produtiva do estanho

O estanho é produzido a partir do minério de cassiterita, geralmente em fornos elétricos de redução, por 
meio de um processo pirometalúrgico que desagrega as moléculas de oxigênio da cassiterita, transformando-a 
em estanho bruto. Este minério, então, passa por uma série de processos para a separação de outros metais 
associados ao estanho (Figura 10).

fIgura 10 - processo produtIvo do estanho.
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	Fonte:	SEICOM,	2013.

O estanho metálico é utilizado no revestimento de placas metálicas, em um processo denominado “esta-
nhagem”, que visa proporcionar aos produtos finais características antioxidantes. A estanhagem é realizada 
principalmente por meio de dois processos, a imersão a quente e a deposição eletrolítica. Também é intensa-
mente utilizado para produção de soldas e de ligas metálicas. Assim, os principais usos industriais do estanho 
metálico são na siderurgia, para a produção de folha-de-flandres; na indústria de soldas; na indústria química: 
na produção de objetos de Pewter; e na produção de bronze

Cadeia produtiva do estanho no estado do pará

No estado do Pará há somente extração do minério de cassiterita, vendido em forma bruta para indústrias 
dos estados de São Paulo e Pernambuco. Existem projetos para a instalação de fundição de estanho no municí-
pio de São Félix do Xingu, mas que dependem do ordenamento ambiental e fundiário no município, entre outros.

potencialidades da Cadeia produtiva do estanho no pará

as potencialidades para a verticalização da cadeia estanífera no pará estão relacionadas à concretização dos 
planos de instalação de metalúrgicas para a fundição do estanho metálico no sudeste do estado, abrindo 
o leque de possibilidades para operações de produção de embalagens metálicas estanhadas ou mesmo, 
futuramente, da indústria de soldas.



64 PLANO DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ • 2013 - 2030
SECRETARIA DE ESTADO DE

INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E MINERAÇÃO - SEICOM

2.2.2 minerais não metálicos

i - água mineral

No estado do Pará, os aquíferos de Alter do Chão, Itapecuru, Barreiras e Pirabas são os mais utilizados 
para abastecimento público, e cerca de 70% dos municípios paraenses são abastecidos total ou parcialmente 
por águas subterrâneas. 

O Alter do Chão é considerado o mais importante reservatório de água subterrânea da Região Norte, cuja 
ocorrência é praticamente restrita à Amazônia Brasileira, nas bacias sedimentares do Solimões e do Ama-
zonas; com reserva da ordem de 86.400 Km³ de água, podendo ser o maior aquífero do mundo, superando 
inclusive o Aquífero Guarani, cujas reservas são estimadas em 45.000 Km³ (ABREU et al, 2006). Considerando 
somente a área correspondente ao Pará, na Bacia Paleozóica do Amazonas, as reservas do Alter do Chão estão 
em torno de 48.000 km³ (Tabela 15).

tabela 15 - aquíferos e das reservas de água na amazônIa – estImatIva de volume 

nome da bacIa sedImentar área 
(Km²)

formações (até 
1000/1500m)

espessura 
máxIma (m)

espessura 
aquíferos 

(Km)

porosIdade volume 

acre 150.000 Solimões 2.200 - 20%

solImões 400.000 Alter do Chão (mais 
profundo)

1.000 0,48 20% 38.400

amazonas 500.000 Alter do Chão (menos 
profundo)

1.250 0,48 20% 48.000

foz do amazonas (marajó) 268.000 Tucunaré/Pirarucu/
Orange

8.000 0,40 20% 21.440

pará- maranhão 48.000 Areinhas 566 0,25 20% 2.400

paranaíba (parte - 1/2 do todo) 300.000 Itapecuru 724 0,20 20% 12.000

barreIrInhas (parte - 2/3 do 
todo)

40.000 Barreiras/Pirabas 720 0,25 20% 2.000

tacutu 1.200 Boa Vista 120 0,10 20% 24

totaIs 1.707.200 124.264

Fontes: Abreu et al (2006).Nome, área, formações e espessura máxima: Petrobrás (1994); Espessura dos Aquíferos: Petrobrás (1994) e, especificamente 
da Formação Alter-do-Chão, Tancredi (1996); Porosidade: Tancredi (1996), especificamente para  a Formação Alter-do-Chão, adotado como padrão 
para  as demais bacias.
Volume = Espessura do Aqüífero x Área da bacia x 0,20

As águas subterrâneas do Pará, em geral, são de boa qualidade, apresentando de baixa a média mine-
ralização e pH médio variando entre 4,8 e 8,0 (CPRM, 2013), apesar de 60% do território estar assentado em 
ambiente cristalino, ou seja, que não tem favorabilidade geológica para águas subterrâneas, ocasionando em 
larga escala o uso de águas superficiais de rios, lagos etc. Assim, considerando que grande parte de seu sub-
solo é constituído por rochas sedimentares, o estado do Pará tem grandes reservas de água subterrânea, de 
boa qualidade e de fácil acesso, podendo ser citada, por exemplo, a água utilizada na produção de cerveja e 
refrigerantes, em fonte de mais de 300 metros de profundidade.

O território paraense conta com 1.124.70 km2 em potencial para água subterrânea. A disponibilidade 
hídrica per capita é de 181.629 m3 / habitante / ano, enquanto que em Pernambuco, onde o acesso à água é 
considerado crítico, esse valor é de apenas 1.187 m3 / habitante / ano (DNPM, 2009).

Os títulos minerários do DNPM (2013) indicam que há 22 Concessões de Lavra e 17 Autorizações de 
Pesquisa para água mineral no estado do Pará, situadas nos municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, 
Curuçá, Castanhal, Marituba, Santa Isabel do Pará, Terra Alta, Vigia, Santa Bárbara do Pará, Peixe-Boi, Itaituba, 
Santarém e Marabá, além de 25 processos para os outros tipos de títulos, destacados no Mapa 11, que mostra, 
também, os recursos hidrogeológicos do estado do Pará.

(KM³)
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mapa 11 - títulos mInerárIos e hIdrogeologIa de água mIneral no pará.

      
	Fonte:	SEICOM,	2013.

gráfIco 25 - produção de água mIneral 
no pará.

gráfIco 26 - comercIalIzação de água 
mIneral no pará (r$ mIl).
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	Fonte:	DNPM.

tabela 16 - consumo per capIta de água mIneral brasIl, regIões e pará -2000/2012.

consumo per capIta
(em lItros)

brasIl (a) pará (b) (b) / (a)%

2000 31,4 8,9 28,4
2011 88,6 39,2 44,2

Fonte:	DNPM,	2012.
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A expansão do segmento da água mineral é uma tendência mundial e, entre as bebidas, a água engar-
rafada é a que mais cresce em consumo. O Brasil já é o quarto maior mercado consumidor, atrás apenas de 
Estados Unidos, China e México. E é o sétimo produtor mundial, com crescimento em torno de 20% ao ano 
(DNPM, 2012).

O Estado do Pará é destaque na região Norte. Nos anos 1990, o crescimento médio anual da produção de 
água foi de 15%, na década seguinte, passou para 11%, comportamento similar ocorre com a comercialização, 
com ambas apresentado uma pequena inflexão, em 2012, por causa da crise (Gráfico 25 e 26).

Em termos absolutos a produção do estado do Pará (2011) está em torno de 300 milhões de litros, o que 
significa um consumo per capita de 39 litros. Observa-se que, muito embora o consumo per capita seja ascen-
dente, tanto no Brasil como no estado do Pará, a média de consumo do estado ainda corresponde a apenas 
44% da média nacional (Tabela 16).

Em seu processo de produção para a comercialização, a água mineral é captada do subsolo, sendo filtrada 
e gaseificada. Na etapa de envase, usa-se embalagens descartáveis tipo copo, garrafas e garrafões, exceto o 
garrafão de 20 litros, ocorre o enchimento, colocação do lacre, rótulo e empacotamento da embalagem entre 
outros (Figura 11).

fIgura 11 -  processo de envase e logístIco de água mIneral no pará.
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	Fonte:	SEICOM,	2013.

Das empresas que atuam no estado do Pará, há as que produzem seus próprios vasilhames, as que 
compram no mercado local de outras empresas envasadoras, ou ainda, de empresas fora do Estado que lidam 
exclusivamente com vasilhames. Quanto aos insumos, grande parte é fornecida por empresas do Sudeste e 
Sul do país, gerando um ciclo longo de ressuprimento e necessidade de grandes estoques (FERREIRA FILHO 
et al, 2010).

Quanto à reciclagem (logística reversa), essa prática ainda é incipiente no estado do Pará, visto que nas 
regiões Sul e Sudeste é uma prática mais desenvolvida, onde dos vasilhames pet reciclados, cerca de 40%, são 
absorvidos pela indústria têxtil (BEVERAGE, 2012).

As principais empresas do estado do Pará são: Indaiá Brasil Águas Minerais, Benevides Águas S/A, Água 
mineral Estrela Dalva, Água Mineral Mar Doce, Belágua - Belém Águas Ltda., Água Mineral Terra Alta e Água 
Mineral Yara, Karajás, Floratta e Granágua. 

ii - agregados para Construção Civil e argila para Cerâmica vermelha

Agregados para construção civil é o termo usado para identificar um segmento da mineração que produz 
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matéria-prima mineral bruta ou beneficiada de emprego imediato na indústria da construção civil, representa-
do, principalmente, por areia, brita e seixo (Balanço Mineral Brasileiro 2001). 

Quando a produção mineral brasileira tem como vetor de análise o mercado interno, os agregados são 
grande destaque, em especial, areia e brita, cujo consumo de 631 milhões de toneladas, em 2011, gerou um 
faturamento de R$ 22,5 bilhões, representando 0,6% do PIB brasileiro, com expectativas de crescimento médio 
anual da ordem de 3% para areia e 5% para brita  7. 

No estado do Pará, segundo o DNPM, a extração de agregados e argila para cerâmica vermelha acontece 
formalmente em 94 municípios, geralmente nas periferias das sedes municipais, tanto de forma artesanal como 
industrial, contribuindo para geração de emprego e renda em municípios paraenses. Segundo a Autarquia, exis-
tem atualmente 496 Processos de Licenciamento e 19 Processos de Concessão de Lavra, todos ativos (Mapa 12).

Apesar de formalmente presente em 65% dos municípios paraenses, a produção de agregados e argila 
para cerâmica vermelha mostra significativas concentrações nas regiões Nordeste, principalmente, e Sudeste 
do Pará, além de um incipiente crescimento na região Oeste e nas áreas de influência das principais rodovias 
de integração, como a BR 010 (Belém - Brasília), a BR 163 (Cuiabá - Santarém), a BR 230 (Transamazônica) e a 
BR 316 (Pará - Maranhão).

No Nordeste do Pará a produção está concentrada nos municípios de Ourém (seixo, areia e brita), Capitão 
Poço (seixo, areia e brita), Tracuateua (brita) onde está instalado a única unidade de brita que abastece toda a 
RMB, Irituia (argila) e São Miguel do Guamá (argila), sendo que São Miguel do Guamá e Irituia abrigam o princi-
pal distrito ceramista do norte do país, com cerca de 40 fábricas, que geram mais de três mil empregos diretos 
naqueles municípios.

mapa 12 - produção de agregados para construção cIvIl e argIla para cerâmIca vermelha.

      
	Fonte:	SEICOM,	2013.

7	 Para	o	ano	de	2012	a	estimativa	de	produção	e	demanda	de	agregados	é	de	700	Mt,	sendo	410	Mt	de	areia	 (60%)	e	290	Mt	de	brita	 (40%),	com	expectativa	de	
faturamento	bruto	de	R$	30,2	bilhões.	Para	2013	projeta-se	demanda	de	727	Mt,	sendo	423	Mt	de	areia	e	304	Mt	de	brita	(Revista	Brasil	Mineral,	Nº	324,	novembro	
de	2012).
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Há, no DNPM, 110 processos ativos para agregados, sendo 23 concedidos entre 1981 a 2006 e o restante, 
a partir de 2007 (Gráfico 27); o que reflete a crescente demanda da Região Metropolitana de Belém (RMB), pos-
sivelmente em função do boom da construção civil.

A capital paraense e os municípios que integram a RMB estão entre os maiores consumidores de agrega-
dos para a construção civil de toda a Região Norte, por causa da forte expansão do segmento de imóveis resi-
denciais e das grandes obras de engenharia. Com base nos levantamentos realizados em diversas concreteiras 
e estâncias da capital, Nogueira Júnior et al (2007, apud OLIVEIRA & SILVA, 2011) constataram que a quase 
totalidade de agregados graúdos utilizados na fabricação de concreto, em Belém, é constituída de seixos de 
quartzo provenientes de 12 jazidas localizadas em Ourém.

gráfIco 27 - processos mInerárIos em
regIme de lIcencIamento da

mesorregIão nordeste do pará, no período de 
1981 a 2006, e a partIr de 2007.

gráfIco 28 - quantIdade de processos da 
mesorregIão sudeste do pará, no período de 

1981 a 2006, e a partIr de 2007.
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Fonte:	DNPM	-	Elaboração	SEICOM

Outro grande consumidor do estado é a Mesorregião Sudeste do Pará, composta por 39 municípios, 1,7 
milhão de habitantes - 22% da população paraense (IBGE, 2010), área de 297 mil km² (24% do estado) e razoável 
infraestrutura de acesso, cuja economia é fortemente impulsionada pela indústria mineral. Ramo que planeja 
investir fortemente na região, nos próximos cinco anos.

De acordo com o Cadastro Mineiro (DNPM), existem 178 processos ativos para agregados da constru-
ção civil , dos quais 87% (155) referem-se a direitos minerários concedidos a partir de 2007 (Gráfico 28), o que 
mostra a forte expansão dessa atividade, nos últimos sete anos, como reflexo do crescimento da construção 
civil para atender às obras de engenharia necessárias à implantação de grandes projetos de mineração, em 
especial, na Província de Carajás.

A Região Oeste do Pará também se destaca e com perspectivas crescentes, a partir dos investimentos no 
setor energético para os próximos anos. A previsão da construção de seis hidrelétricas na bacia do Tapajós , 
representa uma demanda potencial de agregados para construção civil da ordem de 1,6 milhão de m³ de brita 
e 1, 5 milhão de m³ de areia, de acordo com os cálculos efetuados por técnicos da SEICOM/DDI8 , com base no 
volume de concreto necessário à construção dessas hidrelétricas. 

Outro destaque da Região Oeste do estado é a construção de 12 portos em Miritituba, no município de Itai-
tuba, por onde deverão escoar, anualmente, até 40 milhões de toneladas de grãos produzidos no Mato Grosso. A 
demanda pelos agregados está relacionada às obras de construção civil para instalação de empresas de trans-
porte de cargas, como as gigantescas tradings americanas BUNGE e CARGILL, além de operadoras logísticas 
como Hidrovias do Brasil, CIANPORT, UNIRIOS e TERFRON, todas já marcando presença naquela região 9. 

8	 O	equivalente	a	2,8	Mt	de	brita	e	2,4	Mt	de	areia.

9	 Jornal	Valor	Econômico	-	CAD	A	-	BRASIL	-	27/3/2013.
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Importante destacar que os agregados para construção civil são também a base para fabricação de vários 
produtos cerâmicos, tais como: telhas, tijolos, pré-moldados, encanamentos etc. (Figura 12) e que o Pará já tem 
produção expressiva desses bens.

fIgura 12 - etapas da transformação mIneral.

Matéria prima: 
areia, argila, seixo.

Produto intermediário: 
formas pré-moldadas.

Produto final: 
cerâmica de revestimento, 

tijolos, telhas.
      

Fonte:	SEICOM,	2013.

Empregos e Compensação Financeira no segmento de Agregados

A Tabela 17 relaciona o processo extrativo e o de transformação, em termos de pessoas ocupadas, por Me-
sorregião do Estado. Observa-se que, na etapa extrativa há 1,6 mil pessoas ocupadas, em que a RMB responde 
por 32%, seguido pela Nordeste Paraense (22%). Na etapa de transformação, esse número passa para quase 
10 mil, com a Região Nordeste Paraense em destaque (37%), seguido pelo Sudeste Paraense (28%). As Regiões 
Sudoeste e o Baixo Amazonas são as que registram menos pessoas ocupadas nesta atividade. O setor de agre-
gados, considerando-se as etapas extrativa e de transformação, ocupa 11.600 pessoas no Pará.

tabela 17 - pessoas ocupadas (2010) segundo atIvIdade, valor da cfem (2012) sobre agregados para
construção cIvIl e argIla para cerâmIca vermelha por mesorregIão e estado do pará.

unIdade da federação e 
mesorregIão geográfIca

pessoas ocupadas - 2010 valor do recolhImento cfem 
(em r$ 1.000) - 2012

extração de 
pedras, areIa 

e argIla

fabrIcação de 
produtos cerâ-

mIcos

total part 
(%) no 
total

agregados 
p/ constru-

ção cIvIl

argIla p/
cerâmIca 
vermelha

cfem part 
(%)

pará 1.631 9.928 11.559 100% 1.403 190 1.593 100%

baIxo amazonas 296 769 1.065 9% 15 3 18 1%

marajó 112 1.270 1.382 12% 0 20 20 1%

metropolItana de belém 524 771 1.295 11% 70 20 90 6%

nordeste paraense 358 3.625 3.983 34% 122 62 184 12%

sudoeste paraense 67 756 823 7% 34 38 72 5%

sudeste paraense 275 2.737 3.012 26% 1.161 47 1.208 75%

Fonte:	IBGE	-	Censo	Demográfico/DNPM;	Elaboração:	SEICOM,	2013.

Nota: Considera-se pessoas ocupadas na atividade principal que exercia, sendo trabalho em atividade econômica o exercício de trabalho remunerado, 
trabalho sem remuneração e trabalho na produção para o próprio consumo.

Embora de pouca expressão, comparativamente aos minerais metálicos, os agregados representam uma 
parcela importante das receitas públicas, a partir do recolhimento da CFEM. Na mesorregião Sudeste do Pará 
o recolhimento da CFEM, em 2012, representou 75% do total da arrecadação estadual referente àqueles bens 
minerais, (Tabela 17). No caso da brita destaca-se uma única empresa que, no ano de referência, recolheu R$ 
392 mil de CFEM, o que representou 96% do total de contribuição deste material, apresentando um faturamento 
da ordem de R$ 70 milhões.  

por fim, considerando a importância socioeconômica da produção de agregados e de argila para cerâmica vermelha, é 
necessário a inserção de uma estrutura técnico-operacional que permita planejar, reestruturar, modernizar e resgatar 
a efetiva governança desse segmento mineral, atuando como elemento mediador e garantidor do equilíbrio político, 
econômico, social e ambiental necessários à plena contribuição da mineração social para a consolidação de mudanças 
capazes de diminuir a concentração de renda e as desigualdades sociais existentes no estado.
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iii - Calcário

O calcário 10 tem grande variedade de usos, desde construção civil, siderurgia, até a fabricação da cal e do 
cimento, passando por insumo agrícola para calagem de solos, entre outros. Porém, os principais produtos do 
calcário, com maior valor agregado, têm sido o GCC (ground calcium carbonate) e o PCC (precipitated calcium 
carbonate), utilizados amplamente na indústria de: papel, tintas, química e outras, cada vez com exigência de 
produtos mais finos e de maior qualidade (J. MENDO, 2009). 

As reservas lavráveis de calcário no Brasil chegam a 44 bilhões de t e o Pará participa com apenas 1,3%, 
com reservas estimadas em 554 milhões de t, bem distribuídas ao longo do território estadual. Ressalte-se que 
estas reservas podem ser consideradas como de calcário agrícola, dadas às modernas técnicas empregadas 
na correção da acidez do solo (rochagem/calagem) (DNPM/Anuário Mineral, 2010), muito embora a grande 
maioria seja utilizada na indústria do cimento, conforme destacado (Mapa 13).

mapa 13 - títulos mInerárIos de calcárIo no pará.

      
Fone:	DNPM,	2013;	Elaboração:	SEICOM,	2013.

O Pará apresenta boas condições para produção descentralizada do pó calcário, quando se confronta os 
títulos minerários existentes - 42 concessões de lavra, 69 autorizações de pesquisas e 87 outros (DNPM, 2013) 
- há amplas perspectivas de investimentos gerando condições favoráveis aos municípios de Aveiro, Bonito, 
Capanema, Curionópolis, Itaituba, Monte Alegre, Peixe-Boi e São Geraldo do Araguaia.

10	O	principal	constituinte	mineralógico	do	calcário	é	a	calcita	 (carbonato	de	cálcio	–	CaCO3),	podendo	conter	menores	quantidades	de	carbonato	de	magnésio,	
sílica,	argila	e	outros	minerais.
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No período de 2002 a 2012, a produção paraense de calcário passou de 724 mil para 1.455 mil t/ano, o que 
significa um incremento médio anual de 6,6%. Considerando os decênios de 1990-2000 e 2000-2010, a taxa de 
crescimento médio da produção foi de 4,6% e 7,8%, respectivamente, o que reflete uma importante tendência de 
crescimento, destacando que o estado do Pará produziu 1.636.043 de toneladas de cimento em 2012 (SNIC, 2012).

gráfIco 29 - evolução da produção de calcárIo no estado do pará, 2002-2012.

      
	Fonte:	DNPM/Economia	Mineral	do	Estado	do	Pará,	2013.

A ocupação da mão de obra nas atividades relacionadas à produção e beneficiamento do calcário no 
estado do Pará, igualmente ao restante do país, se manteve relativamente estável nos últimos cinco anos, em-
pregando em média 966 trabalhadores diretos em 2008 (MTE/RAIS, 2008), número esse que deve ser acrescido 
de, aproximadamente, mais 500 trabalhadores, em 2014, com inicio da operação, da fábrica da Votorantim no 
município de Primavera, no Nordeste Paraense.

A Figura 13 ilustra a fabricação de cimento via seca. Em uma primeira etapa, após ser retirado da mina e 
britado, o calcário é misturado com argila e minério de ferro em um processo que inclui moagem e resfriamento 
para se obter o clínquer - que é o cimento em uma fase básica - que sai do forno a cerca de 80°C. Em uma se-
gunda etapa, gesso e materiais siliciosos são adicionados ao clínquer, seguida de nova moagem para se obter 
cimento e argamassas na forma comercial.

fIgura 13 - fluxograma do processo de fabrIcação de cImento
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	Fonte:	Adaptado	do	Grupo	Votorantim	Cimentos,	2012.

Quase todo o calcário produzido no Estado do Pará (mais de 98%) é destinado à indústria de cimento. São 
as fábricas da CIBRASA, no município de Capanema, e ITACIMPASA, no município de Itaituba, cuja Companhia 
Brasileira de Equipamentos (CBE) é a principal operadora, abastecem as fábricas de cimento do Pará e do 
Amazonas. 
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Além da indústria do cimento, há perspectiva de alta no consumo de calcário agrícola, dada a tendência 
crescente do agronegócio no Pará e a necessidade de manter ou elevar a produtividade dos solos. Segundo a 
EMATER, o Pará utiliza menos da metade do calcário recomendável para a correção da acidez dos diversos tipos 
de solos do estado. Isso significa que uma maior ou menor produção agrícola dependerá do comportamento 
dos preços das commodities, mas também de políticas públicas em prol do aumento do uso do calcário e, por 
conseguinte, do equacionamento entre oferta e demanda desse mineral a preços competitivos (DNPM-2009).

Embora o Pará tenha grandes reservas de calcário, as destinadas à produção de corretivo de solo estão 
mal distribuídas em relação aos polos de produção agrícola. Em 2013, constam no DNPM seis processos mi-
nerários de Requerimento de Registro de Licença, na fase Licenciamento; e sete na fase de Requerimento de 
Licenciamento. Sendo que em sete desses processos, o tipo de uso é, exclusivamente, para corretivo de solo. E 
os demais são para uso tanto como corretivo de solo como para brita. Todos esses processos estão concentra-
dos nos municípios de Palestina do Pará (Região Sudeste) e Rurópolis, na Região Oeste sub-região do Médio 
Tapajós. Em 2012, a produção de calcário para corretivo de solo alcançou 63 toneladas (DNPM, 2013).

A produção de calcário agrícola ocorre nos municípios de Monte Alegre, Santana do Araguaia e Palestina 
do Pará, onde a empresa Globo Verde Mineração atua, desde 2003. 

Importante ressaltar que foi promulgada a Lei do Calcário (Lei nº 12.389/2011) que tem por objetivo cons-
cientizar o produtor rural sobre a importância da calagem na agricultura. Em 2013, foi lançado também, pelo 
Governo Federal, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 11, com investimento inicial de R$ 8,8 
bilhões que serão dispendidos nos próximos três anos, o que terá um forte impacto sobre a produção agrícola 
e, por consequencia, sobre o consumo de calcário agrícola.

A  oferta de calcário agrícola está condicionada: preço da tonelada; custo do transporte; arcabouço geo-
lógico, incremento da produtividade e/ou expansão agrícola e as novas exigências tecnológicas para as frentes 
de lavra, entre outros.

Em termos tecnológicos, além do calcário para a calagem, há a tecnologia que prevê a remineralização 
dos solos que foram empobrecidos por processos naturais ou antrópicos, por meio da adição de pós de rochas 
que contenham quantidades apreciáveis de macro nutrientes como o P, K, Ca, Mg e micronutrientes como V, 
Mo, Zn e outros, denominada de “rochagem” que, por intermédio da Lei N° 12.890, de dezembro de 2013, foi 
incluída como uma categoria de insumo destinado à agricultura.

iv - Caulim 

O caulim12 é um mineral utilizado em diversas aplicações nas indústrias de: papel, tintas, cerâmica, plásti-
cos, borracha, catalisadores, fibra de vidro, farmacêutica, cosméticos, adesivos e fertilizantes, entre outros. Em 
2011, a produção mundial de caulim foi de 33 milhões de t. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial, com 
aproximadamente 2 milhões de t. (DNPM,2011). As reservas brasileiras de caulim (medida+indicada+inferida) 
são de 24,5 bilhões de t, das quais 9,4 bilhões são medidas. São reservas de altíssima alvura, pureza e qualida-
de internacional para uso na indústria de papéis especiais. Os estados do Amazonas, Pará e Amapá são os de 
maior destaque, participando, respectivamente, com 63%, 19% e 9% do total das reservas brasileiras (CPRM, 
2013). E, com a crescente demanda por papeis especiais utilizados, principalmente, em campanhas publicitá-
rias, as expectativas de crescimento do consumo de caulim para revestimento são promissoras.

Por, normalmente, ocorrer associado a impurezas, para atender às especificações do mercado, o caulim 
necessita de beneficiamento, que pode ser, por via seca ou via úmida. O primeiro, mais simples, destina-se a 
caulins que apresentem alvura e granulometria adequadas ao mercado a que se destinam. O processo por via 
úmida envolve as etapas de dispersão, fracionamento em hidrociclone ou centrífuga, separação magnética, 
floculação seletiva, alvejamento químico, filtragem e secagem, conforme indicado no esquema simplificado da 
Figura 14 (CETEM, 2005).

11	 http://portal.mda.gov.br/portal/institucional/planapo

12	 É	uma	rocha	formada	por	um	grupo	de	silicatos	hidratados	de	alumínio,	principalmente	caulinita	e	haloisita.	Embora	o	mineral	caulinita	(Al2O3.2SiO2.2H2O)	seja	
o	principal	constituinte	do	caulim,	outros	elementos	além	do	alumínio,	silício,	hidrogênio	e	oxigênio	acham-se	geralmente	presentes.
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O Pará é o principal produtor nacional, a partir de três minas em operação, sendo as duas maiores produ-
toras nacionais localizadas no distrito caulinífero Rio Capim, no município de Ipixuna do Pará, onde a atividade 
extrativa mineral empregou 205 trabalhadores, em 2011 (MTE/RAIS, 2012). Além das cinco Concessões de Lavra 
em Ipixuna do Pará, constam no DNPM (2013) 23 processos minerários válidos de Autorização de Pesquisa, e 
mais 51 processos entre Requerimento de Lavra, Requerimento de Pesquisa e disponibilidade para o caulim nos 
municípios de Aurora do Pará, Paragominas, Santa Izabel do Pará, Inhangapi, Santarém e Aveiro, (Mapa 14).

fIgura 14 - dIagrama sImplIfIcado do benefIcIamento de caulIm vIa úmIdo.
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Fonte:	CETEM,	elaborado	pela	SEICOM,	2013

Da produção nacional de caulim, 95% são de responsabilidade das empresas Imerys Rio Capim Caulim 
(IRCC) e Pará Pigmentos SA (PPSA/Imerys), ambas em Ipixuna do Pará, e da Caulim da Amazônia SA (CADAM/
KaMin LLC) que opera mina a céu aberto em Vitória do Jari, no Estado do Amapá, e o beneficiamento em Mun-
guba, Estado do Pará, onde tem porto próprio. Devido a contratos firmados, 88% da produção atende o mercado 
externo (DNPM, 2012). Do caulim vendido no mercado interno, aproximadamente 3% destina-se à fabricação de 
cimento, os demais usos estão relacionados à indústria do papel, cerâmicas, tintas, entre outros.

A produção e, principalmente, as exportações de caulim tem crescido nos últimos quinze anos. No ano de 
2012, a produção de caulim representou 1,8% das exportações de minérios paraense e teve 19 países como des-
tino, sendo a Bélgica o principal destino, seguida pelos Estados Unidos, somando mais de US$ 233 milhões em 
divisas. A queda na demanda por caulim, no período de 2009 a 2010, se deve principalmente à crise mundial. Já 
em 2012, a desaceleração da economia chinesa e o diminuto crescimento da Europa, Japão e EUA, principais 
demandantes mundiais, refletiu na queda das exportações e nos preços internacionais do caulim. O comporta-
mento da produção e exportação de caulim é representado no Gráfico 30.

gráfIco 30 - evolução da produção e exportação de caulIm no estado do pará (1996-2012).

Fonte:	DNPM,	2013;	Elaboração:	SEICOM,	2013.
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mapa 14 – títulos mInerárIos de caulIm no pará.

Fonte:	DNPM,	2013;	Elaboração:	SEICOM,	2013.

Na Imerys (IRCC), em Ipixuna do Pará, 99% do caulim produzido são destinados à indústria de papel. Na 
mina da Imerys faz-se apenas a remoção da areia, após esta etapa, o minério bruto é transportado em minero-
duto de 158 km de extensão até Barcarena, onde passa por vários processos com objetivo de elevar o grau de 
pureza e alvura. Já, na mina da PPSA, também em Ipixuna do Pará, o minério só é transferido para Barcarena 
depois de beneficiado, através de um mineroduto de 180 km de extensão, onde 5% da produção são destinadas 
às indústrias de tintas e os outros 95% para às de papel. A Imerys e a PPSA, dispõem de terminal portuário 
para movimentação de caulim nas formas em que são vendidas, a granel, polpa e ainda em big bag (sacos de 
uma tonelada).

Com obras de ampliação na planta no Pará, aliadas à desativação de unidade na Inglaterra, a IRCC projeta 
produzir 1,6 milhão de toneladas anuais, tendo como motivo a qualidade do caulim no estado (CPRM, 2013). 
Desde 2008, a indústria de cosméticos do Pará, Chamma da Amazônia, começou a produzir uma linha à base 
do caulim da Imerys. Os produtos têm o selo da ANVISA e são dermatologicamente testados. Com as obras 
de infraestrutura e mobilidade urbana-Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), as do programa Minha 
Casa Minha Vida, do Governo Federal no estado e, principalmente, pela ascensão da nova classe média, abrem 
favoráveis perspectivas de expansão da demanda local. Outra possibilidade de verticalização do uso do caulim 
no Estado é reativar a indústria cerâmica de pisos e azulejos, como outrora ocorreu nos anos 1980, as Indús-
trias de Cerâmica da Amazônia (INCA) e a Azulejos do Pará (AZPA), haja vista o potencial oleiro, de calcário e 
de agregados para construção civil ser promissor.
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v - Fosfato

O fosfato, juntamente com o enxofre e o potássio, compõe o grupo designado por “agrominerais”. O Brasil 
depende fortemente de importação dessas substâncias. No caso do fosfato, produz apenas 50% de sua necessi-
dade de consumo. O fosfato é matéria prima para elaboração de produtos fosfatados (Figura 15), como: ácidos 
purificados, suplementos para nutrição animal, fertilizantes para agricultura, refrigerantes, produtos alimentí-
cios, detergentes industriais, tratamento de metais, tratamento de água e fármacos (CETEM, 2010).

fIgura 15 - fluxograma da produção de fosfato, componente npK.
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A produção brasileira de rocha fosfática está localizada, principalmente, nas regiões Sudeste e Centro-
-Oeste; 86% da demanda por rocha fosfática depende do mercado de fertilizantes 13 e cerca de 70% da rocha 
destinada para fertilizantes é utilizada na produção de ácido fosfórico. O Brasil é responsável por cerca de 4% 
da produção e 9% da demanda mundial. (J. MENDO, 2009).

A potencialidade de fosfato no Pará encontra-se principalmente no Complexo Alcalino-Ultrabásico-Carbo-
natítico de Maecuru, que é um corpo de cerca de 8 km, localizado no município de Monte Alegre, com reservas 
estimadas em 200 milhões de t, de minérios com teor médio de 15%. (PASTANA, 1999). Há também outros cor-
pos de natureza alcalina-carbonatítico, sendo os principais o de Maraconaí e Mutum, nos municípios de Almei-
rim e Oriximiná respectivamente. São também conhecidos depósitos de acumulações de fosfatos aluminosos 
no Nordeste Paraense, em Sapucaia, município de Bonito. 

Os atuais processos minerários de fosfato no Pará (Mapa 15) referem-se apenas à Autorização de Pes-
quisa, abrangendo os municípios de: Almeirim, Altamira, Bonito, Canaã dos Carajás, Capanema, Castanhal, 
Cumaru do Norte, Curionópolis, Faro, Itupiranga, Marabá, Monte Alegre, Novo Repartimento, Oriximiná, Pa-
rauapebas, Santa Izabel do Pará, Santa Luzia do Pará, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, Tracuateua 
e Viseu (DNPM, 2013). 

Na Região Nordeste do Pará, destaca-se a empresa Rio Verde Minerals, Projeto Fosfatar, minas de Sapu-
caia e Boa Vista, no município de Bonito, que já está em fase de implantação da primeira planta de Termofos-
fato de Alumínio do Brasil, com previsão de produção inicial de 8.000 t/mês, em abril de 2014. O projeto prevê 
investimento inicial de R$ 30 milhões e deve gerar 103 empregos diretos na industrialização. Como fatores 
positivos destacam-se: negócios próximos à capital do estado, infraestrutura, recursos e acesso favoráveis e, 
principalmente, a proximidade dos mercados consumidores (PA, MT, MA), o que cria um clima propício para a 
expansão dos negócios. A Rio Verde Minerals, tem outros projetos de pesquisa em fosfato no estado do Pará, 
nos municípios de Curuá e Monte Alegre.

13	 A	cadeia	produtiva	da	 indústria	de	 fertilizantes	no	Brasil	é	composta	pelo	segmento	extrativo	mineral,	que	 fornece	a	 rocha	 fosfática,	o	enxofre	e	as	 rochas	po-
tássicas,	pelo	segmento	que	produz	as	matérias-primas	 intermediárias	como	o	ácido	sulfúrico,	o	ácido	fosfórico	e	a	amônia	anidra,	pelo	segmento	produtor	de	
fertilizantes	simples	e	pelo	segmento	produtor	de	fertilizantes	mistos	e	granulados	complexos	(NPK).
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mapa 15 - autorIzação de pesquIsa de fosfato no pará.

Fonte:	DNPM,	elaborado	pela	SEICOM,	2013.

Há também a previsão de uma grande mina de fosfato da MBAC, no município de São Félix do Xingu, 
denominado “Projeto Santana” que tem a vantagem de estratégica da integração regional, que muda o para-
digma da produção de commodities para exportação, em que seu produto é destinado aos mercados locais e 
tem íntima relação com a expansão do agronegócio nacional.

vi – Gemas, metais preciosos e Joias

 O “Programa de Desenvolvimento do Setor de Gemas e Joias do Pará”, mais conhecido como “Polo Jo-
alheiro do Pará”, teve início em 1988, como ação do Governo do Estado para agregar valor à produção mineral, 
historicamente comercializada em estado bruto e com limitado retorno socioeconômico. Esse programa previa 
a criação de três polos para o desenvolvimento do setor: na capital e nas regiões Oeste e Sudeste do Estado. O 
Polo Belém está relativamente consolidado, mas a interiorização do programa pouco avançou, daí a importân-
cia de retomar e expandir esta política.

No início da implantação do Programa, a questão tributária foi considerada como um inibidor, por isso, 
foi criada uma política de diferimento fiscal para o setor, por meio do Decreto nº 5.375, de 11 de julho de 2002. 
A partir de então, todas as operações internas, desde a comercialização de matéria-prima até o produto final 
ficaram isentas de ICMS, incluindo insumos e maquinário, e a alíquota para operações interestaduais foi fixada 
em 5%. 

O comércio de joias também foi beneficiado com o Decreto nº 5.497, de 12 de setembro de 2002, que 
reduziu a carga tributária incidente sobre a comercialização para 12%, como forma de incentivar o consumo 
desse bem. Esse conjunto de ações na área tributária favoreceu o surgimento de novas unidades produtivas. 
De 75 unidades, em 1999, o segmento se expandiu para 450, em 2004, e a renda média do produtor passou de 
R$ 150, em 1999, para R$ 500, em 2004 (IBGM, 2005).
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mapa 16 - polos de gemas e joIas e os prIncIpaIs projetos de ouro no pará

Fonte:	SEICOM,	2013.

polo Belém

 A partir de 2002, as ações do Programa foram transferidas à 
Associação São José Liberto (ASJL) e, desde 2005, o Espaço São José 
Liberto (ESJL) é administrado por uma Organização Social (OS), o Insti-
tuto de Gemas de Joias da Amazônia (IGAMA), por meio de um Contrato 
de Gestão mantido pelo governo estadual, sob supervisão da SEICOM. 
O IGAMA promove ações para qualificar designers, ourives, lapidários, 
artesãos e produtores de embalagens artesanais, além de capacitar, jun-
tamente com o SEBRAE, profissionais vinculados ao Polo Joalheiro nas 
áreas de comercialização e conquista de novos mercados para a joia 
paraense.

de acordo com a os Igama, que administra o esjl, desde 2007 já foram capacitados 7.100 profissionais. 
em 2013 o espaço abriga 68 empresas formais, 144 ourives, 40 designers e o produto de 637 artesãos, o 
que movimenta toda uma cadeia de fornecedores e de prestadores de serviços. os profissionais do polo já 
receberam importantes prêmios , entre os quais o auditions ashanti nas versões de 2002 (clara amorim), 2010 
(lidia abrahim) e 2012 (selma montenegro). além disso, entre janeiro de 2007 a novembro de 2013, o esjl já 
recebeu 1,5 milhão de visitantes. 
a partir da implementação das metas previstas no contrato de gestão, os resultados estão se expandindo. 
entre janeiro a outubro de 2013, 500 profissionais da cadeia produtiva de gemas, joias e artesanato foram 
capacitados. no mesmo período, foi realizada a curadoria de 4.540 peças de joias e foram avaliadas 1.418 gemas 
para comercialização, gerando uma receita de vendas na ordem de r$ 800 mil. com a realização e elaboração 
do plano de marketing do esjl, pactuado no contrato de gestão, e com o estreitamento de parcerias com 
empresas de turismo, tornou-se viável a inclusão do espaço no roteiro turístico da cidade, o que favoreceu o 
aumento do número de visitantes que recebeu aproximadamente 243 mil pessoas, somente entre janeiro a 
outubro de 2013, além de 34 visitas técnico-científicas para instituições de ensino.

Imagem 6 - espaço são josé lIberto.
fonte: Igama, 2013.
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polo Oeste do pará – itaituba

O Polo de Gemas e Joias do Oeste do Pará está previsto para ser implantado no município de Itaituba, em 
função da grande quantidade de ouro e gemas comercializadas sem nenhuma agregação de valor (Garimpo). 
Ressalta-se que o setor joalheiro é um dos principais prejudicados com a ilegalidade dos garimpos, já que não 
consegue vender e, principalmente, exportar seus produtos sem a certificação de origem 14. 

Nesse sentido, uma solução, que já se mostrou viável em outras regiões do país 15, é a implantação de um 
Arranjo Produtivo Local (APL) de Gemas e Joias, pois esse tipo de organização da produção propicia o envolvi-
mento da sociedade em uma dinâmica produtiva que resulta em maiores e mais sustentáveis benefícios. Im-
portante destacar que as empresas de ouro formalmente constituídas em Itaituba podem atuar como âncoras 
16 do APL.  Além do ouro, há na região ocorrências de diamante, ametista, cristal de rocha, topázio, granada, 

quartzo fumê, entre outras gemas. 

polo sudeste do pará - parauapebas

A iniciativa de estender o projeto de Gemas e Joias ao Sudeste do Pará decorre do grande potencial pro-
dutivo da região (Quadro 6), já que em nove dos 14 municípios da região há ocorrência e, em muitos casos, 
reservas já identificadas, de gemas que vão do diamante ao cristal de rocha.

quadro 6 - potencIal mIneral de gemas e joIas por munIcípIo no sudeste do pará.

munIcípIo potencIal mIneral

Conceição do Araguaia Quartzo hialino, ametista e opala.

Curionópolis Ouro e malaquita.

Eldorado dos Carajás Cristal de rocha, quartzo fumê, quartzo vermelho e ametista.

Floresta do Araguaia Quartzo hialino.

Itupiranga Diamantes.

Marabá Ametista, citrino, cristal de rocha, quartzo fumê e diamantes.

Parauapebas Ametista e citrino.

São Geraldo do Araguaia Quartzo, turmalina, rutilo, diamantes e opala.

São João do Araguaia Quartzo fumê e citrino.

Fonte: IDESP, 1994.

A ametista do município de Marabá, por exemplo, é internacionalmente conhecida desde os anos 1980, 
porém, até então, é extraída e vendida sem nenhum beneficiamento local, gerando oportunidade de trabalho, 
emprego e renda para outras regiões, ao invés de priorizar os habitantes locais.

As primeiras ações para a implantação deste Polo tiveram início com a parceria do SEBRAE/PA para 
aquisição de equipamentos, máquinas e consultoria especializas a fim de ofertar oficinas de artesanato mine-
ral, no município de Floresta do Araguaia, e de ourivesaria, fundição e lapidação de gemas, no município de 
Parauapebas.

14	De	acordo	com	a	Lei	n°	11.685,	de	02	de	junho	de	2008,	em	seu	art.	9º,	se	o	produto	não	tiver	a	titularidade	mineral	que	comprove	a	área	de	origem	da	produção	
não	há	como	comercializar	legalmente.

15	APL	de	gemas	e	joias	de	Pedro	II-PI,	Limeira-SP,	Soledade-RS,	etc.

16	 Empresa	âncora	é	um	conceito	utilizado	para	designar	empresas	que	desempenham	papel	de	liderança	para	um	grupo	de	pequenas	e	médias	empresas	fornece-
doras	de	produtos	e	serviços	para	ela.
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vii - petróleo e Gás 

O Pará não produz nem petróleo nem gás, mas há expectativa promissora para os próximos dez anos, de-
vido à localização estratégica, tanto em relação à Amazônia quanto à Província Equatorial. O Pará faz fronteira, 
ou está na área de influência de diversas bacias sedimentares (Mapa 17), algumas em fase de desenvolvimento 
por empresas como a SHELL, PETROBRAS, DEVON e OGX, e outras ainda em fase de coleta de dados. 

mapa 17 - posIção do pará em relação às bacIas sedImentares.

Fonte:	www.geopolíticadopetroleo.wordpress.com		.	Elaboração	SEICOM.

Os prospectos são favoráveis para as bacias fronteiriças como as do Pará-Maranhão, Parnaíba e Amazo-
nas. Igualmente importante é o desenvolvimento da Bacia de Barreirinhas (MA). Os dados disponíveis (Quadro 
7) mostram que, existindo possibilidade de produção comercial, a oferta de novos insumos energéticos, espe-
cialmente gás natural e derivados como diesel e óleo combustível, pode alavancar o setor industrial paraense, 
em especial de base minero metálica, intensivo em demanda de energia. As novas perspectivas de produção de 
petróleo e gás natural se alinham às outras também na mesma região. 

quadro 7 - recursos de petróleo e gás natural nas bacIas sedImentares fronteIrIças ou vIzInhas ao pará.

bacIa sedImentar
recursos

petróleo gás natural
pará-maranhão 2,5 milhões de barris 7,2 bilhões de pés cúbicos

parnaíba - 20 – 200 bilhões de pés cúbicos
5 trilhões de pés cúbicos (estimativa)

barreIrInhas 5,4 bilhões de barris -

amazonas - 72 bilhões de metros cúbicos

solImões 69 milhões de metros cúbicos -

Fonte: ANP, 2013.

 Importante destacar que, mais do que mera especulação, a prospecção de petróleo já tem o potencial 
de alavancar receitas públicas (ISSQN das prestadoras de serviços) para os municípios que estão sendo pes-
quisados.
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viii – terras raras

Os Elementos de Terras Raras (ETRs) são minerais utilizados na fabricação de componentes de produtos 
de alta tecnologia e estão representados na tabela periódica pelo grupo dos lantanídeos, juntamente com o 
escândio (Sc) e o ítrio (Y). A maioria dos ETRs está associada a três minerais: bastnaesita e monazita, para as 
ETR leves e xenotímio para as ETR pesadas, segundo Lapido-Loreiro (2013).

São inúmeras as aplicações de ETR devido às propriedades de leveza e resistência, o que motiva o uso em 
produtos de última tecnologia (smatphones, óculos solares, garrafas de vinho etc.), nas forças armadas (óculos 
de visão noturna e aviões robô), na medicina moderna (ressonância magnética), equipamentos não poluentes 
(carros híbridos e turbinas eólicas) entre outros, conforme Quadro 8 que indica os elementos químicos e suas 
aplicações.

Ao contrário da denominação, estes elementos não são tão raros assim, porém são dispersos. A China 
é o maior produtor extrativo e de manufatura dos ETRs no mundo. Grandes produtores dependem dela, assim 
como o Brasil. 

Conforme o SINFERBASE (2012), a MBAC Fertilizantes concluiu pesquisas geológicas e de viabilidade 
econômica no município de Araxá, em Minas Gerais, onde foram identificados minerais de ETR e depois foi feito 
o requerimento de lavra junto ao DNPM. A empresa tem a probabilidade de ser uma das primeiras a produzi-los 
no Brasil. 

quadro 8 - elementos químIcos de terras raras, escândIo e ítrIo
e suas respectIvas aplIcações.

elemento aplIcações

cérIo (ce) Termoeletricidade; garrafas de vinho contra raios ultravioletas; craqueamento de petróleo; cerâmicas e vidros; pós para 
polimento.

dIsprósIo (dy) Liga metálica para motores elétricos a base de imas permanentes; disco rígido; motores miniaturizados de ferramentas 
elétricas; cerâmicas, fósforos.

érbIo (er) Óculos de sol; coloração de vidros; fibras óticas; lasers; aplicações nucleares. 

európIo (eu) Telas de LED; fósforos.

gadolínIo (gd) Refrigeração magnética (agente de contraste em exames de ressonância magnética); equipamentos avançados de forças 
armadas dos EUA (detecção ótica); vidros e cerâmicas. 

hólmIo (ho) Aplicações nucleares; cerâmicas e lasers.

lantânIo (la) Equipamentos avançados de forças armadas dos EUA; catálise automotiva.

lutécIo (lu) Cintiladores de cristal único.

neodímIo (nd) Liga metálica para motores elétricos a base de imas permanentes; presentes em smartphones (no microfone, motores 
vibratórios) e nos fones de ouvidos; óculos de sol (filtros infravermelhos); motores miniaturizados de ferramentas 
elétricas; pigmentose lasers.

praseodímIo (pr) Óculos de sol; cerâmicas; vidros e pigmentos.

promécIo (pm) Baterias nucleares; dispositivos de medida e fósforos.

samárIo (sm) Auxilia a converter sons em correntes elétricas nos sensores magnéticos de uma guitarra; usado em varetas de controle 
de certos reatores nucleares e filtros de micro-ondas.

térbIo (tb) Termoeletricidade, Motores elétricos a base de imas permanentes; telas de LED; lâmpadas fluorescentes.

túlIo (tm) Tubo de feixes eletrônicos e visualização de imagens médicas.

ItérbIo (yb) Indústria química e metalúrgica 

ítrIo (y) Super condutores e capacitores; equipamentos avançados de forças armadas dos EUA (radares); lâmpadas fluorescentes.

escândIo (sc) Indústria aeroespacial, bastos de baseball, aplicações nucleares, iluminação e supercondutores.

Fonte:	National	Geographic/	2011,	Lapido-Loreiro/2013	e	CERTI/2013.
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O Pará tem boas possibilidades de ser fornecedor de matéria-prima para ETR. Há no Estado pouca e antiga 
publicação disponível sobre o assunto, justificando o real interesse de pesquisas, exploração e uso em jazidas17. 
O Pará tem cinco pedidos de pesquisa junto ao DNPM. Especula-se que ainda não haja produção comercial 
dos elementos puros, porém eles podem ser vendidos como subproduto em concentrações de cromo, níquel, 
cobre ou chumbo (DNPM, 2009), uma vez que o comércio do minério puro requer tecnologia adequada para 
separação dos lantanídios, ítrios e escândios, o que é complexo e caro. 

Os recentes trabalhos de mapeamento geológico realizados pela CPRM na bacia do Rio Tocantins, no con-
texto do Cráton Amazônico, no Escudo Brasil Central, vêm revelando a favorabilidade da região cratônica para 
a pesquisa dos ETRs. O destaque é a Unidade Arapari, onde foram verificados os mais elevados teores de tório 
nos mapas aerogeofisicos, elevado conteúdo de monazita e anomalias geoquímicas de ETR (Cério e Lantânio) 
e Ítrio. Trata-se de um contexto muito favorável para conter jazimentos de ETR, a exemplo do que ocorre no Cin-
turão Jequié (Estado da Bahia) onde são conhecidas mineralizações desse tipo (CPRM, no prelo). Os trabalhos 
da CPRM ressaltam ainda que a região supramencionada:

(...) Possui uma boa infraestrutura logística (em termos de Amazônia), abundante mão 
de obra, está interligada à rede rodoviária nacional e situa-se próximo à Hidroelétrica 
de Tucuruí. Nessas condições, mesmo jazidas de pequeno porte podem ser econo-
micamente viáveis. A CPRM-Belém continua, em termos regionais, desenvolvendo a 
pesquisa e, no atual nível de conhecimento, a Suite Intrusiva Arapari pode ser consi-
derada como um promissor alvo regional para pesquisa de ETR e, portanto, uma nova 
fronteira para pesquisa destes elementos no Estado do Pará. 

Outra região que merece destaque é a Província Estanífera de São Félix do Xingu, conhecida como uma 
das maiores produtoras de cassiterita do estado do Pará, que apresenta um contexto geológico/metalogenético 
favorável às mineralizações de Sn associado à Nb, como ocorre no Distrito Mineiro de Pitinga (AM), onde um 
depósito de Sn de classe mundial contém Nb, Ta e F como coprodutos, além de Zr, Y, ETR e Li como potenciais 
subprodutos (PRADO, 2006).

17	 Em	Discussão	(setembro,	2013)	do	Senado	Federal.
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3	 TENDÊNCIAS	DE	CRESCIMENTO	NA	MINERAÇÃO	E	NA	TRANSFORMAÇÃO	
MINERAL

É de grande importância identificar a dinâmica do mercado de bens minerais, assim como os fatores que 
determinam tal movimento para a política mineral, uma vez que permite antecipar tendências e, dessa forma, 
estar melhor preparado para aproveitar os períodos favoráveis, as “bonanças”, e prevenir as situações adversas. 

3.1 PREVISÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS 

A estimativa dos investimentos na mineração e da correspondente mão de obra necessária para os próxi-
mos anos foi feita com base nas informações fornecidas pela FIEPA/REDES1 e em análise de tendência, a partir 
do apoio do Instituto de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do Pará (IDESP).

3.1.1 Investimentos em Mineração (Indústria Extrativa Mineral)

Os maiores investimentos na mineração já ocorrem e vão acontecer nos municípios da Região Sudeste 
Paraense (Gráfico 31). 

Gráfico 31- Distribuição Dos investimentos minerais por reGião.

Fonte: REDES/FIEPA com ajustes do PEM

De acordo com o REDES, até 2017, o Pará receberá investimentos de R$ 55 bilhões na mineração que 
irão gerar em torno de 42 mil empregos (Tabela 18), isso corresponde um custo de R$ 1.309 mil por emprego 
gerado.

tabela 18 - investimentos em mineração (2013-2017). Distribuição por proDutos minerais.

proDuto empreenDimento localização valor Do investimento 
(milhões De reais)

Geração De 
empreGos

bauxita 

Hydro Bauxita ** Paragominas 974,00 1.100

ALCOA ** Juruti 600,00 800

Mineração Rio do Norte** Oriximiná e Terra Santa 612,00 600

Bauxita Votorantim * Rondon do Pará 2.640,00 6.000

subtotal 4.826,00 8.500

cobre

Vale Projeto Salobo II** Marabá 2.052,00 2.970

Vale Cristalino* Curionópolis 5.000,00 8.940

Vale - 118 Oxidado* Canaã do Carajás 1.092,00 2.586

Mineração Caraiba* Tucumã 550,00 500

subtotal 8.694,00 14.996

1  Os investimentos em mineração no Pará, quer na indústria extrativa ou na transformação mineral, que estão ocorrendo ou previstos para um período de cinco 
anos, são periodicamente publicados pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), por meio do Programa REDES, com base nas informações fornecidas 
pelas empresas, governo e entidades de classe. O objetivo da FIEPA é alertar as empresas locais a se prepararem para atender às demandas por bens e serviços, 
além de qualificar a mão de obra necessária para aproveitar as oportunidades que serão geradas partir desses investimentos.
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tabela 18 - investimentos em mineração (2013-2017). Distribuição por proDutos minerais.

proDuto empreenDimento localização valor Do investimento 
(milhões De reais)

Geração De 
empreGos

ferro

Vale Projeto Serra Leste* Curionópolis 912,00 2.200

Vale - Projeto S11D* Canaã do Carajás 24.000,00 7.228

Vale - Expansão em Carajás** Parauapebas 5.130,00 3.700

Mineração Buritirama (Ferro liga)* Breu Branco 160,00 320

subtotal 30.202,00 13.448

fosfato MBAC Fertilizer* São Felix do Xingu 600,00*** 700

manGanês Mineração Buritirama * (Porto) Barcarena 100,00 70

níquel Anglo American Níquel* São Feliz do Xingu 9.400,00 3.500

ouro
Colossus* Curionópolis 320,00*** 650

Belo Sun (Ouro)* Senador José Porfírio 590,00*** 500

subtotal 910,00 1.150

total Geral 54.732,00 42.364

*Projetos de implantação; **Projetos de expansão; *Somente extração de bauxita ***A empresa planeja duplicar esses investimentos após a implantação 
do projeto (Informação oral fornecida pelas empresas).
Fonte: FIEPA/Redes; Elaboração: SEICOM, 2013.

Nos próximos cinco anos, o minério de ferro absorverá 55% do total dos investimentos, seguido pelo ní-
quel (17%), cobre (16%) e bauxita (9%), conforme Gráfico 32. No entanto, devido à intensidade de capital por 
unidade produzida, especialmente no caso do ferro, a correspondente mão de obra não reproduzirá o mesmo 
perfil. Assim, é o cobre que responderá pela maior parcela do emprego (35%), seguido pelo ferro (32%) e pela 
bauxita (20%).

Gráfico 32 - investimentos na extração mineral. Gráfico 33 - Geração De empreGos
na extração mineral.

Elaboração: SEICOM, 2013.

O grande empreendimento mineral no Estado, que é também o maior do mundo, é o de extração de ferro 
na Mina S11D, em Canaã do Carajás (Box II).

Os investimentos nos minerais metálicos não ferrosos (níquel, cobre e bauxita) abrem janelas de oportuni-
dades importantes para o adensamento de cadeias de valor. O ouro tem pequena participação, por volta de 2%, 
nos novos investimentos. As demais substâncias não se destacam significativamente.

imaGem 7- sistema De empilhamento De minério. fonte: vale, 2013.
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box ii - proJeto s11D           

imaGem 8 - montaGem Dos móDulos no proJeto s11D, em canaã Do caraJás.
fonte: vale.

O novo projeto de ferro da Companhia Vale, o S11D, situado no município de Canaã dos Carajás, é considerado o maior projeto 
de extração de minério de ferro a céu aberto do mundo. O nome refere-se à localização geográfica Corpo S11, Bloco D.

O potencial mineral do corpo S11 é de 10 bilhões de t de minério de ferro, sendo que o bloco 
D, isoladamente, possui 2,78 bilhões de t de reserva. Em 2017, o projeto deverá iniciar com 
a produção de 90 milhões de t/ano que, somando-se ao de Carajás, ofertará 230 milhões de 
t/ano de ferro, o que reforçará significativamente as exportações brasileiras de minérios.  A 
previsão de investimentos para o S11D é de US$ 19,5 bilhões entre mina, usina e apoio logístico 
(Vale, 2012). Ele vai gerar por volta de 30 mil empregos diretos na fase de implantação e 2.600 
durante a operação. Do ponto de vista tecnológico, o projeto representa um avanço em 
relação às plantas tradicionais em função de três inovações, cuja a maior parte será importada 
da Alemanha: 
1 - beneficiamento do minério a umidade natural 
Reduzirá em 93% o consumo de água no processo, eliminando um dos grandes problemas da 
mineração, que é a bacia de rejeitos, evitando impactos ambientais expressivos.
2 - equipamentos de cominuição de minérios em módulos
Tecnologia com origem nas plataformas de petróleo que, além da automação, pode ser 
desmontada facilmente e transportada para outras áreas, com utilização de concreto somente 
nas fundações dos equipamentos; 
3 - sistema truckless
Não há presença de caminhões fora de estrada, o minério será transportado por correias, o que diminui a emissão de gases, além 
de outros benefícios como a redução do consumo de diesel e de energia elétrica.

imaGem 9 - canteiro De obras Do proJeto s11D. imaGem 10 - sistema De Distribuição Do minério 
alimentaDo por correia transportaDora.

O apoio logístico ao projeto compreende também a expansão de 504 km das linhas de estrada de ferro existentes, que compreende 
a remodelação de 226 km, assim como a construção de 101 km do ramal ferroviário do sudeste do Pará. Desde que realmente 
comprometido com o desenvolvimento do Pará, o S11D poderá favorecer um novo ciclo de expansão produtiva, ao possibilitar 
o fortalecimento da cadeia de fornecedores, pois, juntamente com o projeto Carajás, aumentará consideravelmente as compras 
de insumos e de bens e serviços, estimulando o surgimento e a expansão de novas empresas, o que significa mais investimentos 
para a região.
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O Quadro 9 descreve, em uma linha do tempo, os novos investimentos na mineração a serem gerados no 
Pará. O ano de 2014 destaca-se como o de maior concentração dos investimentos no setor.

quaDro 9 - cronoGrama Dos investimentos em extração mineral. informa o valor Dos investimentos
em r$ x 106 e o valor corresponDente De empreGos que serão GeraDos.
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Hydro - Mineração bauxita    
R$ 974 1.100    

    
Expansão de Carajás    
R$ 5.130 1.000    

    
Mineração Buritirama -    
R$ 100  70     

    
ALCOA – Expansão    
R$ 600  800    

    
Mineração Rio do Norte – Expansão    
R$ 612  600    

    
Dow Corning    
R$ 60 70    

    
Projeto S11D  
R$ 24.000 18.000  

     
Logística EFC - Vale  

    R$ 5.200 1.000  
          
    Buritirama - Ferro Liga   
    R$ 160  320   
          
 Bauxita Votorantim   
  R$ 2.640  2.400   

          
MBAC Fertilizer    
R$ 122 100    

         
     Serra Leste    
     R$ 600 700     

    
Cristalino - Cobre / Vale
R$ 5.000 8.940

     
Vale Oxidado Cobre - 118  
R$ 1.092 2.500  

    
Belo Sun - Ouro   
R$ 590  800   

    
Mineração Caraíba - Cobre  
R$ 550  500  
    
Anglo - Níquel  
R$ 9.400 3.500  

Elaboração: SEICOM, 2013.

A previsão é de que no pico das obras sejam gerados 42 mil empregos na mineração, dos quais 85% esta-
rão concentrados no Sudeste do Pará, 12% na RMB e Nordeste Paraense e 3% no Baixo Amazonas (Gráfico 34).

Gráfico 34 - Distribuição Dos empreGos para os novos investimentos.

Fonte: REDES/FIEPA com ajustes do PEM
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3.1.2 Investimentos em Logística para Mineração

Indispensáveis para dar suporte à indústria mineral, os investimentos em logística estão representados 
por obras que têm o objetivo de favorecer o transporte adicional resultante do aumento da extração, que ocorre-
rá após a conclusão dos investimentos previstos na mineração. No que se refere à iniciativa privada, destacam-
-se os investimentos da Vale e Mineração Buritirama (Tabela 19).

tabela 19 - investimento em loGística no ano De 2012 - 2016.

proDuto empreenDimento localização valor Do investimento 
(milhões De reais) Geração De empreGos

loGística

Vale Logística Estrada de Ferro de Carajás (EFC)** Sudeste do Pará 5.200 1.000

Mineração Buritirama (Porto)* Marabá 36 200

total 5.236 1.200

* Projetos de implantação
** Projetos de expansão
Fonte: REDES/FIEPA, 2012; Elaboração: SEICOM, 2013.

O maior investimento em logística, que já está ocorrendo, é a duplicação da Estrada de Ferro Carajás 
(EFC). Trata-se da construção de 604 km de linhas férreas (Mapa 18 e Imagem 11), interligando os 56 pátios de 
cruzamento, ao longo de toda a ferrovia. 

mapa 18 - mapa com o Desenho Da efc que inteGra os estaDos Do pará e maranhão.

Elaboração: SEICOM imaGem 11 - obras Da Duplicação Da efc.
fonte: vale, 2013.

Quando o montante de investimento na mineração é confrontado ao previsto para a indústria de transformação 
mineral, constata-se a manutenção e o reforço ao modelo produtor de commodities para exportação, que tem 
caracterizado a produção mineral do Pará.
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3.1.3 Investimento em Transformação Mineral 

Este segmento da indústria envolve o aproveitamento dos recursos minerais no final da cadeia mineral, 
tais como:

a. Produtos a partir do aço como fabricação de itens destinados ao apoio da construção de indústrias e 
logística com fabricação de transportadores, vagões e outros;

b. Siderurgia com produção de aços longos e placas de aço;

c. Indústria do alumínio;

d. Indústria do cimento;

e. Outros produtos vinculados à indústria a partir da transformação mineral.

Os principais projetos de transformação mineral em vias de implantação e previstos estão descritos na 
Tabela 20. A estimativa para os próximos cinco anos é que sejam investidos R$ 19,3 bilhões, neste setor, que irão 
gerar 34 mil empregos, o que implica em um custo médio de emprego de R$ 568 mil, portanto, 43% do custo 
do emprego gerado pela etapa extrativa.

tabela 20 - investimentos em transformação mineral.

proDuto empreenDimento localização
valor Do 

investimento 
(milhões De reais)

Geração De 
empreGos

aço

ALPA -Siderúrgica Vale * Marabá 8.000 18.000

Expansão - SINOBRAS ** Marabá 200 700

ALINE - Usina Integrada (Aço Cearense e Vale)* Marabá 1.600 1.500

subtotal 9.740 20.200

alumina
Hydro CAP Alumina* Barcarena 4.000 4.700

Alumina Votorantim* Rondon do Pará 3.960 6.000

subtotal 7.960 10.700

alumínio Alloys (Alumínio)* Barcarena 200 300

cimento Votorantim Cimentos (Fábrica)*
Primavera 800 1.500

Marabá 300 1.200

subtotal 1.100 2.700

silício metá-
lico Dow Corning** Breu Branco 60 70

metálicos 
(fabricação)

Rexxam Amazônia Ltda.** Benevides 127 137

Mercúrio (Correias Transportadoras) Marabá 115 200

Oyamota** Castanhal 30 700

subtotal 267 1.000

total Geral 19.392 35.007

* Projetos de implantação
** Projetos de expansão
* Por ser um projeto integrado, foi dividido ficando no quadro somente a produção de alumina
Fonte: FIEPA/REDES, 2012; Elaboração SEICOM, 2013.
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Quando se compara com as previsões da indústria extrativa, observa-se que, em termos de valor, repre-
senta apenas 35%, mas em termos de emprego corresponde a 80%. Todavia, 71% desta previsão depende da 
implantação da Aços Laminados do Pará (ALPA) – BOX III

box iii - aços laminaDos Do pará (alpa)

A siderúrgica Aços Laminados do Pará (ALPA) foi oficialmente 
lançada pelo ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
e o ex-presidente da Vale, Roger Agnelli, em 22 de junho 
de 2010, na Rodovia BR-230 (Transamazônica), em Marabá, 
região de Carajás, acendendo a chama da esperança de uma 
nova perspectiva para o desenvolvimento do Estado a partir 
de sua base mineral.
A nova siderúrgica foi projetada para produzir 2,5 milhões de 
t de placas de aço, sendo que 700 mil t seriam processadas 
em outra unidade industrial de laminação, a ALINE, uma 
parceria entre Vale e o Grupo Aços Cearense, para fabricação 
de bobinas a quente e a frio para serem transformadas, 
posteriormente, em produtos de uso industrial, possibilitando 
e induzindo o surgimento de vários empreendimentos, além 
de integrar os Distritos Industriais no Pará e de toda a Região 
Norte. O aproveitamento dos resíduos siderúrgicos para 
uso industrial na cadeia da construção civil também estava 
contemplado. O fluxograma a seguir ilustra esta proposta:

imaGem 12 - terraplanaGem Do terreno 
DestinaDo a alpa na br 230 em marabá.
fonte: seicom, 2012.

Bobinas a quente/frio
Chapas grossas
Placas de aço

Produtos a partir dos
resíduos siderúrgicosUSINAS ALPA E ALINE

EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS A PARTIR DOS PRODUTOS SIDERÚRGICOS DE AÇOS PLANOS

CENTROS DE SERVIÇOS

Vagões e
dormente metálicos

Equipamentos
mecânicos e peças

Estruturas metálicas
e caldeiraria

Tiras, Placas,
Blanks e
Tarugos

Tubos soldados,
Perfis e Estacas

Silos e
Caçambas

Estaleiros
do Pará

A ALPA recebeu licença de implantação e iniciou a terraplanagem, em 2011, provocando grande expectativa e 
influenciando diversos empreendimentos na região, como a construção civil. O novo presidente da Vale, Murilo 
Ferreira, declarou no Jornal Valor2 em 27/06/2011 e 28/11/2011, que o investimento na ALPA era necessário 
em função do fato de que a mineradora vinha perdendo o mercado interno, com as siderúrgicas brasileiras 
recorrendo a minas próprias para fugir da volatilidade dos preços do ferro no mercado global.
Todavia, vários fatores levaram a Vale a suspender o investimento, cujo novo cronograma de implantação ainda 
é incerto. Como contraponto, constata-se que, paralelamente, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), no 
Ceará, parceria da Vale com as empresas Posco e Dongkuk, ambas da Coréia do Sul, projeto posterior a ALPA 
e que utilizará o ferro do Pará, está sendo construída normalmente, com previsão de entrada em operação em 
setembro de 2015.

Da mesma forma que na indústria extrativa, os grandes investimentos da transformação mineral deverão 
ocorrer no Sudeste do Pará, mais precisamente no município de Marabá, que receberá 91% dos investimentos, 
e 9% na Região Metropolitana de Belém e Nordeste Paraense. 

2 Artigo “Vale dará novo impulso a siderurgia para defender o mercado”, publicado em 27/06/2011 no caderno Empresas
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No que se refere à participação relativa de cada produto da transformação mineral, em termos de inves-
timentos e emprego, observa-se um perfil bem simétrico, com o aço em primeiro lugar (47%), seguido pela 
alumina (44%) e pelo cimento (6%), em ambos os itens (Gráfico 35 e 36).

Gráfico 35 - Geração De empreGos na 
transformação/proDutos.

Gráfico 36 - investimentos em transformação por 
proDutos.

Elaboração: SEICOM, 2013.

Assim, os maiores investimentos, que estão condicionados à implantação da ALPA (BOX III), deverão 
ocorrer na produção do aço longos e planos, correspondendo a 51% do total. A concentração desses empre-
endimentos no município de Marabá vai requerer o suporte de políticas de aglomerações industriais, a fim de 
favorecer a emergência de externalidades socioeconômicas positivas, bem como o aumento da produtividade 
e da competitividade.

Em uma linha do tempo, de 2013 a 2018, os investimentos na transformação mineral estarão mais concen-
trados no ano de 2015 (Quadro 10).

quaDro 10 - cronoGrama Dos investimentos em transformação mineral.
ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Votorantim Primavera    
R$ 800 1.500    
       
Oyamota    
R$ 60 700    
       
  Votorantim Marabá   

R$ 300 1.500   
      
Rexxam Amazônia Ltda.   
R$ 127 137   
      

Sinobras - Expansão   
R$ 140  700   
      

Mercúrio - Marabá  
R$ 200 200  

 
Aloys Aluminio - Barcarena  
R$ 200 200  

 
Alumina  Votorantim
R$ 3.960  3.600

Hydro - CAP
R$ 4.000 4.700

ALPA - Aços Laminados do Pará

R$ 8.000 16.000
 

ALINE (VALE+SINOBRAS)

R$ 1.600 1.500

Fonte: SEICOM, 2013.
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3.1.3.1 Cenário de investimentos em transformação, sem a ALPA

Caso a ALPA não seja implantada, o investimento no Projeto ALINE3 provavelmente também não ocorrerá, 
portanto, os investimentos na indústria de transformação serão fortemente reduzidos (Tabela 21 e Gráfico 37):

tabela 21 – investimentos em transformação,
sem o proJeto alpa.

Gráfico 37 - Distribuição percentual
Dos investimentos por proDutos

proDuto valor (r$ x 106)

Aço 200,00

Alumina 7.960,00

Alumínio 200,00

Cimento 1.100,00

Fabricação com Metálicos 267,00

Silício Metálico 60,00

total 9.787,00

Fonte: SEICOM, 2013

Neste novo cenário, os investimentos em aço que antes representavam 51% dos projetos de transforma-
ção, ficariam reduzidos para 3%, e os projetos de alumina passariam a representar 82%, as fábricas de cimento 
da Votorantim com 11%, seguida pela fabricação de metálicos com 3% e de alumínio com 2%.

As 19.500 vagas de emprego previstos para a fase de implantação deixariam de ser ofertadas e os 9.000 
trabalhadores na cadeia de fornecimento tampouco seriam aproveitados. Sem a ALPA, portanto, os empregos 
previstos declinariam mais de 50%, de 35 mil para 15,3 mil.

Também não aconteceriam os novos investimentos demandados a partir da ALPA, a jusante da cadeia, 
que criariam novas oportunidades e com amplas possibilidades de provocar um salto tecnológico em vários 
segmentos da indústria do Pará.

Com a ALPA os investimentos em transformação representariam 31%. Sem a ALPA os investimentos em 
transformação mineral serão reduzidos para 18,5% do total dos investimentos previstos na indústria de extra-
ção mineral.

3.1.4 Os novos investimentos e a dinâmica do emprego

Conforme a fase do projeto: implantação, expansão e operação da planta industrial, o perfil da mão de 
obra para atender os projetos de mineração, apresenta características diferentes. 

Na implantação e expansão a mão de obra deve atender, principalmente, as empresas da indústria de 
base4, em particular, as de construção civil, fabricação de equipamentos, estruturas, caldeiraria e montagem 
eletromecânica. Há também a geração de empregos em empresas de apoio tais como, gerenciamento, fabri-
cação de uniformes, alimentação, transportes, segurança, meio ambiente, saúde e treinamento, entre outras. 

Para operação da planta industrial geralmente aproveita-se a mão de obra regional empregada na fase da 
implantação. A nova indústria vai requerer gestores, engenheiros e pessoal técnico. Do montante de mão de 
obra prevista por projeto, de acordo com o nível de escolaridade, a participação via de regra,  segue o seguinte 
perfil: 14% nível superior, 16% nível técnico e 70% nível médio (Votorantim, Projeto Rondon).

Dessa forma, o perfil previsto da mão de obra a ser empregada, a partir dos novos investimentos, até 2030, 
é o seguinte: 15 mil empregos de nível superior, 17 mil de nível técnico e 73 mil de nível médio5.

Considerando-se apenas a previsão até 2017, estima-se que o pico das obras ocorrerá em meados de 2016, 

3  O Projeto Aline ou Industrial II é uma planta industrial e de logística multimodal em construção, que irá congregar uma indústria de aços laminados (Aços Lami-
nados do Pará- ALPA), um Porto (Novo Porto de Marabá), e um anel viário de interligação com o Distrito Industrial I.

4  São indústrias que constroem outras indústrias

5  Os números podem variar conforme o nível de automação da planta industrial, sendo necessário um maior número de colaboradores do nível técnico, podendo 
chegar até 35% do total. Foi tomada como base a Tabela 2, que indica a geração de empregos com a operação das plantas até 2030.
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quando serão ofertados 77.334 postos de trabalho. Cerca de 20% destas vagas (FREITAS, 2009), deverão ser 
ocupadas por técnicos vindos de outras regiões, todavia, 61.867 trabalhadores (Gráfico 38) em apoio às obras 
civis, fabricação e montagem eletromecânica serão provenientes do local.

Gráfico 38 - Disposição Da mão De obra De acorDo 
com os proJetos De implantação.

fiGura 16 – fluxo Da mão De obra Da implantação 
para a operação

Qualidade

Prazo

Construção Civil

Metal - Mecânico

Elétrica

Pico das Obras
77.334 

61.867

80% de 77.334

2013 20152014 2016 2017 2018

• Fase de operação

• Cadeias de fornecimentos

Implantação

Fonte: FIEPA/REDES, 2012; Elaboração SEICOM. Fonte: SEICOM, 2013.

Importante destacar o que acontece com a mão de obra após a 
implantação dos projetos. A etapa de operação responde pelo número 
de empregos diretos na indústria mineral6 e, via de regra, parte dos tra-
balhadores que se especializa durante a implantação é aproveitada na 
própria indústria e outra parte integra a cadeia de fornecedores que foi 
criada para atender a nova indústria, principalmente no setor de presta-
ção de serviços (Figura 16).

Um contingente de técnicos altamente especializados, a maioria 
vinda de fora do Estado, se deslocará para novas obras em implantação 
em outras localidades, enquanto outros empreenderão localmente ou 
retornarão ao seu local de origem.

No Pará, já é significativa a evolução de indústrias locais que sur-
giram a partir de demandas da mineração. Um dos maiores “cases” de 
sucesso e cooperação entre “empresa âncora”7, fornecedores e insti-
tuições, segundo a FIEPA/REDES, foi a montagem eletromecânica do 
Projeto Sossego (minério de cobre), que envolveu as mais qualificadas 
indústrias metalmecânicas paraenses, em uma modalidade de forneci-
mento em consórcio. O serviço, cujo material foi fornecido pela contra-
tante, diminuiu custos e ocorreram significativas melhorias com relação 
à gestão e tecnologia das empresas locais.

6  Os empregos diretos na operação das plantas variam de 10 a 15% daqueles gerados na implantação dependendo do nível de automação dos projetos. 

7  Vide Glossário.

imaGem 13 - construção De Galerias 
para correias transportaDoras no 
proJeto De extração De ferro em 
caraJás pela empresa inteGral.

imaGem 14 - manutenção De 
montaGem no sistema De britaGem
e transporte De minério.

imaGem 15 - correias 
transportaDoras Do proJeto 
sosseGo, que Deslocam material 
Da mina até o sistema De 
cominuição De minérios cuJa obra 
um Dos proDutos Da parceria 
e cooperação entre empresa, 
forneceDores e instituições.
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Outro fator importante proporcionado pela indústria da mineração foi 
a atração de empresas de tecnologias industriais, cuja parceria com for-
necedores locais tem elevado o nível, tanto tecnológico quanto da gestão. 
Um desses exemplos é o da Escosoldering que instalou em Parauapebas 
uma unidade industrial para tratamento superficial de chapas de desgaste.

De acordo com a FIEPA8, ainda é pouca a integração/cooperação des-
tas empresas com as instituições de ensino, o que representa uma ótima 
oportunidade para ações a serem estimuladas pelo PEM-2030.

Nesse sentido, a produção de commodities, além da possibilidade de 
aumentar o saldo na balança comercial, pode favorecer a criação local de 
um ambiente de inovação. Embora ainda embrionária, essa possibilidade 
já ocorre no Pará, como foi o caso da parceria com a Universidade Federal 
do Pará (UFPA), para a criação dos cursos de Engenharia de Minas e de 
Engenharia de Materiais que, hoje, estão integradas ao setor produtivo da 
região. Podendo se intensificar com a implantação da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), que surgiu do desmembramento 
do campus da Universidade Federal do Pará em Marabá.

Ao analisar o futuro da indústria no Brasil, Lazzarine (2012) afirma que 
“as cadeias produtivas das commodities, especialmente nos setores a 
montante, tem se mostrado dinâmicas e inovadoras”, e ainda que “a produ-
ção de commodities envolve cadeias industrializadas complexas e que tem 
investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação”. Todavia, essa oportu-
nidade, em geral, ocorre fora da área da extração, por causa da limitada 
capacidade de resposta local.

3.2 ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO

3.2.1  Mineração 

3.2.1.1 Minerais metálicos

A estimativa de produção de minerais metálicos, até 2030, baseou-se em duas metodologias: 1) até o 
ano de 2017, foram consideradas as informações sobre os novos investimentos e o respectivo incremento na 
produção regional, fornecidas por entidades como a FIEPA/REDES, Sindicato das Indústrias Minerais do Pará 
(SIMINERAL) e outras representativas do setor; 2) a partir de 2017, baseou-se em modelo elaborado pelo Insti-
tuto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP.

tabela 22 - proJeção De incremento Da proDução De minerais metálicos.

minerais variáveis uniD. 2012 2015 12/15. 2022 15/22 2025 22/25 2030 25/30

bauxita

Produção
ton. x 
1000

31.318 35.500 13% 45.000 27% 47.000 4% 50.000 6%

Exportação 16.318 16.500 1% 20.000 29% 19.500 -3% 25.000 28%

Consumo 15.000 20.000 33% 25.000 25% 27.500 10% 30.000 9%

cobre

Produção
ton. x 
1000

406 650 60% 700 8% 850 21% 1.100 57%

Exportação 386 625 62% 670 7% 815 22% 1.065 59%

Consumo 20 25 25% 30 20% 35 17% 35 17%

ferro

Produção
ton. x 
1000

107.140 140.000 31% 250.000 79% 270.000 8% 300.000 11%

Exportação 106.910 139.590 31% 249.550 79% 269.530 8% 299.500 11%

Consumo 230 410 78% 450 10% 470 4% 500 6%

8  Federação das Indústrias do Pará/Engenharia, 2009.

imaGem 16 - tecnoloGia De 
transporte De minérios.
fonte: vale, 2012.
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tabela 22 - proJeção De incremento Da proDução De minerais metálicos.

minerais variáveis uniD. 2012 2015 12/15. 2022 15/22 2025 22/25 2030 25/30

níquel

Produção
ton x 
1000

24 54 125% 110 104% 120 9% 130 8%

Exportação 22 54 145% 110 182% 120 9% 130 8%

Consumo

manGanês

Produção
ton. x 
1000

2.234 2.700 121% 3.000 11% 3.100 3% 3.200 3%

Exportação 2.234 2.700 121% 3.000 11% 3.100 3% 3.200 7%

Consumo

total
		Produção

ton.	x	
1000

141.122 178.908 27% 298.810 67% 321.070 7% 354.430 10%

Exportação 125.870 159.473 27% 273.330 71% 293.065 7% 328.895 12%

Consumo 15.250 20.435 34% 25.480 25% 28.005 10% 30.535 9%

Elaboração: SEICOM, 2013.

a) Bauxita

O Pará produziu 31,3 milhões de t de bauxita, em 2012. Considerando-se projetos de expansão da Norsk 
Hydro, em Paragominas, e de implantação da Votorantim, em Rondon do Pará, essa produção se expandirá 
para 35.500 mil t/ano, em 2015, e para 50.000 mil t, em 2030, considerando que os incrementos serão de 7.700 
mil t, em 2017 (1ª fase), e 15.000 mil t/ano, até 2022 (2ª fase). Esta expansão representará uma mudança bem 
expressiva nas taxas médias anuais de crescimento, enquanto nos anos 1990 essa taxa foi 3,5%, nos anos 2000 
e 2010, passou para 8%, nos anos 2020 passará para 12%.

Gráfico 39 - proDução De bauxita no pará, 1990-2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013.

b) Cobre

A Vale é a grande empresa, até este momento, a explorar cobre das minas Sossego e Salobo. Há também 
a Serabi que produz uma quantidade residual, como subproduto de sua mina de ouro, em Itaituba. De acordo 
com os investimentos previstos, estima-se que a produção de cobre passe dos atuais 400 mil, em 2012, para 
1.100 mil t/ano, em 2030 (Gráfico 40). Esse adicional será possível a partir da entrada em operação dos três pro-
jetos previstos na região de Carajás, que são: Cristalino, 118 e Alemão, da Vale, além de outras jazidas menores 
como as da Avanco, por exemplo.

De todos os minerais metálicos, o cobre é um dos que apresenta os melhores fundamentos para manu-
tenção de preços elevados. Segundo especialistas, a previsão global é para um déficit de oferta em torno de 200 
milhões de t, em 2015.
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Gráfico 40 - proDução De cobre no pará, 1990-2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013.

c) Ferro

Para a projeção de crescimento da extração de ferro foram considerados principalmente os projetos S11D 
e Serra Leste, ambos da Vale, que até 2030 triplicarão a atual capacidade de produção, passando de 107 mi-
lhões de t, em 2012, para 300 milhões, em 2030. Outros projetos existentes em função do mercado de ferro 
gusa, não apresentam forte perspectiva que influencie nos números apresentados. Hoje, o mercado de ferro 
representa 67% dos minérios exportados pelo Pará e, com os dois projetos poderá chegar a 80% dentro dos 
próximos cinco anos.

De todos os metais, o ferro foi o que mais cresceu em preço. Todavia, a grande concentração da venda 
para a China é preocupante, porque deixa o produtor vulnerável, a depender de um único mercado. Porém, 
como contraponto, as minas de Carajás são as que apresentam os menores custos de produção do mundo, 
bem como os maiores teores, o que assegura lucratividade, mesmo em um cenário de grande oscilação dos 
preços.

Gráfico 41 - proDução De ferro no pará, 1990-2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013.

d) Manganês

Não há informações sobre novos investimentos em manganês, cujos maiores produtores são a Vale e a 
Mineração Buritirama, respectivamente em Parauapebas e Marabá. A expectativa de vida útil das atuais minas 
é em torno de 20 e 12 anos, respectivamente (DNPM, 2013). Considerando-se a tendência histórica de cresci-
mento, estima-se que a atual produção de 2,2 milhões de toneladas, em 2012, poderá alcançar no máximo, 3,2 
milhões de toneladas, em 2030.
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Gráfico 42 - proDução De manGanês no pará, 1990-2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013.

e) Níquel

Não há, ainda, uma perspectiva clara para o mercado de níquel, que até então se encontra bastante re-
traído no cenário global, com o preço do metal bem longe dos patamares de 2007/2008. Entre os metálicos, o 
níquel é o que mais tem oscilado em seus preços, passando de aproximadamente US$ 50 mil/t, em 2007, para 
US$ 17 mil/t, em 2013.

O projeto Onça Puma, da Vale, com capacidade de produção de 54 mil t/ano, aproximadamente, de ferro-
níquel, ficou paralisado até o final de outubro de 2013 devido a falhas de estrutura dos fornos, o que resultou em 
significativa queda de produção, cuja retomada se deu na primeira semana de novembro de 2013, inicialmente, 
com um forno apenas. A projeção para 2015 considera um cenário positivo para este projeto.

A Anglo American anunciou o Projeto Jacaré, que ainda encontra-se em fase de viabilidade econômica e 
com previsão para implantação, entre 2015 e 2019. Estão previstas duas plantas com distintas rotas tecnológi-
cas para a extração do minério, uma pirometalúrgica e outra hidrometalúrgica, motivo pelo qual a produção au-
mentará a partir de 2022. Estima-se que a partir de 2019, a produção alcance 35.000 t/ano de ferroníquel, 47.000 
t/a de níquel eletrolítico e 5.400 t/a de cobalto, com 12.000 empregos no pico da implantação, entre 2015 e 2019, 
porém, depois na operação, cerca de 1.500 empregos diretos, mais 3.000 empregos indiretos, totalizando 4.500 
empregos. Há, ainda, a reserva de níquel do Vermelho, da Vale, ainda sem perspectivas para investimento.

Gráfico 43 - proDução De níquel no pará, 2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013
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A Figura 17 consolida informações sobre a produção de minerais, ressaltando que a atual escala vai qua-
se triplicar em 2030. 

fiGura 17 - evolução Da proDução De metálicos  em t x 1.000 

O intenso aumento na escala de produção tem 
como contrapartida a redução da vida útil das 
minas. Portanto, menos tempo para se planejar e 
implementar ações em prol do desenvolvimento 
a partir da base mineral. O que isso significará ao 
Pará? Recolhimento de royalties, ICMS, geração 
de divisas ao país, impactos nas finanças e na 
socioeconomia dos municípios mineradores. 
Quais municípios crescerão e quais decrescerão? 
Quais externalidades ocorrerão? As desigualdades 
regionais serão reduzidas ou  aprofundadas?

Elaboração: SEICOM, 2013.

3.2.1.2 Minerais não metálicos 

Minerais industriais ou não metálicos já são significativos no Pará, em função do uso do caulim em várias 
indústrias e da argila e calcário para a cadeia do cimento e construção civil.

tabela 23 - proJeção Da proDução para minerais não metálicos.

minerais variáveis uniD. 2012 2015 12/15 2022 15/22 2025 22/25 2030 22/30

aGua 
mineral

Produção

litros

357.419 466.744 31% 693.731 49% 1.031.107 49% 1.532.556 49%

Exportação

Consumo 357.419 466.744 31% 693.731 49% 1.031.107 49% 1.532.556 49%

arGila

Produção
ton x 
1000

4.400 5.500 25% 7.500 36% 8.500 13% 9.000 6%

Exportação

Consumo 4.400 5.500 25% 7.500 46% 8.500 9.000 20%

caulim

Produção
ton x 
1000

2.087 2.300 5% 2.500 9% 2.600 4% 2.700 8%

Exportação 1.867 2.070 5% 2.250 9% 2.050 -9% 2.100 7%

Consumo 220 230 5% 250 9% 550 120% 600 8%

calcário

Produção
ton x 
1000

2.147 2.318 8% 3.500 51% 3.800 9% 4.100 8%

Importação      

Consumo 2.147 2.318 8% 3.500 51% 3.800 9% 4.100 8%

aGreGaDos 
para a 

construção 
civil **

Produção
ton x 
1000

7.593 8.200 8% 12.383 51% 13.497 9% 14.577 8%

Importação      

Consumo 7.593 8.200 8% 12.383 51% 13.497 9% 14.577 8%

fosfato 
(ssp+tsp 

+Dcp)

Produção
ton x 
1000

 180  880 389% 1.000 13% 1.150 15%

Importação       

Consumo*  180  880 389 1.000 13% 1.150 15%

total
  proDução

ton x 
1000

16.227 18.498  14% 26.763   45% 29.397  10%  31.527    7%

exportação 1.867 2.070 11% 2.250   9% 2.050 -9% 2.100 2%

consumo 14.360 16.428 14% 23.633 44% 27.347 16% 29.427 8%

* Produção será voltada para o mercado interno (Brasil)
** Areia, brita e saibro (piçarra)
Obs. Não foi computado no total a produção da água mineral cuja unidade de medida é em litros
Elaboração: SEICOM, 2013.
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a) Água Mineral 

A produção de água mineral, nos próximos 15 anos, foi um dos itens projetados com o apoio do IDESP, 
considerando dados da série histórica, aumento populacional, aumento de renda, estabilidade no preço da 
água nos últimos cinco anos, aumento no número de distribuidores de água mineral, aliado à  dificuldade de 
atender a demanda por parte do sistema público que deverão alavancar esta indústria nos próximos anos.

Gráfico 44 - proDução De áGua mineral no pará, 1990-2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013

b) Argila

 A evolução do mercado de extração da argila e demais projetos cerâmicos depende fundamentalmente 
da indústria da construção civil. Esta indústria tem tido boa evolução no Sudeste do Pará, em função da presen-
ça de importantes projetos de extração mineral.

c) Caulim

 Com relação ao caulim, existem três indústrias que hoje fazem parte do mesmo grupo, a Imerys Rio Ca-
pim Caulim (IRCC), a Pará Pigmentos (PPSA) e a Caulim da Amazônia (CADAM). Não há a perspectiva de novos 
investimentos na região nos próximos 15 anos; o aumento de produção ocorrerá em função das demandas do 
mercado global. Adicionalmente, a demanda pode aumentar em função de produtos cerâmicos mais nobres, 
como louças sanitárias, além da oferta e difusão do consumo de organominerais9 a base de caulim.

Gráfico 45 - proDução De caulim no pará, 1990-2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013.

9  Combinação de produtos minerais com adubos orgânicos.
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d) Calcário

Em 2007, o Grupo Votorantim instalou uma fábrica de cimento no município de Barcarena que produz 
a partir de matéria-prima (o clínquer), atualmente importada. Esta importação deixará de ocorrer quando da 
integração com a fábrica do Grupo Votorantim Cimentos, em fase de instalação no município de Primavera, pre-
vista para entrar em operação em 2014. A fábrica utilizará o calcário extraído localmente como matéria prima, 
com capacidade de produção prevista para 1.550 mil t de minério bruto por ano, o que demandará 1.200 postos 
de trabalho na fase de construção e 500 na operação. 

Gráfico 46 - proDução De calcário para cimento no pará, 1990-2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013.

O projeto prevê, ainda, uma área construída de 56 hectares para a fábrica e 331 para a mina de calcário, 
cujo investimento é calculado em R$ 390 milhões. Os mercados alvos são as regiões Norte e o Nordeste. Em 
função desse contexto, estima-se que a produção de calcário para cimento praticamente dobre em duas déca-
das, passando de 2,1 mil t, em 2012, para 4,1 mil t em 2030 (Gráfico 46).

Quanto ao calcário para corretivo de solos, as projeções foram feitas considerando-se a necessidade de 
calagem das áreas colhidas no Estado. Em 2012, o Pará registrou 900 mil hectares de área colhida para culturas 
alimentares e fruticultura (IBGE, 2013). Partindo-se de uma estimativa bem conservadora, estima-se demanda 
potencial de 1.500 mil toneladas de calcário agrícola que seriam necessários para o preparo dessas áreas. 
Considerando-se que, até 2011, apenas uma empresa produzia calcário agrícola no Estado e, mesmo com a 
inserção de novas empresas, há uma grande lacuna quando se considera a oferta potencial, já que haverá uma 
defasagem de 470 mil toneladas, até 2030. De acordo com informações das empresas, há uma perspectiva de 
expansão de 305 mil toneladas, em 2014, e 320 mil toneladas, em 2016. Considerando a taxa anual de cresci-
mento de 3%, estima-se uma produção de 484 mil toneladas, até 2030 (Gráfico 47).

Gráfico 47 - proDução De calcário aGrícola no pará, 2004-2012, e previsão até 2030.

Fonte: DNPM (2013) e Empresas. Elaboração: SEICOM, 2013.
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A perspectiva de aumento de demanda por calcário agrícola é um fato, quando se leva em conta as exi-
gências do novo Código Florestal Brasileiro, que limita a incorporação de novas áreas, o que significa que o 
crescimento da produção, necessariamente, tem que se dar com base no incremento de produtividade e, para 
isso, é imprescindível a correção dos solos.

e) Agregados para Construção Civil

No estado do Pará, o  segmento de Agregados para Construção Civil (ACC) e Argila para Cerâmica Ver-
melha (ACV) representaram 4% do consumo nacional e 7,1% do Valor Agregado Bruto do estado, em 2010, 
segundo o IBGE. O consumo de ACC e ACV no estado do Pará tem, no período de 1996 a 2009, comportamento 
ascendente, com variações mais acentuadas para a ACV no período de 2001 a 2006. 

Gráfico 48 - evolução Da proDução (1.000 t.) De aGreGaDos para construção civil no pará, 1996 - 2009.

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro.

Por ser um setor de baixo consumo per capita 3,5 t/habitante em 2011 (IBRAM, 2012), torna-se pouco sen-
sível ao impacto da crise mundial, uma vez que é produzido e consumido no mercado local ou, quando muito 
regional. A demanda deve se elevar nos próximos anos, principalmente, com a efetiva implantação das obras 
de infraestrutura previstas para ocorrer no Pará, tais como: hidrelétricas, portos, estradas, além dos próprios 
projetos de mineração, entre outros. Merece destaque os programas do Governo Federal, tais como “Água e Luz 
para Todos”, Minha Casa Minha Vida, Cidade Melhor e Comunidade Cidadã, os quais ampliam as perspectivas 
de aumento da demanda desses minerais no estado, para curto e médio prazos.

As projeções positivas também levam em consideração o déficit habitacional, que no Estado do Pará é 
de 12,7%, ou aproximadamente 290 mil moradias (IPEA, 2013), e o chamado “bônus demográfico”, além do 
fato de que é cada vez menor o número de pessoas por domicilio, principalmente nas faixas de 25 a 40 anos; 
fenômeno esse iniciado em 2003, com previsão de auge em 2022, quando a demanda nacional por agregados 
da construção civil estará por volta de 1,12 bilhões de toneladas (ANEPAC, 2013), e completar o ciclo em 2034, 
com acréscimo médio de 6% na demanda ao ano, o Estado do Pará deverá se aproximar de cem milhões de to-
neladas demandadas no auge, destacando o consumo das famílias, via aumento da massa salarial e do crédito. 
(ANEPAC, 2013). A Tabela 24 mostra os valores a serem investidos pelo Programa de Aceleração do Crescimen-
to – PAC 2 no Pará nas respectivas obras citadas.
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tabela 24 - recursos Do pac 2 estabeleciDos para o pará valores em  r$ milhões.

eixo 2011-2014 pós 2014 2011 a 2014 reGional* pós 2014 reGional*

transportes 3.448 1.337 376 11

enerGia 22.228 31.358 11.055 18.390

ciDaDe melhor 667 1.006

comuniDaDe ciDaDã 455 23

minha casa, minha viDa** 5.178 299

áGua e luz para toDos** 2.530 380

total 34.505 34.402 11.431 18.401

* Empreendimentos que abrangem mais de um estado.
** Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014.
Fonte: Ministério do Planejamento PAC/2, 2013.

Estes materiais são representados, principalmente, pela soma da extração de brita, areia e seixo (casca-
lho). Seu consumo está diretamente ligado à evolução das obras civis, edificações e infraestrutura que acon-
tecem e que deverão se intensificar no Estado nos próximos anos. Como base para a projeção da produção 
adotou-se o crescimento do mercado de cimento e produtos de argila até 2030.

Gráfico 49  -  proDução De aGreGaDos para construção civil no pará, 1990-2012, e previsão até 2030.

Fonte: Elaboração: SEICOM, 2013

a. Fosfato

Foi considerado, para esta projeção, o projeto 
que a empresa MBAC Fertilizantes implantará em 
São Felix do Xingu, cuja primeira etapa produzirá 
475.000 t de SSP granulado (fosfato supersimples), 
25.000 t de TSP (fosfato super triplo) granulado e 
200.000 t de DCP (fosfato bicalcico para ração ani-
mal), a partir de 2016, podendo dobrar a produção 
chegando a 1.000 toneladas de fosfato, a partir de 
2020. Os investimentos estão estimados em R$ 1,2 
bilhões, sendo R$ 800 milhões na implantação da 
primeira fase, e R$ 400 milhões para a segunda 
fase, e previsão de operação entre 2016 e 2017.

fiGura 18  -  evolução Da proDução
De não metálicos em t x 1.000

Fonte: Elaboração: SEICOM, 2013

A Figura 18 consolida informações sobre a quantidade de bens não-metálicos.
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3.2.1.3 Ouro e gemas (ouro e pedras preciosas)

tabela 25 – proJeção Da proDução para Gemas e ouro.

minerais variáveis uniD. 2012 2015 12/15 2022 15/22 2025 22/25 2030 22/30

Gemas

Produção

Ton 

573 688 20% 963 140% 1.150 19% 1.348 17%

Exportação 568 681 20% 953 140% 1.130 19% 1.313 16%

Consumo 5 7 40% 10 140% 20 100% 35 75%

ouro

Produção

Ton 

5,6 6,5 16% 7,5 15% 8 7% 8,5 13%

Exportação 1,3 1,8 38% 2,7 50% 3 19% 3,8 40%

Consumo

total

proDução
ton

579 695 20% 971 40% 1.158 19% 1.357 17%

exportação 569 683 20% 956 40% 1.133 19% 1.317 16%

consumo 5 7 40% 10 43% 20 100% 35 75%

Fonte: Elaboração: SEICOM, 2013.

b. Gemas

Há grande potencial de produção e de agregação de valor, mas também muito desconhecimento das reais 
potencialidades geológicas, o que requer esforço para reconhecimento de áreas. Do que é produzido a partir de 
atividade garimpeira, apenas uma pequena quantidade é trabalhada em alguns pontos do Estado, em particu-
lar, no espaço São José Liberto, em Belém, mas a maior parte é exportada de forma bruta, gerando oportunidade 
de emprego e renda em outras regiões do país.

c. Ouro

O Pará produz ouro tanto oriundo de garimpo, quanto das empresas (Capítulo 2). Caso aconteçam os 
investimentos previstos por parte das empresas e, considerando-se a tendência de migração do garimpo para 
pequena lavra, estima-se que a produção atual de 5,8 t terá o potencial de alcançar 8,5 t, em 2030. Ressalte-se 
que, no caso do ouro, a vida útil das minas tem sido cada vez menor. 

Gráfico 50 – proDução De ouro no pará, 1990-2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013.

3.2.1.4 Petróleo e Gás

O Pará, até então, não produz nem petróleo, nem gás. No entanto, estão sendo investidos cerca de R$ 
157,5 milhões nas bacias do Amazonas e Foz do Rio Amazonas, em levantamento aerogeofísico para detecção 
de anomalias bouguer e magnética, além de processamento e reprocessamento de dados sísmicos antigos 
para melhorar a interpretação.
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Na Bacia Paleozóica do Amazonas já existem dois campos em desenvolvimento: campos de Japiim e Azu-
lão, com reservas de 2,42 MM de barris de petróleo e 5.015,31 MM m³ de gás, no vizinho Estado do Amazonas, 
mas, muito próximo da fronteira com o Pará, com a mesma estruturação geológica que deu petróleo e gás. 
Mais a oeste, na Bacia Sedimentar do Solimões, situa-se a 3ª maior bacia produtora de óleo e gás, com 104,5 
mil barris de óleo equivamente - boe/dia (Urucum, no Amazonas). Nessa mesma bacia, mais a leste, já no esta-
do do Pará, existe grande potencial para gás nos folhelhos da Formação Barreirinha.

3.2.2  Transformação Mineral 

Envolve segmentos da indústria que estão a jusante da extração mineral e usam bens minerais como 
matéria prima.

tabela 26 – transformação De minerais metálicos.

proDutos variáveis uniD. 2012 2015 12/15 2022 15/22 2025 22/25 2030 22/30

aços lonGos*

Produção

ton x 
1000

319 450 41% 800 33% 820 3% 850 1%

Norte 73 158 115% 320 52% 380 19% 425 26%

Nordeste 118 180 53% 320 33% 310 -3% 315 -7%

Sul 128 113 -12% 160 7% 130 -19% 111 -44%

aços planos

Produção
ton x 
1000

2.500 2.500 0% 2.500 0%

Exportação 1.800 1.650 -8% 1.400 -15%

Consumo 700 850 21% 1.100 29%

alumina

Produção
ton x 
1000

7.500 7.500 0% 19.500 160% 20.500 5% 22.000 7%

Exportação 6.550 6.550 0% 18.300 179% 19.200 5% 20.500 7%

Consumo 950 1.100 0% 1.200 9% 1.300 8% 1.500 25%

alumínio

Produção
ton x 
1000

475 470 -1% 500 6% 520 4% 550 4%

Exportação 443 425 -4% 445 4% 420 -6% 430 2%

Consumo 32 45 41% 55 22% 100 82% 120 18%

ferro Gusa

Produção
ton x 
1000

971 980 1% 1100 1% 1.200 9% 1.350 13%

Exportação 971 980 1% 1100 1% 1.200 9% 1.350 13%

Consumo

silício
 metálico

Produção
ton x 
1000

38 45 18% 56 24% 67 20% 78 16%

Exportação 38 45 18% 56 24% 67 20% 78 16%

Consumo

Nota: * fabricação de aços longos com distribuição nas regiões Norte, Nordeste e Sul do país.
Fonte: SEICOM, 2013.

3.2.2.1 Minerais metálicos

a) Aços

No caso dos aços foram considerados:

•	Longos – produção e expansão da SINOBRAS para cerca de 600 mil t até 2015 (Box I) 

•	Planos – a implantação da ALPA, com uma produção inicial de 2,5 milhões de t/ano (Box III)

a) Alumina/Alumínio

Com relação à alumina, considerou-se o projeto em andamento da Votorantim, em Rondon do Pará, pre-
visto para 3.000 mil t/ano e a implantação da Companhia de Alumina do Pará (CAP), empreendimento da Norsk 
Hydro, em Barcarena, com expansão de 7.500 t, em 2012, para 22.000 t, em 2030.

A produção de alumínio não deverá dar um salto, em função dos entraves com relação aos fundamentos 
de mercado, além dos problemas internos de competitividade, entre os quais o alto consumo e o alto custo da 
energia. 
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b) Ferro Gusa

Há três empresas produzindo ferro gusa em Marabá: Ibérica, Side-
par e a Sinobras. A indústria de gusa chegou a exportar 1,8 milhão de t, 
em 2008, com o produto atingindo o maior valor no mercado internacio-
nal, US$ 800,00/t (Sindiferpa). A partir de 2009, o mercado sofreu forte 
retração devido à crise internacional e redução da fabricação de aço nos 
países do ocidente.  

Ocorreram também problemas relacionados ao aumento do preço 
do minério de ferro e dificuldades para a obtenção do carvão vegetal, 
principal fundente usado para a produção do gusa.

Não há, até o momento, nenhum fato que mostre grandes pers-
pectivas de retorno à produção que estas indústrias tinham antes de 2009. Assim, a expectativa é de que a 
produção atual de 971 toneladas, em 2012, passe apenas para 1.350 toneladas, em 2030.

d) Silício Metálico

Em 2012, a produção de silício metálico da americana Dow Corning, no município de Breu Branco, girou 
em torno de 44.000 toneladas. A empresa dispõe de quatro fornos elétricos para a redução do minério, cuja 
matéria-prima principal é o quartzo que provém de três minas.  A principal delas é a mina de Mojú, cuja dis-
tância fica a 10 minutos da unidade industrial pela rodovia, já exaurida, servindo como planta de lavagem do 
quartzito e do seixo. As outras são as minas de Sororó, no município de São Geraldo do Araguaia (sul do Pará) 
e a mina de Ourém, no município do mesmo nome, no Nordeste do Estado.

Ainda não há, até o momento, a perspectiva de exploração de novas minas no Pará, portanto, não há 
também a previsão de um aumento expressivo da produção do produto largamente usado na indústria da tec-
nologia da informação.

O Gráfico 51 apresenta o resumo da produção de transformação de minerais metálicos e a previsão até 
2030.

Gráfico 51 - proDução Da transformação De minerais metálicos 2012, e previsão até 2030.

Elaboração: SEICOM, 2013.

3.2.2.2 Minerais Não – metálicos

a) Segmento Oleiro Cerâmico

O Pará é destaque nesse segmento, pela grande presença da argila em solo paraense. Este tipo de indús-
tria aparece em quase todas as regiões do Estado, quer seja como processos rudimentares e artesanais, quer 
seja por meio de indústrias sofisticadas com extrusoras a vácuo, fornos contínuos e processos automatizados, 
gerando alta produção e redução de empregos diretos.

imaGem 17 – técnico realizanDo 
operação De solDaGem na inDústria 
Da transformação.
fonte: Jornal valor.
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O município de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, é considerado o principal polo oleiro-cerâmi-
co do Norte do Brasil, com aproximadamente 47 fábricas, responsáveis pela geração de 3 mil empregos diretos 
e fabricação mensal de 30 milhões de tijolos e nove milhões de telhas. A indústria de Construção Civil paraense 
é o grande cliente e o elo a jusante da cadeia da indústria da cerâmica vermelha. (SEICOM/SINDICER, 2012).

O polo já foi objeto de inúmeros estudos e 
iniciativas de entidades públicas e privadas, com a 
proposta da formação de uma política de desenvol-
vimento APL, com ações de capacitação, consulto-
rias, programas de qualidade/metrologia, estudos 
geológicos, combustíveis alternativos e eficiência 
energética.

Ressalte-se que este mercado tem crescido 
substancialmente no sul do Pará, em função dos 
grandes projetos minerais que lá estão se instalan-
do e culminando no aumento populacional, o qual 
demanda cada vez mais edificações prediais. A Fi-
gura 19 consolida informações sobre as projeções 
da produção da indústria de transformação mine-
ral. As atuais tendências indicam que a produção 
deve dobrar até 2030.

fiGura 19 – evolução Da proDução
Da transformação mineral em t x 1.000

Elaboração: SEICOM, 2013.

3.3 MÃO DE OBRA NA INDÚSTRIA MINERAL

A expansão dos investimentos das indústrias minerais e de suas cadeias de fornecedores se reflete no 
aquecimento do mercado de trabalho. Nos últimos anos, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) tem registrado 
excesso de vagas, uma das hipóteses é de que a oferta de mão de obra especializada não consegue atender a 
demanda das empresas. Os seguintes fatores são apontados como prováveis causas (FREITAS 2009, GIAMBIA-
GI; PORTO 2013):

a) Escassez de trabalhadores especializados;

b) Poucas ofertas de cursos, devido à falta de recursos para atender as exigências do mercado;

c) Baixo nível de educação formal da PEA (População Economicamente Ativa);

d) Falta de cursos que correspondam às demandas reais para a montagem e operação das plantas indus-
triais tais como: tecnólogos de nível superior, técnicos em automação, montadores eletromecânicos, 
soldadores e outros.

Devido à grande demanda por mão de obra provocada pela construção da Hidrelétrica de Belo Monte foi 
expandido o caminho para a vinda de trabalhadores de outros Estados. Esse foi o caso dos trabalhadores quali-
ficados da construção civil de Niquelândia (Goiás) que, com a redução de investimentos que lá ocorreu, vieram 
atender às demandas da indústria mineral no Sudeste do Pará. 

O novo projeto da Vale, o S11D, deverá demandar em torno de 2.600 postos de trabalho permanentes na 
região.

Para a análise das tendências sobre o futuro do mercado de trabalho na indústria mineral do Pará foram 
consideradas a geração de empregos10 segundo quatro modalidades: 1) diretamente empregada na minera-
ção; 2) empregados em empresas terceirizadas pela mineração - mão de obra indireta; 3) empregos decorren-
tes da mineração – induzidos – spill-over; e 4) empregados em infraestrutura logística e de apoio – empregos 
indiretos; cuja descrição é a que segue:

10  Ressalte-se que não há na literatura um estudo que mostre claramente, com coeficientes técnicos bem estruturados e cientificamente comprovados, qual a re-
lação entre os empregos diretos, os indiretos, aqueles que são produzidos pelos efeitos do transbordamento (spill over), e os que sãos gerados na infraestrutura 
de apoio. O SIMINERAL afirma que a indústria mineral gera cerca de treze (13) postos de trabalho ao longo da sua cadeia, com os seguintes multiplicadores: 9,5 
sobre cada emprego direto para as indústrias da transformação e fornecedores; 3,5 sobre cada emprego direto para terceiros permanentes ou em projetos da 
indústria da mineração. Todavia, o Sindicato não apresenta as bases metodológicas e tampouco as fontes de dados que deram origem a esses números. Além do 
que, quando se considera as especificidades regionais e os padrões de industrialização dos Estados brasileiros, percebe-se imensa heterogeneidade, o que sugere 
que há grandes desproporções desses números, de acordo com a região em foco.
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•	Diretos: são os empregos gerados diretamente na indústria âncora, ou seja, os seus gestores, pessoal 
administrativo (superior e nível médio), engenheiros, técnicos especializados e setores de apoio.

•	Terceirizados: formados por aqueles que trabalham com os fornecedores que, por sua vez, têm contra-
tos com a grande empresa, executando serviços internamente no âmbito da indústria. Como exemplo 
destacam-se: manutenção industrial, predial, montagem eletromecânica, limpeza industrial, vigilância 
patrimonial e eletrônica, alimentação, tratamento de resíduos, jardinagem, transporte de cargas e pesso-
as, entre outros. As chamadas lojas in company, são consideradas como terceirizados.

•	Induzidos: são aqueles empregos gerados em decorrência do ambiente de negócios que se forma a 
partir da empresa âncora e seus terceirizados como: hotéis, restaurantes, lojas e oficinas especializadas, 
segurança do trabalho, serviços de educação e treinamento de mão de obra, entre outros.

•	Estrutura de apoio: formada por setores destinados a dar o suporte para que as empresas possam 
desenvolver suas atividades, como exemplo há: serviços bancários e financeiros, de saúde, transporte 
público, entretenimento, medicamentos, higiene etc.

Como referência foram utilizados os levantamentos da FIEPA/REDES11, a partir de informações fornecidas 
pelas empresas, em que estima-se que os empregos indiretos correspondam a cerca de três vezes os empregos 
diretos. Assim, os empregos foram dispostos de forma a representar a geração de terceirizados, induzidos e 
os da infraestrutura de apoio, considerando ainda que algumas empresas são fornecedores comuns de várias 
mineradoras.

3.3.1 Mão de obra na mineração de metálicos

A importância da mineração de metálicos pode ser percebido quanto à geração de empregos. Consideran-
do as projeções no estado do Pará, ocorrerá, até 2030, de acordo com os investimentos em extração mineral, 
um incremento considerável nos empregos diretos e, consequentemente, nos empregos indiretos e induzidos. 
Conforme apresentado na Tabela 27.

De acordo com a Tabela 27, a proporção entre as diferentes modalidades de emprego é a seguinte: diretos 
(22%), terceirizados (15%), induzidos (52%) e infraestrutura de apoio (10%). Portanto, os empregos diretos repre-
sentam apenas uma pequena parcela das distintas oportunidades de emprego que a mineração proporciona. 
Considerando-se as quatro categorias, os empregos relacionados à extração de minerais metálicos devem che-
gar, em 2030, a aproximadamente 116.266 postos de trabalho, sendo que o minério de ferro representará mais 
de 50% (Gráfico 52). 

Gráfico 52 - proJeção no tempo Dos empreGos na inDústria De minerais metálicos.

Elaboração: SEICOM, 2013

11  Relatórios 2008/2009 e Pará Investimentos 2012 - 2016, 3ª Edição
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tabela 27 - Geração De empreGos na inDústria De minerais metálicos.

inDústria 
mineral

moDaliDaDe Do 
empreGo 2012 2015 12/15 2022 16/22 2025 22/25 2030 25/30

bauxita

Diretos 1.836 2.200 20% 3.436 56% 3.900 14% 4.500 31%

Terceirizados 1.200 1.800 50% 2.100 17% 2.730 30% 2.200 5%

Induzidos 4.308 4.800
11%

8.208
71%

8.970
9%

11.300
38%Infraestrutura de 

apoio 862 960 1.642 1.794 2.260

subtotal 8.206 9.760 20% 15.386 58% 17.394 13% 20.260 32%

cobre

Diretos 1.500 1.700

13%

3.400

100%

3.600

6%

3.800

6%

Terceirizados 975 1.105 2.210 2.340 2.470
Induzidos 3.525 3.995 7.990 8.460 8.930
Infraestrutura de 
apoio 705 799 1.598 1.692 1.786

subtotal 6.705 7.599 15.198 16.092 16.986

ferro

Diretos 8.836 9.700

10%

11.436

18%

11.900

4%

12.700

7%

Terceirizados 5.743 6.305 7.433 7.735 8.255
Induzidos 20.765 22.795 26.875 27.965 29.845
Infraestrutura de 
apoio 4.153 4.559 5.375 5.593 5.969

subtotal 39.497 43.359 51.119 53.193 56.769

manGanês

Diretos 300 350

17%

450

29%

480

7%

500

4%

Terceirizados 195 228 293 312 325
Induzidos 705 823 1.058 1.128 1.175
Infraestrutura de 
apoio 141 165 212 226 235

subtotal 1.341 1.565 2.012 2.146 2.235

ouro

Diretos 750 850

13%

1.050

15%

1.150

10%

1.323

15%

Terceirizados 563 638 683 748 822
Induzidos 1.688 1.913 2.468 2.703 2.973
Infraestrutura de 
apoio 338 383 57 541 595

subtotal 3.338 3.783 4.257 5.141 5.712

níquel

Diretos 1.200 1.400

17%

2.600

86%

2.900

12%

3.200

10%

Terceirizados 780 910 1.690 1.885 2.080
Induzidos 2.820 3.290 6.110 6.815 7.520
Infraestrutura de 
apoio 564 658 1.222 1.363 1.504

subtotal 5.364 6.258 11.622 12.963 14.304
total De empreGos 64.450 72.323  99.593  106.928  116.266  

Fonte: Elaboração do PEM.

a) Bauxita

A geração de empregos está diretamente ligada à expansão do Projeto Bauxita Paragominas, ao Projeto 
integrado da Votorantim em Rondon do Pará e à manutenção do volume de produção na Mineração Rio do 
Norte (MRN). Depois do ferro, a extração de bauxita representará a maior produção mineral do Estado. Haverá 
um incremento nos empregos totais gerados passando de 8.206, em 2012, para 20.260, em 2030.

b) Cobre

Como há forte perspectiva do crescimento da produção de cobre no Pará, que já conta com o Projeto 
Sossego e está na 2ª fase do Projeto Salobo, em Marabá, outros empreendimentos localizados no Sudeste do 
Estado deverão contribuir para a elevação dos empregos relacionados com a exploração deste minério. Os 
postos de trabalho passarão de 6.705, em 2012, para 16.986, em 2030.

c) Ferro

Embora a produção de minério de ferro tenha a possibilidade de duplicar até 2030, a geração de empregos 
não se ampliará na mesma proporção, por causa dos investimentos tecnológicos na etapa da extração, o que 
permitirá que a produtividade dobre por empregado, passando de 12.000 t/ano, em 2012, para 24.000 t/ano, em 
2030. No entanto, em termos absolutos os empregos deverão aumentar de 39.497, em 2012, para 56.769, em 2030.

d) Manganês

Até o final 2013, não houve anuncio de implantação de novas indústrias e tampouco de aumento expres-
sivo da produção deste minério, portanto, não há perspectiva de geração adicional de emprego, comparativa-
mente à existente em 2012.
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e) Níquel (liga de FeNi)

A realização de investimentos neste setor ainda não está confirmada, embora faça parte do portfólio das 
empresas Anglo American e Vale. Caso venham a ocorrer os empregos gerados deverão aumentar de 5.364, em 
2012, para 14.304, em 2030.

f) Ouro 

Projeção feita em função dos próximos investimentos e da produção que é informada oficialmente pelo 
DNPM, há possibilidade de passar dos atuais 3.338 postos de trabalho em 2012, para 5.712 até 2030.

3.3.2 Mão de obra na mineração de não metálicos

O aumento dos empregos, no decorrer dos próximos 15 anos, obedeceu à projeção do aumento da produ-
ção e à mesma dinâmica de outras indústrias como a cerâmica, a de agregados da construção civil, que usam 
poucos terceirizados.

tabela 28 - Geração De empreGos na inDústria mineral De não metálicos.

inDústria mineral moDaliDaDe Do empreGo 2012 2015 15/12 2022 22/15 2025 25/22 2030 30/25

caulim

Diretos 862 930

8%

1.023

10%

1.150

12%

1.350

17%

Terceirizados 647 698 767 863 882
Induzidos 1.940 2.093 2.302 2.588 2.647
Infraestrutura de apoio 388 419 460 518 529

subtotal 3.836 4.139 4.552 5.118 5.409

arGila

Diretos 961 1.200

25%

1.560

30%

1.794

15%

2.028

15%
Terceirizados 67 84 109 142 126
Induzidos 769 960 1.248 1.622 1.866
Infraestrutura de apoio 154 192 250 324 287

subtotal 1.951 2.436 3.167 3.883 4.306

calcário

Diretos 700 950

36%

1.140

20%

1.250

10%

1.450

20%
Terceirizados 525 713 855 938 1.026
Induzidos 1.575 2.138 2.565 2.813 3.078
Infraestrutura de apoio 315 428 513 563 616

subtotal 3.115 4.228 5.073 5.563 6.170

peDras preciosas

Diretos 573 650

13%

748

15%

822

10%

972

18%
Terceirizados 40 46 52 58 68
Induzidos 458 520 598 658 777
Infraestrutura de apoio 92 104 120 132 155

subtotal 1.163 1.320 1.517 1.669 1.973

materiais cerâ-
micos           (não 

refratários)

Diretos 4.835 5.220

8%

6.264

20%

6.890

10%

8.143

30%
Terceirizados 338 365 438 482 570
Induzidos 3.868 4.176 5.011 5.512 6.515
Infraestrutura de apoio 774 835 1.002 1.102 1.303

subtotal 9.815 10.597 12.716 13.988 16.531

aGreGaDos para 
construção civil

Diretos 1.403 1.515

8%

1.818

20%

2.000

10%

2.364

30%
Terceirizados 98 106 127 140 165
Induzidos 1.122 1.212 1.455 1.600 1.891
Infraestrutura de apoio 224 242 291 320 378

subtotal 2.848 3.076 3.691 4.060 4.798

áGua mineral

Diretos 850 1.105

30%

1.646

49%

2.453

49%

3.655  
Terceirizados 60 77 115 172 256  
Induzidos 680 884 1.317 1.963 2.924 49%
Infraestrutura de apoio 170 221 329 491 731  

subtotal 1.760 2.287 3.408 5.078 7.566  

fosfato

Diretos   600

 

750

25%

825

10%
Terceirizados   450 563 619
Induzidos   1.350 1.688 1.856
Infraestrutura de apoio    270 338 371

subtotal    2.670 3.338 3.671

total De empreGos 24.488 29.577 13% 37.644 7% 42.758 14% 50.424 23%

(*) Refere-se a minerais não refratários para uso na construção civil.
Fonte: SEICOM, 2013.
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Com relação aos empregos gerados pela extração de minerais não metálicos, não se verifica uma tendên-
cia clara, já que não há indícios de que a produção crescerá exponencialmente, pelo contrário, há perspectiva 
geral de que o emprego nesse ramo da indústria tenda a reduzir em função das novas tecnologias usadas para 
extração e cominuição de minérios.  

Conforme a Tabela 28, há previsão de aumento na geração de emprego na indústria extrativa de minerais 
não metálicos, devendo chegar, em 2030, a aproximadamente 50.424 empregos (Gráfico 53). 

Gráfico 53 - Geração De empreGos na inDústria mineral De não metálicos 2015 a 2030.
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Elaboração: SEICOM, 2013

a) Caulim

Não há projeção de aumento expressivo no longo prazo, ou novos projetos a serem implantados, mas apre-
sentou um aumento de 3.836 empregos, em 2012, para 5.409, em 2013, apenas para fazer face ao incremento 
da produção.

b) Agregados e Argila para cerâmica vermelha

São produtos diretamente empregados na indústria da construção civil e que deverão seguir a evolução do 
aumento dos investimentos em edificações. Estima-se um aumento de empregos de 1.951, em 2012, para 4.306, 
em 2030. Todavia, como há um elevado grau de informalidade, nesse segmento, é provável que, a partir do mo-
mento que os programas voltados à formalização começarem a surtir efeito, esse número tenda a aumentar.

c) Calcário

Responsável pela indústria de transformação do cimento e que deverá ter um grande impulso nos próxi-
mos anos, em função dos novos investimentos da Votorantim, nos municípios de Primavera e Marabá, devendo 
passar de 3.115 empregos, em 2012, para 6.170, em 2030.

e) Pedras preciosas

Os indicadores de produção, devido à grande informalidade do setor, ainda são pouco claros e, na hipóte-
se de não ocorrerem fatos novos que elevem a agregação de valor, os dados indicam que haverá uma expansão 
de 1.101 empregos, em 2012, para 1.973, em 2030.

f) Materiais cerâmicos

Ocorrerá um incremento em função das demandas para a construção civil, principalmente no Sudeste do 
Pará, o consumo é aquecido e também em função do suporte aos grandes investimentos, a geração de empre-
gos deverá passar dos 9.815 para 16.531.
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g) Fosfato

Com a implantação dos novos projetos, a expectativa é gerar de 2.500 postos de trabalho na construção, 
com 800 empregos diretos e 500 empregos indiretos na etapa de operação, em 2017. Esta indústria extrativa 
poderá chegar a um total de 3.671 postos de trabalho em 2030, entre diretos, terceirizados, induzidos e de apoio.

h) Água Mineral

Com exceção de geólogos, engenheiros de minas e profissionais da área de saúde, esse setor industrial 
não necessita de mão de obra especializada. Assim, a maioria dos funcionários é proveniente do próprio local 
de instalação. No processo de envase as empresas ocupam, em média, 20 funcionários (J. MENDO, 2009). 
Assim, para a projeção dos empregos nesse segmento foram consideradas, primeiramente, as informações da 
SEICOM sobre o volume de empregos constantes nos registro das empresas que extraem água mineral e que 
se beneficiam ou que estão em processo de solicitação de incentivo fiscal; posteriormente, considerou-se a re-
lação produção/trabalhador que permitiu estimar o número de trabalhador por produção total no Estado. Dessa 
forma, a partir de um montante aproximado 1.760 empregos, este segmento alcançará, em 2030, um total de 
7.566 empregos aproximadamente.

3.3.3 Mão de obra na transformação mineral

Como já frisado, a geração de empregos neste setor está condicionada à implantação da ALPA que, na 
produção de aços planos, poderá contribuir para geração de empregos em outros empreendimentos. A previsão 
dos empregos gerados, por substância e categoria, está descrita na Tabela 29.

tabela 29 - Geração De empreGos na inDústria De transformação mineral.

transformação moDaliDaDe Do 
empreGo 2012 2015 14/15 2022 16/22 2025 22/25 2030 25/30

alumínio

Diretos 1.200 1.200

0%

1.350

13%

1.400

4%

1.500

7%

Terceirizados 900 900 1.013 1.050 1.125

Induzidos 2.700 2.700 3.038 3.150 3.375

Infraestrutura de apoio 540 540 608 630 675

subtotal 5.340 5.340 6.008 6.230 6.675

alumina

Diretos 1.300 2.730

110%

3.800

39%

4.000

5%

4.200

5%

Terceirizados 975 2.048 2.850 3.000 3.150

Induzidos 2.925 6.143 8.550 9.000 9.450

Infraestrutura de apoio 585 1.229 1.710 1.800 1.890

subtotal 5.785 12.149 16.910 17.800 18.690

aço

Diretos 1.410 1.650

17%

3.650

121%

4.200

15%

4.500

8%

Terceirizados 1.058 1.238 2.738 3.150 3.375

Induzidos 3.173 3.713 8.213 9.450 10.125

Infraestrutura de apoio 635 743 1.643 1.890 2.025

subtotal 6.275 7.343 16.243 18.690 20.025

placas De cobre

Diretos 140         

Terceirizados 105         

Induzidos 315         

Infraestrutura de apoio 63         

subtotal 623         

total De empreGos 18.023 24.831 38% 39.160 58% 42.720 9% 45.390 8%

Fonte: SEICOM, 2013. 

O Gráfico 54 evidencia a geração de empregos revelando que todos, no momento, estão no mesmo pata-
mar, porém, a alumina deverá gerar o maior número até 2030.
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Gráfico 54 - evolução Dos empreGos na transformação mineral.

Fonte: Elaboração do PEM.

a) Alumina/Alumínio

Obedecendo as mesmas premissas da transformação mineral, 
verifica-se que, com relação ao alumínio, não há previsão de aumento 
da demanda por mão de obra, por causa das indefinições que rondam 
o futuro desta indústria no Brasil e, em particular, no Estado do Pará.

Pelas projeções, a não ser que aconteçam fatos novos que envol-
vam a atração de novos empreendimentos a jusante da cadeia, os em-
pregos passarão de 5.340, em 2013, para 6.675, em 2030.

O desempenho do mercado de trabalho na indústria da alumina 
obedecerá ao ritmo a ser dado pelo aumento da produção que será pro-
porcionado pela Votorantim e a Companhia de Alumina do Pará (CAP). 
Portanto, há a expectativa de aumento dos 5.785 empregos atualmente 
para 18.690, em 2030.

b) Aço

A dinâmica do mercado de trabalho, na indústria do aço, vai refletir o aumento na produção da Sinobras 
e, principalmente, a implantação do Projeto ALPA, que dará uma dinâmica particular no Estado. Além dos em-
pregos diretos e da sua cadeia de fornecedores, haverá uma pressão para novos investimentos a jusante seja 
com sua linha de produtos, seja através de seus resíduos industriais. 

Em caso dos investimentos serem implantados, a geração de empregos passará dos atuais 6.275 empre-
gos, em 2012, para 20.035, em 2030.

c) Placas de Cobre

Com relação ao cobre, não há ainda uma clara perspectiva, uma vez que a Usina Hidrometalúrgica de 
Canaã, instalada para produzir placas de cobre com 99% de pureza, está com as atividades momentaneamente 
suspensas, avaliando as questões de tecnologia e custos, principalmente, com relação à energia.

De forma conjunta, há uma expectativa do emprego de 40.940 trabalhadores na indústria de transforma-
ção, até 2030.

3.3.4 Resumo da geração de mão de obra

Verifica-se que haverá um incremento líquido de 105.120 postos de trabalho, entre 2012 e 2030. Essa in-
formação, quando acrescida dos segmento demandantes, bem como do município em que acontecerá, é de 

imaGem 18 - técnico analisanDo a 
bauxita no proJeto Da votorantim 
em ronDon Do pará.
fonte: votorantim.
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grande importância para que se possa traçar estratégias em prol de um sistema de qualificação e preparação 
de mão de obra, em torno de 5.289/ano, considerando todas as categorias envolvidas. Um resumo da geração 
de empregos, entre 2012 e 2030, está descrito na Tabela 30.

tabela 30  – previsão De Geração De empreGos totais*, por ramo Da inDústria.

ano inDústria

empreGos GeraDos

Diretos terceirizaDos inDuziDos infra. De 
apoio total

2012

Metálicos 14.422 9.456 33.810 6.762 64.450

Não metálicos 10.184 1.775 10.412 2.116 24.488

Transformação 4.050 3.038 9.113 1.823 18.023

total (2012) 28.656 14.268 53.335 10.701 106.960

2030

Metálicos 26.023 16.152 61.743 12.349 116.266

Não metálicos 20.787 3.712 21.554 4.371 50.424

Transformação 10.200 7.650 22.950 4.590 45.390

total (2030) 57.010 27.514 106.247 21.310 212.081

incremento
(2030-2012)

Metálicos 11.601 6.696 27.933 5.587 51.816

Não metálicos 10.603 1.937 11.142 2.255 25.937

Transformação 6.150 4.613 13.838 2.768 27.368

total 28.354 13.246 52.912 10.609 105.120

 
(*)diretos, indiretos, induzidos e na infraestrutura de apoio
Fonte: Elaboração do PEM

As Figuras 20, 21 e 22 apresentam a evolução dessa demanda, ao longo do tempo, por segmento da in-
dústria.

fiGura 20 - mão De obra
na mineração.

fiGura 21 - mão De obra
nos não metálicos.

fiGura 22 - mão De obra
na transformação.

Fonte: informações da Tabela 27 Fonte: informações da Tabela 28 Fonte: informações da Tabela 29

Importante destacar que, embora com menor valor de investimentos, a transformação mineral e os setores 
de apoio deverão dobrar a geração de empregos, atingindo em 2030 um percentual de 152%, em relação a 2012.
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Por fim, é importante promover, no caso da economia do Pará, o 
desenvolvimento da indústria da construção civil, em função do uso 
de aço e ferro que as novas tecnologias limpas de construção trazem, 
bem como da metalmecânica, por causa da demanda de produtos de 
base metálica. Ambas as indústrias são capazes de atrair e estimular 
o florescimento de novas indústrias e atender a elevada demanda por 
bens e serviços para os projetos de extração e transformação mineral.

o que significará ao pará toda essa previsão de investimentos nas 
indústrias extrativas e de transformação, bem como o aumento da 
produção, de serviços terceirizados, de novas demandas de mão de 
obra etc.?
que medidas de políticas públicas devem ser recomendadas para que 
o estado possa aproveitar as bonanças, se afastar das intempéries 
e aproveitar os bons ciclos para promover seu desenvolvimento 
reduzindo pobreza e desigualdade? 

Essa gama de investimentos na indústria de extração e de transformação mineral exercerá significativos 
impactos no panorama econômico e socioambiental paraense. 

Um dos mais importantes será o deslocamento populacional em busca de oportunidades de emprego e 
renda, o que vai gerar intensa pressão sobre os serviços públicos em municípios que ainda carecem de uma 
estrutura básica capaz de atender, até mesmo, seus atuais contingentes. Além do mais, grande parte desses 
grupos migratórios é constituída por pessoas com baixa ou nenhuma qualificação profissional que serão le-
vadas a ocupar postos de baixa remuneração e, muitas vezes, de caráter temporário; ou mesmo na economia 
informal.

Outro impacto significativo será exercido sobre a infraestrutura local de energia, transportes e comuni-
cações. A intensificação das atividades minero-metalúrgicas deverá fortalecer, também, os polos industriais 
já existentes, assim como possibilitar a instalação de novos, ocasionando tanto o incremento da indústria 
mineral, como uma variedade de bens e serviços de suporte. A construção das unidades fabris e das obras de 
infraestrutura, assim como a expansão demográfica, deverá ampliar severamente a demanda por matérias-
-primas para a construção civil, notadamente insumos minerais e madeireiros.

O incremento da produção minero-metalúrgica pode gerar, também, amplas possibilidades de efeitos 
favoráveis ao desenvolvimento do Estado, mas, para isso, é necessário propor e implementar políticas para 
potencializar efeitos positivos, entre os quais, formação de capital humano, articulação e integração das 
cadeias produtivas e melhoria da qualidade da gestão pública e da governança nos municípios.

Proporcionar oportunidades para formação de mão de obra qualificada para ocupar postos de traba-
lho nas atividades centrais e na cadeia de fornecedores é fundamental, pois tais vagas exigirão trabalhadores 
especializados, com boa qualificação em funções de nível técnico e superior, não somente em atividades da 
mineração e a metalurgia, como também para uma série de atividades correlatas, como construção civil, trans-
porte, alimentação e hospedagem, manutenção e serviços técnicos, entre outros. Assim, a possibilidade de 
elevação do perfil salarial e da renda das populações locais estará intimamente relacionada à qualidade de sua 
formação educacional.

Promover a articulação e integração das atividades minero-metalúrgicas às demais cadeias produti-
vas, em expansão na economia paraense, é outro ponto de importância vital, uma vez que há outros setores que 
têm demandas por insumos e mão de obra tão significativas quanto o setor mineral, notadamente a pecuária 
de corte e leiteira, o agronegócio e o setor metalmecânico, que pode atuar como um eixo produtivo de integra-
ção entre os demais. Esses setores têm problemas em comum, tais como: regularização fundiária e ambiental, 
carência de mão de obra qualificada e deficiência de infraestrutura. Portanto, as atividades de formação pro-
fissional de nível técnico e superior, juntamente com a dotação de equipamentos de logística e infraestrutura, 

imaGem 19 - aço usaDo na inDústria 
Da construção civil.
fonte: Jornal valor.
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acompanhadas de medidas institucionais para a resolução das pendências fundiárias e ambientais, poderiam 
concorrer para a promoção do desenvolvimento integrado destas cadeias produtivas, compartilhando a oferta 
de centros de formação, de infraestrutura logística e energética, bem como os serviços de construção e manu-
tenção de instalações e equipamentos.

Desenvolver estratégias eficazes de promoção da melhoria da qualidade da gestão pública local, tanto 
na esfera estadual quanto municipal, é condição indispensável. Para isso, é de primordial importância que 
as instâncias da administração pública, no Estado e nos municípios, sejam adequadamente preparadas para 
conceber e executar projetos de gestão dos processos de mudança e consolidação das bases produtivas e da 
organização social nos territórios pelos quais são responsáveis. Além disso, tais projetos precisam ser concebi-
dos e executados de maneira a possibilitar uma ampla participação dos diversos segmentos representativos da 
sociedade local, tais como governo, academia, empresariado e sociedade civil. Desta maneira, as localidades 
poderão se tornar aptas a estabelecer objetivos conjuntos de desenvolvimento local, por meio de uma “concer-
tação” de interesses que permita uma distribuição mais homogênea das benesses do crescimento econômico 
gerado pelas atividades produtivas ligadas à indústria mineral.
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4.	 CONDICIONANTES	DO	FUTURO
A capacidade de antecipar tendências e incertezas, com vistas a preparar a sociedade para acontecimen-

tos futuros é fator essencial de uma estratégia de longo prazo. Conhecer o passado, sua evolução e dinâmica 
recente e, principalmente, saber para onde se está caminhando e aonde se quer chegar no horizonte das pró-
ximas duas décadas é imprescindível para o bom planejamento do desenvolvimento do Estado, a partir de sua 
base mineral.

Algumas perguntas, que constituem as incertezas críticas, ajudam a entender a relevância de um plane-
jamento de longo prazo para o setor mineral do Estado do Pará, tais como:

1.		Como	será	o	comportamento	da	economia	global,	particularmente	a	da	China	e	dos	demais	países	emergentes,	que	são	os	grandes		
consumidores	de	minerais?

2.			Nesse	contexto,	como	se	dará	a	influência	da	dinâmica	mundial	sobre	o	ambiente	doméstico?	Quais	os	atuais	e	os	novos	concorrentes	
no	mercado	internacional?

3.			Como	evoluirão		as	economias	nacional	e	estadual?	
4.			Quais	os	efeitos	no	médio	e	longo	prazos	do	novo	marco	regulatório	da	mineração?
5.			Conseguirá	o	Pará	atrair	investimentos	produtivos	e	sustentar	o	seu	crescimento	econômico	em	patamar	elevado?	
6.			Quais	os	efeitos	da	desindustrialização	sobre	a	dinâmica	da	demanda	nacional	por	minérios?
7.			Como	evoluirá	o	custo	da	energia	para	manter	a	competitividade	da	indústria	de	extração	e	transformação	mineral,	particularmente	

na	produção	de	alumínio?
8.			Como	evoluirão	os	indicadores	sociais	no	Estado?
9.	 	 	Nesse	mesmo	horizonte	de	 tempo,	 como	evoluirá	o	grau	de	 concertação	política	e	 institucional	dos	atores	 sociais,	 econômicos	e	

políticos	com	influência	sobre	a	dinâmica	do	Pará?	Em	outras	palavras,	como	se	dará	a	difusão	da	consciência	de	um	futuro	comum	
para	o	Estado?

10.	Como	será	o	Pará	em	2030:	inovador,	sustentável	e	com	qualidade	de	vida	ou	um	estado	estagnado	e	degradado,	marcado	por	graves	
passivos	socioambientais	advindos	do	modelo	puramente	extrativista?

11.	Avançarão	os	projetos	voltados	para	verticalização	da	produção	mineral	do	Estado	visando	agregar	valor	ao	ferro,	cobre	e	alumínio.	
Ex.	implantação	da	ALPA	e	ALINE	em	Marabá?

12.	O	Pará	disponibilizará	a	infraestrutura	logística	necessária	à	atração	de	novos	investimentos,	como	os	Distritos	Industriais,	Zona	de	
Processamento	de	Exportação	(ZPE),	além	da	política	de	incentivos	fiscais?

13.	Como	evoluirão	as	bases	para	inovação,	tecnologia,	formação	e	qualificação	da	mão	de	obra	para	melhoria	dos	níveis	de	produtividade	
e	competitividade	local?

14.	O	setor	empresarial	do	Pará	estará	preparado	para	contribuir	com	a	competitividade	dos	fornecedores	locais?

Para cada uma dessas perguntas não há resposta única. As respostas são múltiplas e, a depender das 
combinações entre os condicionantes do futuro, elas conformarão futuros alternativos – ou Cenários. O futuro, 
portanto, é um espaço aberto a várias possibilidades e repleto de incertezas.

Para lidar com esses fatores incertos é muito importante organizar, sistematizar e delimitar as incertezas. 
Assim, eventos favoráveis que ocorrerão no futuro da indústria mineral no Pará poderão ser potencializados a 
fim de ampliar o leque de benefícios regionais, o que pode ser feito, por exemplo, por meio da cooperação entre 
os atores que compõem e influenciam o setor mineral com o governo em seus três níveis (federal, estadual e 
local), fornecedores de bens e serviços, entidades de classe, bancos de desenvolvimento e instituições de ensi-
no e pesquisa, entre outros. Da mesma forma, eventos desfavoráveis podem ser contornados, desde que haja 
estratégia correta e, da mesma forma, cooperação e sinergia entre as ações dos diversos grupos de influência 
que compõem o setor mineral.

O Plano Nacional de Mineração1 esboçou quatro Cenários, dos quais o Cenário na “Na Trilha da Sustenta-
bilidade” foi escolhido por melhor refletir o futuro desejável para a política mineral brasileira. O Plano Mineral 
do Pará, ao seguir a metodologia do Plano Nacional, também adotou o Cenário na “Trilha da Sustentabilidade”. 
No entanto, por ser uma Unidade da Federação e por estar localizado em uma região periférica do país, houve 
a necessidade de se fazer algumas adaptações, principalmente, quanto aos fatores – inclusive políticos – que 
condicionam o futuro do Pará, em seu contexto socioeconômico.

Assim, a partir das oficinas realizadas pela SEICOM com entidades parceiras, e de entrevistas com agen-
tes governamentais, acadêmicos, empresários e especialistas na área da mineração, foram selecionadas 13 
principais variáveis que condicionam o futuro no contexto do Pará. As variáveis foram dispostas na Matriz de 
Análise Estrutural – variável/variável, que identifica aquelas com maior poder de influência (somatório da última 
coluna) e as que têm maior grau de dependência (somatório da última linha). Foram atribuídos pesos de 0 a 3 
para as variáveis, de acordo com a expertise de todos os envolvidos no processo (Quadro 11).

1	 	http://www.mme.gov.br/mme	/galerias/arquivos/noticias/2011/PNM_2030.pdf	(vide	pp	71)
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As variáveis estão distribuídas nos quadrantes da Figura 23. As que estão no quadrante 1 têm alto poder 
de influencia sobre as demais, são, portanto, de importância estratégica porque tem baixo grau de dependência 
das outras variáveis do sistema. O quadrante 2 concentrou o maior número de variáveis; note-se que elas têm 
alto poder de influência, mas também alto nível de dependência em relação a essas mesmas variáveis do siste-
ma. As que estão no quadrante 4 tem baixo poder de influência e são altamente dependentes da dinâmica das 
que estão nos quadrante 1 e 2. Nenhuma das variáveis consideradas alcançou o quadrante 3, que representa 
as variáveis com baixo poder de influência e baixo grau de dependência das demais.

Figura 23 - Diagrama De inFluência e DepenDência para a mineração Do pará.
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Fonte: SEICOM, 2013.

As 13 variáveis são:

Quadrante 1

A = Dinâmica da Economia 
Mundial

J = Novo Marco Regulatório
E = Custo da Energia

Quadrante 2

B = Dinâmica da  Economia Nacional
M = Dimensão Ambiental
H = Infraestrutura e Logística no Pará
K = Políticas Tributárias e Fiscais
F = Concorrência no Mercado Internacional
C = Economia Estadual e Local

Quadrante 3

Não houve variáveis 
selecionadas

Quadrante 4

L = Dimensão Social
I = Investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação
G = Políticas em Prol das Economias de Aglomeração
D = Nível de Qualificação da Mão de Obra. 

4.1 DINÂMICA DA ECONOMIA MUNDIAL

A economia global é a condicionante de grande poder de influência, tanto para a dinâmica da economia 
nacional quanto local, pelo fato de ser o maior mercado consumidor dos bens minerais do Pará. Ressalte-se 
que a economia global, embora ainda não recuperada da crise econômica, apresenta boas perspectivas para 
o mercado de minérios. 

Os fundamentos da demanda são fortemente determinados pelo aumento do consumo, associado ao 
crescimento populacional e ascensão da classe média dos países em desenvolvimento. Do lado da oferta, os 
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desafios são descobertas e viabilidade de novasminas, dada às crescentes restrições ao acesso a novas áreas 
produtivas. Isso indica que a procura por bens minerais tem forte chance de se manter em alta, tendo-se em 
conta as particularidades de cada bem e dos países consumidores. 

Em pouco mais de duas décadas, os parceiros comerciais do Pará mudaram radicalmente (Gráficos 55 
e 56). Em 1990, os países europeus eram os principais consumidores, respondendo por 47% das compras; em 
2012, os países asiáticos passaram a responder por 59%, com destaque absoluto para China, rabsorvendo 33% 
das exportações do Pará, o equivalente a R$ 4,9 bilhões (MDIC, 2012).

gráFico 55 - principais parceiros comerciais
Do pará, 1990.

gráFico 56 - principais parceiros comerciais
Do pará, 2012.

Outros
26%

China
33%

Japão
10%

Alemanha
6%

Coreia
do Sul

6%

Canada 4%

França 3%

Venezuela 3%

Países Baixos
(Holanda) 3%

EUA
6%

Alemanha
11%

Belgica 6%

Italia 6%

França
5%

Reino Unido
5%

Canadá3%

Países Baixos
(Holanda) 9%

EUA
10%

Japão
27%

Outros
18%

Fonte: MDIC.

Desde o início dos anos 2000, a China passou a ser o maior comprador mundial de commodities minerais, 
com destaque para o ferro, respondendo, já em 2011, por 40% da demanda mundial.

Não obstante as grandes assimetrias socioeconômicas entre os países, as projeções de crescimento eco-
nômico do Fundo Monetário Internacional (FMI) para os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) re-
velam que China e Índia ainda vão liderar as taxas do PIB, com os países desenvolvidos crescendo mais modes-
tamente. Todavia, as previsões para 2017 são de taxas bem menores, comparativamente às de 2007 (Tabela 30). 

Tabela 30 - crescimenTo percenTual Do pib munDial (2007-2017). 
países crescimenTo percenTual Do pib

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

brasil 6.0 5.1 -0.3 7.5 2.7 1.5 3.9 4.2 4.2 4.1 4.1

china 14.0 9.6 9.2 10.4 9.2 7.9 8.2 8.5 8.5 8.5 8.5

ínDia 10.0 6.9 5.9 10.0 6.9 4.9 5.9 6.4 6.7 6.9 7.0

Japão 2.2 -1.0 -5.5 4.5 -0.7 2.2 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0

rússia 8.5 5.2 -7.8 4.3 4.3 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8

esTaDos uniDos 2.0 -0.3 -3.0 2.4 1.8 2.2 2.1 3.0 3.4 3.4 3.4

união europeia 3.4 0.6 -4.2 2.0 1.6 -0.2 0.5 1.5 1.9 2.0 2.0

Fonte: Fundo Monetário Internacional, 2013.

Dado este cenário de crescimento econômico, é pouco provável a manutenção do ritmo de crescimento 
do mercado no período recente, denominado “superciclo das commodities2”. Em termos globais, as previsões 
do FMI são de que a economia mundial deverá registrar crescimento médio de 4,6%, em 2017, abaixo da média 
de 5,3%, registrada em 2010, mas superior a de 3,6%, prevista para 2013.

2  Erten, Bilge e Ocampo, José Antônio. Super Cycles of Commodity Prices Since the Mid-Nineteenth Century. World Development Vol. 44, pp. 14–30, 2013. 
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Tabela 31 - crescimenTo esTimaDo Do pib (%) por países e grupos econômicos.

países e grupos econômicos
crescimenTo esTimaDo - pib %

2013 2014 2015 2016 2017

munDo 3.6 4.1 4.4 4.5 4.6

economias avançaDas 1.5 2.2 2.6 2.7 2.7

Zona Do euro 0.2 1.2 1.5 1.7 1.7

g7 1.5 2.2 2.5 2.5 2.5

novos países inDusTrialiZaDos Da ásia 3.6 4.1 4.2 4.2 4.3

união europeia 0.5 1.5 1.9 2.0 2.0

economias emergenTes 5.6 5.9 6.0 6.1 6.2

europa cenTral e lesTe europeu 2.6 3.2 3.5 3.7 3.8

comuniDaDe Dos esTaDos inDepenDenTes 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1

países em DesenvolvimenTo Da ásia 7.2 7.5 7.6 7.7 7.7

associação De nações Do suDesTe asiáTico 5.8 5.7 5.8 6.0 6.0

américa laTina e caribe 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0

orienTe méDio e norTe Da áFrica 3.7 3.8 4.3 4.5 4.5

áFrica subsariana 5.7 5.6 5.8 5.7 5.8

ouTras economias avançaDas, menos g7 e a Zona Do euro. 3.0 3.5 3.6 3.5 3.6

Fonte: Fundo Monetário Internacional 2013.

Mantendo-se a tendência apresentada no período de crise, as economias emergentes deverão se sobrepor 
às economias desenvolvidas e crescer a uma taxa de 6,2%, para o mesmo período.

Apesar dos bons fundamentos, as previsões apontam para um dinamismo inferior ao apresentado nos primeiros 
anos de 2000. No caso específico do Pará, é a economia mundial que define a quase totalidade da demanda 
por minérios, em especial, metálicos. A previsão de desaceleração da China certamente impactará o mercado 
mundial de commodities, particularmente, o minério de ferro, carro chefe das exportações do Pará.

4.2 DINÂMICA DA ECONOMIA NACIONAL

De acordo com o diagrama de influência e dependência, a economia nacional é o principal condicionante 
da dinâmica do desenvolvimento econômico do Pará, pelo seu maior nível de influência. O estado do Pará e, 
por decorrência, projetos associados aoß setor mineral, depende dos projetos públicos federais, tanto para in-
fraestrutura e logística, repasses federais por meio de convênios, bem como de projetos privados, por meio de 
financiamentos de bancos federais, dos incentivos e de linhas diferenciadas, entre outros.

Todavia, há problemas estruturais que travam um maior dinamismo da economia nacional. As taxas de 
investimentos nacionais, como percentual do PIB, no período de 2000 a 2012, revelam que a formação bruta de 
capital fixo (FBCF) sempre foi e continua muito baixa, abaixo da taxa esperada, tanto no que diz respeito ao in-
vestimento do setor privado, quanto no que se refere ao investimento do setor público. A relação investimento/
PIB, média para o mundo, entre 2002 e 2011, foi de 23%, enquanto que a nacional se situou no mesmo período 
em 17% (Tabela 32).

Tabela 32 - Formação bruTa De capiTal Fixo.

ano
Formação bruTa De capiTal Fixo (FbcF)

consTrução civil máquinas e equipamenTos ouTros variação De 
esToques FbcF/pib

1995 44,5 48,9 8,3 -1,6 18,3

1996 48,2 43,5 7,3 1,0 16,9

1997 49,5 43,1 7,0 0,3 17,4

1998 51,9 40,8 6,9 0,3 17,0

1999 50,6 37,2 7,8 4,4 15,7



123PLANO DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ  •  2013 - 2030
SECRETARIA DE ESTADO DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E MINERAÇÃO - SEICOM

2000 45,7 39,3 7,1 7,9 16,8

2001 43,9 43,3 7,3 5,5 17,0

2002 47,8 44,8 8,5 -1,2 16,4

2003 42,8 45,3 8,7 3,1 15,3

2004 41,1 45 7,9 6,0 16,1

2005 41,6 49 7,7 1,6 15,9

2006 39,6 50,6 7,8 1,9 16,4

2007 36,5 51,5 7,2 4,8 17,4

2008 33,5 52,4 6,5 7,6 19,1

2009 42,8 50,8 7,7 -1,3 18,1

2010 39,1 50,5 6,6 3,8 19,5

2011 40,4 51,2 6,1 2,3 19,3

Fonte: Fundo Monetário Internacional, 2013.

As perspectivas de crescimento do PIB brasileiro, elaboradas tanto pelo Banco Central (BACEN), quanto 
pelo FMI, destoam das projeções assumidas pelo Plano Nacional de Mineração. Para o BACEN a economia 
brasileira crescerá apenas 2,5%, em 2013, contra os 3,9% apresentados originalmente pelo FMI, enquanto que 
o Plano Nacional, no Cenário “Na Trilha da Sustentabilidade”, estimava um crescimento médio anual de 5%.

A crise econômica provocou efeitos negativos sobre a produção da indústria mundial e, por conseguinte, 
sobre o consumo de metais que também afetam negativamente o PIB. O Brasil tem registrado queda nas ex-
portações durante os anos de intensificação da crise (Gráfico 57), o que produz efeito negativo sobre o saldo da 
balança mineral brasileira.

gráFico 57 - balança comercial mineral brasileira – us$ milhões (Fob)
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Fonte: MDIC, 2013.  

A economia nacional enfrenta um claro processo de desindustria-
lização, ao mesmo tempo em que crescem as importações de produtos 
de base mineral, o que gera um impacto negativo sobre o parque si-
derúrgico nacional, cuja capacidade produtiva está sendo utilizada em 
apenas 60% (Valor Econômico, de 14/01/2014). 

Uma das alternativas adotadas pelas indústrias siderúrgicas para 
enfrentar esse contexto adverso e, ao mesmo tempo, minimizar os cres-
centes custos de produção, foi o desenvolvimento de minas próprias, 
a exemplo do que estão fazendo as siderúrgicas, ao adquirir minas de 
ferro, em uma estratégia de verticalização da produção.imagem 20 - minério De Ferro.

FonTe: Jornal valor.
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4.3 NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA

A formação, capacitação e qualificação da mão de obra representa, ainda, um sério entrave à absorção de 
maiores benefícios provenientes tanto da extração mineral, como da indústria de transformação e das empre-
sas fornecedoras no estado do Pará. Esse é um paradoxo enfrentado pelas empresas e instituições no dia a dia, 
quando se considera o cenário de baixo desemprego, em que a maioria dos postos de trabalho está no setor de 
serviços, porém com baixa qualificação.

Colabora para o cenário de baixo emprego, o baixo nível de instrução da População Economicamente Ativa 
(PEA). No Pará, apenas 31,7% dos jovens, até os 19 anos, concluem o ensino médio (INEP e SEPROS, 2012)3, 
condição mínima para a entrada no mercado de trabalho, cada vez mais exigente e a evasão escolar no ensino 
médio é de 20,6% (INEP e SEPROS, 2012), uma das maiores do Brasil.

As grandes demandas são por profissionais de nível técnico, que têm sob sua responsabilidade a opera-
ção de máquinas e equipamentos, manuseio de instrumentação, planejamento/supervisão direta dos proces-
sos de fabricação, gestão ambiental, segurança do trabalho e avaliação da qualidade. Porém, a oferta de cursos 
técnicos ainda é pouca. Em alguns municípios mineradores, como Marabá, não chega a 2% do total de vagas 
distribuídas entre fundamental, médio e superior (PDI, Plano de Desenvolvimento Industrial da Prefeitura). 
Sendo um dos motivos para as empresas recorrerem a profissionais de outros Estados.

Em geral, as grandes empresas têm melhores condições de mitigar os problemas da falta de qualificação 
da mão de obra e até induzir parcerias com outras instituições para suprir demandas específicas. As empresas 
fornecedoras tentam, de várias formas, propiciar a qualificação para minimizar a falta de mão de obra e a mi-
gração de seus melhores colaboradores para as grandes empresas e outras regiões. 

Outro fato é que a quantidade dos empregos diretos na indústria de extração e de transformação 
começa a ser cada vez menor, devido às inovações e o nível de automação. As mineradoras buscam tra-
balhadores de alto rendimento, ou seja, o especializado, que é capaz de executar várias tarefas, oferecendo-lhe, 

em contrapartida, as melhores remunerações. Dessa forma, as maiores oportunidades estão na cadeia de 
fornecimentos (empregos terceirizados, induzidos e em infraestrutura de apoio), em vez de na grande mine-
ração.

Exemplos de tecnologias comuns existentes que ampliam as possibilidades de especialização e, conse-
quente, aumento da produtividade, de intercâmbio de mão de obra, de gestão e de empresas fornecedoras 
podem ser visualizadas no Quadro 12.

quaDro 12 - Tecnologias similares enTre as inDúsTrias De exTração e TransFormação mineral.
Tecnologias comuns

Tipo aplicação inDúsTrias

auTomação e conTrole Controle automático do processo produtivo através de painéis eletrônicos e 
computadores.

Extração e transformação 
mineral

inFormação Uso de softwares e hardwares para a otimização dos processos produtivos e de 
gestão dos projetos.

armaZenamenTo De maTeriais Utilização de tanques de ferro, aço inoxidável e silos de concreto.

briTagem, moagem e 
peneiramenTo Processo de cominuição e classificação do minério.

empilhamenTo Uso de equipamentos mecânicos especializados

TransporTe De grãos sóliDos Através de esteiras transportadoras, mineroduto e veículos especiais.

esTruTuras meTálicas (leves, 
méDias e pesaDas)

Galpões, suporte de tubulações e transportadores, equipamentos, chutes, 
galerias.

calDeiraria Tanques, silos e vasos de pressão. Utilização de aço inoxidável

bases civis De equipamenTos 
esTáTicos e Dinâmicos Suporte de equipamentos estáticos, dinâmicos, máquinas, motores e outros

monTagem inDusTrial Engenharia de movimento com operações de rigging, soldagem

3  Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (INEP) e Secretaria de Promoção Social (SEPROS)
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gesTão ambienTal Tecnologia de redução da emissão de gases, poluentes, tratamento de resíduos 
sólidos e efluentes

Extração e transformação 
mineralmanuTenção inDusTrial Uso de aparelhos de som, medidores de vibração, luz, lasers e reveladores.

gesTão De processos e 
conTraTos

Planejamento, tecnologias de acompanamento e medição do andamento das 
obras

laminação e lingoTamenTo Processo para transformar o material fundido em tarugos, blocos ou placas. Siderúrgicas

calcinação Decomposição de carbonatos e eliminação da água de hidratação. Indústrias de mineração, 
caulim e alumina

Elaboração: SEICOM, 2013.

Os processos, acima descritos, demandam mão de obra qualificada, principalmente no que diz respeito 
às engenharias mecânica, de controle e automação, meio ambiente, metalurgia, manutenção industrial e en-
genharia civil. Profissionais especializados em tecnologias de informações (TI) também são indispensáveis ao 
processo, assim como os profissionais de nível técnico.

Dessa forma, para que os benefícios da produção mineral sejam internalizados, na forma de geração de 
empregos diretos e mesmo indiretos, torna-se necessário investimentos em um processo educacional, que es-
timule a formação, bem como a qualificação de mão de obra especializada e que esteja de acordo com a base 
produtiva do Estado e suas necessidades econômicas.

4.4 CONCORRÊNCIA NO MERCADO INTERNACIONAL

Os atuais e novos concorrentes no mercado internacional representam oportunidades e ameaças à com-
petitividade das empresas de mineração que atuam no estado, tendo em vista as variáveis que podem influen-
ciar nessa dinâmica dos mercados globais tais como: inovação, tecnologia, infraestrutura de apoio, produtivi-
dade do trabalhador e câmbio, entre outras. Portanto, a projeção de receitas, até 2030, poderá sofrer influência 
externa. 

O embate no mercado internacional ocorre principalmente com os minerais metálicos, ferro, bauxita, 
cobre, manganês e minerais transformados como a alumina, alumínio e ferro gusa. O caulim é o único minério 
não metálico com expressão na pauta de exportações.

No caso do caulim, o Brasil e a China são os maiores produtores, e como a produção de papel desenvolveu 
novas tecnologias que reduzem o uso e a reciclagem, as fábricas têm procurado inovar com produtos derivados 
do caulim e utilização em outros segmentos. 

Atenção especial deve ser dada ao que o minério de ferro que é fortemente influenciado pela demanda da 
China que hoje responde por metade da produção global de aço, considerando que esse minério corresponde 
a 67% (MDIC/SECEX, 2013) do valor exportado pelo Pará e que, embora a China seja o maior produtor mundial, 
o minério de ferro paraense sofre grande concorrência da Austrália, país considerado referência em tecnologia 
e especialização de mão de obra.

Como a oscilação para baixo no preço das commodities tem reduzido o retorno dos projetos, as empresas 
têm optado por cortes de custos e por busca de maior eficiência, procurando trabalhar com jazidas de baixo 
custo de produção. A exemplo do Projeto S11D, da Vale, cuja inovação e alta qualidade do minério propiciam 
amplas condições de manter a Vale competitiva em relação aos outros players internacionais.

4.5 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

Variável de grande poder de influência, a infraestrutura logística é imprescindível ao Pará e fundamental 
para que o Brasil possa garantir, tanto o consumo interno, como as exportações. Nesse sentido, o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado pelo Governo Federal para estimular o planejamento e a retomada 
de investimentos em projetos estruturantes4. Em 2013, os investimentos do PAC alcançaram R$ 665 bilhões, 
dos quais R$ 43 bilhões (6,5%) foram destinados ao Pará, de um total previsto de R$ 98,74 bilhões, para serem 
investidos nas áreas de transporte, energia, saneamento e habitação, entre outras.

4  Entre 2007 a 2010 foram programados investimentos de R$ 656,6 bilhões em projetos de logística, infraestrutura energética, social e urbana. A segunda etapa do 
programa, PAC 2, teve início em 2011 com investimentos de R$ 204, 4 bilhões, dos quais cerca de 21% previstos para o período 2011 e 2014.
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O Estado do Pará, dada sua imensa bacia hidrográfica, sua localização geográfica estratégica, sua aptidão 
multimodal (Figura 24) e, sobretudo, a ampliação do Canal do Panamá, programada para o primeiro semestre 
de 2015, terá a possibilidade de se consolidar como a melhor rota comercial do Brasil junto ao principal merca-
do consumidor global – a  Ásia. Mas, para isso, é preciso priorizar investimentos.

Há evidências de que a infraestrutura logística é condição indispensável para garantir a viabilidade da 
expansão da produção mineral, assim como possibilitar que esta atividade econômica se torne efetivamente 
um vetor de desenvolvimento socioeconômico para as diferentes regiões do estado do Pará. A consolidação 
dos modais logísticos permitirá às empresas integrantes das cadeias produtivas minerais intensificar suas 
atividades, multiplicando sua capacidade produtiva, assim como contribuir positivamente para a melhoria dos 
padrões de vida da população local.

Figura 24 - roTas maríTimas Do porTo De barcarena.
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Fonte: CDP, 2012.   

A configuração geográfica e a estrutura logística do Estado revelam que o território paraense está dividido 
em dois grandes “eixos” logísticos: o eixo Leste e o eixo Oeste (Mapa 19). 
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mapa 19 - eixos logísTicos lesTe e oesTe Do pará.

                                                                                                                                                     
                           

 Fonte: SEICOM, 2013.   

O eixo Leste, mais desenvolvido, abrange as regiões de integração: Metropolitana (RMB), Guamá, Tocan-
tins, Rio Capim, Lago de Tucuruí, Carajás e Araguaia. Neste eixo, destacam-se os grandes projetos da Província 
Mineral de Carajás, sidero-metalúrgicos de Parauapebas e Marabá, plantas de extração de caulim e de bauxita, 
em Ipixuna e Paragominas, as indústrias de material para a construção civil, cerâmica vermelha e cimento, do 
Nordeste Paraense e o parque metalúrgico, de Barcarena.

O eixo Oeste, menos desenvolvido, inclui as regiões de integração do Tapajós e Baixo Amazonas, onde se 
destacam ouro e gemas nos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso, cimento, em Itaituba, e 
bauxita, nos municípios de Juruti, Oriximiná e Terra Santa. A integração horizontal entre os dois eixos é feita 
pela hidrovia do Rio Amazonas, onde grandes navios transportam grandes cargas de bauxita, no sentido Orixi-
miná/Barcarena.

Quanto aos principais modais logísticos no eixo Leste, assume particular importância a Ferrovia Carajás/
São Luís, que faz o escoamento da produção mineral da Vale para os Portos da Ponta da Madeira e Itaqui, no 
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Maranhão. A entrada em operação da Mina S11D exige a duplicação desta ferrovia. Ressalte-se que a utilização 
deste modal é uma prerrogativa exclusiva da Vale, o que compromete seriamente a viabilidade de empreendi-
mentos que possam ser desenvolvidos por outras empresas, ao longo da região cortada pela ferrovia. Assim, a 
quebra do monopólio da utilização desta via de transporte é uma condição essencial para a expansão e aden-
samento das cadeias produtivas minerais no Sudeste e Leste do Pará.

Outra via ferroviária crucial para o desenvolvimento do Estado é a continuação da Estrada de Ferro 151 - 
Norte-Sul, que ligará os municípios de Barcarena/PA a Açailândia/MA e que contará com ramal ferroviário ao 
futuro Hub Port Espadarte, no município de Curuçá. Esta via permitirá a integração terrestre, para cargas de 
grande volume e peso, entre Carajás, o parque metalúrgico e o Porto de Vila de Conde, em Barcarena. A cons-
trução de dois ramais permitirá a ligação desta ferrovia com as plantas extrativas de bauxita, nos municípios de 
Rondon do Pará e Paragominas, garantindo o atendimento dos projetos da Votorantim e Norks Hydro, respec-
tivamente. Isso terá um forte impacto para a criação de um ambiente favorável à atração de novos negócios e 
de fornecedores.

Também merecem destaque as rodovias BR’s-230 (Transamazônica), 010 (Belém-Brasília), 316, 155 (Re-
denção-Marabá), 158 (Redenção – Santana do Araguaia) e 222 (Marabá – D. Elizeu) além das PA’s – 150 (Mojú 
– Redenção) e 279 (S. F. Xingu – Xinguara), que interligam os principais municípios do Leste Paraense com o 
restante do Brasil. A rodovia BR-316 liga a RMB às áreas produtoras de insumos e de bens para a indústria da 
construção civil, no Nordeste Paraense. A BR-010 interliga importantes bases da extração de caulim e bauxita, 
nos municípios de Ipixuna e Paragominas. O eixo Leste tem como principal modal rodoviário as rodovias PA-150 
e BR-155, que ligam a RMB à Província Mineral de Carajás e aos futuros polos siderúrgicos metalmecânicos. 

Outro projeto decisivo para os empreendimentos minerais paraenses é a implantação do complexo de pro-
dução de fertilizantes fosfatados no município de São Félix do Xingu, cujo acesso será realizado pelo município 
de Santana do Araguaia, interligado, parcialmente, através da BR-155.

mapa 20 - granDes obras De inFraesTruTura logísTica Do pará.

 Fonte: SEICOM, 2013.   
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Quanto aos projetos portuários, destacam-se: 

•	A ampliação do terminal de Vila do Conde, fundamental para os projetos de expansão da produção de 
alumina e para a implantação de um polo de produção de artefatos de alumínio, no Distrito Industrial e 
na ZPE de Barcarena; 

•	A efetiva implantação do maior Complexo Portuário Logístico, Industrial e Naval (Hub Port) da América do 
Sul e Latina, no município de Curuçá, na região do Salgado, a 120 km de Belém, também  importante para 
a economia da região e do país. Este terminal permitirá a superação das limitações físicas e operacionais 
do Porto de Vila do Conde; 

•	Outra obra fundamental para a economia regional é a viabilização da Hidrovia Tocantins no sentido Ma-
rabá/Barcarena, que atualmente é impossibilitada pela existência de um grande bloco de rochas no leito 
do rio Tocantins, conhecido como “Pedral do Lourenço”. Seu derrocamento é indispensável para viabilizar 
a navegabilidade da hidrovia e garantir o escoamento da produção mineral, metal mecânica e agrícola 
da região do Sudeste Paraense e Mato-grossense em direção aos terminais portuários de Barcarena e 
Curuçá.

Quanto ao chamado eixo Oeste, merece destaque a importância da conclusão do asfaltamento da rodovia 
BR-163, que possibilitará a integração do Centro-Oeste brasileiro com o Sudoeste Paraense. Esta servirá, princi-
palmente, como rota de exportação das commodities agrícolas do Centro-Oeste para o mercado exterior através 
do Complexo Portuário de Miritituba, em Itaituba, e pelo Porto de Santarém e das cargas da Zona Franca de 
Manaus, visando o abastecimento do mercado nacional. Trata-se de uma obra que facilitará, também, o efetivo 
ordenamento da produção de gemas e metais preciosos na região, possibilitando a organização das coopera-
tivas garimpeiras e pequenas mineradoras que atuam nesta região. A conclusão desta rodovia representará 
um incremento exponencial da movimentação e expansão da ocupação humana neste território. Também já se 
encontra em Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental - EVETEA o tronco ferroviário da Ferronorte, que ligará 
as cidades de Cuiabá/MT e Santarém/PA, com traçado paralelo à rodovia BR-163.

Realizando a interligação horizontal no sentido Oeste/Leste do Estado, a hidrovia do rio Madeira – Amazo-
nas apesar de navegável depende da construção de uma rede de terminais hidroviários, assim como de embar-
cações mais modernas e seguras para o transporte de cargas e passageiros. Outra importante Hidrovia é a Teles 
Pires-Tapajós que se configura como a melhor alternativa para o transporte de grãos do Centro Oeste Brasileiro 
pelo Arco Norte Brasileiro5. Além da modernização da rede hidroviária, o estado também precisa garantir a 
modernização e ampliação da rede de aeroportos, que hoje conta com importantes terminais em Belém, Santa-
rém, Marabá, Carajás, Altamira e Itaituba. Os quatro primeiros estão aptos a receber aeronaves de grande porte.

4.6 CUSTO DA ENERGIA

Para contribuir efetivamente com o  desenvolvimento do Pará, a indústria mineral precisa ser competitiva. 
Entre os custos internos de produção, além da infraestrutura de apoio, pessoal qualificado e produtividade da 
mão de obra, destaca-se o custo da energia como um dos fatores críticos e, em certa medida, um entrave ao 
processo de verticalização e atração de novos investimentos. Nesse sentido, é um item que deve ser priorizado, 
particularmente no que se refere à área da inovação em programas de eficiência energética. Isso é de espe-
cial interesse para a indústria do alumínio, considerando-se os investimentos a jusante, tais como cabos para 
energia e fabricação de utensílios, com amplas possibilidades de expansão da cadeia. Portanto, a questão da 
energia constitui-se hoje em um grande desafio (ameaça) para o crescimento desta cadeia industrial no Estado.

O relatório de sustentabilidade de 2012 da ALBRAS6 destaca que:

“...o custo da energia elétrica, oriundo do contrato estabelecido com a Eletronorte em 
2004, vem subindo em uma escala quase que exponencial tornando, não somente a 
ALBRAS, mas também a ALUMAR, no Estado do Maranhão, cada vez menos compe-
titivas no mercado internacional, colocando em risco a própria existência da indústria 
de alumínio no Brasil”.

5  Todavia, nesses novos projetos hidrelétricos para a Amazônica não constam as eclusas, fazendo com que, mais uma vez, a história se repita.

6  Disponível via internet (www.albras.net).
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De acordo com esses representantes do setor empresarial, entre outros atores políticos e econômicos, o 
custo da energia elétrica representa um entrave importante à expansão dos projetos de transformação mineral 
do Estado. Para a produção de uma tonelada de alumínio primário, o custo da energia elétrica chega a 46% do 
total, sendo considerado o maior insumo para a obtenção do produto.

O atual patamar do custo da energia torna não somente o alumínio, mas outros produtos eletrointensivos 
em condições pouco competitivas em relação ao mercado mundial. Outros projetos, nos quais a energia ne-
cessária depende da geração de calor há perspectivas da redução de custo, através de fontes alternativas como 
o Gás (GLN). 

Embora a energia elétrica tenha caído cerca de 20% entre dezembro e janeiro/2013, o custo para a indús-
tria brasileira aumentou e, no saldo do período, até novembro de 2013, essa queda foi reduzida a 12,1% em 
razão dos reajustes das distribuidoras e do acionamento das térmicas (FIRJAN, 2013). Segundo as indústrias, 
o preço ainda não chegou ao patamar desejado. 

Portanto, além do alumínio, processos de transformação como placas de cobre e outros que são reféns do 
alto uso da eletricidade, ainda não conseguiram estabelecer uma estratégia que permita a redução do custo, 
inclusive, com participação direta nos investimentos em geração de energia. É um desenho que depende de 
uma ação ampla de cooperação entre todos os stakeholders, empresa. Governo, entidades públicas, privadas 
e as instituições de pesquisa.

4.7 POLÍTICAS DE EM PROL DAS ECONOMIAS DE AGLOMERAÇÃO

As reais perspectivas de verticalização e adensamento das ca-
deias produtivas minerais no Estado, preferencialmente por intermédio 
de aglomerações produtivas, são condicionantes que influenciam o ce-
nário futuro e que têm alto grau de influência. Neste quesito, ganha 
destaque o setor siderúrgico, representado pela SINOBRAS (Box I) com 
possibilidades de alavancar novos investimentos a jusante. Todavia, for-
temente impactante e estratégico seria a continuidade da implantação 
da ALPA (Box III) que, com a parceria da ALINE (investimento conjunto 
da Vale e Aços Cearense), fariam uma laminadora para produção de 
bobinas a quente e a frio.

A partir desses empreendimentos, poderiam surgir centros de 
serviços para preparação de materiais de uso nas indústrias de cons-
trução, metal mecânica e naval, entre outras, com possibilidade de pro-
mover a integração dos Distritos Industriais do Norte do país gerando e 
ampliando as demandas por produtos metálicos.

Essas atividades favoreceriam a expansão dos aglomerados indus-
triais no entorno dos projetos de extração e transformação mineral, com 
possibilidades de geração de externalidades econômicas, empregos de 
melhor qualidade, especialidade e remuneração e políticas voltadas 
para melhorar a sustentabilidade e a competitividade das empresas, 
favorecidos pela cooperação entre governo, entidades de classe e ins-
tituições de ensino. Fariam parte destes aglomerados ainda, indústrias 
correlatas, empresas de comércio e serviços que ampliariam benefícios 
e indicadores de internalização de emprego e renda (Figura 25).

imagem 21 - Fabricação De aços 
planos (placas De aço), como esTava 
previsTo para a alpa em marabá.
FonTe: Jornal valor.

imagem 22 - Fabricação De placas De 
aço.
FonTe: Jornal valor.
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Figura 25 – ambienTe De negócios TenDo a inDúsTria Da mineração como inDuTora, JunTamenTe 
com os aTores que poDem cooperar FavorecenDo a inTegração e exTernaliDaDes econômicas.

Mineração

Empresas de 
tecnologias
industriais

Insumos

Bens e 
Serviços

Siderurgia

Resíduos
Industrias

Transformação

Indústria Metal
Mecânica

Indústria da
Construção

Industrias Correlatas e
ou complementares

Instituições de Apoio:
Governo Federal, Estadual e Municipal
Entidades de Classe
Bancos de Desenvolvimento

Montante Jusante

                                

 Fonte: SEICOM, 2013.   

  Figura 24

A Figura 25 ilustra esse modelo, com a indústria mineral no centro, os fornecedores de bens e serviços, 
a montante e as atividade siderúrgicas e demais segmentos da transformação, inclusive, indústrias que usam 
resíduos como insumos, em uma perspectiva da ecologia industrial7, a jusante. Na cadeia horizontal, situam-
-se as indústrias correlatas, ou complementares que, embora não participem diretamente da verticalização, 
compartilham tecnologias, clientes e fornecedores, colaborando para as economias de escala e para a espe-
cialização. Desse arranjo, participam também os órgãos de governo, entidades de classe, bancos públicos de 
desenvolvimento e privados, além das instituições de ensino e pesquisa. Os níveis de cooperação podem ocor-
rer entre a indústria de mineração, que é a indutora, diretamente com os diversos atores do entorno ou entre 
os atores do entorno. O Quadro 13 descreve o processo de interação entre os atores e permite entender melhor 
a cooperação, que representa uma das variáveis-chave para a ampliação dos negócios e potencialização dos 
benefícios advindo com a indústria mineral.

Para adensar as principais cadeias minerais em geral (ferro, cobre e bauxita) e para a vinda de players 
nacionais e mundiais de fabricação de produtos metálicos, ligas de metais leves e outros itens, é necessária a 
criação de um favorável ambiente de negócios, o que significa, em primeiro lugar, uma estrutura de burocracia 
estatal ágil e eficiente, além da oferta da infraestrutura, claras regras de regulamentação, disponibilidade de 
áreas nos distritos industriais, além da efetiva implantação da Zona de Livre Exportação (ZPE), em Barcarena, 
entre outros municípios. 

Adicionalmente, uma moderna política de incentivo à produção, juntamente com o apoio dos governos 
federal e municipal, são complementos imprescindíveis a todo este processo. Ressalte-se que a construção de 
um ambiente de inovação já vem ocorrendo com as políticas do governo do Estado e os projetos dos Parques de 
Ciência e Tecnologia (PCT’s) que estão previstos para os Polos de Desenvolvimento do Estado. 

Uma melhor formação no quadro empresarial e de gestores locais será também indispensável para con-
cretizar o futuro desejável. Isso requer a adoção de modernas tecnologias, tanto na gestão de empresas, como 
nos contratos de serviços, no trabalho com indicadores econômico-financeiros e de mercado, o que exige uma 
política fortemente alicerçada em uma base de conhecimento. Nesse novo cenário, produtividade/qualidade 
e recursos humanos serão necessários para dar sustentabilidade aos empreendimentos. O trabalho em coo-
peração para melhoria do ambiente de negócios tendo o Governo como seu indutor será o diferencial no novo 
cenário. 

7  Gameiro , J. Silva M. L. P. Aplicação do Conceito de Ecologia Industrial ao Sistema de Gestão Integrada: Vantagens e Melhorias Ambientais Associadas .Key Ele-
ments for a Sustainable World: Energy, Water and Climate Change. São Paulo – Brazil – May 20th-22nd – 2009 (disponível em http://www.advancesincleanerpro-
duction.net/second/files/sessoes/5b/3/J.%20Gameiro%20-%20Resumo%20Exp.pdf acessado em 30 de novembro de 2013)
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quaDro 13 - maTriZ De cooperação.

maTriZ Da 
cooperação

inDúsTria 
Da 

mineração

inDúsTrias 
correlaTas ForneceDores enTiDaDes De 

classe
insTiTuições 

De ensino governo insTiTuições 
Financeiras

inDúsTrias Da 
mineração

Compartilhar empresas de 

tecnologis industriais, fornece-

dores. Apoio ao treinamento, 

tecnologia e a formação de 

cadeias.

Apoio no 

acesso ap cré-

dito, soluções 

tecnológicas, 

treinamento, 

certificação de 

investimento.

Encontros de 

negócios, treina-

mentos, apoio a 

novos investi-

mentos, atração 

de investimentos.

Inovação, tecno-

logia, formação 

profissional. 

Parcedria nos 

parques tecno-

lógicos.

Parceria em função 

de apoio a forma-

ção profissional, 

incentivos a forne-

cedores e a ações 

de inovação.

Acesso ao crédito 

do fornecedor*, 

estudos de apoio.

inDúsTrias 
correlaTas

ForneceDores

Fornecimentos, soluções 

tecnológicas, integração com 

o comércio e serviço local.

Parcerias e 

consórcios e 

subcontrata-

ções.

Associativismo, 

geração de negó-

cios, formação de 

parcerias.

Integração 

em função do 

apaoio a cadeias 

da mineração, 

formação, 

tecnologia e 

inovação.

Integração dos 

interesses comuns 

entre empresas e 

fornecedores das 

regiões.

Acesso ao crédito, 

produtos finan-

ceiros, apoio a 

inovação e novas 

tecnologias.

enTiDaDes De 
classe

Apoio a solução de entraves 

de fornecimento, integração 

com fornecedores, apoio 

institucional.

Apoio a gestão, 

fomação e 

integração entre 

fornecedores, 

representação 

institucional.

Integração 

dos interesses 

comuns entre 

empresas e for-

necedores das 

regiões.

Participação via 

Universidades 

Corporativas.

Programas 

conjuntos de 

formação

Integração dos 

interesses comuns 

entre empresas e 

fornecedores das 

regiões.

Acesso ao cré-

dito e produtos 

financeiros, 

informeções sobre 

os associados e 

negócios.

insTiTuições 
De ensino

Formeção profissional, pesquisas, tecnologia e 

inovação. Serviços através dos parques tecnoló-

gicos.

Parcerias para 

formação e 

gestão das 

empresas.

Integração em 

apoio as deman-

das de formação 

profissional, 

tecnologia e 

inovação.

Parceria em ativi-

dade de formação 

profissional, tecno-

logia e inovação

Estudos conjuntos 

sobre o comporta-

mento das cadeias 

industriais.

governo

Atração de novos investimentos, segurança, 

legislação, apoio a formação profissional, inova-

ção, tecnologia, incentivos fiscais, certificação e 

infraestrutura necessária a melhoria da competi-

tividade.

Integração 

dos interesses 

comuns entre 

empresas e for-

necedores das 

regiões.

Parceria em 

atividade de for-

mação profissio-

nal, tecnologia e 

inovação

Ações conjuntas 

para melhoria 

do ambiente de 

negócios e de 

competitividade

Parceria em 

estudos técnicos 

e programas de 

apoio ao desenvol-

vimento.

insTiTuições 
Financeiras

Produtos financeiros, seguros, 

acesso ao crédito de fornece-

dores, estudos técnicos, apoio 

a formação das cadeias.

Acesso ao cré-

dito, produtos 

financeiros, 

apoio a ino-

vação e novas 

tecnologias

Parceria para 

apoio aos asso-

ciados, ofertas de 

produtos finan-

ceiros e estudos 

técnicos.

Apoio em es-

tudos técnicos 

sobre potencial 

das cadeias 

produtivas.

Gerir programas de 

apoio ao desenvol-

vimento, estudos 

técnicos de apoio a 

novas tecnologias

Integração e 

parcerias para 

ampliar oferta de 

crédito, programas 

de financiamento 

e produtos para o 

desenvolvimento.

Elaboração: SEICOM, 2013.
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box iv - aglomeraDo Do alumínio.

No estado do Pará, a cadeia do alumínio é a que mais se destaca pelo maior grau de verticalização e interação 
com outros atores e setores econômicos. Essa particularidade gera um ambiente propício à consolidação de 
um Arranjo Produtivo Local (APL) mínero-metalúrgico envolvendo os municípios de Barcarena, Abaetetuba, 
Castanhal, Ananindeua e Belém. Este potencial APL tem característica centro-radial, que reflete a existência de 
uma ou várias grandes “empresas âncoras” em relação à economia regional, com fornecedores e atividades 
girando em torno dessas empresas; acentuada hierarquização nas relações interfirmas, cujo dinamismo depende 
da posição que a empresa âncora ocupa no mercado nacional e internacional. Nesse caso,  ALBRAS e HYDRO 
ALUNORTE atuam como âncoras de um APL que envolve clientes, empresas fornecedoras, empresas que realizam 
atividades diretamente ligadas à produção de insumos e produtos metálicos, organizações envolvidas em uma 
ampla série de setores correlatos, instituições governamentais e não-governamentais, além de universidades e 
centros de pesquisas, conforme a seguir 

Órgãos do Governo Federal, Estadual e 
Municipal. Bancos de Desenvolvimento

Clientes Locais: Fabricantes de 
Cabis e Utensílios

Empresas de tecnologia

Insumos

Serviços de TI

Bens e serviços Metais

Serviços administrativos e de

Construção civil e comercio

Clientes Nacionais

Exportação

EMPRESAS
CORRELATAS

ALBRAS

ALUNORTE

Construção

Instituições de ensino, P&D, entidades de 
apoio ao setor produtivo, associações de 

classe

Pelo lado da oferta, a HYDRO ALUNORTE é a maior refinaria de alumina do mundo, cerca de 85% de sua produção é 
exportada; os 15% restantes abastecem, via caminhão, a ALBRAS, sua vizinha no parque industrial de Barcarena. A 
ALBRAS, por sua vez, exporta 93% de sua produção. Em 2012, ALBRAS e HYDRO ALUNORTE juntas representaram 
88% do valor das exportações de Barcarena e 13% do valor das exportações paraenses. A ALBRAS destaca-se 
como uma das maiores empresas de processamento de alumínio primário do Brasil e, embora a maior parte do 
alumínio seja destinada ao exterior pelo porto de Vila do Conde, há algumas indústrias locais que são atendidas 
pela empresa.

quaDro 14 - clienTes locais Da albras.

empresa
quanTiDaDe 
De alumínio 
DemanDaDa

proDuTo 
FabricaDo localiZação número De 

empregaDos
mercaDo (DesTino 

Das venDas)

alubar
Metais 28,5

Cabos para 
transmissão de 

energia
Barcarena 320 Internacional e 

Nacional

alupan
Indústria e Comércio 
Ltda.

1,76 Utensílios domésticos Castanhal 45 Regional e outros 
estados

pisa
-Pará Industrial S/A 1,44 Utensílios domésticos 

e discos Belém 30 Regional e outros 
estados

    Fonte: Jornal Valor (12/07/2012). Elaboração SEICOM.
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box v – inovação no ambienTe De negócios Da mineração e TransFormação mineral.

Os cases de inovação que acontecem no ambiente de negócios, possibilitados pelos projetos de extração e de 
transformação mineral no Estado do Pará, são ainda pouco conhecidos e divulgados, provavelmente por falta de 
uma estratégia adequada para registro, acompanhamento e difusão.
A proximidade geográfica entre grandes projetos e empresas locais favorecem os contatos formais e informais 
que permitem a resolução antecipada de entraves de fornecimentos estimulando, em alguns casos, a inovação 
quer seja na gestão, nos processos ou nos produtos, por parte dos fornecedores locais.
Outro fato pouco percebido é a presença de um número expressivo de empresas detentoras de tecnologias 
industriais, geralmente patenteados e que são indispensáveis no processo produtivo seja na extração ou 
transformação mineral, que, desde que implantaram os grandes projetos, continuam atuando no Pará sem que 
haja maior integração com as instituições de ensino e pesquisa do Estado. 
O Quadro abaixo apresenta exemplos de cases mais relevantes de inovações ocorridas no Pará a partir dessa 
interação.

quaDro 15 - “cases” mais relevanTes De inovações ocorriDas no pará.

ForneceDor local empresa local inovação

Oyamota ALBRAS Barcarena Equipamento de limpeza dos fornos

Consorcio Metal 
Mecânico *

Vale – Projeto 
Sossego Canaã Gestão conjunta na montagem eletromecânica do projeto

Tecnosolda
Alcoa Juruti Processo de soldagem subaquática do Porto de embarque de 

minérios

Norsk Hydro Paragominas Manutenção de mineroduto com a linha viva

Reciclel Vale Carajás Parauapebas Fabricação de amortecedores com resíduos de borracha

Integral MGS Sandivig** Parauapebas Fabricação seriada de estruturas de transporte de minério

Retífica Souza Mineração Rio do 
Norte

Santarém/
Oriximiná Tecnologia de usinagem de peças ferroviárias

* O consorcio metalmecânico reuniu cerca de cinco maiores empresas do setor (Estaleiro Maguary, Integral, 
Imaço, MIB e Oyamota) todas paraenses, que naquele momento necessitavam deste impulso para crescerem e se 
posicionarem no mercado.
** Uma das empresas de tecnologias industriais, especializada no transporte de grãos sólidos 
Fonte: REDES/FIEPA.

imagem 23 - solDagem subaquáTica em JuruTi.
FonTe: TecnosolDa.

imagem 24 - Fabricação seriaDa De esTruTuras para 
correias TransporTaDoras pela parceria DeTenTor De 
Tecnologia + ForneceDor local, em parauapebas.
FonTe: seicom, 2011.
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Assim como estas, muitas outras ações de inovação estão ocorrendo. Isso revela uma clara necessidade 
de que Governo, entidades de classe e instituições de ensino se integrem para ampliar a captura e a divulgação 
desses cases, objetivando consolidar e desenvolver esse tipo de expertise no Estado do Pará. 

4.8 POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A MINERAÇÃO

A Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para a Mineração no estado do Pará mostrou-se como 
uma variável de elevado nível de dependência das demais variáveis definidoras do sistema. No Pará, esta políti-
ca objetiva a promoção do desenvolvimento sustentável, portanto, deve propor medidas para a redução dos im-
pactos ambientais gerados pela extração, beneficiamento e transformação de recursos minerais, assim como 
para o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis capazes de garantir o progresso social e econô-
mico após a exaustão das reservas.

Também compete à política de CT&I:

•	Propor estratégias para geração e disseminação de inovações tecnológicas, com vistas a elevar o valor 
agregado da produção mineral, por meio da verticalização e do adensamento das cadeias e APLs, base-
adas no fornecimento de produtos e serviços de qualidade diferenciada e maior intensidade tecnológica.

•	Apresentar e implementar propostas para a qualificação de recursos humanos, a fim de assegurar maior 
competitividade às empresas, notadamente as micro e pequenas (MPEs) integrantes das redes de forne-
cedores de bens e serviços para as indústrias de extração e transformação mineral. 

•	Possibilitar o incremento dos indicadores de emprego e renda, possibilitando a abertura de vagas para 
mão de obra qualificada e geração de oferta de técnicos e profissionais especializados, oportunizando a 
redução da pobreza e da desigualdade, e contribuindo para a melhoria dos indicadores sociais do estado.

Com a finalidade de formular propostas e desenvolver estratégias de implementação da política de CTI 
para a mineração, o Estado deverá contar com o apoio de um conjunto de organizações de pesquisa científica 
e ensino superior, que terão como tarefa a formação de recursos humanos voltados para a pesquisa e desen-
volvimento de inovações tecnológicas, em consonância com os objetivos estabelecidos neste PEM. Assim, esta 
rede de instituições de CT&I deverá manter uma rotina integrada de atividades voltadas para a valorização dos 
ativos minerais e a promoção do desenvolvimento sustentável.

Além das universidades, há  poucas entidades dedicadas ao tema, em nível estadual. Destaca-se o Institu-
to Tecnológico Vale (ITV), criado pela mineradora Vale, voltada às atividades de pesquisa científica e ensino de 
pós-graduação. Desde 2013, o ITV oferece um curso de mestrado profissional com duas linhas de pesquisa: Sus-
tentabilidade na Mineração e Sustentabilidade dos Recursos Vegetais. Está, também, em fase de implantação 
no Estado o Instituto SENAI de Inovação em Tecnologia Mineral (ISI-TM)8 que terá como objetivo capacitar as 
indústrias brasileiras no setor mineral para a competitividade, por meio da inovação tecnológica. Este instituto 
busca  ser referência em pesquisa avançada em engenharia de processamento mineral no Brasil. O ISI do Pará 
terá como foco a Exploração, a Mineração, o Processamento Mineral e a Metalurgia; será instalado no Parque 
de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT Guamá), no Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), na cidade 
de Belém/PA.

O processo de agregação de valor à indústria mineral requer, necessariamente, uma forte política de CT&I. 
Para isso, este PEM propõe que se estenda a atuação do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)9 ao Pará, o que 
pode ser feito por meio de um Instituto de Tecnologia Mineral do Pará. Este terá como missão, gerar e disse-
minar inovações tecnológicas para a agregação de valor às atividades de pesquisa, extração e transformação 
mineral no estado do Pará. Com a implementação desse Instituto pretende-se atingir os seguintes objetivos:

•	Desenvolver ferramentas de Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento no setor mineral.

8  O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria - CNI, estrutura, a partir de 2013, uma rede de 23 
Institutos de Inovação, com a finalidade de promover o fortalecimento da indústria brasileira por meio da inovação tecnológica. Os Institutos SENAI de Inovação 
(ISIs) deverão integrar uma rede nacional de pesquisa e inovação, em que cada unidade terá um campo específico de atuação.

9  O CETEM (http://www.cetem.gov.br/) é uma instituição de pesquisa científica que atua no desenvolvimento tecnológico mineral; criado em 1978 é vinculado ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
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•	Executar ações de incentivo à produção e disseminação do conhecimento científico e tecnológico.

•	Implementar canais eficazes de comunicação com a sociedade.

•	Promover a verticalização e a competitividade das cadeias produtivas minerais, bem como estratégias 
para adendas cadeias produtivas.

•	Estimular o desenvolvimento de APLs de base mineral.

•	Promover a organização social e produtiva da pequena mineração nos setores de minerais sociais, gemas 
e metais preciosos.

•	Implementar programas de eficiência energética na indústria mineral.

•	Desenvolver instrumentos e técnicas de recuperação de áreas degradadas e redução de impactos am-
bientais na mineração.

4.9 NOVO MARCO REGULATÓRIO DA MINERAÇÃO

Não obstante os fundamentos do mercado de bens minerais sinalizarem boas perspectivas, o novo marco 
regulatório é fonte de incertezas, pois deverá gerar cenários alternativos (Box VI), o que dificulta a análise de 
tendências de royalties, de acesso aos títulos minerários, do sistema regulatório e de todos os demais itens que 
estão em pleno debate. Isso poderá alterar algumas projeções e requerer revisões neste PEM.

Em princípio, positivamente, espera-se que a nova legislação possa estimular novos investimentos, atrain-
do fundos de private equity que poderão ser utilizados para suprir as necessidades de recursos adicionais 
para a expansão da produção mineral, do mesmo modo que outros países mineradores o fazem. Ainda há as 
questões relacionadas à redução do tempo de concessão de exploração mineral e da realização de leilões para 
os minérios considerados estratégicos, que não deverão impactar significativa e negativamente a atração de 
novos investimentos no Brasil.

Há, também, a expectativa de suspensão do direito mineral no caso de projetos de exploração, ou que não 
sejam concretizados no prazo de cinco anos. Esse fato abrirá espaço para novos players (empresas chinesas e 
sul-coreanas que demonstram interesse de investir no país).

Importante ressaltar que a proposta de substitutivo do novo Marco Mineral apresenta a possibilidade de 
isenções e incentivos tributários às empresas que bem utilizarem seus resíduos10.

4.10. POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS E FISCAIS

Entre os benefícios fiscais da mineração, cabe ao Estado o ICMS, a TFRM e o benefício das parcelas da 
CFEM (23%). Todavia, conforme descrito no item 1.7, é mínimo o benefício do ICMS, por causa da “Lei Kandir”, 
já que a produção mineral do Pará é prioritariamente destinada às exportações. Ressalte-se que, além de deso-
nerar o recolhimento de ICMS os produtos básicos e semielaborados, a Lei concede créditos para o ICMS que 
é recolhido nos insumos utilizados no processo produtivo. Assim, com o intuito de não acumular créditos tribu-
tários, o Governo do Pará promulgou a Lei Estadual no 6.307, de 17/07/2000, que concede tratamento tributário 

especial à cadeia do alumínio. Essa medida resultou em que a carga nominal de 18% do ICMS fosse reduzida 

para uma carga efetiva de pouco mais de 2%.

Quanto à CFEM, fundamental para as finanças dos municípios mineradores que se beneficiam de 65% do 
que é recolhido, há expectativa de que o novo marco da mineração possa viabilizar uma gestão transparente da 
CFEM , a fim de que contribua mais efetivamente para fortalecer os objetivos da política minerária. 

É fundamental garantir uma mineração que seja promotora de desenvolvimento para a região, sem preju-
dicar a competitividade da indústria mineral. A CFEM, que no Brasil beneficia fundamentalmente o município 
produtor, é um elemento muito importante para aceitação da atividade mineral por parte dos poderes públicos 
locais e, distintamente do que ocorre em muitos países latino-americanos nos quais comunidades vivem em 
constante conflito com a mineração, tem o potencial de induzir ações para o bom convívio social.

10  http://www.mme.gov.br/sgm/menu/Novo_Marco_da_Mineracao.html
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box vi - proJeção De arrecaDação De cFem a parTir Do subsTiTuTivo 
Do novo marco regulaTório Da mineração.

O Pará aguarda com ansiedade as mudanças nos critérios de cálculo da CFEM, que virão no bojo do novo Marco Regulatório 
Mineral que está em discussão na Câmara dos Deputados, desde julho de 2013. Muito embora em caráter preliminar, e ainda 
sujeito a modificações, o Substitutivo do PL 37/2011 reafirma a receita bruta de vendas como a base de cálculo, permitindo 
apenas a dedução de impostos incidentes sobre a venda e, em seu anexo II, apresenta a proposta de seis faixas de alíquotas, 
inclusive com a possibilidade de um mesmo bem mineral ter alíquotas distintas, a depender de seu uso final:

bem mineral alíquoTa

Diamante e ouro – quando extraído por garimpo – e demais pedras preciosas 0,2%

Água mineral, agregados para construção civil (areia, brita, seixo, argila), agrominerais (calcário para corretivo, potássio e 
fósforo) 0,5%

Tungstênio 1,0%

Carvão mineral 1,5%

Bauxita, calcário, manganês, caulim e nióbio 2,0%

Diamante, ouro, ferro, grafite, terras raras e demais substâncias. 4,0%

Com base nessa normativa e considerando-se as projeções de quantidade e de preços, estimados a partir do anúncio de 
investimentos, por parte das empresas, e de suas expectativas em relação aos preços e futuros, projetou-se a arrecadação da 
CFEM para o Estado, por substância e por ente beneficiário.

gráFico 58 - esTimaTiva De arrecaDação Da cFem no para, 2015 - 2030*.

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

463

1.808

3.147
3.359

3.752

2012

R$
 M

ilh
õe

s

2015* 2022* 2025* 2030*

*Estimativa de arrecadação da 
CFEM com base no Anexo II do 
Substitutivo do PL 37/2011. 
Valores de arrecadação em 
dólar médio anual de U$ 1,95. 
Elaboração: SEICOM.

Em valores correntes, a CFEM arrecadada no Pará seria multiplicada por oito, passando de R$ 463 milhões, em 2012, para R$ 3,7 
bilhões, em 2030. O minério de ferro é, e ainda será, o principal bem mineral do Estado. Todavia, sua participação relativa tenderá 
a declinar, passando de 88%, em 2012, para 56%, em 2030, com o desenvolvimento de outras minas, como a de níquel e de 
cobre, desde que efetivados os investimentos previstos, o que contribuirá para a diversificação da produção mineral do Estado.

gráFico 59 - parTicipação Da arrecaDação Da cFem por 
subsTância no para, 2015 – 2030*.

gráFico 60 - esTimaTiva De arrecaDação Da cFem por coTa 
parTe, 2015 - 2030*.
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Uma importante novidade que traz o Substitutivo é a extensão dos benefícios da CFEM aos municípios do entorno não minerador, 
que são impactos pela atividade mineral, mas que pela atual normativa nada recebem. Pela nova proposta, eles receberão 10% 
do montante arrecadado. Estima-se que, em 2030, esses municípios ficarão com algo em torno de R$ 375 milhões. Assim, de 
55 cidades paraenses, em 2012, beneficiadas com a CFEM, a partir dessas novas regras passarão a ser, no mínimo, 77 cidades 
beneficiadas.
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4.11 DIMENSÃO SOCIAL 

Distintamente dos demais estados da Federação, o Pará tem um elevado passivo social, pois mais de um 
terço de sua população está abaixo da linha da pobreza, o que representa o dobro da média nacional que, por 
sua vez, já é bastante elevada (Gráfico 61). Em números absolutos, em torno de 1,5 milhão de pessoas vivem 
abaixo da linha da pobreza, o que representa 19,4% da população total.

gráFico 61 - brasil e pará - população por siTuação De renDa.
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Fonte: IBGE – Censo 2010.

No que se refere às questões sociais, a SEICOM tem feito esforço de aproximar as organizações empresa-
riais, que vêm se instalar no Estado, da gestão das políticas sociais existentes no Pará, ao apresentar ações, pla-
nos e projetos para as áreas de educação, saúde, segurança, cultura, entre outras. Representantes do Estado 
acreditam que, quando distintos atores, especialmente atores econômicos, conhecem e reforçam as políticas 
públicas há ganhos mútuos e reais possibilidades de sucesso.

Ao lado desse grande passivo social o Pará tem ativos ambientais invejáveis, pois em torno de 60% da área 
territorial do Estado são espaços preservados que estão especialmente protegidos. Não obstante esta importân-
cia ecossistêmica global, tal condição impõe restrições para o uso e ocupação do território, o requer a efetiva 
incorporação desse contexto tanto nas políticas públicas quanto empresariais. 

No caso das terras indígenas, que respondem por um quarto da área territorial do Estado, seu uso ainda 
faz parte do campo de incertezas críticas, uma vez que não há previsão legal para seu uso em atividades mine-
rárias. Há também vastas extensões do território (em torno de 20%) compostos por áreas de uso sustentável, 
que abrigam milhares de famílias que vivem de recursos florestais. A convivência dessa população tradicional 
com as atividades minerárias nem sempre é isenta de tensões, como bem ilustra o caso de Juruti (Box VII).
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box vii – JuruTi – alcoa.

Os grandes projetos de mineração no Estado do Pará já fazem parte da paisagem de vários municípios, e estão 
no foco dos debates sobre ocupação de territórios por grandes empreendimentos, e sua interferência no modo 
de produção local. Dentro deste cenário, destaca-se o município de Juruti, base do “Projeto Bauxita de Juruti” da 
ALCOA, com reserva estimada em 700 milhões de t, cuja extração ocorrerá em três platôs: Capiranga, Guaraná e 
Mauari.

A mina em exploração está localizada em Juruti Velho, mais precisamente na área do Programa de Assentamento 
Agroextrativista-PAE Juruti Velho, com uma população tradicional que vive basicamente da pesca artesanal e 
da agricultura de subsistência. Contudo, a comunidade de Juruti Velho fez valer a tradição de seus ancestrais 
Muirapinimas e Mundurukus, sendo reconhecido pelo INCRA/Santarém como legítimos detentores do domínio 
do solo, por meio da assinatura com o INCRA do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU), passando 
então a negociar diretamente com a ALCOA o recebimento dos direitos inerentes aos superficiários, que passaram 
a ser em decorrência do CCDRU, fato inédito na história de grandes empreendimentos na Amazônia. Além deste 
reconhecimento, fazem direito às compensações previstas no licenciamento ambiental e pagamento de perdas 
e danos.     

A história de grandes empreendimentos de mineração no Pará passa a ser escrita de outra forma a partir de 
Juruti, pois a população atingida passa a ser protagonista principal deste enredo, a partir do momento em que se 
organiza e se articula com outros atores.                         

4.12 MEIO AMBIENTE - DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE 

O meio ambiente é uma das principais variáveis que tem elevado poder de influência na dinâmica do setor 
mineral, pelas normas que impõe às atividades empresariais e também por seu grande nível de dependência, 
já que as condições dos meios físico e biótico, além do antrópico, são resultantes do modelo de crescimento 
econômico e da forma como as atividades produtivas usam os atributos naturais e o território em sua totalidade. 
Portanto, a dimensão ambiental é um dos principais condicionantes do futuro do desenvolvimento do Pará, a 
partir de sua base mineral.

Mais do que o meio ambiente físico, é preciso considerar, nesta dimensão, um espectro mais amplo, 
que tem a ver com a sustentabilidade. Isso vem ao encontro do que a Rio+20 consagrou, 25 anos depois de 
proposto, ao lançar o desafio das metas do desenvolvimento sustentável, à semelhança das metas do milênio 
(2000-2015)11. 

Nesse contexto, o Governo do Pará assumiu explicitamente a meta do desmatamento líquido zero até 
202012, além do combate sem trégua à pobreza e à desigualdade no Estado. Considerando-se que, aproximada-
mente, 60% do território estadual é composto por áreas especialmente protegidas, além da situação de pobreza 
e desigualdade, essa meta implica na necessidade de melhorias, tanto dos investimentos privados, que deverão 
ser mais sustentáveis, quanto das políticas públicas, em geral, que deverão nortear as formas de alcance de 
seus desafios.

As quatro dimensões clássicas da sustentabilidade estão ilustradas na Figura 26, que destaca as princi-
pais recomendações para que a atividade mineral seja um protagonista relevante da sustentabilidade regional.

11  Referência metas do desenvolvimento sustentável

12  Programa Municípios Verdes - www.municipiosverdes.com.br
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Figura 26 - Dimensões clássicas Da susTenTabiliDaDe.
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Elaboração: SEICOM, 2013.

No entanto, um dos temas mais críticos que afetam profundamente a dinâmica da mineração é o licencia-
mento ambiental, devido a uma série de aspectos complexos que dificultam tanto a elaboração dos estudos e 
procedimentos necessários, por parte do setor empresarial, quanto à avaliação, por parte do órgão licenciador, 
tais como: baixa qualidade dos estudos ambientais, complexidade de normas que se vinculam e dificultam a 
análise segmentada, dificuldade de entendimento de questões-chave dos técnicos avaliadores que, por sua vez, 
nem sempre detêm conhecimento amplo sobre as várias dimensões que a mineração abrange, entre outros13 O 
Box VIII apresenta alguns destaques sobre a política de licenciamento ambiental no Pará.

box viii – quesTões norTeaDoras Do licenciamenTo ambienTal
ou o licenciamenTo ambienTal para a mineração.

A proposição de que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei nº 6.938/1981) demonstra a sua importância para avaliar os potenciais impactos ambientais decorrentes da 
utilização dos recursos ambientais, e quando se traz este instrumental acompanhado da Avaliação de Impactos 
Ambientais (AIA) para a mineração, redobra a sua importância, já que é reconhecido que o uso dos recursos minerais 
impacta o meio ambiente como um todo. 

A Resolução CONAMA nº 237/1997 define o licenciamento ambiental como um procedimento administrativo que 
avalia o conteúdo dos estudos ambientais de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais e que 
sejam efetivas ou potencialmente poluidoras e ainda, que possam causar degradação ambiental. Isto demonstra 
que a esmagadora maioria de empreendimentos e atividades estão obrigados ao licenciamento ambiental, pois 
além dos que se encontram no seu Anexo 1, os órgãos ambientais dos Estados, Distrito Federal e Municípios podem 
e devem completar a lista, em razão da competência administrativa comum tratada pelo art. 23 da Constituição 
Federal de 1988.

13  Vide a iniciativa da SEICOM ao criar o Grupo de Trabalho para o Aperfeiçoamento do Licenciamento Ambiental na Mineração - GTAPLAM (http://seicom.pa.gov.
br/sem-categoria/grupo-de-trabalho-para-aperfeicoamento-do-processo-de-licenciamento-ambiental-na-mineracao-gtaplam/)
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Partindo do conceito legal de degradação da qualidade ambiental trazido pelo art. 3º da Lei nº6.938/1981 e que 
fundamenta o conceito de impacto ambiental tratado pela Resolução CONAMA nº01/86, qualquer atividade dentro 
da mineração causa impacto ambiental, e os impactos provenientes de toda a cadeia mineral são relevantes e devem 
ser tratados cuidadosamente, já que a mineração é uma atividade de risco com a impossibilidade de reposição do 
recurso. Assim, a legislação ambiental e minerária disciplinam exatamente o que exigir, a mais ou a menos, dentro 
do licenciamento para este tipo de atividade. 

O licenciamento ambiental para a mineração engloba normas externas à própria atividade, principalmente quando 
envolve o Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, considerando o 
significativo impacto trazido ao meio. De forma exemplificativa destacam-se: a utilização do Código Florestal (Lei 
nº12.651/2012) face à obrigatoriedade da reserva legal e de  restrições ao uso das APP´s, da Lei de Política Nacional 
de Recursos Hídricos (Lei nº9.433/1997), em razão da necessidade da outorga de recursos hídricos, da Resolução 
do CONAMA que trata das publicações dos pedidos e recebimento das licenças ambientais (nº06/1986), da Lei que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº9.985/2000) por conta da compensação ambiental, 
da Resolução que trata especialmente do EIA/RIMA (nº01/1986), da Resolução que trata da audiência pública 
(nº09/1987), do Decreto nº6.640/08 que tem como objeto a proteção das cavidades naturais existentes no Brasil.

No campo da legislação estadual podemos citar a Lei nº5.887/95 que trata da Política Estadual de Meio Ambiente, 
a Lei nº5.887/94 tendo como objeto a participação popular nas decisões relacionadas ao meio ambiente e a Lei 
nº5.793/94 sobre a Política Minerária e Hídrica. 

A conjugação de todas estas normas e seu cumprimento é condição indispensável para a concessão da licença 
ambiental ao final do procedimento. 

Em razão de sua importância, o licenciamento, por ser dinâmico, precisa acompanhar principalmente as 
necessidades da sociedade onde os impactos serão gerados, pois a apresentação de programas de compensação, 
previstas na legislação, não representam instrumentos eficazes, principalmente quando se referem aos impactos 
de ordem socioeconômica. Considerando o que define a legislação ambiental brasileira, atores políticos envolvidos 
em processos de Licenciamento Ambiental tem dificuldades em tratar com eficiência os impactos de ordem 
socioeconômica e, consequentemente, as compensações previstas em razão da concessão da licença não conseguir 
de fato compensar os impactos sobre o meio social. Por sua vez,  as equipes técnicas que respondem pela avaliação 
precisam de fortalecimento, interação e capacitação contínuas, para que se tenha uma melhor dinâmica e qualidade 
nas análises dos estudos ambientais, o que requer, também, por parte do empreendedor, boa qualidade nestes 
estudos.

O licenciamento requer eficiência e qualidade, caso contrário, o seu principal objetivo, a sustentabilidade ambiental, 
ficará apenas nos livros acadêmicos e nos discursos. 

O Box IX destaca uma questão ainda pouco explorada na política mineral brasileira, mas que ganha 
destaque cada vez maior no cenário internacional, que é o fechamento de mina (ou descomissionamento) e, 
inserido neste tema, o papel das garantias financeiras. Certamente, no horizonte deste PEM esta questão terá 
importância crescente.
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box ix – garanTia Financeira em proJeTos De mineração
iran F. machaDo*

Algumas nações mais desenvolvidas vêm se preocupando com a questão das minas abandonadas desde o final da década 
de 1980. Em junho de 1991 surgiu uma das primeiras leis sobre a problemática do fechamento de mina, promulgada 
pela província de Ontário, no Canadá (Mackasey, 1992). Desde então, surgiram legislações semelhantes nas outras 
províncias canadenses, além da Austrália, Estados Unidos e outros países desenvolvidos. O ponto fundamental da nova 
legislação foi a internalização dos custos de recuperação ambiental do local da mina dentro do orçamento da empresa 
mineradora titular dos direitos minerários. Além disso, era exigida uma caução (financial guarantee), a ser depositada 
pela empresa previamente à abertura da mina. Não havendo o depósito da caução, o governo não autorizaria o início do 
empreendimento mineiro. Esta iniciativa governamental visava estancar o processo de ampliação do passivo ambiental 
já mensurado no final da década de 1980. Vários instrumentos seriam aceitos a título de garantia financeira, a saber:

• Carta de crédito irrevogável (garantias bancárias para o governo sob condições específicas)
• Seguro-garantia (performance bond) (seguradora financeiramente responsável por todas as demandas até certo 

limite)
• Cash trust fund (fundo estabelecido pela empresa num determinado valor para cobrir os custos da reabilitação)
• Apólice de seguro (inclui bônus, caixa acumulado e proteção contra ultrapassagem dos limites de crédito)
• Companhia de seguros cativa (companhia de propriedade do segurado para isolar os riscos do proprietário)

 
Outras instituições reconheceram a legitimidade da nova legislação, passando a recomendá-la dentro do conceito das 
melhores práticas a serem adotadas pela indústria mineral (World Bank, 2008, 2009 a, 2009 b e 2010; ICMM, 2005 e 2008). 
Mais recentemente, num seminário realizado em Johannesburgo, na África do Sul, Worrall et al (2008) abordaram a 
questão do passivo ambiental da Austrália e de outros países, conforme ilustrado na tabela abaixo.

país número De síTios conFiabiliDaDe Da inFormação

EUA 600.000+ Precária

Austrália 30.433 Mediana

Reino Unido 11.700 Mediana

Canadá 10.100 Boa

África do Sul 8.000 Mediana

Japão 5.500 Boa

Suécia 1.000 Boa

Resto do mundo Provavelmente milhões muito precária

Note-se que nenhum país da América Latina, incluindo o Brasil, é integrante do conjunto de países apresentado no 
Quadro acima. Trata-se de uma lacuna a ser preenchida nos próximos anos, para conhecimento da sociedade desses 
países. É uma medida de transparência que não pode ser postergada indefinidamente.
No caso brasileiro o passivo ambiental da mineração, que tem merecido maior atenção dos poderes constituídos, é 
aquele resultante da exploração de carvão mineral no sul de Santa Catarina, iniciada no final do século XIX. A rede 
hidrográfica daquela região foi seriamente afetada, prejudicando a qualidade de vida da população ali residente. Mais 
de dez anos atrás, “o Ministério Público do Estado de SC sentenciou as empresas carboníferas ao passivo ambiental no 
valor de 96 milhões de dólares e estipulou um prazo de três anos para a recuperação destas áreas, com a obrigatoriedade 
de apresentação de projetos de reabilitação em seis meses, do contrário seria aplicado uma multa de 1%, ou seja, 960 
mil dólares ao mês” (Nascimento et al., s/d). O cronograma não foi obedecido. Mais recentemente, foi noticiado que “o 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou todas as empresas responsáveis por danos ambientais da região da bacia 
carbonífera a recuperar as áreas prejudicadas. Dos mais de seis mil hectares considerados comprometidos pela Justiça, 
cerca de um terço havia sido recuperado ou estava em processo de recuperação até o fim de 2012. O prazo vai até 2020.” 
(Yano, 2013).
Embora a mineração no Pará esteja em plena fase expansiva, o Estado já registra casos de fechamento de grandes minas, 
como a de ouro da Vale, Igarapé Bahia (1990 a 2002) e, como ícone da região Amazônica, destaca-se o fechamento 
da mina de manganês no Amapá (1957 a 1997) que não ocorreu isento de traumas. Na realidade, um bom processo 
de fechamento de mina requer um bom planejamento que ocorre no momento da abertura da mina e as garantias 
financeiras são a ponte disso.
*Consultor e Professor da Unicamp (SP) que voluntariamente colaborou com este Plano.
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Em síntese, as 13 variáveis apresentadas integram as grandes questões que determinam os desafios e 
as oportunidades que a atividade mineral oferece ao estado do Pará. Viu-se que muitas delas independem da 
vontade do Estado (dinâmicas da economia global e nacional, concorrência no mercado internacional etc.). 
enquanto outras podem ser trabalhadas (políticas em prol de economias de aglomeração, de CT&I, eficácia no 
licenciamento ambiental, programas de qualificação de mão de obra etc). Estas questões são importantes para 
minimizar as adversidades e potencializar as oportunidades, bem como para alavancar o processo de desenvol-
vimento do Estado, em bases sustentáveis, a partir da plataforma de sua atividade mineral, em todas as suas 
etapas, desde a pesquisa até a transformação mineral.
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5. O PLANO – OBJETIVOS, DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES

5.1 ObjetivOs e Diretrizes

O principal objetivo do PEM – 2030 é servir de instrumento de planejamento para a boa gestão dos recur-

sos minerais, com base no uso sustentável e na agregação de valor aos minérios e ao território, a fim de 

promover a competitividade e combater a pobreza e a desigualdade no Pará (Figura 27).

Figura 27 - Desenvolvimento regional com base na mineração

MERCADO
Competitividade pelo
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SOCIEDADE
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Desenvolvimento
Regional com base

na Mineração

Elaboração: SEICOM, 2013.

Três diretrizes (três Cs),  alicerçam o PEM-2030: Consenso, Cooperação e Compromisso.

Consenso no sentido de se obter uma compreensão mínima de assuntos críticos sobre questões com-
plexas, mas estratégicas para o desenvolvimento regional com base na mineração, a partir de fóruns temáticos 
ou câmaras técnicas.

Cooperação interinstitucional de órgãos públicos (municipal, estadual e federal), entidades do setor pri-
vado e da sociedade civil para realizar ações e projetos estruturantes que têm na mineração sua plataforma, em 
prol do desenvolvimento do Estado.

Compromisso entre o setor mineral, entendido como atividade que envolve, desde a pesquisa geológica, 
até a transformação, o governo e a sociedade com o objetivo de promover o desenvolvimento do Estado do Pará.

A partir da análise retrospectiva dos desdobramentos da atividade mineral no contexto do desenvolvimen-
to do Estado, ficou evidente que o futuro desejável não se dará como uma decorrência natural. Ao contrário, vai 
requerer esforço deliberado de planejamento e de implementação, com base em políticas públicas sólidas que 
indiquem, com clareza e objetividade, qual a trajetória a seguir. A este trajeto denomina-se estratégia.
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5.2 estratégias e ações

As estratégias do PEM – 2030 estão estruturadas em quatro linhas: 1) estímulo à produção, 2) regulação, 
3) indução e 4) persuasão (Figura 28).

Figura 28 - estratégias Do Pem-2030

Estímulo à Produção

PEM - 2030 InduçãoPersuasão

Regulação

Elaboração: SEICOM, 2013.

Estratégia 1 - Estímulo à Produção Mineral

Visa incentivar o desenvolvimento de atividades consideradas relevantes para o alcance dos objetivos do 
PEM-2030, que sejam estruturantes para alicerçar uma economia mineral plenamente integrada aos outros 
segmentos socioeconômicos do Pará.

Estratégia 2 – Regulação da Atividade Mineral

Como função primordial de Estado, a regulação da atividade econômica é indispensável para estabelecer 
parâmetros, nortear comportamento, estimular a atuação dos agentes, além de tratar analiticamente informa-
ções sobre os setores regulados. Mineração em UCs, garimpo, extração de agregados para construção civil, 
entre outros, são exemplos de atividades sensíveis que têm forte implicação ambiental e social, portanto, não 
podem prescindir da política reguladora do Estado.

Estratégia 3 – Indução às Atividades Minerárias

Atividades de alto interesse estratégico para o Estado, que dificilmente ocorrerão espontaneamente; pelo 
contrário, a experiência de outros países e regiões revela que é necessária a “mão visível” do Estado para fazer 
acontecer.

Estratégia 4 – Persuasão às Atividades Minerárias

Há certas ações que, embora não façam parte do âmbito de competência direta do Estado, têm profundo 
impacto na qualidade e na eficiência da política pública estadual. Exemplo disso são as ações de RSC das 
empresas e o uso da CFEM pelos municípios mineradores. Há também ações que, embora façam parte da polí-
tica pública, necessitam de ampla articulação com outras esferas de governo e, mesmo entre distintos órgãos 
da mesma esfera de governo. Isso requer uma estratégia adequada de comunicação e de disseminação das 
propostas, a fim de garantir o comprometimento desses parceiros e, por conseguinte, a efetividade da política 
pública.

Essas estratégias contemplam quatro dimensões: 1) Meio ambiente 2) Sociedade, 3) Mercado, e 4) Gover-
nança pública, conforme o Quadro 16.
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As estratégias, ações e programas apresentados foram elaborados coletivamente, a partir das 13 oficinas 
realizados ao longo de 2012 e 2013.

5.2.1 Estratégia 1 - Estímulo à Produção Mineral

Projetos

1) Promover o mercado de insumos minerais para agricultura – o 
Pará é área de expansão da nova fronteira agrícola, principalmente, nas 
regiões Sul, Sudeste e Oeste do Estado, ao longo da BR 163. O uso de 
insumos minerais para agricultura, tais como calcário dolomítico e cal-
cítico, fosfato, potássio, pó de rocha entre outros, deve ser promovido 
a fim de aproximar jazidas das atuais necessidades de consumo, com 
vistas a garantir melhores condições de oferta e de demanda, a preços 
competitivos. 

Atividades

•	GTAPLAM específico para agrominerais;

•	Programa e capacitação para práticas de uso adequado;

•	Mapear depósitos, áreas de demanda e atrair investidores a fim de elevar a produção;

•	Criação de Câmara Setorial de Insumos Minerais para Agricultura;

2) Promover APLs de base mineral – oleiro cerâmico e artesanato mineral: os arranjos produtivos são 
formas de organização de aglomerados de empresas com vistas ao aumento da eficiência e da competitivida-
de, particularmente para Pequenas e Médias Empresas (PME). No caso do setor oleiro cerâmico e do artesana-
to mineral, o modelo APL tem se mostrado, em outras regiões, como uma efetiva estratégia para impulsionar 
as PME.

Atividades

•	Programa de monitoramento e recuperação ambiental de áreas degradadas pela mineração;

•	Programa de qualificação profissional (extensionismo mineral);

•	Programa de certificação (selo de qualidade) e de modernização do segmento;

•	Criação de central de massa;

•	Criação de um Fórum Temático APL mineral;

•	Implantação do Observatório APL mineral.

3) Dinamizar o segmento de metais preciosos, gemas e joias – é a continuidade de um programa do 
Governo do Estado o “Polo Joalheiro do Pará”, que iniciou em 1988, com o objetivo de agregar valor à produção 
mineral historicamente comercializada em estado bruto. Esse programa visa desenvolver três Polos para o se-
tor em Belém, Itaituba e Marabá. O programa de Belém está consolidado, mas o mesmo ainda não aconteceu 
em outros espaços. Além disso, mesmo em Belém, há necessidade de aprimoramentos. 

Atividades

•	GTAPLAM específico para gemas, metais preciosos e joias;

•	Programa de qualificação profissional continuada;

•	Programa de certificação da matéria prima e do produto final e de inovação e PDI;

•	Criação de um Comitê Gestor (intra-municípios) e de legislação própria.

4) Estimular a produção de minerais estratégicos ao Pará – uma boa gestão de recursos minerais 
não pode prescindir de informações detalhadas para definir quais são os minerais estratégicos para o Estado 
e quais as áreas de relevante interesse que devem ser promovidas, além de conhecer como se dá a relação na-
tureza do minério/ tecnologia/ economicidade para fins de determinação de prioridades, entre outras questões 
críticas, que dizem respeito a essa categoria de bem. 

IMAGEM 25 - EXTRAÇÃO DE CALCÁRIO
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 Atividades

•	Conhecer e monitorar custos socioeconômicos e ambientais do setor mineral;

•	Promoção de grupos críticos em universidades e institutos de pesquisa; envolver bolsistas; articular a 
base legislativa;

•	Matriz estratégica de minerais: abundantes, escassos e críticos;

•	Fórum Temático sobre minerais críticos ao Pará;

•	Corpo técnico competente e estável para burocracia do Estado.

5.2.2 Estratégia 2 – Regulação da Atividade Mineral

Projetos: 

1) Ordenar a atividade garimpeira – O Pará convive com o ga-
rimpo há décadas. No passado já houve políticas, programas e proje-
tos voltados para o setor, mas que não foram resilientes. Ao contrário, 
somente tiveram fôlego enquanto havia recurso de ente público. São 
milhares de pessoas espalhadas nos quatros cantos do Estado, cuja ati-
vidade tem impacto socioambiental muito expressivo para ficar sujeito 
apenas às próprias forças espontâneas de mercado. 

Atividades:

•	Recuperação de áreas degradadas em garimpos;

•	Fomento ao associativismo e ao cooperativismo;

•	Certificação de origem da matéria-prima;

•	Fiscalização integrada e interinstitucional.

2) Ordenar a atividade de extração e comercialização de agregados para construção civil e argila 
para cerâmica vermelha – além de ser uma atividade intensiva em ocupação de mão de obra, cuja produção 
destina-se, exclusivamente, ao mercado interno, desde que funcionando dentro de parâmetros legais, potencia-
liza a geração de impostos, de empregos e minimiza as externalidades, especialmente, de áreas remanescentes 
deste tipo de mineração.

Atividades:

•	Fortalecimento da SEMMAS. Mapeamento dos recursos dentro do zoneamento ecológico-econômico;

•	Elaboração de um Plano Regional de formação de mão de obra para a cadeia mineral;

•	Estímulo ao empreendedorismo no setor. Uso produtivo de áreas descomissionadas;

•	Descentralização da gestão mineral, do licenciamento e da fiscalização.

3) Definir regras para mineração em unidades de conservação no Pará – Os principais empreendi-
mento minerais do Estado (MRN e Vale) estão dentro de UCs, o que demonstra longo histórico de convivência 
entre uma atividade considerada de alto potencial impactante com áreas de especial equilíbrio ecológico. Toda-
via, há grande assimetria entre o tratamento dado ao meio ecológico e o dispensado ao meio socioeconômico, 
o que pode ser reflexo da ideia do “mito do vazio demográfico” nessas UCs, e essa premissa se contrapõe à 
necessidade de inclusão sócio-produtiva e melhoria dos indicadores do desenvolvimento do Estado. 

Atividades

•	Integrar procedimentos entre os entes federativos, dada à transversalidade do tema;

•	Promover o mapeamento das condições socioeconômicas dos moradores das UCs com atividade mi-
neral;

•	Elaborar guia de informações técnicas sistematizadas para o minerador;

•	Garantir a participação da SEICOM nos Conselhos Gestores e na criação de novas UCs no Pará.

IMAGEM 26 - Após OBTER O 
LICEnCIAMEnTO AMBIEnTAL, 
TREInAMEnTO E pALEsTRAs sOBRE 
sAúDE, sEGuRAnÇA nO TRABALhO, 
GEsTÃO E EDuCAÇÃO AMBIEnTAL sÃO 
OBRIGATóRIOs pARA O LICEnCIAMEnTO 
DO GARIMpO.
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5.2.3 Estratégia 3 – Indução às Atividades Minerárias

Projetos:

1) Induzir a agregação de valor na indústria mineral já con-
solidada – agregar valor aos minérios extraídos no Pará é uma reivindi-
cação de longa data. Todavia, muito mais do que apenas uma “vontade 
política”, há necessidade de grande preparo, por parte do poder público, 
e de instituições parceiras em prol da criação de um ambiente que, de 
fato, possibilite a superação dos entraves históricos que impedem que 
isso ocorra, assim como para criar condições para atração de empresas 
produtoras de bens e serviços tecnológicos relevantes a esse processo. 
Além disso, dada à diversidade de bens minerais, é imprescindível esca-
lonar as prioridades, a fim de gerar as sinergias necessárias ao esforço 
concentrado, por parte dessas diferentes instituições.

Atividades

•	Revisar critérios e condicionantes ambientais para o licenciamento;

•	Diagnosticar demandas, mobilizar entidades e capacitar mão de obra;

•	Induzir o desenvolvimento e uso de PD&I na indústria mineral;

•	Criação de fóruns permanentes e descentralizados, por segmento;

•	Colaborar para a implantação da rede de fibra ótica, particularmente nas regiões que abrigam grandes 
projetos.

2) Induzir ações de pesquisa e a inovação tecnológica para o desenvolvimento da indústria mine-
ral – segundo relatório da OCDE1, entre os condicionantes endógenos do desenvolvimento, a inovação é que 
permite resultados mais duradouros. No entanto, ela não floresce onde não há ambiente favorável. A criação de 
ambiente favorável, por sua vez, é resultante de vários fatores sinérgicos e cumulativos em que diversas insti-
tuições fazem a diferença, mas requerem, acima de tudo, a clareza da importância dessas atividades, enquanto 
estratégica e condicionadoras de um futuro mais sustentável.

Atividades

•	Mapear e estimular a pesquisa específica para tratamento de resíduos;

•	Incentivar a concessão de bolsas de pesquisa e inovação, estágios, ofertas de cursos e treinee in com-
pany;

•	Estímulo à formação de incubadoras de empresas. Articulação das empresas aos Parques de CT&I;

•	Capacitar gestores públicos para fortalecer o Sistema Paraense de CT&I nas áreas de mineração.

3) Promover o desenvolvimento da pesquisa mineral e do desenvolvimento geológico – o conhe-
cimento geológico é importante, não apenas para identificação de minerais passíveis de extração econômica, 
mas também para uma série de ações públicas, tais como: identificação de áreas com risco de ocupação, 
conhecimento do solo para fins de obras de infraestrutura, elaboração de planos diretores, políticas de zonea-
mento e ordenamento territorial, entre outros. No entanto, é muito baixo o nível de conhecimento geológico do 
Pará. Dessa forma, é preciso ampliar este conhecimento, tanto para orientar o processo de uso e ocupação do 
território, quanto para potencializar a geração de riqueza a partir da base mineral.

Atividades

•	Transformar o GTAPLAM em política pública;

•	Desenvolver Programa de estimulo à contratação de estagiários em atividade de mapeamento geológi-
co do setor privado; 

1	 	Organização	para	Cooperação	e	Desenvolvimento	Econômico

IMAGEM 27 - pAInEL sOBRE InDúsTRIA 
COMpETITIvA
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•	Tratar a geologia como atividade que movimenta a economia no presente, ofertando serviços, tecnolo-
gia, empregos, etc; 

•	Criação de fórum interinstitucional, de um Centro de Tecnologia Mineral e rede de informação.

5.2.4 Estratégia 4 – Persuasão às Atividades Minerárias	

Projetos:

1) Estimular o uso dos royalties minerais em uma estratégia 
de desenvolvimento regional – os royalties que, no caso brasileiro, 
são representados pela CFEM, constituem-se em um dos principais be-
nefícios da atividade mineral que contempla, particularmente, os mu-
nicípios de onde se faz a extração. Isso é uma grande conquista das 
cidades mineradoras. Todavia, há importantes questões a contornar, tais 
como: uso sustentável dessa renda, concentração financeira versus ca-
pacidade de gasto, dependência excessiva da mineração e da renda mi-
neral, entre outras. No caso da CFEM, cada ente tem a responsabilidade 
por sua parcela (12% União, 23% Estados e 65% Município minerador), 
porém, a mineração gera efeitos que não estão contemplados nessa dis-
tribuição – tais como os municípios do entorno; além disso, é preciso o 

suporte do Estado, a fim de bem orientar aos municípios mineradores sobre as estratégias do desenvolvimento 
regional a partir da plataforma da mineração.

Atividades

•	Implantar modelo de gestão ambiental compartilhada e o observatório dos municípios mineradores;

•	Estimular a criação de Núcleos Regionais de Orientação para o Imigrante, com foco na qualificação 
profissional;

•	Incentivar a diversificação de atividade econômica e criação de Fundo de Exaustão;

•	Estimular a boa gestão e transparência pública. Implantação de Agenda 21 de desenvolvimento nos 
territórios afetados pela mineração.

2) Estimular ações de responsabilidade social corporativa (RSC) atreladas às políticas de desen-
volvimento regional – é imperativo para as empresas, em geral, e para as mineradoras, em particular, consi-
derar as exigências sociais e ambientais dos territórios onde atuam. Enquanto ação voluntária voltada ao social, 
a RSC já faz parte das estratégias competitivas empresariais e podem fazer o equilíbrio entre os interesses das 
empresas e os objetivos da sociedade, desde que alinhadas às políticas públicas. 

Atividades

•	Estimular políticas para gestão socioambiental integradas do território;

•	Construção de base de conhecimento e de estatísticas sociais confiáveis

•	Estimular programas de comunicação corporativos adequados à realidade local;

•	Aproximar as Políticas de RSC às políticas de Desenvolvimento Social do Estado.

3) Implementar ações de governança pública mineral – o termo “governança” está ligado à ideia de ar-
ticular várias instâncias institucionais (governo, sindicatos, associações de classe, universidades, entre outras) 
para conferir legitimidade ao enfrentamento dos problemas de um território. Pode também ser entendido como 
“formas de articulação de poder” e, no caso específico da governança pública, da boa gestão das atividades da 
esfera pública.

IMAGEM 28 - CADEIA pRODuTIvA DA 
MAnDIOCA: META DO COnvênIO DE 
COOpERAÇÃO TéCnICA EnTRE A EMATER E 
A MInERAÇÃO RIO DO nORTE
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Atividades

•	Elaborar as linhas mestras para o Plano Estadual de Gestão de Resíduos da Mineração;

•	Criar Sistema Estadual de Monitoramento Socioeconômico de Áreas com atividade mineral e mineradas;

•	Promover a qualificação profissional e ampliar a margem de absorção da mão de obra local;

•	Mediar conflitos entre os interesses público e privado em prol do desenvolvimento do Estado.

Considerando-se as quatro dimensões, o Quadro 17 sintetiza as principais ações a serem desenvolvidas 
até 2030.

QuADRO 17 - REsuMO DAs AÇõEs DO pLAnO DE MInERAÇÃO DO pARÁ 2030.

DIMEnsõEs AÇõEs OBjETIvOs

GO
vE

Rn
An

ÇA
 p

úB
LI

CA

Fortalecimento Institucional 
e do quadro técnico da Enti-
dade Estadual de Mineração. 

Estabelecer a entidade estadual de mineração como instância 
reguladora e indutora do desenvolvimento regional, com vistas 
a impulsionar o desenvolvimento dos territórios direta e indire-
tamente afetados.

Fiscalização Integrada Realizar fiscalizações de competência estadual, segundo as es-
pecificidades de cada ente, mas de forma integrada. 

Fórum Setorial Articulado Instituir fórum para atendimento específico dos segmentos da 
mineração com encaminhamentos articulados. 

Observatório dos Arranjos 
Produtivos de Base Mineral 

Instituir observatório para acompanhamento da evolução e do 
alcance dos arranjos produtivos de base mineral.

CA
pI

TA
L 

hu
M

An
O

Desenvolvimento de pessoas 
nos diferentes segmentos da 
mineração e de fornecedores

Instituir programa de formação, capacitação, e qualificação, para 
desenvolvimento das atividades direta e indiretamente relacio-
nadas à mineração. 

Fomento ao associativismo e 
ao cooperativismo 

Induzir as empresas, especialmente as pequenas e micros, e tra-
balhadores autônomos a organizarem-se em cooperativas ou 
associações, como meio para alavancar o desenvolvimento de 
seus negócios. 

Parcerias com universidades 
e institutos de pesquisas 

Estabelecer parcerias para criação e ampliação de cursos técni-
cos, de graduação, pós-graduação e pesquisa nas áreas estraté-
gicas para agregar valor e adensar conhecimento das atividades 
minerárias. 

Monitoramento socioeconô-
mico de regiões com mine-
ração

Monitorar os aspectos socioeconômicos das regiões com mine-
ração para o estabelecimento de serviços e metas de cobertura 
das respectivas demandas. 
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QuADRO 17 - REsuMO DAs AÇõEs DO pLAnO DE MInERAÇÃO DO pARÁ 2030.

DIMEnsõEs AÇõEs OBjETIvOs

M
ER

CA
DO

Estímulo à inovação para mi-
neração sustentável

Estimular o comprometimento ao uso de tecnologias que pri-
mem pela otimização dos recursos naturais, minimização dos 
impactos ambientais e promoção do desenvolvimento social. 

Formalização da pequena 
mineração 

Retirar da informalidade e elevar o grau de formalização da pe-
quena mineração;

Certificação de origem de 
produto e melhores práticas 
de gestão mineral

Criar selo que garanta e certifique que um determinado bem mi-
neral tem procedência, bem como está legalizado e licenciado.

Adensamento das atividades 
econômicas do entorno da 
mineração 

Induzir o adensamento, a diversificação e o fortalecimento das 
atividades econômicas do entorno da mineração.

Fortalecimento de fornece-
dores

Atrair e fortalecer fornecedores condizentes com a demanda das 
atividades de mineração e atividades periféricas.

Parcerias público-privada 
para a expansão da infraes-
trutura logística mineral e de 
comunicação

Utilizar a mineração como plataforma de desenvolvimento re-
gional a partir da integração logística das regiões mineradoras. 
Expandir redes de fibra ótica em todas as regiões mineradoras e 
adjascentes.

M
EI

O 
AM

BI
En

TE

Desenvolvimento de territó-
rios com mineração

Instituir plano de metas para desenvolvimento dos municípios 
afetados pelas atividades de mineração, com vistas à elevação 
da qualidade de vida da população e minimização de impactos 
ao meio ambiente.

Interação entre os órgãos 
competentes para o aper-
feiçoamento processo de Li-
cenciamento Ambiental de 
atividades minerais

Estabelecer sincronia, clareza e simplificação de procedimentos 
para realização eficiente e eficaz de licenciamento ambiental das 
atividades de mineração.

Mineração em Unidades de 
Conservação protegidas es-
pecialmente

Instituir normatização para a convivência de atividades minera-
rias em áreas especialmente protegidas, a partir do zoneamento 
econômico-ecológico e do compromisso do empreendedor mi-
neral com a sustentabilidade.

Sustentabilidade de gestão e 
de processos minerários 

Estabelecer medidas compensatórias pela exploração de miné-
rios no processo de aproveitamento dos resíduos, na definição 
de procedimentos e em padrões de menor agressão possível ao 
meio ambiente.

Garantias financeiras para o 
fechamento de mina

Estabelecer critérios para definição dos valores referentes à re-
composição de áreas degradadas no processo de fechamento 
de mina, enquanto garantias financeiras para atender a essas 
demandas.

Elaboração:	SEICOM,	2013.
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6.	 MECANISMOS	E	INSTRUMENTOS	DAS	POLÍTICAS	MINERAIS	–	SISTEMA	DE	GESTÃO	
DE	POLÍTICA	ESTADUAL	MINERÁRIA	(SGPEM)
Um dos grandes desafios para qualquer Plano é sua implantação e monitoramento ao longo do tempo. 

Nesse sentido, para que o PEM-2030 possa ser de fato, um instrumento de desenvolvimento e gestão de políti-
cas pública do setor mineral do Pará é imprescindível uma governança pública eficaz, o que deverá ser feito por 
meio de um Sistema Estadual de Gestão de Política Minerária (SEGPEM).

O SEGPEM deverá funcionar no âmbito da SEICOM e terá por finalidade estabelecer e coordenar um ar-
ranjo institucional que abarque os diversos agentes setoriais federais, estaduais e municipais envolvidos com 
a operacionalização do PEM.

O SEGPEM não deixa de representar um grande desafio a ser enfrentado pelo governo do Pará, devido à 
complexidade e notória desigualdade entre as estruturas administrativas dos municípios de base mineral. No 
entanto, ele favorece o gerenciamento das políticas gestadas durante o processo de construção democrática 
do PEM-2030, bem como facilita a integração com os diferentes agentes setoriais envolvidos na cadeia de pro-
dução e comercialização de bens minerais. Além disso, o Sistema permite a montagem de estruturas ajustadas 
e integradas com os demais órgãos das administrações direta e indireta dos governos Estadual, Federal e Mu-
nicipal com representação e/ou atuação no Estado e entidades da sociedade civil envolvidas na problemática 
dos recursos minerais do Pará. 

O SGPEM visa propiciar sustentabilidade socioprodutiva, descentralização política e administrativa, por 
meio da implantação dos escritórios regionais da SEICOM, planejamento articulado de ações e programas de 
parcerias.

Para isso o SEGPEM contará com as seguintes ferramentas de gestão: Secretaria Operacional, Conselho 
Estadual Consultivo de Política Minerária, Unidades Descentralizadas de Cadastro, Acompanhamento e Fisca-
lização das atividades Minerárias, e as garantias Financeiras para execução das ações.

Secretaria Operacional do Plano de Mineração (SEOPEM)

As experiências exitosas revelam que quanto mais bem acompanhado, bem monitorado e bem avaliado 
for um Plano, maior a sua chance de sucesso. Mas, para isso, é necessário eficiente gerenciamento e pessoas 
capacitadas, com o suficiente poder decisório para que possam executar as iniciativas e ações propostas. 

Nesse sentido, propõe-se que seja criada uma Secretaria Operacional do PEM-2030 (SEOPEM), com 
a função de elaborar, executar e monitorar o leque de projetos, ações e programas sugeridos neste Plano, bem 
como articular com outros níveis de governo e demais parceiros da sociedade civil e das empresas, as inicia-
tivas que se fizerem necessárias para transformar e concretizar as ações em efetivos programas e projetos 
estruturantes, em prol da sustentabilidade do Estado, a partir de sua plataforma mineral.

A SEOPEM está prevista para funcionar na estrutura organizacional da SEICOM, e terá a missão de reali-
zar o planejamento tático e operacional das propostas, bem como executar as ações relativas à política de uso 
de recursos minerais, desde a pesquisa, o desenvolvimento das minas, até a produção, transformação, distri-
buição e comércio de bens minerais. 

A SEOPEM acompanhará a implantação e apoio ao funcionamento das atividades do Conselho Estadual 
Consultivo de Política Mineraria do Pará (CEPM/PA) que será um órgão colegiado consultivo do governo do 
Estado nos temas relacionados ao PEM-2030 e do desenvolvimento mineral global e integrado e gozará de au-
tonomia administrativa e programática.

Conselho Consultivo Estadual de Política Mineral

Por intermédio da Lei nº 5.422, de 29 de dezembro de 1987, o Pará criou a Comissão Estadual de Geologia 
e Mineração do Pará. No entanto, com a extinção da SEICOM em 2007, a Comissão também deixou de reunir. 
Considerando-se as novas demandas que foram criadas a partir da recriação da SEICOM, desde Novembro de 
2011, o Programa de acompanhamento, planejamento, controle e fiscalização da atividade mineral, bem como 
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as novas atribuições que este PEM apresenta para a política mineral do Estado, é de fundamental importância 
que se instituía instrumento para garantir a participação dos agentes setoriais na execução destas políticas.

A criação de um Conselho Estadual Consultivo de Política Mineraria do Pará (CEPM), será instituído por 
intermédio do SEGPEM com competência consultiva e de nível estratégico, com vistas de consolidar o plane-
jamento e o desenvolvimento das políticas pública mineraria. Contará com a participação de representantes 
do poder público Estadual e de municípios mineradores, da sociedade civil organizada e do setor produtivo, 
conforme proposta no Anexo III. O CEPM terá o objetivo de determinar as ações prioritárias para o setor mineral, 
em consonância com as diretrizes de governo de criar mecanismos capazes de incentivar o setor produtivo a al-
cançar patamares mais avançados de suas cadeias produtivas de bens minerais, tanto para atender o mercado 
interno como para ampliar as exportações de produtos transformados. 

A Coordenação executiva do CEPM ficará sob a responsabilidade da SEOPEM vinculada a Secretaria de 
Estado de Indústria, Comércio (SEICOM), a quem competirá garantir o apoio administrativo e os meios neces-
sários ao pleno funcionamento das ações e atividades do conselho.

Unidades Descentralizadas para Cadastrar, Acompanhar e Fiscalizar as Atividades Minerais

O PEM-2030 pressupõe um arcabouço institucional que compreende um conjunto de normas e leis esta-
duais e uma estrutura administrativa compatível com a tarefa constitucionalmente atribuída ao poder público 
estadual (Art. 17, inciso XI, Arts. 246, 247 e 248 da Constituição do Estado do Pará). Além de que, essa estrutura 
legal e administrativa deve estar direcionada para a ação de fiscalização, registro e acompanhamento das ati-
vidades minerárias. 

Especificamente no que se refere aos processos de fiscalização, controle e monitoramento da atividade 
minerária o SGPEM proporciona ao público em geral visibilidade e eficiência do Estado na Política Mineral.

BOX X - A POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE MINERAL NO PARA

TAXA DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO DE RECuRSOS MINERAIS
 – TFRM E CADASTRO ESTADuAL DE RECuRSOS MINERáRIOS – CERM

Em 28 de dezembro de 2011 foi aprovada a Lei Nº 7.591 que Institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e 
Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) e o 
Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração 
e Aproveitamento de Recursos Minerários (CERM), regulamentada pelo Decreto nº 386, de 23 de março de 2012 
que estabelece normas e procedimentos para a apresentação da Declaração de Minérios Extraídos (DME), da 
seguinte forma:

Art. 1º A Declaração de Minérios Extraídos – DME deve ser apresentada tanto pelos 
contribuintes da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades 
de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM 
como pelos que estão isentos e inscritos no Cadastro Estadual de Controle, Acompa-
nhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveita-
mento de Recursos Minerários - CERM.

O universo do controle, acompanhamento e fiscalização dos recursos minerais no Estado do Pará abrange mais 
de 100 municípios, tanto os que estão com frente de lavra, quanto com atividade avançada da pesquisa, além 
dos municípios limítrofes que sofrem os impactos. 
O CERM é um cadastro estadual obrigatório para as pessoas, físicas ou jurídicas, que estejam, a qualquer título, 
autorizadas a realizar pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerários no Estado do Pará e 
possui os seguintes objetivos específicos:

•  Contribuir com o Estado para o conhecimento da realidade de cada segmento da cadeia produtiva - desde a 
geologia até a transformação mineral;

• Proporcionar informações primárias do setor mineral com vistas a dimensionar sua contribuição 
socioeconômica na região;
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•  Possibilitar a elaboração de políticas públicas para o fortalecimento do setor mineral, tais como: atração de 
investimentos para oportunidades identificadas a partir do cadastro; qualificação e capacitação de mão-de-
obra regional, possibilitando a geração de emprego e renda, entre outros;

•   Estimular parceria público/privada do setor mineral a fim de potencializar as oportunidades e buscar soluções 
para os principais problemas do setor.

O pagamento da TFRM é mensal de acordo com o fato gerador tonelada extraída no valor de uma Unidade Padrão 
Fiscal (UPF), no máximo, pois há variações. São passíveis de pagamento da TFRM todos os minerais metálicos e 
não metálicos, exceto minerais de uso direto na construção civil, minerais para corretivo de solo, fertilizante, sob 
Regime de PLG, sob Registro de Extração e micro e pequenas empresas mineradoras, conforme disposto em Lei.

Garantias Financeiras para Execução das Ações 

A fim de assegurar recursos mínimos necessários para alavancar os principais projetos e garantir a efetivi-
dade das iniciativas de promoção do desenvolvimento regional, por meio da atividade de mineração, conforme 
constam no PEM-2030, propõe-se a vinculação de um percentual mínimo dos recursos, o que pode ser feito por 
meio de dotação orçamentária ao órgão responsável pela mineração no Estado.

Sugere-se, portanto, que os recursos financeiros necessários à efetivação das ações do PEM-2030 sejam 
oriundos de parcela das rendas minerais obtidas via CFEM. Uma parte destes recursos será voltada para pro-
mover os projetos que serão desdobrados a partir deste Plano e, outra, para impulsionar ações estruturantes 
nas regiões do entorno aos municípios mineradores, na tentativa de agregar um conjunto de projetos que pos-
sam limitar a tendência de que estas regiões se reduzam a meros receptáculos das externalidades negativas 
provenientes dos municípios mineradores e, dessa forma, poder melhor equacionar benefícios gerados pela 
mineração.
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ANEXO I

TABELA: CFEM E PRINCIPAIS TRIBuTOS RECOLHIDO PELA MINERAÇÃO AO PARá (1980/2012) (uS$ MIL)

ANO IuM ICMS CFEM IOF TOTAL (A) EXPORTAÇÃO (B) (A)/(B) % MÉDIA

1980 6.800 6.800 75.570 9,00%

8,2%

1981 8.500 8.500 125.111 6,79%

1982 8.500 8.500 100.081 8,49%

1983 13.200 13.200 129.021 10,23%

1984 10.600 10.600 141.471 7,49%

1985 14.800 14.800 119.510 12,38%

1986 28.600 28.600 291.403 9,81%

1987 27.600 27.600 428.324 6,44%

1988 27.900 27.900 598.475 4,66%

1989 45.000 45.000 668.460 6,73%

1990 56.000 56.000 813.796 6,88%

7,2%

1991 57.976 13.881 1.633 71.857 631.823 11,37%

1992 43.333 9.514 2.312 52.847 866.035 6,10%

1993 38.105 8.554 2538 46.659 824.655 5,66%

1994 44.218 10.935 3327 55.153 765.963 7,20%

1995 56.464 12.709 2452 69.173 912.401 7,58%

1996 40.503 14.714 405 55.217 1.009.779 5,47%

1997 10.628 15.987 465 26.615 1.075.584 2,47%

3,7%

1998 10.690 21.199 318 31.889 1.083.754 2,94%

1999 3.155 18.447 155 21.602 985.293 2,19%

2000 6.119 23.612 295 29.731 1.045.147 2,84%

2001 10.713 18.371 218 29.084 1.101.567 2,64%

2002 15.682 14.530 199 30.212 1.036.832 2,91%

2003 32.462 26.051 477 58.513 1.092.277 5,36%

2004 31.179 34.056 445 65.235 1.665.252 3,92%

2005 79.281 51.292 485 130.573 2.289.735 5,70%

2006 82.571 61.732 485 144.303 2.969.334 4,86%

2007 81.030 83.429 485 164.944 3.493.182 4,72%

2008 90.435 98.312 485 189.233 5.673.211 3,34%

2009 163.720 137.895 485 302.101 4.781.907 6,32%

2010 115.102 184.940 485 300.527 8.378.924 3,59%

2011 94.639 251.504 485 346.143 13.374.774 2,59%

2012 89.131 250.881 485 340.013 10.330.474 3,29%

TOTAL 191.500 1.392.997 1.362.546 19.119 2.947.043 68.879.124 4,28%

Fonte: IDESP.
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ANEXO II 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Desde fevereiro de 2012, a SEICOM iniciou um conjunto de atividades envolvendo estudos, relatórios téc-
nicos, oficinas temáticas e reuniões de trabalho, entre outros, que culminaram com a elaboração do primeiro 
Plano de Mineração do Estado do Pará (PEM-2030).

O principal objetivo do PEM-2030 é servir como instrumento de planejamento para a boa gestão dos re-
cursos minerais, com base no uso sustentável e na agregação de valor aos minérios e ao território, a fim de 
promover a competitividade e combater a pobreza e a desigualdade no Pará, por intermédio da geração de 
emprego, renda e multiplicação de oportunidades. Além do diagnóstico do setor mineral no Estado, o PEM 
indica diretrizes, estratégias e ações definidas pelo Governo do Pará para nortear os programas necessários ao 
desenvolvimento do Estado a partir de sua plataforma mineral.

O PEM-2030 foi elaborado por um amplo e diversificado conjunto de profissionais e de representantes 
da sociedade. É, portanto, resultante de um processo participativo envolvendo representantes do Estado (ór-
gãos públicos municipais e estaduais), do setor empresarial,de organizações federais e estaduais de ensino, 
pesquisa e ciência e tecnologia, além de organizações da sociedade civil em geral. A participação social foi 
viabilizada mediante uso de metodologias específicas como a realização de oficinas temáticas e seminários de 
consolidação.

Foram realizadas treze Oficinas Temáticas, de acordo com a metodologia do Plano Nacional de Minera-
ção1, além de três Seminários de Consolidação, para integração das ações propostas. Esses eventos contaram 
com a participação de representantes de entidades públicas, privadas, universidades, institutos de pesquisa e 
demais organizações da sociedade civil. Importante destacar que se tratou de um amplo processo participativo 
que contou com 1.300 presenças de 244 entidades, entre órgãos públicos (101), entidades privadas (70), entida-
des de ensino pesquisa e Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) (20) e entidades da sociedade civil (53).

Cada Oficina Temática aconteceu em um dia inteiro, em diferentes municípios do Estado, todos com a 
presença representantes de setores relacionados às indústrias de extração e transformação mineral. Os even-
tos foram realizados nas cidades de Belém, Barcarena, Itaituba, Parauapebas, Paragominas e Santarém. De 
forma geral, pela parte da manhã, era feito o nivelamento de informações, com a participação de palestrantes 
credenciados e, pela parte da tarde, a construção coletiva das propostas, conforme Quadro 1, com público 
especializado que contribuiu com suas experiências para debater as ações a serem agregadas ao documento, 
com o auxílio de mediação. Toda a organização e execução dos trabalhos das oficinas foi de responsabilidade 
da Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia (FIDESA), juntamente com os técnicos da Seicom.

TEMA DA OFICINA E PALESTRA

08h30 Abertura Oficial 14h00 Espaço para troca de Experiências e criar estratégias

09h00 Apresentação do Palestrante 
(quando houver)

14h30 Debates

10h00 Abertura para perguntas ao 
palestrante

16h00 Espaço para mapeamento de possíveis parceiros na 
condução de outras oficinas (quando couber)/ definir 
responsabilidades e estratégias de continuidade do 
trabalho/encaminhamentos finais

11h00 Apresentação da metodologia 
dos trabalhos

17h30 Finalização e sistematização dos trabalhos
Avaliação da Oficina

12h00 Almoço 18h00 Encerramento

1 Plano Nacional de Mineração 2030 http://www.mme.gov.br/mme/menu/plano_de_mineracao_2030/plano_nacional_2030.html
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O tema apresentando em cada oficina era dividido em tópicos; para cada tópico, os presentes apresenta-
vam os problemas comuns e as possíveis soluções, considerando sua expertise no assunto. Sugeriam também 
as instituições parceiras responsáveis pela resolução dos problemas apontados, bem como o prazo previsto pra 
a solução. 

Esse conjunto de propostas aprovadas nas oficinas foi subdividido entre as dimensões consideradas estru-
turantes no PEM 2030, quais sejam: Governança, Mercado, Meio Ambiente ou Sociedade. As grandes diretrizes 
pactuadas foram Consenso, Cooperação e Compromisso e, para a implementação as propostas foram agrupa-
das em torno de quatro estratégicas: 1) Estímulo à Produção, 2) Persuasão, 3) Indução e 4) Regulação. 

Além da equipe fixa da Seicom e de pesquisadores convidados, os demais participantes foram escolhidos 
a partir do perfil da Oficina em questão. Ressalte-se que foram convidados apenas entidades e não pessoas in-
dividualmente. No entanto, como os temas das palestras das oficinas eram de interesse público, principalmente 
aquelas realizadas no interior do Estado, foram abertas ao público interessado, desde que confirmasse previa-
mente sua presença, a qual era confirmada através de listas de assinaturas, as quais constam no apêndice do 
plano.

Como os temas das oficinas eram divididos em tópicos, que eram discutidos pelos presentes, com aborda-
gem de seus problemas e possíveis soluções, o consenso no final da oficina dava origem a um texto que seria 
adequado ao plano.

A contextualização e a caracterização da mineração no Pará, apresentadas nos Capítulos I e II do PEM, 
foram feitas com base em dados secundários disponibilizados nos Bancos de Dados, Relatórios e Publicações 
Especiais de um conjunto de organizações públicas, privadas e representativas dos interesses dos atores polí-
ticos envolvidos nas ações do setor mineral: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); Ministério 
de Minas e Energias (MME); Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Ministério do 
Trabalho Emprego e Renda (MTE); Receita Federal; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Centro 
de Tecnologia Mineral (CETEM); Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará (IDESP); 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA); National Geographic; Sindicato Nacional da Indústria da Extra-
ção de Ferro e Metais Básicos (SINFERBASE); Serviço Geológico do Brasil (CPRM); Federação das Indústrias do 
Pará (FIEPA); Organizações de Cooperativas Brasileiras (OCB-PA); Associação Brasileira de Alumínio (ABAL); 
Instituto Aço Brasil; Organizações Empresariais (Vale, Albras, Grupo Votorantim Cimentos e Votorantim Metais). 
Além disso, foram usados os indicadores do Índice Firjan de Desenvolvimento (IFDM/FIRJAN), bem como dados 
primários disponíveis nas Diretorias de Desenvolvimento de Indústria (DDI) e de Geologia, Mineração e Transfor-
mação Mineral (DIGEM) da SEICOM.

A Análise de Tendências de crescimento da mineração e da transformação mineral, apresentada no Ca-
pítulo III do PEM, foi feita com base em dados secundários disponíveis. A estimativa dos investimentos na 
mineração e da correspondente mão de obra necessária para os próximos anos foi feita com base nas informa-
ções fornecidas pela FIEPA/REDES e em análise de tendência, a partir do apoio técnico do IDESP. A estimativa 
de produção de minerais metálicos, até 2030, baseou-se em duas metodologias: 1) até o ano de 2017, foram 
consideradas as informações sobre os novos investimentos e o respectivo incremento na produção regional, 
fornecidas pela FIEPA/REDES, pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (SIMINERAL) e por outras repre-
sentativas do setor; 2) a partir de 2017 baseou-se em modelo elaborado pelo IDESP.

Com base no diagnóstico e nas análises de tendência, no Capítulo IV foram apresentados os condicio-
nantes do futuro para o setor mineral no Pará. A partir das oficinas realizadas pela SEICOM, com entidades 
parceiras, e de entrevistas com agentes governamentais, acadêmicos, empresários e especialistas na área da 
mineração, foram selecionadas 13 principais variáveis que condicionam o futuro no contexto do Pará. As variá-
veis foram dispostas na Matriz de Análise Estrutural – variável/variável, que identifica aquelas com maior poder 
de influência (somatório da última coluna) e as que têm maior grau de dependência (somatório da última linha). 
Foram atribuídos pesos de 0 a 3 para as variáveis, de acordo com a expertise de todos os envolvidos no processo.

 A elaboração das propostas de estratégias e de ações do primeiro PEM – 2030, apresentadas no Capí-
tulo V, foi feita de forma colaborativa e a muitas mãos. Para isso, além de várias reuniões técnicas, a SEICOM 
organizou 16 encontros, sendo13 oficinas temáticas e três seminários de consolidação das propostas, para 
tratar de temas críticos da mineração com forte impacto no Estado.
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DESDOBRAMENTOS DAS OFICINAS TEMáTICAS E SEMINáRIOS DE MINERAÇÃO

TEMA DA OFICINA LOCAL/DATA DESDOBRAMENTOS

Dinamização do segmento do polo de gemas e 
joias do estado do Pará

Belém 
09/02/12

Contrato de Gestão do ESJL

APL de base mineral: Oleiro cerâmico e 
artesanato mineral

Belém 
03/04/12

Idem, Polo de São Miguel do Guamá

Atividade garimpeira: Regularização e 
formalização

Itaituba 
26/06/12

GT-Tapajós

Insumos minerais para agricultura
Belém 
14/08/12

GT- Insumo Agrícola

Pesquisa e Inovação tecnológica para 
desenvolvimento da indústria mineral

Belém 
27/0912

Contribuição ao Plano de CTI para Amazônia

Mineração em unidades de conservação no Pará
Belém 
11/12/12

Elementos para discussão da política 
mineraria ambiental junto ao COEMA

Agregação de valor na indústria mineral
Belém 
21/02/13

Contribuição ao Plano de CTI para Amazônia

Royalties minerais e o desenvolvimento 
regional

Parauapebas 
20/03/13

Contribuição ao Novo Marco Regulatório da 
Mineração

Responsabilidade social corporativa e o 
desenvolvimento regional

Paragominas 
07/05/13

Elementos para discussão da política de 
responsabilidade social junto ao COEMA

Pesquisa mineral e o desenvolvimento 
geológico

Santarém 
28/05/13

Convênio de cooperação com a CPRM 

Minerais sociais e agregados para construção 
civil

Santarém 
29/05/13

Projeto minerais sociais

Minerais estratégicos, terras raras e as 
oportunidades para o Pará

Belém 
02/08/13

Participação nas discussões para criação do 
Instituto SENAI de Inovação - ISI

Política Estadual e Modelo de Governança para 
Mineração no Pará

Belém 
05/09/13

Participação nas discussões do Marco 
Regulatório da Mineração

I Seminário de Consolidação do Plano de 
Mineração

Belém
21/11/2013

Absorção de contribuições da sociedade 
para as estratégias e ações do Plano de 
Mineração

II Seminário de Consolidação do Plano de 
Mineração

Parauapebas
26/11/2013

Absorção de contribuições da sociedade 
para as estratégias e ações do Plano de 
Mineração

III Seminário de Consolidação do Plano de 
Mineração

Barcarena
06/12/2013

Absorção de contribuições da sociedade 
para as estratégias e ações do Plano de 
Mineração

Elaboração: SEICOM, 2013.
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Os resultados das oficinas temáticas, quer total ou parcialmente, já estão sendo utilizados nas políticas e 
programas da SEICOM e parceiros, cujos projetos podem ser acessados na página da SEICOM (http://seicom.
pa.gov.br/plano-mineracao-2030/).

Nas oficinas foram apresentadas 57 palestras temáticas (disponíveis para download na página da SEI-
COM), e juntamente com os seminários de consolidação somaram a participação de 244 instituições entre 
públicas, privadas, sociedade civil, instituições de ensino e pesquisa (ver listagem em anexo), apontando pro-
blemas e soluções, totalizando 1.300 participantes, com 169 ações propostas. Muitas dessas ações se repetem 
ou se assemelham; assim, visando otimizar os esforços de implementação, as ações foram condensadas por 
tema em quatro grandes áreas: meio ambiente, sociedade, mercado e governança.

Estas quatro áreas temáticas foram definidas a partir de um modelo de gestão integrada e participativa, 
que procura combinar os princípios da sustentabilidade (o “triple bottomline”: ambiente, empresas e sociedade) 
com os da moderna gestão social (modelo trissetorial: governo, sociedade e mercado).

O Eixo Meio Ambiente elenca estratégias, projetos e planos de ação referentes aos objetivos de conser-
vação dos recursos naturais e minimização dos impactos ambientais, com a finalidade de promover o cresci-
mento econômico com a elevação da qualidade de vida da população e garantia de disponibilidade de recursos 
naturais e de serviços ecossistêmicos associados para o desenvolvimento de atividades produtivas mesmo após 
a exaustão dos recursos minerais.

O Eixo Sociedade apresenta estratégias, projetos e planos de ação destinados à formulação e implemen-
tação de políticas para a melhoria da distribuição da renda e geração de empregos. Desta maneira, o PEM-2030 
pretende promover a redução da desigualdade e da pobreza por meio de iniciativas que permitam a inclusão 
socioprodutiva como resultado do incremento de atividades econômicas ligadas direta ou indiretamente à mi-
neração.

O Eixo Mercado apresenta estratégias, projetos e planos de ação que objetivam a elevação da competitivi-
dade empresarial e a agregação de valor à produção mineral. Com esta finalidade, são apresentadas propostas 
para o desenvolvimento de inovações tecnológicas capazes de promover o aumento da competitividade dos 
setores empresariais envolvidos nas indústrias de  extração e transformação mineral.

O Eixo Governança define estratégias, projetos e planos de ação que têm como finalidade a melhoria da 
qualidade da gestão pública, em suas diferentes esferas (Federal, Estadual e Municipal). Com este objetivo, o 
Plano apresenta propostas para a modernização da gestão governamental, procurando elevar a efetividade das 
políticas públicas e a promoção do desenvolvimento socioeconômico nas áreas sob a influência da atividade 
mineral no território paraense.
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ANEXO III

CARTA DE CRIAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA POLÍTICA MINERÁRIA                             

DO ESTADO DO PARÁ

MENSAGEM Nº___ /2012-GG                                         Belém ___ de agosto de 2012.

Senhor Presidente,

Senhoras e Senhores Deputados,

Tenho a honra de submeter à estimada consideração de Vossas Excelências, nos termos do artigo 104 da 
Constituição do Estado, o Projeto de Lei que altera a Lei 6.376, de 12 de julho de 2001, que instituiu a Política 
Minerária do Estado do Pará e criou o Conselho Consultivo da Política Minerária do Estado do Pará.

A Lei n° 6.376/01, feita há mais de dez anos tem ainda hoje grande importância no contexto paraense, uma 
vez que trata de matéria de extrema relevância para o desenvolvimento econômico e social da região, entre-
tanto, o Conselho Consultivo da Política Minerária do Estado do Pará, criado por essa Lei, há muito tempo se 
encontra inativo, em que pese o fato da referida Lei estar em vigor.

Alguns membros daquele Conselho foram extintos ou simplesmente mantiveram-se inertes ante a efetiva 
participação no Conselho que, por sua vez, deixou de se reunir após a extinção da Secretaria de Estado de In-
dústria e Comércio e Mineração, SEICOM, em 2007.

Ocorre que em dezembro de 2011, por meio da Lei nº 7.570, a SEICOM foi recriada e passou a ter forte 
atuação no cenário econômico-mineral do Estado. Assim, faz-se necessária a imediata reativação do Conselho 
Consultivo da Política Minerária do Estado do Pará que deve ser reformulado, em conformidade com as normas 
e entidades de praxe.

Diante disso, tomo a iniciativa de encaminhar a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei em comento, tendo 
em vista o imperativo de alterar a Lei n° 6.376/01, em regime de urgência, nos termos preceituados pelo artigo 
107 da Constituição Estadual.

Palácio do Governo, ____ de agosto de 2012.

Simão Jatene

Governador do Estado do Pará
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ANEXO IV

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Manoel Carlos Antunes

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

NESTA

Projeto de LEI Nº_______, de ____ de março de 2012.

Criar o Conselho Consultivo da Política Minerária do Estado do Pará.

A Assembléia Legislativa Do Estado Do Pará estatui e eu sanciono a seguinte Lei

TÍTULO I

Do Conselho Consultivo da Política Minerária

CAPITULO I

Da Constituição do Conselho Estadual de Política Minerária

Art.1º. Fica criado o Conselho Estadual de Política Minerária do Estado do Pará, de caráter consultivo, inde-
pendente e harmônico em relação aos demais entes estaduais e vinculado à Secretaria de Estado de Indústria, 
Comércio e Mineração - SEICOM.

Art. 2º. O Conselho Estadual de Política Mineraria é composto por:

Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração - SEICOM;

Um (1) representante da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda - SETER;

Um (1) representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA;

Um (1) representante da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA;

Um (1) representante da Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI;

Um (1) representante da Assembléia Legislativa;

Um (1) representante da Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo-Norte – SBG-NO ou da Associação dos 
Profissionais Geólogos da Amazônia – APGAM;

Um (1) representante do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará – SIMINERAL;

Um (1) representante de instituição de ensino superior e pesquisa com vinculação ao Setor Mineral;

Um (1) representante da sociedade civil organizada, escolhido entre as entidades legalmente constituídas 
e que tenham em seu estatuto a defesa do meio ambiente;
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Um (1) representante da Associação dos Municípios Mineradores do Estado do Pará - AMEPA;

Um (1) representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Minerais do Estado do 
Pará;

Um (1) representante do Sindicato dos Trabalhadores da Transformação Mineral.

§1º. O número de representantes dos Poderes Públicos não poderá exceder à metade mais um do total de 
membros.

§2º.  A nomeação dos membros do Conselho Estadual da Política Minerária ocorrerá por ato do Chefe do 
Poder Executivo, para um mandato de dois (2) anos e sua renovação se dará nos termos do artigo 321, inc. II da 
Constituição do Estado do Pará;

§3º. Os membros do Conselho Estadual, representantes de entidades profissionais classistas, serão indi-
cados ao Poder Executivo pelos respectivos órgãos de representação juntamente com um suplente.

§4º. Deverá ainda ser assegurada a participação de um (1) representante do Ministério Público do Estado 
do Pará, um (1) representante do Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM, um (1) representante 
do Ministério Público Federal e um (1) representante da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, 
na condição de convidados, em todas as reuniões do Conselho.

Art. 3º. Compete ao Conselho Estadual de Política Mineraria:

Opinar obrigatoriamente sobre a Política Minerária do Estado, visando maximizar os benefícios do setor 
mineral para o desenvolvimento do Pará em bases sustentáveis; 

Orientar o Poder Público em matéria de mineração em todas as suas etapas (geologia, mineração e trans-
formação mineral), especialmente na formulação de política destinada ao desenvolvimento e ao aprimoramen-
to do setor mineral;

Propor ações que favoreçam a execução da política, considerados os programas nacionais e os interesses 
do Estado do Pará;

Analisar e avaliar propostas de implantação de empreendimentos do setor no Estado;

Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento das relações e da integração de esforços entre o setor 
público com a iniciativa privada, para o fortalecimento dos setores e melhor aproveitamento dos recursos mi-
nerais; 

Orientar o desenvolvimento de programas que visem ao aperfeiçoamento dos setores minerários e a con-
jugação dos esforços dos diferentes órgãos que atuam nos referidos setores;

Propor ações direcionadas ao fortalecimento do desempenho do Poder Público, no que se refere às ativi-
dades de aproveitamento e transformação dos recursos minerais.

Art. 4º. O Conselho Estadual de Política Minerária compõe-se de:

Presidência

Plenário

Comissões Técnicas

Grupos de Trabalho

Grupo de Assessores

Secretaria Executiva
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§1º. A Presidência do Conselho Estadual de Política Mineraria será exercida pelo Secretário Estadual de 
Indústria, Comércio e Mineração - SEICOM.

§2º. Além das Comissões definidas no parágrafo primeiro, outras poderão ser criadas em caráter perma-
nente ou temporário, conforme a natureza do assunto e por decisão do Conselho.

§3º. A designação dos integrantes das Comissões competirá ao Presidente do Conselho, podendo par-
ticipar das mesmas, como convidados, representantes do poder público, não mencionados nesta Lei, ou da 
iniciativa privada, ou pessoas de notório saber nas respectivas áreas de suas atuações.

§ 4º. A direção da Secretaria Executiva será presidida pelo diretor de mineração da SEICOM.

Art. 5º. O exercício da função de conselheiro é considerada de relevante interesse público, não cabendo 
qualquer tipo de remuneração.

Art. 6º. As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho correrão à conta das dotações orçamen-
tárias da SEICOM.

CAPÍTULO II

Das Disposições Gerais

Art.7º. Ficam revogados os artigos sexto ao décimo da Lei n.º 6.376, de 12 de julho de 2001.

Art.8º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de cento e oitenta dias;

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10.  Ficam revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo, ___ de agosto de 2012.

Simão Jatene

Governador do Estado
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ANEXO V

Lista de Participantes das oficinas temáticas

NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO
FEDERAL

NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO
FEDERAL

Adelson da Silva Carvalho Banco da Amazônia José Paulo Costa Banco da Amazônia

Alex Rodrigues de Freitas DNPM José Raimundo Abreu de Souza INMET

André Luiz Santana DNPM Jucelino da Silva SUS

Antônio Maria Zacarias Marques SUDAM Lúcia Travassos Costa CPRM

Bruno Alves de Jesus MME Luís Oliveira da Silva DNPM

Carmem Silva Coelho Banco da Amazônia Luiz Fernando (Mineiro) MME/SGM

Carlos Augusto Pinheiro ICMBio Maitê Guedes ICMBio

Cesar Augusto Dumont Labuto MP Manfredo Ximenes CPRM

César Lisboa Chaves CPRM Manoel Imbiriba Junior CPRM

Cristiane Sousa CPRM Marcelo Lacerda Vasquez CPRM

Daniel Luiz Leal Mangas EMBRAPA Marcos Antônio Cordeiro DNPM

Edésio Macambira CPRM Maxiely Searam Ussa Dergamm OAB

Edgar Pinheiro Banco da Amazônia Murilo Resende Machado ICMBio

Ediléia Soares Pires DNPM Nilton Júnior Lopes Rascon ICMBio

Edson Farias Mello MME Oldair Lamarque DNPM

Elizete Gaspar SUDAM Pedro Bruzzi MMA

Enir Sebastião Mendes MME Ricardo Alexandre Fialho de Oliveira SIPAM

Fabiany Maria Made e Vellasco MDIC Roberto Vilas Bôas CETEM

Francisco Alfaia Banco da Amazônia Rosária Sena Cardoso Farias ICMBio

Firmino Corrêa Júnior CPRM Samir Nahass MME

Firmino Coutinho Junior CPRM Sávio de Jesus Tourinho da Cunha Banco da Amazônia

Francisco Waldir Silveira CPRM Tânia Keiler Argolo CPRM

Gerson Buss ICMBio Telma Rodrigues Caixa Econômica Federal

Helder Nonato Araújo Batista ICMBio Thiago Marques de Almeida DNPM

Hugo Américo Rubert Schaedler IBAMA Valter José Marques CPRM

Jackson de Figueiredo Neto CETEM Xafi da Silva Jorge João CPRM

João Bosco Braga DNPM

NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO
ESTADuAL

NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO
ESTADuAL

Adeilton Ferraz Ribeiro IASEP José Dias de Carvalho Zurutuza IDESP

Adriana Mendonça de Araújo Bellesi SETER José Jaco Barroso SAGRI

Ágata Alves Alves SEICOM José Maria do Nascimento Pastana SEICOM

Alberto Arruda SECTI José Pereira dos Santos BANPARÁ

Alessandra da Silva Souza SEMA José Ribamar Nogueira SAGRI

Alexandre de Melo Araújo SEICOM José Waterloo Leal CREA-PA

Alexandre Galvão SAGRI Júlio Cesar Júnior SEMA

Altevir Rezende SAGRI Junilce Carla da Silva Lobato SEICOM

Amanda Lima SEICOM Leidiane Pereira de Oliveira SEMA

Ambrózio Hajime Ichihara SEICOM Lilian Poliana Sousa Gualberto EMATER

Ana Cláudia Oliveira Andrade IDESP Liliane Pereira de Oliveira SEMA

Ana Claudia Silva SEICOM Lívia Maria Araújo Cavalcante SEICOM

Ana Lúcia Augusto MP/PA Lorena Passos Costa SEICOM

Ana Maria Moreira SEMA Lourival da Silva Ribeiro Júnior SEICOM

Anderson Pimentel Amaral SEICOM Lucas Felipe Fukushima SEICOM

Anderson Tavares do Carmo SEMA Lucélia Cândida Guedes Guester SEICOM

André C. Silva Melo SECTI Luciana Malcher SEAS

André Costa SEMA Luís Augusto M. Cesar SEMA

André Luiz Ferreira e Silva SEFA Luís Felipe Marques Cordeiro EMTAER

Andreia Dantas Costa SEMA Luís Otávio Maranhão Júnior SEICOM

Artur Fernandes Silva Mascarenhas SEICOM Marcélia da Silva Corrêa SEMA
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NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO 
ESTADuAL

NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO
ESTADuAL

Antônio Bentes Figueiredo Neto ARCON Marcelo Gadelha Machado SEMA

Arthur Boaventura de Azevedo Pereira SEMA Márcia Cristina Sarges de Oliveira SEMA

Benedita Araújo SETER Marcial Maciel de Oliveira SECTI

Benedito Evandro Barros da Silva SEMA Marco Antônio Silva Lima SEICOM

Bernardo de Oliveira Araújo SEICOM Marcus Vinícius Moraes BANPARÁ

Brenda Batista Cirilo SEMA Maria Amélia Rodrigues S. Enríquez SEICOM

Bruno de Souza Sodré SECTI Maria de Nazaré Barreto Dergan EMTAER

Bruno Yoheiji Kono Ramos ITERPA Maria do Socorro Souza Lola BANPARÁ

Carlos Alberto Cardoso SEFA Maria Glaucia Pacheco Moreira IDESP

Carlos de Jesus Cristino Filho SEICOM Maria Suely Margalho do Vale SEAD

Cassiano F. Ribeiro IDESP Marjorie Barros Neves SEICOM

Celso A. Trierweiler SEDIP Marta Helenise Maia Amorim IDESP

Charles Benedito Gemaque Souza SEMA Matheus Severo Lopes SEMA

Christiane Silva Negrão SECTI Mônica Ferreira dos Santos SEPAQ

Cláudia Medeiros Lobato BANPARÁ Mônica Marques Moura SEICOM

Daniel de Oliveira SEMA Murilo Augusto Carreteiro Chaves SEICOM

Daniel Rendeiro SETER Nanety Cristina Alves dos Santos IDESP

Daniela Mayumi Kiyatake SEMA Nelsivaldo de Jesus Bargas SECTI

David Oliveira Luz SEMA Niceia Mara Pereira dos Santos SEMA

Denivaldo Dias Pinheiro SECTI Nilson Chaves FCPTN

Deoclécio Neves Cordeiro Júnior PARATUR Nívia Gláucia Pereira SEMA

Domenico Faciola Branco SEMA Patrick Oliveira Avelar EGPA

Douglas Dinelly Ribeiro SEICOM Paulo Fabrício Maués da Silva SEMA

Ediberto Rosário Abreu SEJUH Pierre Sena SEDIP

Edson da Silva e Silva IDESP Raimundo de Sá EMATER

Edwin Júnior Araújo da Silva CDI Raimundo Jorge Raiol SEMA

Eduardo Rodrigues Costa Assessoria do Governador 
do Pará Raimundo Nonato Pimentel SEDIP

Eliana dos Santos Zacca SAGRI Raimundo Nonato Ribeiro EMATER

Elielton Alves Amador SEDIP Regiane do S. do Espírito Santo Rego MP/PA

Elineuza Faria da Silva Trindade SEMA Renata Melo dos Reis Dias SEMA

Ernildo César da Silva Serafim SEMA Renato Miranda Braga SEICOM

Etiane de Souza Silva IDEFLOR Roberta do Nascimento Cabá SEMA

Eugênio Nunes Tavares SETER Roberta Sertão Lira SEMA

Eva de Fátima da Silva SEMA Roberto Carlos de Pinho Furtado SEDIP

Evandra Priscilla Souza da S. Vilacoert SEMA Roberto Ianes da Rocha Vieira EMTAER

Fábio Ferreira Cardoso SEMA Rodrigo de Almeida Fernandes SEICOM

Fátima Cristina Marques Ferreira SEMA Rodrigo dos Santos Lima EMTAER

Fernanda Almeida Cunha SEMA Rodrigo Garcia SEICOM

Flávia Cardoso Farias SEMA Rodrigo Vieira Benaduce SEMA

Francisco Salutiano Silva EMATER Rosângela Andrade Pinheiro SEMA

George de Lima Valois IPHAN Rosinete das Graças F. N. Navegantes IDESP

Geraldo Narciso da Rocha Filho SECTI Samir Bestene SEMA

Gerson Medeiros da Silva SAGRI Sandra Maria Maia Sampaio SEICOM

Gisa Bassalo SECTI Sebastião dos Santos SEMA

Gilberto Felipe Gomes de Castro SEMA Sérgio Augusto SEICOM

Gleidison da Silva Souza SEMA Sérgio Campos SAGRI

Gozanlo Henrique Enríquez SEDIP Sérgio Castro Gomes IDESP

Hailton Cesar Pimentel Fialho SEMA Sérgio Menezes SAGRI

Helder Abdon Gaspar SEICOM Shirley Soares Prata SEMA

Hellen Martins SEICOM Sidney Rosa SEDIP

Heloisa Helena Veio Ramos MP/PA Sônia Mendes de Abreu SEICOM

Jamily Sampaio Ribeiro FCPTN Tanice da Silva Aguiar SEMA

Janete dos Santos Lima SEMA Tarcísio Feitosa da Silva MP/PA

Igor Charles Alves SEMA Telma Lúcia Araújo SEMA

Iolene Freitas de Azevedo SEMA Tereza Cristina de Souza Freitas SEMA
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Israel Nazareno Athayde SEICOM Terezinha Silva da Costa SEDIP

Isaias Barbosa Júnior SECTI Uzelinda Martins Moreira SEFA

Jean Carlos Almeida SEMA Verônica Rodrigues SEICOM

João Lima SEMA Victor Antônio Falcão SEICOM

João Paulo Costa Lima SECTI Wellington Cezar de Andrade Souza SEMA

Jocilete de Almeida Ribeiro SEMA Willian Ferreira Sousa SEICOM

Jonas Veiga IDESP Wilson Luiz Ribeiro da Costa SEICOM

Jorge Eduardo Macedo Simões IDESP Wilton Marcello Teixeira SEICOM

NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO
MuNICIPAL

NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO
MuNICIPAL

AdamorTuji Prefeitura de Parauapebas Keila Maria Santos Lima Prefeitura de Paragominas

Agenor Garcia Prefeitura Parauapebas Kyuca Torres SEMAD - Parauapebas

Albino Soares Lopes SEMEC - Paragominas Laura Logrado Mourão SEMMAP - Itaituba

Alcir G. da Silva Prefeitura Parauapebas Leany Santos Prefeitura de Parauapebas

Aldeny Araújo Prefeitura de Parauapebas Luciana Sousa Sá Prefeitura de Parauapebas

Alessandra Martins Prefeitura de Parauapebas Luciene O. Silva Prefeitura de Parauapebas

Alfredo José Mendes SEMMAP - Itaituba Lucinete Carvalho Tavares Câmara de Paragominas

Aline Maia dos Santos Nunes Conselho de Assistência 
Social de Paragominas Luiz Garcia Banco do Povo de 

Parauapebas

Anaisa Duarte Prefeitura de Parauapebas Luiz Marcelo Abreu SEMMECT - Parauapebas

Anderson George Prefeitura de Parauapebas Manoel Soares da Silva SEMEC - Paragominas

André Silva Pinto Prefeitura de Parauapebas Marcelo Erick Deuzico SEMMA - Santarém

Andreia Sampaio Prefeitura de Parauapebas Marcelo Pontes Prefeitura de Parauapebas

Andreia Alves Prefeitura de Parauapebas Marco Aurélio Dolzane Prefeitura de Juruti

Andreia T. Oliveira Prefeitura de Parauapebas Marcos Antônio Abreu do Amaral SEMAGRI - Paragominas

Andressa Melo Prefeitura de Parauapebas Marcos M. Ribeiro Prefeitura de Parauapebas

Andreza de Paula Oliveira Guedes SEMMA - Paragominas Marcos Moura Gentil Prefeitura de Santarém

Ângelo Silva Moraes SEMMAP - Itaituba Maria Angélica de Sousa SEMMECT - Parauapebas

Angenita Cantanhede Soares Conselho Tutelar de 
Paragominas Maria Aparecida Luciano Sec. de Cultura de 

Paragominas

Antônio Hilton M. Santos SEMMAP - Itaituba Maria Beatriz Silva Prefeitura de Parauapebas

Antônio Ivan SEMMA - Parauapebas Maria da Glória de Souza Feitosa SEMMA - Paragominas

Antônio Pontes Prefeitura de Eldorado dos 
Carajás Maria das Dores Silva Prefeitura de Parauapebas

Belonice Corrêa Câmara de Paragominas Maria de L. da Silva Prefeitura de Parauapebas

Bismarks Lima Prefeitura de Parauapebas Maria do Carmo Pereira SEMED - Parauapebas

Calvino Pereira da Silveira Junior SEMEC - Paragominas Maria Genilda SEMAGRA - Itaituba

Carlos Alberto Pereira Prefeitura de Parauapebas Maria Ivete Bastos dos Santos Câmara de Santarém

Célio Rocha Prefeitura de Parauapebas Maria José Maia Prefeitura de Santarém

Célio Costa Prefeitura de Parauapebas Maria José Monteiro SEMAD - Parauapebas

Chico Brito Prefeitura de Parauapebas Maria Rosenilde Oliveira Conselho da Criança e 
Adolescente de Paragominas

Christian Calisto Prefeitura de Parauapebas Mariléia S. Moraes AMAT

Cibele S. O. Setubal Prefeitura de Parauapebas Marilene Dias Prefeitura de Parauapebas

Claudei Badaleira de Souza SEMEC - Paragominas Mário Alves Caetano Secretaria Jurídica de 
Paragominas

Claudio Maria Prefeitura de Parauapebas Mário José de Miranda SEMINFRA - Itaituba

Creuza Reis SMPM - Parauapebas Mário Monteiro Prefeitura de Parauapebas

Cristiane Araújo SEMMAP - Itaituba Maruza Waldeck Dias Prefeitura de Santarém

Dagmar José Pereira SEDEN - Parauapebas Mauricio D. Moreira Prefeitura de Parauapebas

Daliane Silva Prefeitura de Parauapebas Maurivene Rocha Prefeitura de Parauapebas

Daniel Silveiro Silva Prefeitura de Parauapebas Meire Souza Prefeitura de Parauapebas

Danilo da Silva Trindade SEMAGRI - Paragominas Monique A. Oliveira Prefeitura de Parauapebas

Dario Veloso Prefeitura de Parauapebas Nadier de Jesus Prefeitura de Parauapebas

Debora Mayara Prefeitura Municipal de 
Parauapebas Nancinele Navarro SEDEN - Parauapebas

Denise Terezinha Gabriel Câmara de Paragominas Nara Maria de Souza Bezerra Prefeitura de Santarém

Dilson Silva Farias Prefeitura Municipal de 
Parauapebas Natasha F. Carrolo SEMMA - Parauapebas

Diomar Farias de Carvalho SEMAGRI - Paragominas Nathalia Pontes Prefeitura de Parauapebas
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NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO
MuNICIPAL

NOME
INSTITuIÇÃO/

ÓRgÃO PÚBLICO
MuNICIPAL

Douglas S. Mendes Prefeitura de Parauapebas Nathalya Brito Prefeitura de Parauapebas

Ednéia Guedes de Oliveira SEMMAP - Itaituba Neuraci P. Braga Prefeitura de Parauapebas

Eduardo Cassiano N. de Souza Sec. de Cultura de 
Paragominas Neusa de Jesus Pinheiro Prefeitura de Ulianópolis

Edvânia Ferreira Prefeitura de Eldorado dos 
Carajás Neusenir Alves Prefeitura de Parauapebas

Eli Ramos Prefeitura de Parauapebas Odair Araújo Santana Prefeitura de Paragominas

Eliane Batista Prefeitura de Parauapebas Odilom Rocha Câmara de Parauapebas

Eliane Lima Prefeitura de Parauapebas Odilson Antônio Silva Picanço SEMUR - Paragominas

Eliane Sousa Silva Prefeitura de Parauapebas Oscar da Luz Prestros SEMAGRI - Paragominas

Elias de Alencar Santos Prefeitura de Parauapebas Pablo R. F. Silva Prefeitura de Parauapebas

Elide M. da Silva Prefeitura de Parauapebas Paula Fernanda Antunes PGMI - Itaituba

Elielma de Oliveira Ferreira SEMEC - Paragominas Paulo Altemar Melo do Nascimento SEMMA - Paragominas

ElueniDalferth Prefeitura de Parauapebas Paulo Pombo Tocantins Prefeitura de Paragominas

Erasmo de Jesus SEMAGRI - Parauapebas Pedro Celson Bentes Castro Prefeitura de Santarém

Erotildes Rodrigues SEMMAP - Itaituba Podalyro Neto SEMMA - Santarém

Every Geniguens Tomaz Aquino Prefeitura de Óbidos Rafaela Cabral Couto SEMMA - Parauapebas

Felipe Zagalo SEMMA - Paragominas Raimunda de Araújo Prefeitura de Parauapebas

Francisco de Assis da Silva Câmara de Paragominas Raimundo Edilson da Silva Sec. de Cultura de 
Paragominas

Francisco L. Cordeiro Prefeitura de Parauapebas Raimundo Matias Mota Prefeitura de Parauapebas

Genivaldo Miranda da Costa Prefeitura de Parauapebas Raimundo Pereira Prefeitura de Santarém

Geovana B. Silva Prefeitura de Parauapebas Raimundo Rodrigues Prefeitura de Parauapebas

Gesmar R. Costa Prefeitura de Parauapebas Renato G. Pascoal Prefeitura de Parauapebas

Gilmaria C. Aguiar Prefeitura de Parauapebas Rita S. Almeida Prefeitura de Parauapebas

Gilvan Capestrano
Sec. de Planejamento 
e Desenvolvimento – 

Paragominas
Roberto Nagribão Câmara de Paragominas

Gleicy Lira SEMMA – Santarém Romero Pinho Barros Prefeitura de Parauapebas

Heleno Costa SEDEN – Parauapebas Rosa Heloisa Santos Conselho da Mulher de 
Parauapebas

Herielson Mariano Cantuária da Silva SEMAGRI - Paragominas Ruy Galvão Ferreira Filho SEMMAP – Itaituba

Ilene Nascimento Prefeitura de Parauapebas Schellby P. Cardoso Prefeitura de Parauapebas

Isabel G. Cruz Prefeitura de Parauapebas Sebastião Cruz SEDEN - Parauapebas

Isaias Neto Prefeitura de Parauapebas Selma Tahora Ferreira SEMEC - Paragominas

Ítalo Ipojucam Prefeitura deMarabá Shirlian Rodrigues SEMED - Parauapebas

Ivanaldo Braz Simplício Prefeitura de Parauapebas Siléia de Lima Pessoa SEMMAP – Itaituba

Ivelise Corrêa Santana SEMEC - Paragominas Silvio de Paiva Macedo SEMAGRA – Itaituba

Ivo Lubrina de Castro SEMMAP - Itaituba Sinalma Pinto Conselho da Mulher de 
Parauapebas

Jean Alencar Prefeitura de Parauapebas Socorro Rama Prefeitura de Parauapebas

Joacir Alves Prefeitura de Parauapebas Socorro S. Nunes Prefeitura de Parauapebas

João Carlos Camerini Procuradoria Geral de 
Santarém Sonaery M. Nascimento Prefeitura de Parauapebas

João Manoel Fernandes SEMAGRI - Paragominas Tateane Souza Prefeitura de Parauapebas

João Santos da Silva SEMMA - Santarém Terezinha de Jesus Prefeitura de Parauapebas

João Tadeu da Silva Campos Prefeitura de Parauapebas Terezinha Guimarães SEMMA - Parauapebas

Joel B. Alves SEMMA - Parauapebas Valdemir Soares SEMMAP - Itaituba

Jorleidi Antunes Arruda Prefeitura de Paragominas Valfredo Marques Junior Prefeitura de Itaituba

Jose de Almeida Prefeitura de Parauapebas Valmir O. Mariano Prefeitura de Parauapebas

José Garcia Prefeitura de Parauapebas Vera Francisca Batista Ferreira Polícia Civil

José Gonçalves de Almeida Prefeitura de Parauapebas Wady Sobrinho SEMAD - Parauapebas

José Maria Silva Vieira Sec. de Cultura de 
Paragominas Wanderson F. Silva Prefeitura de Parauapebas

José Omar Arrais Prefeitura de Parauapebas Wanterlor Bandeira SEMOB - Parauapebas

Josineto F. Oliveira Câmara de Parauapebas Yuri dos Santos Ferreira Câmara de Marabá

Jubal Cabral Filho Prefeitura de Itaituba Zacarias Chagas Filho Prefeitura de Eldorado dos 
Carajás

Juliana Oliveira Prefeitura de Parauapebas Zoênio Silva Prefeitura de Parauapebas

Karina Gomes Prefeitura de Parauapebas
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NOME INICIATIVA PRIVADA NOME INICIATIVA PRIVADA

Adalberto Augusto Rodrigues Joias do Pará Juliana Carvalho SIMINERAL/Colossus 
Mineração

Adeilson Alves Porto Mineração Gold do Água Azul Kelly Pinho Teixeira SENAR/PA

Adria Souza Cirino Mineração Gold do Água Azul Kleider Araújo Mídia livre Comunicação

Alessandra Lopes de Oliveira Rede TV Leonardo Neves SIMINERAL/Vale

Alexandre Mesquita SENAI/PA Lorena Sacramento FAEPA

Allyson Cavalcante MRN Luci Fabris TV Missão

Alonso Rogério Chagas Residencial Olga Moreira Lúcia Peres SENAI/PA

Amauri A. Oliveira CONSULPLAN Luciana Castro SENAR/PA

Ana Cláudia Pingarilho FIEPA Luciano Torres Madeira SIMINERAL/Vale

Ana Franco SIMINERAL/ALCOA Luís Carlos Almeida FAEPA

Ana Lúcia Santos SEBRAE Luiz Antônio Bandeira Consultoria

Ana Paula Everdosa dos Santos SIMINERAL/Hydro Luiz Pinto Júnior FIEPA

André Gemani MRN Maluzia Fernandes de Oliveira SESI-PA

André Reis SIMINERAL Marcel Souza FIEPA

Antônio Wilson Pereira Norte Plan Marcelo Araújo SEBRAE

Armando Pingarilho SIMINERAL/Mineração 
Colossus Marcelo Fernandez Mineração São Francisco de 

Assis

Benedito Farias de Almeida SINDICER Marcelo Marques FAEPA

Bertram Heinze ITV Marcelo Noberto Huber Eco Amazônia

Carlos Alberto Alves GBAP Consultoria e 
mineração Marcelo Silva Empresa Santa Rosa

Carlos Alberto Schenato BM Engenharia Marco Antônio Nascimento SIMINERAL/Hydro 
Paragominas

Carlos Fernandes Xavier FAEPA Marinaldo Barbosa TV Paragominas

Cecília Tatiana Mesquita Hydro Paragominas Mauro Farias Gato FAEPA

Cesar Augusto Vasconcelos Pires SIMINERAL/Hydro Miguel Angel Alvarado Omana GEORADAR

Ciromar Hupp Sind. do Comércio de 
Paragominas Milene Maués SIMINERAL/ALCOA

Claudio Santos Jornal Local Monique de Melo TV Amazônia

Daniel Santos SIMINERAL/MRN Nubia Maria Santiago SENAR/PA

Dayana Alves TV Liberal Paula Queiroz SIMINERAL/Colossus 
Mineração

Denys Magno Sacomi Correia Zoopec Pedro Edvan de Souza Lima Rede TV

Devaney Cristina Cardoso Araújo SIMINERAL/Hydro 
Paragominas Raimundo Gonçalves Barbosa SINDICER

Dilson Augusto Capucho Frazão FAEPA Raimundo Nonato Oliveira SEBRAE/Parauapebas

Dirceu Frederico ANORO Raphael Sampaio Vale Advocacia

Eduardo Machado CIPASA Urbanismo Raul da Rocha Tavares FIEPA

Elza Moreira SENAI/PA Renato Ribeiro Ciminelli Polo de Excelência Mineral e 
Metalúrgica de Minas Gerais

Eugênio Andrade SINPRODUZ/Parauapebas Ricardo Dias Caruso SIMINERAL/Hydro 
Paragominas

Evandro Diniz Soares ED Consultoria Roberto Doll Agnol SIMINERAL/Vale

Eveline de Paula Serena Vianna SIMINERAL/Hydro 
Paragominas Roberto Gianetti SearchMinerals

Fábio Araújo Mendes SIMINERAL/Mineração 
Paragominas Rodrigo Alan Moraes Cavalcante SENAR/PA

Fernando Brandão SENAI Ronaldo Jorge Lima IBRAM

Francinaldo Magno SIMINERAL/Vale Roque Reis Revista Brasil Mineral

Francisco Brito SEBRAE Sandro Ferreira Miranda GEORADAR

Francisco Moura Framur Construtora Saulo Assunção Lobo SIMINERAL/Vale

Franklin Roberto Lima dos Santos SISMICA/GEORADAR Seme Sefrian Júnior WVS - Mineração

Georgiani Arruda Titau SEBRAE Sérgio Augusto Oliveira SIMINERAL/Votorantim Metais

Gilmar Silva Azevedo Santarém Materiais de 
Construção Sérgio Valente SENAI

Giuliana Mara Patrício de Souza SIMINERAL/Hydro 
Paragominas Shelma Lúcia Lombardi de Kato CMG Mineração Ltda.

Gustavo Guimarães Rios SIMINERAL/Vale Silvia Vieira Estação do Tapajós

Humberto José Macias SENAI/PA Solange Mota FIEPA

Ilene Castro dos Santos FIDESA Tamires Luana da Fonseca Dias BM Engenharia
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NOME INICIATIVA PRIVADA NOME INICIATIVA PRIVADA

Ivan Lopes da Silva Filho SENAI Tamires Rego de Andrade Zoopec

Jacir Reis SIMINERAL/Hydro 
Paragominas Tânia Margareth Dutra da Costa FIDESA

Jaider Ferreira de Assis Fripago Frigorífico Uliana S/A Tatiane Faro Noronha SEBRAE

Janderson Rodrigues SIMINERAL/Vale Themis Solange Pantoja SIMINERAL/Hydro 
Paragominas

Jean Silara TV Amazônia Vicente Honorato da Silva Penha SENAI/PA

João Amorim Joias do Pará Vicente Honorato Penha SENAI/PA

João Vieira Magellan Vilson Schuber SEBRAE

Jonas F. Silva CMG Mineração Ltda. Wilder Leal SIMINERAL/Vale

José Antônio Lira SEBRAE Yuri Jordy Figueiredo Advogado

José do Egypto Soares Filho FIEPA Zilda Pantoja de Lima FIDESA

José Haroldo Chaves Paula SIMINERAL/Hydro 
Paragominas

NOME ACADEMIAS DE ENSINO NOME ACADEMIAS DE ENSINO

Ademil Mescouto UFRA Joangela Luclécia Lima Silva EETEPA-Paragominas

Adrian Bruno Pereira EETEPA-Paragominas João Feitosa UFOPA

Adriana Teixeira de Araújo IFPA João Felipe dos Santos do 
Nascimento UFOPA

Adriana Vilaça dos Santos UFPA João Martins Júnior UEPA

Adson Caxias Pinheiro UFPA João Meireles Rodrigues EETEPA-Paragominas

Ailanna Maria de Araújo Silva IFPA João Moreira Filho UFOPA

Ailton Oliveira da SILVA EETEPA-Paragominas João Victor da Conceição IFPA

Albert Souza dos Santos IFPA Joelma Lobo UFPA

Alcione do Socorro S. de Souza EETEPA-Paragominas Joice Garcia Pereira Nunes EETEPA-Paragominas

Aldo Sousa Campos UFOPA Jorge Mendonça de Sousa IFPA

Alegria dos Santos Leite UFPA José Maciel Veigas Pereira EETEPA-Paragominas

Alex dos Santos UFPA José Marcio Oliveira da Silva UFRA

Alex Ferreira da Silva IFPA José Otávio Magno Pires UNAMA

Alex Santos da Silva EETEPA-Paragominas José Raimundo Corrêa Ferreira UFRA

Alexandre Junior de Sousa Cardoso IFPA - Instituto Federal do 
Pará José Santos Nascimento Filho EETEPA

Alexandre Luiz Amarante Mesquita UFPA/ITEC José Seixas Lourenço UFOPA

Aline Gamboa Nogueira UFOPA Joseli Marinho da Conceição Freitas IFPA

Alinne Beatriz Almeida IFPA - Instituto Federal do 
Pará Kaleb Lima Ribeiro UFOPA

Aluyma Campos Amaral UFOPA Karen Liliane Batista Cunha IFPA

Amanda Kethlyne da Silva EETEPA-Paragominas Karin Thainne Silva de Sousa IFPA

Amanda Suany Marinho UFOPA Karolina dos Santos Moraes UFRA

Ana Carla da Silva Maia UFOPA Keid Nolan Silva Sousa UFOPA

Ana Carolina da Silva EETEPA-Paragominas Keila Daniellen Pantoja Paiva Caldas UFOPA

Ana Carolina Garcia IFPA Keiliane de Lima Bandeira UFOPA

Ana Fabia Novares de Oliveira EETEPA-Paragominas Larissa dos Santos Vieira IFPA

Ana Lúcia Veras dos Santos IFPA Larissa Lima Santos Sousa UFOPA

Ana Márcia dos Anjos UFOPA Lázaro João Santana da Silva UFOPA

Ana Paula Botelho de Carvalho EETEPA-Paragominas Leonardo Ney Barros de Holanda UFOPA

Ana Paula de Oliveira Bicalho UFOPA Leony Negrão UEPA

Ângela Batista da Luz IFPA Lina Borges Harada UEPA

Angélica Lucélia da Silva Mose EETEPA-Paragominas Livaldo Santos UFOPA

Ângelo Tiago Campos Rego Filho UFOPA Liz Carmem Silva Pereira IFPA

Antônia de Jesus EETEPA-Paragominas Luan Alexandre Martins de Sousa UFOPA

Antônio José dos Santos IFPA Luan Silva dos Santos IESPES

Antônio Rodrigues Fernandes UFRA Luana Ferreira da Silva UFOPA

Arthur Iven Tavares Fonseca UFOPA Luana Vitória Silva Araújo IFPA

Auriane Cardoso Pimentel UFOPA Lucivania Maia Silva EETEPA-Paragominas

Barbara Tharyni Rodrigues Sousa UFOPA Luís Jeferson dos Santos Guedes EETEPA-Paragominas

Benedito Cruz UEPA Luiz Carlos Silva Mota UFOPA

Bernard Peregovich UFOPA Maíza Richele Almeida Ribeiro IFPA
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NOME ACADEMIAS DE ENSINO NOME ACADEMIAS DE ENSINO

Bianca Ferreira Couto IFPA Manoel Carneiro de Sousa Filho EETEPA-Paragominas

Brenna Costa Façanha EETEPA-Paragominas Manoel do Nascimento Miranda UFOPA

Bruna Couto Nicretta UFOPA Marcela Teixeira Pinto FIT

Bruna Luiza da Silva Barbosa IFPA Marcelo Erick Batista Dezincourt UFOPA

Bruno dos Santos Neves IFPA Marcelo Machado da Silva IFPA

Camila da Costa Lopes UFOPA Márcio Roberto do Carmo Pereira PCT-Guamá

Camila Silva de Sousa FIT Marcos Antônio Viana EETEPA-Paragominas

Carine Oliveira Galvão EETEPA-Paragominas Marcos Queiroz de Matos IFPA

Carlos Eduardo Guerra UFOPA Marcos Ramires IFPA

Carlos Manoel Rocha Melo UFOPA Marcos Rodrigo Gomes Machado IFPA

Carlos Mateus Oliveira de Sousa EETEPA-Paragominas Marcos Vinicius da Silva Mose EETEPA-Paragominas

Carolina Serique Feitosa IFPA Maria Aparecida Silva EETEPA-Paragominas

Caroline Rocha Monteiro IFPA Maria Leilane Silva Santos EETEPA-Paragominas

Cedriana Teixeira de Araújo IFPA Maria Monique Monteiro de Sousa IFPA

Celia Jane dos Santos IFPA Mariana Araújo Cordeiro EETEPA-Paragominas

Cezimar dos Santos de Souza UNAMA Marilia Emília de L. Tostes UFPA/CEAMAZON

Charles Moraudimi Silveira de Matos UFRA Marina Reis EETEPA-Paragominas

Cláudio Scliar UFOPA Marinete Ferreira Pereira UFOPA

Cleberson da Silva Vieira UFOPA Marlon de Sousa Mota UFOPA

Daiane Xavier Monteles UFOPA Mateus Ruiz Pantoja IFPA

Dalvani Medina de Almeida EETEPA-Paragominas Michael Andrey Pereira UFOPA

Damião Pedro Vieira Filho IFPA Michel Batista Pinto UFOPA

Daniel Lucas Moraes EETEPA-Paragominas Monalisa Galvão Aguiar UFOPA

Danilo do Carmo Guimarães EETEPA-Paragominas Mylleni Rego Silva IFPA

Danny Castro UFOPA Naira Cecília de Sousa Coelho IFPA

Darlisson Fernandes Bento UFOPA Naíra Silva das Chagas EETEPA-Paragominas

David Silva Gonçalves EETEPA-Paragominas Najmat Celene Nasser M. Branco CEAMAZON -

Diogo Pessiana Barbosa EETEPA-Paragominas Nataline Coutinho Lopes EETEPA-Paragominas

Ediclei da Costa Maciel IFPA Nayara Moraes EETEPA-Paragominas

Edinilza da Silva EETEPA-Paragominas Nielton Diego Pantoja UFOPA

Edith Sara Rego de Sousa IFPA Nilton Dias Pantoja UFOPA

Edklilton Silva Nascimento EETEPA-Paragominas Nita Pereira de Oliveira EETEPA-Paragominas

Edson Fabiano Melo dos Santos UFPA Norma Cruz Dias Escola Francisco Xavier

Eduardo de Magalhães Braga UFPA Patick Araújo dos Santos EETEPA-Paragominas

Eduardo Francisco da Silva UFOPA Patrícia Oliveira UFOPA

Edwan Almeida Assunção UFOPA Patrick Pereira Souza UFOPA

Eliana Guimarães Xavier UFOPA Patrick Vasques Araújo EETEPA-Paragominas

Elielton Oliveira Bentes IFPA Paula Renata Nunes da Silva UFOPA

Elimar Nascimento UnB Paulo de Souza Mendes EETEPA-Paragominas

Elineide Silva Santos FACESP Paulo Ricardo Soares IFPA

Elisângela Carvalho de Sousa FIT Paulo Roberto Tavares da Silva Junior IFPA

Eliude Sousa Ferreira UFOPA Paulo Wendhausen UFSC

Elivângela Carvalho de Sousa FIT Pedro Baia Júnior UFPA

Emanuel Viana do Vale Filho IFPA Pedro Lima Farias UFRA

Emanuel Vitor de Sousa Andrade IFPA Pedro Mota Santos Neto IFPA

Emelyn Souza Matos EETEPA-Paragominas Priscila Camacho Xavier IFPA

Emerson Lima Matos IFPA Rafael Corrêa Muniz UFOPA

Eny Mota Cardoso UFOPA Rafael Pimentel de Oliveira UFRA

Erick Jhan nascimento Coelho EETEPA-Paragominas Raimunda F. Silva Maia ITEC/ UFPA

Evelin Gabriele Moreira Rezende EETEPA-Paragominas Raissa Coelho Almeida UFOPA

Evelin Teixeira do Espírito Santo EETEPA-Paragominas Raiza D’áquinoPrintes UFOPA

Fabio Gois da Mota UFOPA Raniere Carvalho Junior EETEPA-Paragominas

Felipe Carneiro Salgado IFPA Ranieri Gonçalves Eleotirio IFPA

Felipe da Silva EETEPA-Paragominas Reilane de Cássia Costa de Araújo IFPA

Felipe Rodrigues Ferreira EETEPA-Paragominas Renata Guimarães Cabral Lima UFOPA

Fernanda Guedes Rabelo FIT Rildson Oliveira Silva UFOPA
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NOME ACADEMIAS DE ENSINO NOME ACADEMIAS DE ENSINO

Fernanda Kelly dos Santos Sousa EETEPA-Paragominas Roberto Célio Limão de Oliveira UFPA / ITEC

Fernando Teixeira da Silva EETEPA-Paragominas Rodrigo Augusto Sobral Santos UFPA / ITCPES

Francisca Raniely Cordeiro EETEPA-Paragominas Rodrigo Carneiro de Aguiar IFPA

Francisco Matos UFPA Rogério Amaral Farias EETEPA-Paragominas

Francisco Gerlan Moura Teixeira UFOPA Ronnie Batista Estumano IFPA

Gabriel Lucas de Souza EETEPA-Paragominas Rosândela Oliveira Barbosa UFPA

Gabriel Oliveira Torres IFPA Rosangela Paz IFPA

Gabriela de Cassia Santos UFOPA Rosângela Carvalho Rego Mafra UFOPA

Geovanna Renata Santos Moraes UFOPA Rosemira Lima Ramos EETEPA-Paragominas

Gisele Tavares Maués UFPA Rosiane do Socorro Sousa Gomes UFOPA

Gilvana Barbosa Soares IFPA Rosiela Ferreira da Silva UFOPA

Giovana Renata Santos Moraes UFOPA Rosielce Ferreira Silva UFOPA

Gleiciane Franco Tavares UFOPA Sabrina Socorro Batista IFPA

Gleicy Assunção Rodrigues IFPA Sandra Oliveira Feitosa EETEPA-Paragominas

Gleison Carvalho dos Santos IFPA Sandy Santos Silva UFOPA

Gustavo Ruffeil UFRA Sávio Batista Gomes IFPA

Harley Silva Cardoso EETEPA-Paragominas Savio Ricardo Santos EETEPA-Paragominas

Hedileno Monteiro UFPA Sidclay Furtado IFPA

Helen Mayara Simplício Viana UFOPA Simone Beatriz Oliveira EETEPA-Paragominas

Hellen Cristina Soares Ney CTEPMA Simone Viegas de Souza UFOPA

Helvio Moreira Arruda FIT Solano Pereira Santos EETEPA-Paragominas

Hevila de Nazaré da Costa UFPA Suelen Carvalho Fernandes IFPA

Hugo Leonardo Brito Monteiro UFOPA Sulsiene Machado de Souza UFPA

Humberto Soares de Sousa Junior FIT Talita Godinho Bezerra UFOPA

Hyago Elias Nascimento Souza UEPA Tamires Alves EETEPA-Paragominas

Iandra Carolina Chaves EETEPA-Paragominas Tássio Aderaldo Valente UFOPA

Isabela Pantoja Garcia UFOPA Tatiana Rocha de Azevedo IFPA

Ítalo Tavares Timóteo EETEPA-Paragominas Tereza Cristina de Oliveira Martins IFPA

Ivan Zevalhos UFOPA Thamires Caroline Lima Matos EETEPA-Paragominas

Iverson Costa Moya da Silva UFOPA Thayrimme Suellen do A. Rodrigues UFOPA

Izabela Cristina Lopes Carvalho UFOPA Thiago Almeida Vieira UFOPA

Jaciara da Silva Saraiva IFPA Ubiratan Bezerra UFPA

Jamille Soares Batista EETEPA-Paragominas Valdemir de Sousa Farias UFOPA

Jandreane Ramos UFOPA Victor Eduardo Pereira de Freitas IFPA

Janice Paiva de Sousa UFOPA Victória Ananda Martins Bastos UFOPA

Jarlan Carvalho Pinto UFOPA Wagner Figueiredo Serrão UFOPA

Jeise Caroline do Nascimento Silva IFPA Wanderlany Fialho de Abreu UFOPA

Jéssica Naiane da Silva Miranda IFPA Wellington dos Santos EETEPA-Paragominas

Jhonathan Lopes Pereira EETEPA-Paragominas Werlyson de Sousa Alves IFPA

Jhuliana Gomes Santos EETEPA-Paragominas Xirle dos Santos da Silva EETEPA-Paragominas

Jo Oliveira Maia IFPA Yuri Bertolo Macedo EETEPA-Paragominas
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NOME SOCIEDADE CIVIL NOME SOCIEDADE CIVIL

Aldenice Vanessa da Silva AMIPARNA José Antunes AMOT

Aldina Chaves Sousa ADELISP José Nazareno Santos Imprensa Escrita 
Independente

Alenilson Ferreira Aguiar Partido Verde José Vieira Barros COOGAM

Aliccia Ferreira AMAT José Waldemiro Souza Brito Cooperativa de Agricultura

Almi José da Cruz Arantes COOMPRO José Waterloo Lopes Leal APGAM

Anderson Cabido AMIB Jubal Cabral Filho AMOT

Ângela Lúcia Ass. de Moradores/
Parauapebas Keila Cristina Lopes COOPEMVAT

Antônio José Tavares COOMIDEC Larissa Anne Stoner IFT

Aristheu Pereira de Mattos Neto Associação Comunitária de 
Suruacá Lilian Rose Nogueira 3° Setor

Camila Amaral AJEPA Manoel Rosa de Oliveira COOPERSERRADO

Carlos Henrique A. Melo OCB /SESCOOP/PA Maria de Nazaré da Silva Autônoma

Carmem Oliveira AMUCAN Maria Rosilene Pereira Trindade COSAPA

Cinthia Cristina Hosana de Souza COARTI Mario Vinícius Imbira Herketh Autônomo

Cleverson Carvalho Autônomo Marlison da Silva AMAT

Darlindo Oliveira FACAPA Maurílio Cortez Ribeiro ISGB

Dilson Jones Meneses Trindade COSAPA Moniely Ribas Fidalgo UMAMP

Dinair Paiva dos Santos COMIP Nilza Maria Sena de Alcântara ARTEPAM

Elinelza BANDEIRA Cardoso Pastoral da Criança Pastor Reinaldo Assembléia de Deus

Elis de Araújo IMAZON Polyane Amaral Feio Instituto Amaparaense

Etevaldo da Cruz Arantes COOMPRO Raimundo Benigo Moreira SINGASP

Fernando Marculino ISGB Raimundo Ferreira de Sousa Associação Comunitária de 
Suruacá

Francisco Canindé SINTICLEPEMP Raimundo Leandro da Silva Associação de moradores

Francisco Lima Associação Ágape Raimundo Lopes Carvalho COOMIC

Gilberto Gomes do Amaral COOMGRIF Raimundo Lucio Teixeira APPD

Ieva Lazareviciute PNUD Regis H. da Silva Autônomo

Joanir Oliveira Moreira Comunidade Tamanara/
Itaituba Rosa Helena Nascimento Neves IGAMA

João Batista de Jesus SIGANP Sineia Pereira Hosana de Sousa COART

João de Souza Botelho Ass. de moradores/
Paragominas Thiago Bezerra Vianna IGAMA

João Raimundo de Barros Feijão Garimpeiro Thiago de Albuquerque IGAMA

Josberto Girão AGAM
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gLOSSáRIO

Agregação de valor - Valor adicional que adquirem os bens e serviços ao serem transformados durante o processo produ-
tivo.
Agregados para construção civil - Termo usado para identificar o segmento da mineração que produz matéria-prima 
mineral bruta ou beneficiada, de emprego imediato na indústria da construção civil.
Agrominerais - Minerais contendo fósforo, potássio, entre outros elementos, utilizados para a fabricação de fertilizantes; 
calcário empregado como corretivo de acidez de solo; minerais que podem ser utilizados como remineralizadores de solo.
Aluvião - Depósito de matérias orgânicas e inorgânicas deixadas pelas águas. É formada de calhaus, cascalho, areia e lodo.
Alvará - Documento expedido pelo Diretor Geral do DNPM, autorizando o titular do direito minerário a pesquisar a subs-
tância mineral pelo regime de autorização. Na proposta do projeto substituto do relator, versão preliminar, o Alvará será 
expedido tanto para realização de pesquisa mineral, como para aproveitamento de recursos minerais, destinada à lavra, 
englobando as antigas PLG´s, RLM´s e RE´s.
APL - Arranjo Produtivo Local - aglomerado significativo de empreendimentos em determinado território e indivíduos que 
atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, que compartilham formas percebidas de cooperação e algum 
mecanismo de governança.
Bacia de drenagem - Área onde um rio principal, juntamente com seus afluentes, drenam águas e demais sedimentos 
para um ponto de saída.
Bacia de rejeitos - Gestão e eliminação de rejeitos realizadas em bacia de decantação artificial.
Biodiversidade - Diversidade de comunidades vegetais e animais que se interrelacionam e convivem num  ecossistema 
ou um bioma.
Cadeia horizontal - Estratégia de crescimento baseada na aquisição de duas ou mais sociedades empresariais do mesmo 
nível da cadeia produtiva.
Cadeia produtiva - Sequência de operações, ao longo das quais os diversos insumos passam por algum tipo de transfor-
mação, até a constituição de um produto  final e sua distribuição.
Cadeia vertical - Um mesmo grupo empresarial ou empresa assume vários estágios sucessivos do processo total de pro-
dução. Tal procedimento é adotado no intuito de diminuir custos, riscos e facilitar a coordenação das ações.
Capital Humano - Conjunto de conhecimento, competências e atributos de personalidade que favorecem a realização de 
trabalho de modo a produzir valor econômico. São os atributos adquiridos por um trabalhador por meio da educação, perícia 
e experiência.
Cerâmica vermelha - Telhas, tijolos, blocos cerâmicos e estruturais, canaletas e produtos similares produzidos com argilas 
em fábricas ou olarias.
CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - compensação em decorrência da extração de 
bens minerais. 
Coluvião - Solo das encostas dos morros, constituído por uma camada pouco espessa de detritos provindos do alto.
Commodity - Mercadoria em estado bruto ou produto básico de importância comercial, como alguns minérios e metais 
(Sn, Au, Cu, Zn etc.), cujo preço comumente é controlado por bolsas internacionais.
Concessão de Lavra - Títulos que garantem o direito de extração dos bens minerais do subsolo
Depósito mineral - Concentração de um bem mineral metálico ou não metálico, que proporcione atributos geológicos de 
potencial interesse econômico.
Desenvolvimento sustentável - É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Segundo o Relatório 
Brundtland (1987), seria “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 
Eluvião - Produto da decomposição de rochas, que permanece no mesmo lugar. As eluviões distinguem-se dos depósitos 
transportados pelas águas e chamados aluviões.
Empresa âncora - Empresas que desempenham papel de liderança para um grupo de pequenas e médias empresas forne-
cedoras de produtos e serviços para ela.
Empregos diretos - Empregos gerados na atividade direta.
Empregos indiretos - Empregos adicionais que decorrem dos empregos diretos, em virtude da produção de meios, insu-
mos, para a formação do bem final (direto).
Empregos induzidos - Empregos gerados pela renda proporcionada pelas atividades diretas.
Empresas correlatas - Empresas que atuam em atividades que complementam direta ou indiretamente as atividades da 
empresa âncoras. 
Especialização produtiva - Determinada região apresenta especialização da estrutura de produção local em um determi-
nado setor.
Faiscação garimpeira - Procura de ouro nos cursos d’água ou nas areias que faiscam à luz do sol, nos bicames de madeira, 
que trazem na água as areias auríferas para os decantadores.
FOB - Free On Board - Forma contratual em que o exportador é responsável pelos custos de transporte e seguro da merca-
doria até ela estar dentro do navio, para transporte, no porto indicado pelo comprador. 
Frente de lavra - Mina aberta, em atividade ou não e projeções futuras de abertura ou avanço de mina, dentro do prazo de 
4 anos.
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Fundidos - Produtos do processo de fundição de metais e ligas em peças fundidas
Governança - Conjunto sistêmico de ações que determina as relações institucionais, direciona a atuação dos atores para con-
ferir legitimidade ao enfrentamento dos problemas de um território.
Indústria de transformação mineral - Indústria que transforma matéria-prima em produto final ou intermediário, como exem-
plos de indústrias de transformação mineral, tem-se: a indústria metalúrgica, siderúrgica, fertilizantes etc.
Institucionalidade - Reconhecimento formal. 
Jazida - Concentração local de substâncias na superfície ou no interior da Terra, que tenham valor econômico. 
Jazida de classe internacional - Minas de alto teor e/ou grande dimensão que permite um baixo custo unitário de produção.
Lavra garimpeira - Regime de extração de substâncias minerais com aproveitamento imediato do jazimento mineral que, por 
sua natureza, sobretudo seu pequeno volume e a distribuição irregular do bem mineral, não justificam, muitas vezes, investi-
mento em trabalhos de pesquisa.
Lei Kandir - Lei Complementar n° 87/1996.
Massa crítica - Concepção de um grupo em relação a um determinado assunto necessário e suficiente para, em quantidade e 
qualidade, estabelecer e sustentar determinada ação, relação ou comportamento.
Minas de classe internacional - Minas de alto teor e/ou grande dimensão que permite um baixo custo unitário de produção.
NPK - Sigla que nomeia Nitrogênio, Fósforo e Potássio, os três nutrientes mais usados para a fabricação de fertilizantes.
Onça troy - Unidade de medida inglesa de massa. 1 onça troy equivale a 31,1035 gramas.
Permissão de Lavra Garimpeira - Aplica-se ao aproveitamento imediato de jazimento mineral que, por sua natureza, dimen-
são, localização e utilização econômica, possa ser lavrado, independentemente de prévios trabalhos de pesquisa, segundo 
critérios fixados pelo DNPM. Art. 1 do Decreto n° 98.812, de 9 de janeiro de 1990.
Pessoas ocupadas - Compreende os indivíduos que têm um patrão ou mais, os que exploram uma atividade econômica ou 
exercem uma profissão ou ofício.
Produto metálico - Produto proveniente de minérios metálicos e que é usado pela indústria como metal ou liga. Exemplos: 
alumínio e aço.
Produto não-metálico - Produto derivado de minérios não-metálicos, tais como cimento, cerâmica e fertilizantes.
Reaproveitamento de resíduos - Reutilização de resíduos que têm por objetivo minimização do problema ambiental que 
representa o descarte desses materiais. 
Recurso mineral - Concentrações de minério constituídas na crosta terrestre, cujas características fazem com que sua extra-
ção tenha a possibilidade de ser técnica e economicamente viável.
Redução eletrolítica -  Processo realizado para obtenção do alumínio metálico através da passagem da corrente elétrica con-
tínua em cubas eletrolíticas revestidas de carbono.
Renda mineira - Rendimento advindo de vantagens que um empreendimento no setor mineral pode apresentar e que não 
depende da capacidade técnico-gerencial dos seus proprietários, concessionários ou controladores.
Reserva lavrável - Corresponde à reserva técnica e economicamente aproveitável, nesta se consideram a recuperação da 
lavra, a relação estéril/minério e a diluição decorrentes do método de lavra.
Royalty - Nomenclatura que designa a porcentagem paga ao detentor ou proprietário ou um território, produto, marca, patente 
de produto ou processo de produção pelos direitos de exploração, uso, distribuição ou comercialização do referido produto ou 
tecnologia. A CFEM é uma espécie de royalty.
Sistema Regional de Inovação - Segundo Lastres e Cassiolato (2005, p. 21), o sistema de inovação é: “[...] o conjunto de orga-
nizações que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovação de um país, região, setor ou localidade”. 
Sistema truckless - Produção em que não há presença de caminhões fora de estrada, com o minério sendo transportado por 
correias transportadoras, diminuindo emissão de gases, redução do consumo de diesel e energia elétrica.
Smelter - Termo que designa uma unidade produtiva de alumínio primário através da redução eletrolítica da alumina.
Sustentabilidade - Termo usual que define ações humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem 
comprometer o futuro das próximas gerações. A sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento econômico e material 
sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. 
Verticalização da produção - Estratégia em que a empresa procura fabricar todos os seus equipamentos e beneficiar seus 
produtos em todas as etapas da produção.
Portaria de Lavra - Documento expedido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, outorgando o titular do direito minerário 
a lavrar substância mineral pelo regime de concessão. Na proposta do projeto substituto do relator, versão preliminar, o regime 
de concessão permitirá tanto a pesquisa, como a lavra, a ser concedida após a aprovação do Relatório Final de Pesquisa ou 
processo licitatório.
Permissão de Lavra Garimpeira - Documento expedido pelo Diretor Geral do DNPM, autorizando o titular do direito minerário 
a lavrar substância mineral pelo regime de Permissão de Lavra Garimpeira, abrigada na Lei 7.805, de 18/07/89.
Portaria de Extração - Documento expedido pelo Diretor Geral do DNPM, autorizando órgãos da administração direta e autár-
quica da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a extração de bens minerais de emprego imediato na construção civil, 
discriminados pela Portaria DNPM nº 23, de 03/02/00, para uso exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente, 
vedada a sua comercialização.
Registro de Licenciamento Mineral - Documento expedido pelo DNPM que registra a licença emitida pela administração 
municipal, autorizando o titular do direito minerário a lavrar substância mineral pelo regime de Licenciamento, abrigado na Lei 
Especial nº 6.567, de 24/09/78.
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