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O Estado do Pará, um dos nove da Região Amazônica, é hoje o segundo maior produtor mineral do País, atrás

apenas de Minas Gerais. Com uma representação chefiada pelo vice-governador, Odair Santos Corrêa, o Pará

participou do Seminário Minas de Minas, “para beber na fonte”, segundo palavras do próprio Odair.

Os paraenses defenderam, com Minas Gerais, uma atuação propositiva, a fim de se implementar um novo

modelo de gestão para a política minerária nos dois Estados. Em entrevista conduzida pela jornalista Adriana

Gomes, da Gerência de Imprensa e Divulgação da Assembléia, o vice-governador do Pará expôs suas idéias

sobre o assunto durante sua participação no Seminário.

MINAS E PARÁ
JUNTOS PELA MINERAÇÃO

Odair Santos Corrêa

Vice-governador do Pará

entrevista
Marcelo Metzker
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“Eu acredito que o Pará e

Minas Gerais têm que
juntar forças e achar do

nada o caminho para
viabilizar ações positivas

para obter melhores
resultados”

Revista do Legislativo – Como está

sendo tratada a questão do federalis-
mo na mineração? Diante da compe-

tência concorrente, é possível uma
articulação entre os Estados em te-

mas como a proteção ao meio ambi-
ente, a repartição de recursos tribu-

tários e a exploração mineral?
Odair Santos Corrêa – Nossa Consti-

tuição já prevê a compartimenta-
lização de responsabilidades, permi-

tindo que cada unidade federativa as-
suma papéis definidos, como co-

partícipes, cada uma em diferentes
níveis de atuação e competência,

unindo esforços para a definição das

ações de direcionamento do setor

mineral no País. Esse esforço deve
resultar em ações que abranjam a

política tributária para a mineração.
Exemplos da necessidade de mudan-

ça são alguns instrumentos de trata-
mento diferenciado, como a Lei

Kandir, que penaliza Estados produ-
tores e exportadores de matérias-pri-

mas, como o Pará, particularmente
prejudicado em seus interesses quan-

to às inversões tributárias que deve-
riam decorrer da atividade mineral.

Por isso, precisamos tomar uma pro-
vidência para equacionar vários pro-

blemas da mineração. Eu acredito que

O potencial minerário do Pará

A atividade minerária no Pará representa 18% do PIB estadual,

que, em 2005, foi de cerca de R$37,7 milhões. O setor é respon-
sável por aproximadamente 30% da arrecadação nacional da Com-

pensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM),
garantindo ao Pará a quarta posição em saldo da balança comercial

do Brasil, além de contribuir com 83% na composição da pauta de
exportação do Estado. A atividade tem decisiva participação na com-

posição de indicadores econômicos, o que coloca o Pará na nona
posição entre os Estados exportadores. A produção mineral primá-

ria em 2005 representou o valor comercial de R$8,39 bilhões. Em
2006, a produção mineral gerou tributos e encargos no valor de

R$329 milhões.
A economia tem por base a extração de bens minerais – como

cassiterita, ouro, manganês e ferro, entre outros; o extrativismo
vegetal – açaí, castanha-do-pará, látex e madeiras nobres –; a agri-

cultura comercial – na qual se destacam a malva, a juta e a pimenta-
do-reino –; a pecuária – sobretudo o rebanho bubalino –; e a agricul-

tura de subsistência.
Em 2006, a pauta de exportações do Estado gerou US$2,3 bi-

lhões, assim distribuídos: minério de ferro (34%), alumínio (20%),
madeira (13%), bauxita (10%), caulim (7%), outros minerais (6%),

celulose (5%) e pimenta-do-reino (2%).
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“Abraçamos a idéia da

ALMG de criar a Cipe da
Mineração. Vamos

discutir com órgãos
técnicos e com a

Assembléia Legislativa do
Pará”

o Pará e Minas Gerais têm que jun-

tar forças e achar do nada o cami-
nho para viabilizar ações positivas e

obter melhores resultados.

Revista do Legislativo – Como Mi-
nas e o Pará podem encaminhar a

discussão da repactuação do fede-
ralismo em relação à exploração

mineral?
Odair Santos Corrêa – Gostamos

especialmente da sugestão, que nos
foi feita pelo Legislativo mineiro, de

criação de uma comissão dos dois
Estados nos moldes da Comissão In-

terestadual Parlamentar de Estudos
do Rio Doce e do Rio São Francisco.

Abraçamos a idéia de criar a Cipe
da Mineração. Vamos discutir com

órgãos técnicos e com a Assem-
bléia. Fui informado de que a Cipe

Rio Doce começou em seminários,
fóruns técnicos e debates públicos

sobre a água e é compartilhada com
o Espírito Santo; e a do São Fran-

cisco, com os Estados desta bacia.
Acreditamos que uma Cipe da Mi-

neração proporcionar ia uma
interação direta com o Pará e, pos-

teriormente, também com outros
Estados mineradores, como o

Amapá, Goiás, a Bahia e Mato Gros-
so. Nesse fórum, poderemos discu-

tir políticas comuns para propor ao
governo federal, unindo o Executivo

e os Legislativos desses Estados.
Não acredito que, isolados, tenha-

mos robustez política para  enfren-
tar os interesses envolvidos, que são

imensos. Aliás, é preciso ter a cer-
teza de que iremos enfrentar gran-

des forças, que, por certo, querem
que tudo continue como está.

Revista do Legislativo – O que os dois

Estados podem compartilhar nesse
assunto?

Odair Santos Corrêa – Tudo. Nossos
interesses são idênticos. As divergên-

cias podem e vão aparecer no futuro,
na discussão de investimentos em

projetos específicos, passíveis de se-
rem implantados nos dois Estados,

mas isso é para se discutir lá para a
frente. O importante, neste momen-

to, é que nossas necessidades devem
ser compartilhadas para que nossas

satisfações sejam plenas. A hora é
de juntar forças, no sentido de au-

mentar as vantagens para as popula-
ções dos Estados mineradores. Não

é possível que Minas e o Pará, que
são responsáveis por mais de 65%

da produção mineral do País, sejam
incompetentes para corrigir as in-

justiças marcantes, principalmen-
te aquelas produzidas pela legisla-

ção federal.

Revista do Legislativo – Como o Pará
vem compatibilizando a questão da

exploração mineral com a preserva-
ção do meio ambiente?

Odair Santos Corrêa – Apesar de todo
o contraditório e das diferenças gi-

gantescas e desconhecidas, acre-
ditamos ser possível, com equilíbrio

e sustentabilidade, desenvolver e pre-
servar ao mesmo tempo. Mas, para

isso, entendemos ser preciso elabo-
rar programas de governo específicos

voltados para a Amazônia, e não só
para o Pará. E a preservação deve ser

vista por uma ótica abrangente, que
envolva outros recursos além da mi-

neração, principalmente os recur-
sos hídricos. As riquezas finitas da
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“Acreditamos ser
possível, com equilíbrio e

sustentabilidade,
desenvolver e preservar

ao mesmo tempo”

Amazônia envolvem soberania e se-

gurança. Ambas estão diretamente
condicionadas ao desenvolvimento da

região e à sua plena integração ao res-
to do País.

Revista do Legislativo – Como o Pará

está estruturado na área mineral?
Odair Santos Corrêa – Depois dos

intensos estudos que fizemos sobre
a mineração no Pará, foi sugerida a

criação de uma Secretaria de Minas,
Metalurgia e Recursos Hídricos.

Será o primeiro passo para um me-
lhor acompanhamento do setor.

Hoje temos 13 grandes empreendi-
mentos implantados no Estado. Esse

cenário me deu a convicção de que o
futuro de várias gerações está dire-

tamente condicionado à economia do
setor produtivo mineral e à sua ca-

pacidade gerencial. No mesmo
diapasão, o conjunto de instrumen-

tos político-institucionais que abran-
ge o redimensionamento do setor

mineral deve necessariamente al-
cançar os pequenos e os microinves-

tidores do setor, especialmente
aqueles que atuam no trato dos mi-

nerais sociais, como areia, brita,
cascalho e argila.

Revista do Legislativo – Qual é a ava-

liação que a equipe do Pará faz do
Seminário Minas de Minas?

Odair Santos Corrêa – Oportuno e
atual. Mais importante ainda por ser

o fecho de uma série de audiências
públicas nas regiões-pólo de Minas, o

que  valoriza e dá mais credibilidade
aos resultados obtidos. Esse exercí-

cio democrático, que provoca as ini-
ciativas dos segmentos envolvidos na

atividade minerária, com certeza vai

produzir idéias, originadas nas bases,
às vezes desconhecidas das elites.

Revista do Legislativo – Quais os pon-

tos que destacaria como mais signifi-
cativos para os dois Estados?

Odair Santos Corrêa – Em primeiro
lugar, é pensamento comum que os

Estados não podem ficar fora do
processo decisório. É preciso, com

urgência, construir um Sistema Na-
cional de Mineração, no qual Muni-

cípios e Estados sejam atores princi-
pais nas discussões e gestões em

seus territórios. É inadmissível que
esses dois entes da Federação fiquem

à margem das decisões e depois ar-
quem com as conseqüências, histo-

ricamente negativas. Outro ponto de
convergência refere-se à legislação

mineral existente. Ultrapassada e
nociva aos interesses dos Estados,

desconsidera a opinião da sociedade
das regiões onde estão os projetos

minerais. Os prejuízos financeiros,
econômicos, ambientais e sociais dos

nossos Estados são outros pontos
que precisam ser enfrentados.

Revista do Legislativo – E a participa-

ção da Assembléia Legislativa do
Pará?

Odair Santos Corrêa – A Assembléia
do Pará fez um levantamento mostran-

do os vácuos da legislação mineral e
sugerindo a criação de instrumentos

jurídico-administrativos para supri-los.
Nossa presença no Seminário Minas

de Minas se deu no sentido de buscar
inspiração, pois acreditamos que pode-

mos adequar o que está sendo feito aqui
à nossa realidade.
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