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I INTRODUÇÃO
O processo de riqueza e de pobreza nos municípios paraenses foi
impulsionado pela pressão exercida pelo governo brasileiro em busca do
desenvolvimento industrial e, consequentemente, pela falta de políticas
integradoras que contemplasse de fato as sociedades desses territórios e
produziu efeitos sócio-econômicos desiguais no estado do Pará. A riqueza
advinda da mineração, por exemplo, impulsionou o que seria a solução
econômica para o Estado Nacional, e fez surgir em diferentes regiões do
território paraense cidades dotadas de equipamentos urbanos “capazes” de
atender as necessidades das sociedades que ali habitavam, e fez surgir em
seu entorno a pobreza como resultado desse processo contraditório e
combinado de desenvolvimento econômico no território dessas regiões, como é
o caso da região de Sudeste com o núcleo urbano de Carajás e a cidade de
Parauapebas no meio da floresta Amazônica, e de outras que já existiam antes
mesmo da chegada da mineração mais tiveram suas funcionalidades e
potencialidades alteradas pela dinâmica mineral em seu território, como é o
caso da região do baixo amazonas, com Juruti e Oriximiná.
A instalação dos grandes objetos espaciais ligados a mineração atraiu
para os municípios direta ou indiretamente um contingente populacional
significativo e o processo de crescimento e surgimento das cidades como é o
caso das cidades mineradoras (em população e os equipamentos urbanos),
não acompanhou esse crescimento, e nem se projetou o resultado desse
processo no território. A falta de planejamento integrado hoje é um dos nós dos
territórios no estado do Pará, a população se concentra cada vez mais nas
cidades que crescem a cada dia, com pessoas vindas de todos os cantos da
região e do resto do Brasil, em busca de trabalho e melhores condições de vida
nos projetos em regiões que concentração objetos espaciais com dinâmicas
atreladas a escala internacional, como é o caso das Regiões Sudeste
Paraense e do Baixo Amazonas.
O território paraense, no período contemporâneo é muito diferente
daquele da fronteira agrícola e do começo dos anos de 1990, sua expansão
econômica criou novas formas para atender parcelas da população e as
cidades cresceram em diferentes direções. Essa produção do território na
definição das diferentes formas de territorialidades implica práticas sociais,
práticas essas que diferenciam territórios e se diferenciam no território
paraense. Pergunta-se: as relações sócio-econômicas no território paraense
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nas cidades que abrigam grandes projetos de mineração teriam mais
condições de promover o bem estar da sociedade, sem prejuízos, sem deixar
de perder de vista o desenvolvimento local a partir da economia mineral? E,
como articular a gestão do território considerando as diferentes dinâmicas
econômicas produtoras de novas territorialidades na promoção do
desenvolvimento sócio-econômico paraense em áreas de mineração?
Os recursos existentes no território, que são elementos de
intencionalidade através das práticas sócio-político-econômicas, materializam
segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira (2003), as configurações
territoriais. Assim, tanto os recursos naturais existentes como os recursos
político-econômicos são alvos de questionamentos sociais que pleiteiam a sua
socialização para uso geral da sociedade, diante das dinâmicas econômicas
atreladas a geografia da mineração, como é o caso paraense.
A territorialidade torna-se, assim, uma condição para se atingir a
resistência nos lugares e a organização em setores da sociedade civil para
elaborarem suas metas para atingir suas ações e seus anseios em relação ao
desenvolvimento sócio-econômico-político. O significado do território está
diretamente relacionado com as diferentes territorialidades que os atores
sociais materializam por força de suas relações de poder e também pelas
intencionalidades dos grupos internacionais que conectam a economia local à
internacional, pressionando cadê vez mais os territórios sob a égide do
mercado e alterando o espaço geográfico. Buscar desenvolver estratégias de
desenvolvimento sócio-econômico-político passa a ser objetivo dos atores, que
precisam garantir suas territorialidades.
Esse ensaio tem por finalidade analisar o uso do território e os impactos
da mineração nas cidades paraenses na primeira década do século XXI, que
possuem em seus territórios empreendimentos minerais com capacidade de
conectar o local à economia internacional, reorganizando o espaço geográfico
paraense e provocando no território complexidades diferenciadas.
Especialmente, Parauapebas na Região Sudeste e Juruti no Baixo Amazonas,
as duas cidades com características distintas ligadas à mineração, e as formas
espaciais com dinâmicas diferenciadas no espaço geográfico, como no caso da
primeira ligada às estradas e, do rio como no caso da segunda cidade, todas
conectadas á escala nacional e, principalmente a internacional, articulando
relações que fogem a escala do local produzindo novas territorialidades a partir
da dinâmica econômica da mineração, é o exemplo estudado para demonstrar
o território dos recursos naturais produzido por uma nova geografia da
mineração na Amazônia brasileira, especialmente a paraense a partir da
instalação dos grandes projetos minerais.
II A GEOGRAFIA DA MINERAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ
As relações sociais em cidades-sede de atividades de mineração no
estado do Pará foram desenvolvidas ao longo da história dos lugares e suas
relações em diferentes escala e recursos naturais. Tais relações precisam ser
compreendidas dentro de um contexto de articulação entre diferentes atores
sociais, identificados em escalas diversas. Isso é essencial ao entendimento
das conexões estabelecidas entre o lugar (o município) e os atores situados
nas escalas estaduais, nacionais e internacionais.
2.1 A Produção e o Uso do Território
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As múltiplas faces do poder se manifestam em estruturas políticoeconômicas, que de uma forma direta e indireta interferem no território. Essa
relação pode ser percebida pelo uso que faz do território os grupos de
mineração, o estado e a sociedade civil, quando analisamos as diferentes
regiões do estado do Pará que possuem atividades ligadas à mineração.
As relações de bases material e econômica do poder econômico dos
grupos que controlam a mineração em escala internacional junto àquelas
relacionadas ao poder social investido nas elites locais e nos movimentos
sociais diversos são relações que definem práticas territoriais e,
conseqüentemente, na gestão territorial de uma maneira peculiar, o que por
sua vez expressa que, em determinados momentos, essas relações definem a
configuração territorial que corresponde aos interesses relacionados tanto com
as empresas, quanto com o Estado e as elites ou movimentos sociais na busca
por seus interesses no estado do Pará.
Segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira (2001),
Fala-se hoje muito em guerra fiscal, na medida em que a
disputa de Estados e municípios pela presença de
empresas e a busca pelas empresas de lugares para se
instalar lucrativamente é vista, sobretudo nos seus
aspectos fiscais. A realidade é que, do ponto de vista das
empresas, o mais importante mesmo é a guerra que elas
empreendem para fazer com que os lugares, isto é, os
pontos onde desejam instalar-se ou permanecer,
apresentem um conjunto de circunstâncias vantajosas do
seu ponto de vista. Trata-se, na verdade, de uma busca
de lugares “produtivos” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.
296).
O papel desempenhado por grupos empresariais no controle de
determinadas atividades econômicas no território, como é o caso da mineração
acaba, por sua vez, fazendo com que ocorram conflitos pelas disputas de
projetos a serem efetivados nos territórios, e pelos recursos gerados pela sua
exploração proporcionando as disputas dos lugares por atividades econômicas
e os favores fiscais que cada lugar oferece para atrair determinados
empreendimentos econômicos. Embora a escala local mereça ênfase neste
ensaio, não podemos esquecer que ela faz parte de um conjunto maior que
modifica as relações sócio-econômicas em todo o processo da economia
mineral no estado do Pará. Segundo Milton Santos e Maria Laura Silveira
(2001), “de modo geral, e como resultado da globalização da economia, o
espaço nacional é organizado para servir às grandes empresas hegemônicas e
paga por isso um preço, tornando-se fragmentado, incoerente, anárquico para
todos os demais atores” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 258).
A organização econômica do território da mineração realizada pelos
grandes grupos econômicos acaba por projetar, também, problemas na ordem
social, onde a migração pela busca de empregos nesses projetos e de
melhores condições de vida acaba por acarretar problemas sérios ao lugar,
apenas para citar um dos elementos que os grandes empreendimentos atraem
quando seleciona determinados territórios como ponto para sua implantação.
Geralmente, esses pontos econômicos são territórios potenciais para o
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empreendimento da empresa, o que por outro lado, acaba gerando problemas
sérios para os governos locais, que, na sua maioria, apenas conseguem ver o
lado positivo dos projetos, através dos impostos e geração de empregos, sem
se preocupar com os problemas que poderiam ser gerados a partir de suas
instalações. (PALHETA DA SILVA, 2004).
As relações exógenas permanecem reordenando as relações políticoeconômicas do território de mineração, modificando a função dos lugares
(municípios), e sobrepondo poderes e interesses entre o público e o privado.
Podemos ver a força da globalização econômica modificando as relações
territoriais e a pressão dos grandes grupos econômicos modificando a
economia local, conectando o território às diferentes escalas, em conflito com
diferentes interesses e com as formas de gestão territorial.
A territorialização das ações que marca a presença no território
“conduzida” por atores sociais é caracterizada pela diferenciação de interesses
que forçaram posicionamentos diferentes causando conflitos no território. Os
atores sociais possuem, a partir de seus interesses, posições que delimitam
seus respectivos poderes no território, definindo e redefinindo suas
territorialidades. A luta expressa por meio de conflitos reais e latentes entre
atores sociais de interesses diversos redefinem um território mais ou menos
sujeito às interferências, tanto internas como externas, de outros atores
situados em escalas diferentes que tentam reorientar o local a partir de seus
próprios interesses.
O território, neste caso, passa pelas relações sociais, que também são
produto e produtoras de novas configurações territoriais e definem práticas
reveladoras de interesses diversificados, partindo de diferentes atores sociais
que no território expressam suas vontades, seus anseios, enfim suas práticas
sociais, culturais, econômica e política em seus contextos históricos fazendo
ocorrerem conflitos sociais de complexidade e natureza particular ao lugar.
Há uma flutuação entre os níveis global, nacional e local. O local assume
uma forma bem mais heterogênea que os demais, por possuir uma diferença
bem mais visível na escala municipal. É na escala local que se evidenciam
essas diferenciações. As práticas políticas, disciplinadoras ou não, de
organização territorial e de relações, definem tanto a gestão como os conflitos
virtualizado pelas novas ações diferenciadas, ou não, dos atores sociais.
As estratégias de territorialidades que os atores sociais materializam no
território dão origem a uma rede de relações sociais que tornam suas relações
de poder mais solidificadas. Dependendo do momento histórico e do campo de
força no qual eles estão envolvidos, criam estratégias para marcar suas
presenças no território. É, essa forma de territorialidade econômica produzida
pelos grupos ligados à mineração que produz diferentes resultados no território
mesmo quando da atuação de um mesmo grupo econômico explorar os
recursos minerais em regiões do estado do Pará, conectando a economia
mineral em várias escalas.
2.2 A Geografia da Mineração em Território Paraense
Segundo dados do IBGE (2011), o estado do Pará possui cento e
quarenta e quatro municípios, sua população é de 7.443.904 numa área de
1.247.950,003 km². A distribuição da população no estado tem na sua maioria
municípios com menos de 50 mil habitantes. A maioria desses municípios
depende de repasses do estado e da União, como é o caso do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), e outras que por ter em seus territórios
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Grandes Projetos mínero-metalúrgicos conseguem atrair e receber recursos
provenientes das atividades ligadas direta e indiretamente à economia mineral.
Segundo a FIPE (2009),
O estado paraense possui, segundo dados de 2007,
18% das reservas brasileiras de minério de ferro e
84% das reservas de cobre contido, correspondendo
a 33.23Bt e 14.28Mt, respectivamente. No que diz
respeito à bauxita, cuja produção é mais
verticalizada no estado, a participação nas reservas
é ainda mais expressiva. Das reservas totais
brasileiras de 3.6Bt, o Pará participa com 95%.
(FIPE, 2009. p. 09)
Pelos dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM,
2011) Parauapebas cidade da região sudeste paraense é a primeira cidade em
arrecadação da Contribuição Financeira pela Exploração dos Recursos
Minerais (CFEM), os chamados popularmente royalties da mineração, a criação
da cidade se deu em razão dos grandes projetos minerais, como o Projeto
Ferro Carajás (PFC), e pelos processos produzidos pelo grande projeto,
fazendo surgir em 1988, o município de Parauapebas (desmembrado de
Marabá) o mais importante na mineração por possuir em seu território os
principais projetos da maior companhia em atuação na mineração no estado, a
Vale2, que tem em seu território a maior mina em teor de ferro do planeta (a
mina de ferro, a ferrovia Carajás e o Porto no vizinho estado do Maranhão) e
um extenso território de recursos minerais sob sua ação direta e indireta, além
da Floresta Nacional de Carajás um dos seus marketing ambiental.
Por sua vez, o Baixo Amazonas tem principalmente com a bauxita sua
maior expressão econômica se tratando da conexão de escala localinternacional, e produz também uma dinâmica própria a partir do Grupo ALCOA
um grande projeto que altera direta e indiretamente o espaço geográfico local.
Juruti tem sua história diferenciada, surge como freguesia, e posteriormente,
como vila, no século XIX, como ponto importante para navegação da época até
se transformar definitivamente em município em 1938 (IBGE, 2011), e só
recentemente, em 2009, passou a abrigar o projeto de bauxita da ALCOA.
Duas cidades com história distintas no tempo e no espaço e, que hoje (2012),
possuem em seus territórios grandes projetos minerais com lógicas
diferenciadas de ordenamento territorial.
2.3 As cidades Mineradoras no Estado do Pará
No Pará pelos dados do DNPM (2011) 21 municípios possuem em seus
territórios atividades de mineração ligadas a indústria de transformação, a
pesquisa mineral e a indústria extrativa mineral, localizadas espacialmente em
diferentes regiões do estado, com diferentes grupos econômicos explorando-as
(conforme Mapa 01), sua maior concentração está nas regiões que vem nos
últimos anos pleiteando a criação de dois novos estados: Carajás e Tapajós, e
que no plebiscito de 11 de dezembro de 2011, foi rejeitado pela sociedade
paraense.
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Segundo o IBRAM (2011),
Um exemplo da atual corrida por insumos minerais,
principalmente da China, é a disparata no preço do
minério de ferro. Em 2010, o preço do produto
superou a casa dos 100% e a expectativa é de
novos aumentos de preços ao longo deste ano, um
dos fatores que ajudaram a produção mineral
brasileira a registrar US$ 40 bilhões em 2010
(IBRAM, 2011. )
A tendência do mercado mundial da economia do ferro é o aumento da
exploração desses recursos na Amazônia, tendo no estado do Pará sua maior
expressão na economia mineral do ferro. Outro dado fundamental é que a
China passou a ser o maior comprador de minério de ferro do mundo (IBRAM,
2011), e consequentemente aumentou sua participação no mercado de
exportação brasileiro, o que por sua vez tem como objetivo segundo o IBRAM
(2011), criar fontes seguras do produto e reduzir o poder das grandes
mineradoras na definição do preço internacional da commodity (IBRAM, 2011.).
Ainda segundo o IBRAM, o crescimento do setor mineral no Brasil de 2011 a
2015, será da ordem de US$ 64,8 bilhões, o minério de ferro, por exemplo,
receberá recursos da ordem de US$ 40 bilhões, será o principal minério na
pauta de exportação do país, e o estado do Pará se tornará o principal estado a
receber esses investimentos passando a liderar o ranking brasileiro.

O Pará um estado cada vez mais minerador (Mapa 01), verticaliza sua
produção modestamente e, consequentemente a sociedade que para essas as
áreas se deslocam em busca de melhores condições de vida e trabalho, não
vem agregando valor ao trabalho e ao produto mineral com a mesma
velocidade dos problemas que surgem em razão, principalmente da migração,
e que não é acompanhado por políticas públicas para essas localidades,
geralmente nas periferias das cidades mineradoras bolsões de pobreza sujeitas
a todo tipo de conflito social se formam como única alternativa da população,
que não consegue se inserir no processo do mundo do trabalho na mineração.
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A relação entre população, número de eleitores e PIB per capita nos 21
municípios do estado do Pará demonstra como o processo de mineração
também tem se tornado um fator político para grupos de poder pleitear novas
formas de organização do espaço geográfico paraense. Esses municípios
possuem recursos minerais estratégicos à economia local com reflexos
nacional e internacional. A dinâmica de atrelar esses recursos a economia
internacional vem ao longo dos mais de 30 anos de exploração mineral no
estado causando impactos de diferentes naturezas. Quando comparamos os
últimos dez anos de crescimento populacional e financeiro desses municípios a
partir da presença dos Grandes Projetos podemos percebe que a dinâmica
econômica produzida nem sempre foi acompanhada dos serviços e
instrumentos de políticas públicas voltadas para sociedade local. No tempo e
no espaço esses empreendimentos foram criados com diferentes finalidades e
conexões na escala geográfica e, alteraram de diferentes formas os territórios
sob a ação direta deles, ou seja, os territórios sob as suas áreas de influencias.

Gráfico 01- Município e População no Estado
do Pará 2010
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Fonte: adaptado pelo autor com dados do IBGE, 2010
Os dados de população são importantes na Amazônia paraense, pois
deles advêm outro recurso que é o Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) que junto com a CFEM são fundamentais em municípios que sediam
grandes projetos. No caso do estado do Pará dos 144 municípios existentes, a
maioria 103 deles tem menos de 50 mil habitantes, 30 deles possuem entre 50
a 100.000 habitantes, 10 entre 100 e 500 mil, apenas a capital Belém possui
mais de 500 mil habitantes, exatos 1.351.618 habitantes (Gráfico 01), essa
maioria dos municípios que possuem menos de 50 mil habitantes acabam se
configurando com quase total dependência dos repasses do estado e da união
7

para o desenvolvimento socioeconômico dos seus territórios ou na
dependência de possíveis projetos, principalmente da mineração em seus
territórios.
Das 21 cidades que sediam atividade de mineração no que diz respeito
à CFEM são destaque as cidades de Parauapebas, Canaã dos Carajás,
Oriximiná e Juruti. No Brasil, Minas Gerais e Pará são os dois principais
estados arrecadadores da CFEM, segundo o DNPM, o Pará é o segundo maior
arrecadador de CFEM, no ano de 2010, sua receita total foi de 314.845.129,95
(mais de trezentos milhões de reais) um acréscimo de 29,80% em relação ao
ano de 2009, ainda segundo o DNPM (2011).

Segundo o MME (2010) a economia mineral com,
A excessiva concentração do minério de ferro na pauta de
exportações de bens minerais, com o agravante de a
maior parte das vendas se direcionar a um único
mercado, a China, desperta preocupações, pois qualquer
mudança econômica ou política que ocorra nesse país
terá reflexos imediatos nas contas externas nacionais. Em
1990, por exemplo, a China importava 2% do minério de
ferro brasileiro e esta substância representava 5% nas
exportações totais brasileiras. Duas décadas depois, em
2009, esses percentuais passaram para 59% e 9%,
respectivamente. (p.26)
A economia do ferro no Pará também é destaque, o que tem feito de
Parauapabas o maior arrecador de CFEM do Brasil, por ter sem eu território a
maior mina de ferro do planeta. Por outro lado, o minério de ferro teve nesses
anos a mudança de parcerio no Pará, passando a China a ser o maior
comprador do estado fazendo com que a balança comericla do Pará e
brasileira crsecer autlamente, seguido do minério de cobre e do alumínio.
Segundo o Anuário Mineral Brasilero (2010), o minério de ferro, respondeu por
58% , o cobre 6% e o alumínio 4% como a sprinicpaias substâncias na
arrecadação da CFEM no Brasil.
8

A economia mineral teve no ferro a sua maior expressão em exportação,
o que por sua vez porporcionou um aumento significativo na arrecadação dos
municípios de Minas Gerais e Pará, os maiores exportadores de minério de
ferro, isso favoreceu na linha do tempo um aumento na pirmeira metade do
século XXI provocado pela aceleração da exploração dos recursos minerais
nesses dois estados.
Gráfico 02 - Evolução Histórica da Arrecadação da CFEM 2003 a 2010 (R$
Milhões)
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Fonte: DIPAR/DNPM, 2011.
Esse cenário mineral brasileiro em que Minas Gerais e Pará são
destaque, demonstra que com excessão de 2009 ocorreu um crescimento na
arrecadação da CFEM, e que em 2010 atingiu seu ápice na primeira década do
século XXI, configurando a mineração com uma das matrizes da balança
comercial brasileira mais importante, como podemos verifica no grafico de 2003
a 2010 da CFEM (Gráfico 01).
O exemplo dessa importância é o Plano Nacional de Mineração 2030 do
MME (2010), segundo o qual,
O peso do setor mineral nas exportações brasileiras
revela também a importância econômica dessa atividade.
A participação de produtos de origem mineral, bens
primários e transformados, exlcuídos o petróleo e o gá
snatural, nas exportações oscilou entre 15% e 30% de
1978 a 1991, alcançando a média de 20%, no período de
1994 a 2008. Nesse mesmo período, o saldo da balança
comercial do setor passou de US$ 1 bilhão para US$ 17
bilhões (Plano Nacional da Mineração 2030 (2010, p.12).
O Pará o segundo estado que mais arrecada CFEM, tem no ferro de
Carajás, no município de Parauapebas sua maior expressão em arrecadação.
Ainda segundo o DNPM (2011), o mínerio de ferro foi o primeiro colocado em
arrecadação no ano de 2010, seguido do cobre e do aluminio, três substâncias
minerais (Tabela) que o estado do Pará possui e, que o coloca como o
segundo estado que mais arrecada com a CFEM.
Tabela Demonstração do Ranking de Arrecadação por Susbtância Mineral
2010
Classificação
Substância
Recolhimento CFEM (R$)
1
Minérior de Ferro
708.593.947,96
2
Minério de Cobre
53.807.644,48
3
Minério de Alumínio
46.180.858,26
4
Minério de Ouro
32.514.419,62
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5
Calcário Dolomítico
30.110.198,14
6
Granito
25.332.624,70
7
Minério de Manganês
21.478.825,71
8
Fosfato
19.256.426,21
9
Areia
18.091.236,98
10
Sais de Potássio
13.276.038,94
11
Caulim
11.250.469,48
12
Minério de Níquel
10.826.957,28
13
Gnaisse
10.805.796,59
14
Basalto
9.669.183,65
15
Água Mineral
8.870.658,17
Fonte: DIPAR/DNPM, 2011.
Embora no computo geral o estado do Pará fique em segundo lugar, o
município que mais arrecadou CFEM foi o do sudeste paraense, Parauapebas
onde estão localizadas as principais minas de Ferro da Vale no Pará, esse
município no ano de 2010 arrecadou 229.896.598,41 (duzentos e vinte e nove
milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e
quarenta e um centavos), seguido de Nova Lima em Minas Gerais que
arrecadou 81.391.657,67 (oitenta e um milhões trezentos e noventa e um mil e
seiscentos e cincoenta e sete reais e sessenta e sete centavos), depois no
Pará Canaã dos Carajás (nono arrecadador), Oriximiná (décimo segundo) e
Juruti (décimo quinto) completam a lista dos municípios que mais arrecadaram
em 2010 a CFEM, sendo os quatro municípios paraense os que mais
arrecadaram CFEM no estado.
Tabela:
Brasil

Ranking dos 10 Municípios que Mais Arrecadaram CFEM no
Município

CFEM
(R$)
2010
Parauapebas (PA)
229.896.59
8,41
Nova Lima (MG)
81.391.657
,67
Itabira (MG)
74.636.553
,27
Mariana (MG)
65.446.556
,18
São Gonçalo do Rio 56.139.407
Abaixo (MG)
,63
Congonhas (MG)
37.058.587
,75
Brumadinho (MG)
33.849.120
,38
Itabirito (MG)
32.792.586
,03
Canaã dos Carajás 26.389.306
(PA)
,77
Ouro Preto (MG)
23.231.427

Município
Parauapebas (PA)
Nova Lima (MG)
Itabira (MG)
Mariana (MG)
São Gonçalo do Rio
Abaixo (MG)
Itabirito (MG)
Brumadinho (MG)
Congonhas (MG)
Canaã dos Carajás
Alto Horizonte (GO)

CFEM
(R$)
2011
371.088.4
16,69
119.419.5
14,10
118.150.1
00,79
98.812.31
3,42
90.828.12
6,72
59.489.35
7,32
53.806.44
8,15
52.644.91
3,17
31.953.06
7,54
25.595.31
10

,78
1.083.142.391,67

0,66
Total Brasil
1.544.749.
140,35
Fonte:https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/relatorio/cfem/maiores_
arrecadadores.aspx
No estado do Pará dois novos municípios como Parauapebas (ferro) e
Canaã dos Carajás 3 (cobre) lideram a arrecadação e, dois outros no baixo
Amazonas Oriximiná e Juruti, municípios mais antigos lideram com a
exploração da bauxita, dois minérios que são responsáveis pela balança
comercial do estado, que conectam a economia do estado ao mundo.
Principais Municípios Arrecadadores da CFEM no Estado do Pará
Município
2010
Município
2011
Parauapebas

229.896.598,41

Parauapebas

Canaã dos Carajás

26.389.306,77

Oriximiná
Paragominas
Juruti
Ipixuna do Pará
Marabá

18.598.141,94
10.916.670,65
12.297.592,13
8.140.172,26
6.083.211,67

Canaã dos
Carajás
Oriximiná
Paragominas
Juruti
Ipixuna do Pará
São Félix do
Xingu
Floresta do
Araguaia
Marabá
Itaituba

371.088.416,6
9
31.953.067,54
21.220.281,78
12.336.831,69
10.717.061,23
7.114.356,53
2.709.765,44

Floresta
do
1.081.809,74
1.970.968,68
Araguaia
Itaituba
318.755,37
1.874.832,81
Jacareacanga
32.293.979,65
306.528,09
Total
dos
Dez 314.845.129,95
461.292.110,48
Municípios
Total do Estado
346.016.238,59
462.408.808,04
Fonte:https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadação/extra/Relatorio/cfem/maiores_
arrecadadores.aspx. adaptado pelo autor.
Principais Municípios Arrecadadores de FPM no Estado do Pará
Município
2010
2011
Parauapebas
38.549.611,58
46.222.186,36
Canaã dos Carajás
7.502.033,00
9.035.598,00
Oriximiná
11.788.908,81
15.489.596,24
Paragominas
16.075.784,62
19.361.995,25
Juruti
8.573.751,99
12.907.996,96
Ipixuna do Pará
10.717.189,79
14.198.796,58
Marabá
39.621.330,59
47.512.985,93
São Félix do Xingu
18.071.195,56
12.860.627,72
Floresta
do
5.358.595,13
7.744.798,31
Araguaia
3

Canaã dos Carajás é um município de segunda geração desmembrado de Parauapebas no começo dos
anos de 1990, e a partir de 2004 passou a sediar a exploração do Cobre na mina do Sossego, pelo grupo
Vale.
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Jacareacanga
9.645.470,84
6.453.998,61
Total
dos
Dez
165.903.871,91
191.788.579,96
Municípios
Total do Estado
1.567.396.025,92
1.931.531.190,06
Fonte:
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp.
adaptado pelo autor.
As dez cidades que mais arrecadam CFEM também se destacam na
arrecadação do FPM, no caso de Parauapebas mais de 280 milhões de reais
quando somados os dois tributos juntos, seguida de Canaã dos Carajás,
municípios emancipados em razão da mineração, que seguidos de Oriximiná,
Paragominas e Juruti, municípios mais antigos e que não surgiram em função
da atividade mineral. A mineração é a principal atividade nos dois primeiros
municípios, mas todos ligados a economia internacional pela atuação em seus
territórios de grupos mineradores que exploração as atividades em alta escala.
Conforme (Quadro 04), pode verificar a população desses municípios.
Quadro 04 - População dos Municípios com Atividade Mineradora no Pará
Município
População 2000
População 2010
Alenquer
41.784
51.326
1
Altamira
2
77.439
94.624
Bannach
3
3.780
3.409
Barcarena
4
63.268
94.641
Cachoeira do Piriá
5
15.437
26.333
Canaã dos Carajás
6
10.922
26.188
Cumaru do Norte
7
5.978
10.391
Curionópolis
8
19.486
18.212
Ipixuna do Pará
9
25.138
51.453
10 Itaituba
94.750
95.210
11 Juruti
31.198
46.560
12 Marabá
168.020
224.014
13 Monte Alegre
61.334
54.238
14 Oriximiná
48.332
61.125
15 Ourilândia do Norte
19.471
27.511
16 Paragominas
76.450
97.459
17 Parauapebas
71.568
149.411
18 Rurópolis
24.660
40.014
19 São Félix do Xingu
34.621
90.908
20 Tucumã
25.309
33.084
21 Xinguara
35.220
40.558
Total dos Municípios
954.165
1.336.669
Total do Estado
6.192.307
7.443.904
Total da região Norte
12.900.704
15.484.929
Fonte: censo IBGE, 2010. Adaptado pelo autor.
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No Pará municípios como Barcarena, Canaã dos Carajás, Ipixuna do
Pará, Marabá, Parauapebas e São Félix do Xingu, tiveram um acréscimo
populacional considerável. Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá e São
Félix do Xingu foram destaques nesses dez anos, comparando 2000 a 2010.
Reflexo principalmente de projetos minerais em seus municípios, o que
acelerou o crescimento populacional em seus territórios, gerando conflitos
urbanos e rurais de diferentes natureza ligados direta e indiretamente a atração
população pelos empreendimentos minerais. Esses vinte e um municípios
concentram boa parte da população paraense, em mais de um milhão de
pessoas, que também é um fator político para eleições municipais, e que de
certa forma atrelam o FPM e a CFEM como variáveis fundamentais tanto
política como economicamente em seus territórios, para serem usados pelas
elites locais, e nos discursos desenvolvimentistas com base na economia
mineral. É, dessa forma que Parauapebas e Juruti se preparam para entrar na
era da mineração do século XXI, conectando a Amazônia aos mais variados
mercados mundiais, os chineses e canadenses como parceiros de nicho
econômico.
2.4 Os exemplos das cidades de Mineradoras no Pará
As cidades mineradoras na região amazônica possuem dinâmica
econômica e ordenamento territorial diferenciados, cada uma tem apresentado
graus distintos de complexidades, a partir principalmente dos efeitos
provocados pelas empresas de mineração em seus territórios. O processo da
riqueza de seus recursos naturais (jazidas minerais) impulsionou ações por
parte de grandes grupos empresarias principalmente internacionais na
economia da região, e, consequentemente no estado paraense como um dos
maiores arrecadadores de CFEM no Brasil. Grupos como: Vale, Alcoa, MRN,
Rio Capim, Albras/Alunorte, Imerys entre outros grupos econômicos e, seus
associados, e coligados produziram efeitos sócio-econômicos diferenciados no
Pará, destacam-se nesse contexto mineral Parauapebas na região sudeste
paraense, com a Vale e, Juruti na região do baixo amazonas, com a ALCOA. A
riqueza advinda da mineração seria a solução para surgir no meio da floresta
amazônica, cidades dotadas de equipamentos urbanos e serem capazes de
atender as necessidades da sociedade que ali habitava, e viria em busca das
“benesses” dos projetos, por outro lado também, mudar a funcionalidade das
cidades que já existiam antes mesmo da chegada do Grande Projeto, alterando
o ordenamento territorial, passou a ser a tônica dos processos nos territórios de
mineração.
O processo de instalação do Projeto Ferro Carajás 4 atraiu para o
município de Parauapebas um contingente populacional significativo, e o
processo de surgimento da cidade se deu com o surgimento de parte de um
núcleo urbano planejado capaz de dotar uma parte do então distrito
pertencente ao município de Marabá 5 , de infra-estrutura para receber o
contingente que vinha trabalhar no Projeto Ferro. Passados mais de 30 anos
da instalação do Projeto Ferro, Parauapebas tem quase 150 mil habitantes, dos
4

Ver Anthony Hall. Amazônia – desenvolvimento para quem? Desmatamento e conflito social no
Programa Grande Carajás (PGC). Rio de Janeiro: Zahar, 1991.
5
Em 1988, surge o município de Parauapebas desmembrado do município de Marabá, resultado dos
processos da economia mineral que foram induzidos pelos Grandes Projetos.
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5 mil projetados para receber, na hoje cidade nova, a cidade explodiu em
população, os equipamentos urbanos não acompanharam o crescimento da
cidade, e nem se projetou um crescimento para cidade, capaz de promover a
resolução dos conflitos urbanos e rurais. E, nem a gestão municipal consegue
fazer com que a CFEM se transforme em aliada para beneficiar a população e,
servir como deveria para compensar os problemas urgidos pela presença de
grandes projetos minerais na região.
A falta de planejamento hoje é um dos nós da cidade que cresce a cada
dia, com pessoas vindas de todos os cantos da região sudeste paraense e, de
diferentes regiões do Brasil, em busca de trabalho e melhores condições de
vida nos projetos da Vale e nos que são a eles associados.
A cidade hoje, é muito diferente daquela de 1988, e do começo dos anos
de 1990, sua expansão econômica criou formas novas de produção do espaço
privadas, para atender parcelas da população, condomínios fechados foram
criados, hotéis, shopping, a cidade cresce em diferentes direções, menos na
direção da Floresta Nacional de Carajás, que é o divisor de água, pois não é
permitido que haja habitações na floresta, então o rio e floresta foram
estratégias e impedimentos para população ir nesta direção das minas de ferro.
A cidade cresceu e como ela é cercada de morros, aqueles que não
possuem recursos financeiros para morar em perímetros adequados a moradia,
passaram a ocupar os morros da cidade, emergindo uma imensa favela que
rodeia a cidade, isso não quer dizer que Parauapebas seja diferente da favela,
apenas os morros também passaram a ser locais de moradias já que a cidade
estava ocupada pela população que migrou e migra a cada dia em busca de
habitação. A uma miscigenação entre riqueza e pobreza em Parauapebas,
surge um shopping, pois há demandas de uma classe que pode consumir seus
produtos, da mesma forma que a elite econômica da cidade pressiona é
pressionada pelo mercado em virtude da riqueza que circula na cidade, porém,
nem todos ou a maioria de sua população não tem recursos para consumir o
que a modernidade coloca em seus olhos e ao alcance de suas mãos, porém
longe de poder se apropriar deles, a ilusão do desenvolvimento cria a
necessidade e a falsa impressão do consumo fácil e democrático ao alcance de
todos os moradores da cidade mineradora, já que a riqueza é virtual para
aqueles que não podem consumir o espaço das mercadorias e dos
condomínios fechados na cidade.
A cidade que cresceu esqueceu seus moradores que a cada dia fazem
parte dela. As políticas públicas ignoraram o planejamento urbano territorial,
não há previsão para essas pessoas alcançarem seu sonho que os fez migrar
para a cidade. Como realizá-lo subindo os morros ou morando nas áreas mais
distantes sujeitas a todo tipo de problemas sócio-ambientais?
Qual o futuro da cidade mineradora? Diferentemente do futuro da Vale e
da mineração na região, as cidades em áreas de mineração que não
implantarem políticas integradoras e planejarem seus territórios com seus
Cadastros Territoriais Multifinalitário, criando seus bancos de dados e
colocando a população como parceira, terá tempos obscuros, passado a febre
do minério, pois o minério não dá em safra, na verdade ele se esgota a cada
ida do trem da Vale para o porto de Itaqui no Maranhão, deixando no seu
corredor um lastro de pobreza e miséria regional, um contraste entre uma
região rica com sua sociedade miserável. Parafraseando o grupo de Rock
Plebe Rude “Até quando esperar”, sobrando o subemprego para uma
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sociedade sem qualificação profissional e, esquecida pelo poder público, que
visou só o recurso econômico dos impostos das empresas sem aplicá-lo
adequadamente para melhoria da sociedade, o “posso vigiar seu carro, limpar
seus sapatos, lhe pedir trocados”, tornou-se o modo de viver e paisagem
marcante as margens dos grandes projetos, para aqueles que não conseguem
se inserir no mercado de trabalho formal.
A cidade se fragmentou entre pobreza e riqueza. No Núcleo Urbano de
Carajás, no alto da Serra dos Carajás, não é permitido pobreza, a Vale controla
a migração a distribuição de riqueza com salários e equipamentos urbanos e
serviços aos moradores que são funcionários dela. No sopé da Serra está a
cidade de Parauapebas a mistura de pobreza e riqueza, nesta a pobreza é
mais permitida em números que a riqueza, pois a concentração de renda
também se faz presente. A pobreza está aos nossos pés, ou aos “pés” da Vale
olhando do alto da Serra dos Carajás, já que a riqueza esta nos vagões do
maior trem de carga do planeta.
Basta pegar uma das vans que circulam pela cidade para observar a
paisagem da cidade e constatar que a riqueza de Carajás é ao mesmo tempo
geradora de pobreza local. Enquanto surge o shopping e os condomínios de
luxo (movimentados pela economia local que direta e indiretamente esta ligada
à mineração), a população vai subindo o morro sem condições de garantir
moradias dignas, e sem menor problema de ocupar, pois a fiscalização é quase
inexistente.
A idéia de uma região rica em recursos naturais, capaz de promover o
desenvolvimento sócio-econômico na região de Parauapebas, através da
exploração dos minérios monopólio da Vale, nós últimos 35 anos não foi
traduzida em qualidade de vida e redistribuição de renda local. Pelo contrário,
concentrou ainda mais riqueza sob controle da elite político-econômica local, e
gerou mais pobreza e conflito social.

Figura 01 – Ocupação irregular ao longo da encosta na Cidade de
Parauapebas (PA), a população não tento mais opção de garantir suas
moradias, ocupa a encosta e o poder público finge que não vê colocando em
risco vidas desses moradores de morro. A Favela sobe e cresce, e o morro vira
outra cidade tendo suas próprias leis e sorte. Foto: João Marcio Palheta, julho
de 2011.
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A paisagem marcante contrasta nas cidades como Parauapebas, Canaã,
Marabá, Eldorado dos Carajás, Ourilândia do Norte, Curionópolis, que sediam
projetos de mineração ou são influenciadas pelos processos desses projetos,
em espaços seletos da elite contra a maioria dos espaços aonde os
equipamentos urbanos e os serviços com mais qualidade não chegam para
população de baixa renda, que fica obrigada a ocupar as áreas sujeitas as mais
diversas formas de riscos sociais e ambientais na cidade, como as áreas de
morro e os bairros mais periféricos da cidade, onde o poder público municipal
deixa-os a sua própria sorte. Pergunta-se a culpa desse atraso e, desse
descaso regional com a sociedade local é porque o estado é grande ou a
política que é pequena, política no sentido das diferentes escalas, desde a
federal, a estadual e a municipal, e, é responsável pelo atraso social e
econômico desses lugares?
Os conflitos são históricos e, foram acelerados pelas políticas dos
governos federal, estadual e municipal. Não podemos excluir do atraso regional
e dos conflitos sócio-econômicos aqueles que fazem a política paraense, ou
seja, toda a classe política torna-se responsável pelo atraso do estado, mesmo
aqueles que pensaram ou pensam a trajetória do desenvolvimento numa região
de fronteira mineral pela via da sustentabilidade social e ambiental.
Historicamente, cidades como Marabá da qual surgiram municípios
mineradores, como Parauapebas, no Pará, foram dominadas por oligarquias
que não se preocuparam em considerar as particularidades locais nem os
anseios de suas sociedades. Pelo contrário, ignoraram os problemas sócioambientais dessas cidades e, consequentemente, de seus municípios. Quando
sua forma de exercer o poder local foi ameaçada, ou desapareceram ou se
aliaram aos novos atores sociais que disputavam o poder local nessas cidades.
A mineração, por exemplo, modificou as relações sócio-econômicas em
municípios que passaram a sediar seus projetos. Mudando a natureza desses
municípios, quando não foram responsáveis direta ou indiretamente pela
fragmentação de seus espaços pelas disputas pelo poder local. Essas regiões
que pleiteiam constantemente fragmentações territoriais têm problemas
históricos produzidos pelas disputas locais de poder, e o governo central de
Belém fazia parte desses processos de domínio territorial das elites locais.
Basta verificar em alguns espaços a fragmentação não do espaço, mais
das pessoas, por exemplo, quem pode subir a Serra dos Carajás sem o
controle da Vale na portaria que da acesso ao núcleo urbano de Carajás? Ora,
o aeroporto fica no núcleo, como também os serviços que quase só os
moradores do núcleo têm acesso, ou os que podem subir a Serra, e isso tem
um custo. Ou uma breve visita à cidade de São Luís no vizinho estado do
Maranhão, e olhar pela janela do hotel, pode-se ver pelo menos 10 navios
esperando atracar no porto da cidade (trabalho de campo, 2012). Segundo
informações todos a espera de minérios da Vale, ou seja esperando para
atracar no porto da CIA. Não podemos precisar com exatidão a capacidade de
cada um, porém é engraçado parece um engarrafamento de navios no mar de
São Luís, isso quer dizer que a velocidade de exportação de minérios tem
aumentado e, com ela a pressão sobre capacidade de suporte das minas,
principalmente as de Carajás.
A tecnologia proporcionou a ida e vinda de transatlântico com
capacidade nunca antes vistas de minérios da Amazônia, via porto de Itaqui
para o mundo. A aceleração do espaço e tempo pelo mercado diminui mais
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ainda a capacidade de vida das minas. Antes impossível se pensar que
pudéssemos transportar via oceanos milhares e milhares de toneladas de
minérios, proporcionado pela união da ciência e técnica, como diz Milton
Santos (2003) sob a égide do mercado, isso tornou possível a pressão sobre
as ilhas de sintropia na região Amazônica, especialmente no estado do Pará,
nos caso das jazidas minerais, e fez surgir novos parceiros econômicos com
demandas mais elevadas de minérios, como é o caso da China.
Gráfico 03 – Produção Brasileira de Bauxita, Alumina e Alumínio (20002009)
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Embora ocorra um crescimento na exploração da bauxita, a maior
concentração dos investimentos ainda permanecerá na região sudeste do
Estado, conforme dados da FIPE (2009). Isso de certa forma dá tempo para
gestão do município Juruti se planejar e enfrentar os novos desafios trazidos
pela economia mineral
Em 2009, a despeito da crise, alguns projetos estão
em andamento no Pará e terão como resultado
importante uma nova distribuição da geração de
riqueza entre os municípios através da mineração.
Há investimentos programados para diversos
produtos minerais, entretanto, a Vale é responsável
pela maior parte dos aportes e os concentra em
ferro, cobre, níquel e manganês. Dos investimentos
programados pela Vale, R$ 2,7 bilhões estão
aprovados
no
orçamento
de
2009
para
investimentos no Pará; até 2012, o total de
investimentos é estimado em R$ 18,8 bilhões e
concentra-se principalmente na serra Sul de
Carajás. Com os novos aportes, espera-se que em
2012 a produção mineral apresente a seguinte
distribuição no estado paraense: Parauapebas
(34%), Canaã dos Carajás (32%), Barcarena
(19,1%), Marabá (4,2%), Ourilândia do Norte (2%),
São Félix do Xingu (2%), Oriximiná (1,9%), Ipixuna
do Pará (1,2%), Paragominas (1%), Curionópolis
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(0,8%), Juruti (0,7%), Breu Branco (0,4%), Itaituba
(0,3%). (FIPE, 2009. p.10).
III PARA NÃO CONCLUIR: MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA PARAENSE
A implantação dos grandes projetos na Amazônia intensificou a explosão
demográfica dos diversos núcleos urbanos na região de sua abrangência,
quando não foi responsável pelas suas criações. Exemplo dessa natureza, não
falta no estado do Pará, Parauapebas, é um deles, onde se localiza O Projeto
Ferro Carajás (PFC) na Serra dos Carajás, uma parte da cidade foi planejada
para abrigar, logo no início da instalação desses projetos, os trabalhadores que
viabilizaram a obra de exploração, assim como aqueles que trabalhavam na
construção da estrada de acesso a esses projetos e mais recentemente Juruti
com a extração da bauxita pela Alcoa. Logo após sua instalação, ocorreu uma
explosão demográfica, intensificada ao longo dos anos que sucederam à
instalação desses projetos, que ajudou a fazer com que as cidades
aumentassem suas populações, porém com todos os problemas urbanos: falta
de infra-estrutura, problemas de saúde, prostituição, violência dentre outros, o
que não ocorre na parte onde as empresas de mineração têm seu total
controle.
Esses fatores estão relacionados às expectativas econômicas que o
Brasil vivia na época de instalação dos projetos de mineração na Amazônia,
principalmente na década de 1980. Havia um conjunto de fatores que
favoreceram as condições para que esses projetos fossem pensados na
Amazônia, além dos recursos naturais que existiam (e existem) na região.
Dessa forma, a Amazônia brasileira estava relacionada a uma das
fronteiras de expansão do capital internacional na América Latina. Toda essa
forma estava também associada à possibilidade de “desenvolvimento” da
Amazônia. Assim, o governo conseguiu desenvolver sua estratégia de
associação do capital privado nacional e internacional ao capital estatal.
Associava, assim, a escala local à internacional visando, sobretudo ao mercado
internacional de exportação dos recursos minerais.
Era o começo de uma nova era para os municípios paraenses, sob
áreas de mineração e, conseqüentemente, para o Pará: a era dos minérios,
que se tornava a principal economia da região. O grupo Vale, por exemplo, que
já era um dos maiores grupo de mineração do Brasil, ganhava mais elementos
para se transformar num dos maiores grupos de mineração do mundo.
Operando em dois sistemas: o sistema norte e o sistema sul, o que indicava o
crescimento que o Grupo vinha ganhando com a instalação de seus projetos no
Brasil e na Amazônia.
É nessa perspectiva que se pode entender a integração das atividades
mineradoras presentes em municípios paraenses e a possível virtualidade de
outros projetos. Nessa ótica não só o Estado, mas também as empresas e os
diferentes atores econômicos utilizaram-se dos recursos financeiros tornandoos elementos através dos quais os discursos do poder local mobilizam a
sociedade local para tentar garantir seu domínio municipal. Porém, sociedade
civil organizada nos municípios que estão sob áreas de mineração e tem seu
papel indefinido no que diz respeito à busca pelos recursos disponíveis nos
territórios.
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Outro destaque está relacionado à dependência que os municípios têm
em torno das atividades de mineração no Pará, em alguns casos, um único
Grupo, monopoliza a exploração dos minérios em regiões do estado, como é o
caso do Grupo Vale e do Grupo Alcoa. O importante é repensar o papel da
mineração no Pará e das empresas, que atuam dentro do Estado, e no efeito
multiplicador que foi gerado por esses projetos na Amazônia. A questão do
aumento da alíquota tem que ser acompanhada por uma nova forma de pensar
o desenvolvimento na região, que leve em consideração a sociedade local, e
os impactos gerados por esses projetos. É preciso não repetir os mesmos erros
do passado, não apenas na quantificação, mas na qualificação da aplicação
desses recursos, e não permitir que as empresas montem suas infra-estruturas
fora do Estado, ficando este somente como o fornecedor da matéria-prima. O
minério continua saindo quase que in natura, sendo agregado pouco valor ao
produto. Com isso o Estado deixa de arrecadar, e a sociedade local acaba não
sendo beneficiada pelos investimentos realizados pelos grupos mineradores
conforme deveria ser.
Todos os investimentos que foram feitos pelos grupos mineradores são
importantes, não podemos negar sua contribuição, muito embora essa
contribuição só agora seja questionada, ou seja, só agora aqueles que
comandam a vida política do Estado perceberam que não bastam somente
esses projetos sociais paliativos, tem que haver muito mais para gerar o efeito
multiplicador no Estado do Pará, e assim, beneficiar a sociedade local.
Nada garante que o Pará, cada vez mais um Estado Minerador, possua
e tenha como base somente esse tipo de economia para seu desenvolvimento
sócio-econômico. Torna-se necessário criar estratégias de desenvolvimento em
outras escalas, como por exemplo, o potencial agrícola do Estado. A indústria
da mineração que permanece no Pará, não tem apresentado significativos
avanços na criação de pólos de desenvolvimento, nem acarretado benefícios à
sociedade local. Pelo contrário, em se tratando das atividades ligadas a
mineração, por exemplo, com as guseiras, a floresta da região corre risco de
total desaparecimento, pois não ocorre reflorestamento para se obter o carvão
vegetal.
Nesse sentido, a industrialização acabou fazendo na economia
capitalista uma verdadeira mudança de valores, pois a industrialização virou
sinônimo de desenvolvimento, como já dizia Altvater (1995). Nesse sentido,
segundo Altvater (1995), o desenvolvimento é contrário ao meio ambiente, pois
transforma numa desordem aquilo que a natureza levou milhões e milhões de
anos para deixar no estado em que se encontram hoje. O tempo da natureza e
do capital é incompatível nesse caso. Assim, ao se apropriar das diversas
jazidas que exploram, coloca em risco o desenvolvimento do Estado do Pará
se não mudarmos o modelo de exploração dos recursos naturais que
atualmente comanda as relações de produção na Amazônia e a postura do
estado brasileiro diante de recursos naturais estratégicos para o
desenvolvimento da região e da nação.
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