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1. Introdução

 O Boletim da Indústria Mineral – Pará 1º Semestre 2022 vem apresentar aos governos federal, 
estaduais e municipais, à iniciativa privada e à sociedade civil de todo Brasil as potencialidades e desa-
fios do setor mineral no território paraense. O estudo inédito e de periodicidade semestral, será editado 
sempre no início do segundo semestre do ano corrente e no início do ano seguinte, onde um panorama 
completo do setor será apresentado pelo SIMINERAL.

 Não obstante o protagonismo do SIMINERAL no que tange a defesa de uma mineração em con-
sonância com a agenda mundial e a sustentabilidade, a seara da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
torna-se a mais uma vez uma fronteira de fundamental importância a continuar a ser desbravada por 
este sindicato, o que certamente proporcionará aos gestores e à classe política as melhores tomadas 
de decisões em políticas públicas, assim como certamente proporcionará aos atores e stakeholders as 
melhores escolhas de investimentos, subsidiando a participação efetiva da sociedade civil local a partir 
da democratização das informações, beneficiando assim a sociedade como um todo com os diagnósticos 
socioeconômicos e ambientais contidos nos nossos Boletins.

 Construído com dados estruturais e conjunturais, o Boletim da Indústria Mineral – Pará 1º Se-
mestre 2022 é um dos estudos mais completos já realizados no Estado do Pará sobre o setor mineral, e 
pretende ser uma ferramenta perene e efetiva, para que subsidie não somente o setor especificamente, 
mas dialogue com toda a sociedade e as agendas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
e a estratégia do ESG (Environmental Social Governance – ou a Governança Ambiental, Social e Corpo-
rativa), visualizando a monetização da floresta e a Bioeconomia como instrumentos privilegiados para 
que se alcance uma Amazônia mais rica – mas com seu meio ambiente mais preservado e promovendo 
a inclusão social de sua gente, de sua cultura e sua forma de viver. 
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2. Produção Industrial Mineral

 Os níveis de produção correspondem ao principal indicador do atual estágio de atividade de 
qualquer segmento produtivo. Neste sentido, cabe destacar nesta seção o comportamento da produção 
física industrial do setor mineral a partir da Pesquisa Industrial Mensal, de lavra do IBGE, além de outros 
indicadores associados à produção mineral.

 Nos 05 primeiros meses de 2018-2022, à exceção de 2021, o Brasil vem registrando um cenário 
recessivo na atividade extrativa mineral. Segundo o IBGE, o quadro recessivo mais acentuado foi veri-
ficado em 2019, onde o país contabilizou uma queda de -12,1% na produção mineral, enquanto que o 
melhor cenário foi verificado nos 1,8% de crescimento em 2019. Já no contexto da economia paraense, 
o quadro de redução de produção foi observado em 2019 e 2022, havendo neste último a maior retração 
registrada no estado no período em comento (Gráfico 01).

Gráfico 01 – Evolução das variações na produção mineral em Jan-Maio dos últimos 5 anos
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Fonte: IBGE, 2022.
*Variação em relação ao mesmo período do ano anterior.

 O minério de ferro produzido pela economia paraense vem se constituindo desde a última déca-
da, em um produto primário de comercialização em larga escala no mercado internacional, e por óbvio, 
alterações na demanda internacional por essa commodity tende a interferir diretamente nos níveis de 
produção e oferta do produto. Isto posto, dois eventos ajudam a entender as razões associadas a queda 
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da atividade mineradora do país e do Pará. Primeiro tivemos a reincidência de novos surtos de covid-19 
na China, levando o governo daquele país a adotar novas medidas de isolamento em diversas cidades. 
Em segundo, a realização dos jogos olímpicos de inverno levou o governo chinês a arrefecer a atividade 
siderúrgica do país, com vistas a melhorar condições ambientais para a realização do evento esportivo. 
Tais fatos foram determinantes no desaquecimento da demanda chinesa no mercado externo, refletindo 
diretamente e negativamente na produção e comercialização do minério de ferro paraense.

 Retomando a análise sobre a estrutura mineral brasileira e paraense, das 27 unidades federativas 
constituídas no país, apenas 14 são objeto de apuração e sondagem da Pesquisa Industrial Mensal do 
IBGE, destas 14, apenas a metade registrou atividade industrial mineral nos dois últimos anos. Esclare-
cido este ponto, Goiás e Rio de Janeiro foram únicos os estados contabilizar crescimento na produção 
extrativa mineral nos 5 primeiros meses de 2022, com 10,3% e 3,9%, nesta ordem. Bahia e Pará foram 
os de pior desempenho na atividade, com retrações de -14% e -12%, respectivamente (Gráfico 02).

Gráfico 02 – Variações na produção física extrativa mineral por UF’s (Jan-Maio/22)
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Fonte: IBGE, 2022.
*Variação em relação ao mesmo período do ano anterior.

 Dimensionando os níveis de produção por categorias de indústrias no estado do Pará, observa-se 
que de janeiro a maio nos últimos 05 anos a transformação foi a que sofreu as maiores e recorrentes 
retrações, se comparada com a Indústria Geral e a Extrativa. No período em exame, em três momentos 
a atividade mineral conseguiu puxar para cima a indústria geral – no entanto, é importante destacar que 
em 2022 a indústria mineral registrou sua maior retração, superando neste aspecto até a indústria de 
transformação (Gráfico 03).
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Gráfico 03 – Evolução das variações na produção física das indústrias
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Fonte: IBGE, 2022.
*Variação em relação ao mesmo período do ano anterior.

 O dimensionamento do tamanho das economias mineradoras dos dois maiores estados produtores 
de minérios do país pode ser obtido pela produção (em toneladas) de cada estado, dividido pelo total da 
produção nacional de minérios, também dada em toneladas. Dados da Agência Nacional de Mineração 
dão conta de que em 2020 o país produziu cerca de 1,6 bilhões de toneladas de minério, e Minas Gerais 
se destacou como principal produtor, com 515 milhões de toneladas produzidas, correspondendo a uma 
parcela nacional de 31,8%, seguido pelo Pará, detentor de uma produção de 384 milhões de toneladas 
e uma participação nacional de 23,8%.

 Em que pese o quadro atual de baixa atividade na mineração paraense, é fundamental destacar 
que a atividade mineradora de Minas Gerais encontra-se em uma tendência de declínio desde 2010, 
enquanto que a do estado do Pará, desde 2015, encontra-se em uma trajetória de ascensão (Gráfico 04).
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Gráfico 04 – Evolução do tamanho das economias mineradoras

Pará x Minas Gerais (2010-2020)

Fonte: ANM, 2021.

3. Exportação Mineral

 A indústria mineral é uma das principais responsáveis pelo bom desempenho do país e do estado 
do Pará na comercialização com o mercado externo, em função do minério de ferro se constituir em 
uma das principais commodities do comércio internacional, com uma forte demanda, principalmente 
da China, principal produtor de aço do mundo.

 Para fins metodológicos, é importante destacar que o presente estudo dimensiona a exportação 
da atividade mineradora a partir de duas categorias de indústrias minerais: extrativa e transformação. 
Para quantificação especificamente da indústria extrativa mineral foi considerando todos os NCM’s con-
tidos nos capítulos 25, 26 e aqueles compreendidos no intervalo entre as posições 2701 e 2704. Já para 
indústria de transformação mineral, foi considerado todos os NCM’s contidos no capítulo 28 e todos no 
intervalo dos capítulos 72 e 81, além daqueles compreendidos no intervalo entre as posições 7106 e 7110. 
Feitos tais esclarecimentos, vejamos como se comportou a atividade mineral em termos de exportações.

No primeiro semestre dos últimos 05 anos, a indústria extrativa paraense registrou seu melhor mo-
mento em 2021, quando atingiu cerca de cerca de US$ 11,7 bilhões em valor exportado, enquanto que a 
transformação do Pará obteve seu melhor momento em 2022, quanto obteve US$ 1,67 bilhão em valor 
exportado. Por outro lado, é importante destacar a forte retração (-39%) que a indústria extrativa conta-
bilizou entre 2021-2022, por motivos já abordados no presente estudo (Gráfico 05).
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Gráfico 05 – Evolução do valor das exportações das indústrias da mineração

Pará (1º Sem/2018 - 1º Sem/2022)

Fonte: MDIC, 2022.

 Dimensionando as exportações das indústrias mineradoras em relação ao total do valor exportado 
pelo estado do Pará, observa-se que nos seis primeiros meses dos últimos 5 anos a mineração vem 
reduzindo sua participação no total de exportações do estado. Tal participação chegou a atingir 92,3% 
em 2021, e retraiu para 83% em 2022, valor esse também inferior ao registrado em 2018 (Tabela 01).

Tabela 01 – Participação das exportações das indústrias da mineração em relação ao valor total 
exportado (US$), Pará (1º Sem/2018 - 1º Sem/2022)

Período Total Pará Indústrias Minerais Part.(%)
1º Sem/18 7.276.330.771 6.404.046.130 88,0
1º Sem/19 7.376.123.952 6.540.193.778 88,7
1º Sem/20 8.334.771.554 7.277.326.599 87,3
1º Sem/21 14.260.557.133 13.162.026.027 92,3
1º Sem/22 10.646.686.843 8.834.955.832 83,0

Fonte: MDIC, 2022.
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Analisando os valores das exportações da indústria extrativa do estado do Pará por tipo de produto, o 
minério de ferro encerrou o primeiro semestre de 2022 com US$ 6,2 bilhões em valor exportado, re-
presentando cerca de 47,3% do valor total desse produto exportado pelo país, enquanto que minério de 
cobre ficou na segunda colocação, com um montante de US$ 684 milhões e uma participação nacional 
de 99% (Tabela 02).

Tabela 02 – Exportações da indústria extrativa, Brasil x Pará (1º Sem/2022)

NCM
Indústria Extrativa 

Mineral
Valor Exportado (US$) - A Volume Exportado (Ton) - B Part.

(%) A
Part.
(%) BPará Brasil Pará Brasil

Total 7.164.993.589 17.170.087.381 72.146.506 160.251.579 41,7 45,0

26011100 Minérios de ferro 6.292.360.322 13.313.708.670 69.314.505 145.258.208 47,3 47,7

26030090 Minérios de cobre 683.640.038 690.741.017 187.869 193.439 99,0 97,1

25070010 Caulim 77.374.616 80.154.653 599.816 602.258 96,5 99,6

26060011 Bauxita não calcinada 
(minério de alumínio) 61.764.424 62.602.593 1.881.012 1.889.900 98,7 99,5

26030010 Sulfetos de minérios de 
cobre 22.212.854 505.851.362 10.140 214.740 4,4 4,7

26020090 Minérios de manganês 16.945.393 59.296.675 152.717 604.948 28,6 25,2

26090000 Minérios de estanho 10.213.392 50.919.853 415 5.253 20,1 7,9

26159000 Minérios de nióbio, 
tântalo ou vanádio 480.000 12.091.485 24 389 4,0 6,2

25010020 Sal de mesa 845 527.089 1 1.218 0,2 0,1

25084090 Outras argilas 507 72.530 0 161 0,7 0,02

- Outros produtos 1.198 2.394.121.454 7 11.481.064 0,0001 0,0001

Fonte: MDIC, 2022.

 Examinando as exportações da indústria de transformação mineral do estado por tipo de produto, 
a alumina calcinada encerrou o primeiro semestre de 2022 com US$ 922 milhões em valor exportado, 
representando cerca de 54,6% do valor total desse produto exportado pelo país, enquanto que ferro-ní-
quel ficou na segunda colocação, com um montante de US$ 265,3 milhões e uma participação nacional 
de 41,8% (Tabela 03).

Boletim Indústria Mineral do Pará • 1º Semestre 2022 página 9



Tabela 03 – Exportações da indústria de transformação mineral

Brasil x Pará (1º Sem/2022)

NCM
Indústria de 

Transformação Mineral
Valor Exportado (US$) Volume Exportado (Ton) Part.

(%) A
Part.
(%) BPará Brasil Pará Brasil

Total 1.669.962.243 16.655.341.408 3.050.996 14.532.801 10,0 21,0

28182010 Alumina calcinada 922.043.875 1.688.459.836 2.363.753 4.229.458 54,6 55,9

72026000 Ferro-níquel 265.332.114 634.669.948 43.623 101.663 41,8 42,9

76011000 Alumínio não ligado, em 
formas brutas 215.873.857 233.755.835 74.180 80.598 92,4 92,0

28183000 Hidróxido de alumínio 94.562.617 106.528.389 436.101 484.428 88,8 90,0

28046900 Outros silícios 77.285.090 431.981.495 15.260 100.232 17,9 15,2

72011000

Ferro fundido bruto não 
ligado, que contenha, em 
peso, 0,5 % ou menos de 

fósforo

62.037.815 1.081.224.667 108.735 1.793.572 5,7 6,1

71081310 Ouro em barras, fios e 
perfis de seção maciça 15.726.810 862.884.816 0,3 15 1,8 1,9

71081290 Ouro em outras formas 
brutas 10.886.678 341.541.646 0,2 6 3,2 3,2

72044900 Outros desperdícios e 
resíduos de ferro ou aço 2.435.466 66.781.580 7.305 170.987 3,6 4,3

71081210 Bulhão dourado (bullion 
doré) 2.138.397 1.084.490.772 0,1 21 0,2 0,24

- Outros produtos 1.639.524 10.123.022.424 2.038 7.571.821 0,0162 0,0269

Fonte: MDIC, 2022.

 Dimensionando as exportações das indústrias mineradoras por unidades federativas, no primei-
ro semestre de 2022, o estado de Minas Gerais se constituiu no principal exportador desses produtos, 
alcançando um valor total exportado da ordem de US$ 11,1 bilhões e uma participação de 33% de tudo 
que o país exportou das indústrias minerais nesse período. Em seguida vem o Pará, com US$ 8,8 bi-
lhões e uma participação nacional de 26,1%. Importante frisar que, pelo valor exportado, a atividade de 
transformação mineral de Minas Gerais mostra-se quase 4 vezes maior que a do Pará, o que aponta 
uma maior capacidade de verticalização produtiva na economia de Minas Gerais (Tabela 04).
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Tabela 04 – Exportações das indústrias da mineração por UF’s exportadoras

Pará (1º Sem/2022)

Ranking
Valor Exportado (US$)

Transformação
Indústria

Part.(%) - A
Transformação Extrativa

Total Brasil - A 33.825.428.789 16.655.341.408 17.170.087.381 100

1º Minas Gerais 11.149.299.698 4.236.261.099 6.913.038.599 33,0

2º Pará 8.834.955.832 1.669.962.243 7.164.993.589 26,1

3º Espírito Santo 2.921.563.391 1.397.043.941 1.524.519.450 8,6

4º São Paulo 2.497.593.385 2.477.525.119 20.068.266 7,4

5º Rio de Janeiro 2.467.623.926 2.246.040.203 221.583.723 7,3

6º Maranhão 1.218.769.257 941.914.588 276.854.669 3,6

7º Bahia 1.063.811.383 660020577 403.790.806 3,1

8º Goiás 1.057.109.957 795.051.546 262.058.411 3,1

9º Ceará 790.569.474 728.676.344 61.893.130 2,3

10º Santa Catarina 285.048.340 281.829.695 3.218.645 0,8

11º Mato Grosso 255.167.981 254.711.915 456.066 0,8

12º Rio Grande do Sul 246.325.843 244.734.905 1.590.938 0,7

13º Mato Grosso do Sul 123.955.802 58.553.682 65.402.120 0,4

14º Paraná 118.786.813 102.288.755 16.498.058 0,4

15º Amazonas 95.603.802 90.254.286 5.349.516 0,3

16º Rondônia 92.562.678 62.034.571 30.528.107 0,3

17º Amapá 76.450.053 61.376.208 15.073.845 0,2

18º Pernambuco 49.487.574 46.440.670 3.046.904 0,1

19º Alagoas 46.189.886 3.624.962 42.564.924 0,1

20º Distrito Federal 37.472.783 37.303.372 169.411 0,1

21º Rio Grande do Norte 24.112.001 6.698.830 17.413.171 0,1

22º Roraima 14.278.096 697.813 13.580.283 0,04

23º Tocantins 10.502.154 2.836.549 7.665.605 0,03

24º Paraíba 6.419.553 345.013 6.074.540 0,02

25º Acre 766.822 766.596 226 0,002

26º Piauí 429.220 2 429.218 0,001

27º Sergipe 321.185 147.942 173.243 0,001

Fonte: MDIC, 2022.

 Dimensionando as exportações das indústrias mineradoras do estado por países de destino, no 
primeiro semestre de 2022, a China se constituiu no principal destino dos produtos da atividade mineral 
no Pará, alcançando um valor total exportado da ordem de US$ 4,5 bilhões e uma participação de 50,9% 
de tudo que o estado exportou das indústrias minerais nesse período. Em seguida vem o Japão, com 
US$ 590 milhões e uma participação estadual de apenas 6,7% (Tabela 05).
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Tabela 05 – Exportações das indústrias da mineração por países de destino

Pará (1º Sem/2022)

Ranking
Valor Exportado (US$)

Transformação
Indústria

 Part.(%) - A
Transformação Extrativa

Total Pará - A 8.834.955.832 1.669.962.243 7.164.993.589 100

1º China 4.500.034.255 71.068.993 4.428.965.262 50,9

2º Japão 590.234.013 249.889.349 340.344.664 6,7

3º Malásia 563.390.070 249.967 563.140.103 6,4

4º Noruega 370.447.954 370.447.948 6 4,2

5º Estados Unidos 356.774.975 345.919.575 10.855.400 4,0

6º Canadá 299.747.489 247.143.795 52.603.694 3,4

7º Alemanha 250.743.640 -  250.743.640 2,8

8º Bélgica 187.903.455 91.347.848 96.555.607 2,1

9º Itália 178.850.313 83.842.435 95.007.878 2,0

10º França 170.363.749 8.852.551 161.511.198 1,9

- Outros países 1.366.465.919 201.199.782 1.165.266.137 15,5

Fonte: MDIC, 2022.

4. Mercado de Trabalho

 O comportamento do mercado de trabalho é uma dimensão importante na aferição dos níveis 
de atividade de qualquer setor produtivo, bem como na geração de emprego e renda. No contexto da 
população ocupada do setor mineral, dados da PNAD Contínua1 dão conta de que, no primeiro trimestre 
dos últimos 05 anos, o Brasil registrou uma retração no seu estoque de pessoas ocupadas em -4,5%, 
enquanto que o estado do Pará registrou uma alta de 14,6%. O pior 1º trimestre desse período se veri-
ficou em 2021, quando o Brasil apresentou uma queda de -16,5%, e o melhor 1º trimestre foi em 2020, 
quando registrou 6,3% (Gráfico 06).

___________
1. A população ocupada é aquela com 14 anos de idade ou mais, que exerce atividade profissional (formal ou informal, remunerada ou não) durante pelo 
menos 1 hora completa, na semana de referência da aplicação da PNAD Continua.
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Gráfico 06 – Evolução do estoque de pessoas ocupadas no setor extrativo mineral

Brasil x Pará (1º tri/2018 – 1º tri/2022)
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Fonte: IBGE, 2022.

 Dimensionando o estoque de pessoas ocupadas no setor mineral via unidades federativas, São 
Paulo encerrou o primeiro trimestre de 2022 com a maior parcela de ocupados no setor, com um estoque 
de 228 mil ocupados e uma parcela de 19% de todo estoque do país, enquanto que o estado do Pará, 
segundo maior produtor, ficou na sétima colocação, com um total de 55 mil ocupados no meio extrativo 
mineral e uma participação nacional de apenas 4,5% (Tabela 06).

Tabela 06 – Panorama do estoque de pessoas ocupadas no setor mineral por UF’s

(1º Tri/2021 - 1º Tri/2022)

Ranking
UF

Ocupados (Mil Pessoas)
Var.(%) Part.(%) 2022

1º Tri/2021 1º Tri/2022
Total BR 1.118 1.209 8,1 100,0

1º São Paulo 232 228 -1,7 18,9
2º Rio de Janeiro 155 180 16,1 14,9
3º Minas Gerais 132 166 25,8 13,7
4º Bahia 56 71 26,8 5,9
5º Rio Grande do Sul 56 61 8,9 5,0
6º Paraná 60 58 -3,3 4,8
7º Pará 64 55 -14,1 4,5
8º Goiás 56 44 -21,4 3,6
9º Espírito Santo 41 43 4,9 3,6

10º Maranhão 18 37 105,6 3,1
- Demais UF’s 248 266 7,3 22,0

Fonte: IBGE, 2022.
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 Avaliando o estoque de ocupados por categorias de indústrias no estado do Pará, observa-se que 
de janeiro a março nos últimos 11 anos a indústria de transformação foi a que reteve o maior estoque 
ocupados ao longo do período, e a extrativa mineral perdeu cerca de 23 mil postos de trabalho. No 1º 
tri/2012 eram cerca de 78 mil ocupados na atividade mineral paraense, e nos três primeiros meses de 
2022 esse estoque caiu para 55 mil ocupados, o que representa uma queda de -29,5% (Gráfico 07).

Gráfico 07 - Evolução do estoque de pessoas ocupadas no setor industrial

Pará (1º tri/2012 – 1º tri/2022)

Fonte: IBGE, 2022.

 No âmbito do emprego formal, examinando o estoque de postos de trabalho por categorias de 
indústrias a partir de dados do Cadastro de Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), no es-
tado do Pará se observa que nos últimos 12 meses de informações divulgadas, de junho/2021 a janeiro 
de 2022, os movimentos de crescimento da indústria geral acompanharam a evolução de alta no setor 
extrativo. No entanto, de fevereiro a maio de 2022 o comportamento da indústria geral se desatrelou do 
movimento de queda do setor extrativo, e retomou a trajetória de crescimento de novos postos de traba-
lho. Até maio/22, último dado divulgado pelo Ministério do Trabalho (MTE), a indústria geral contabilizou 
um estoque de 122 mil vínculos formais, enquanto que o setor extrativo registrou pouco mais de 24 mil 
postos de trabalho formal, fruto de uma perda de - 273 postos de trabalho, face ao estoque verificado há 
12 meses atrás (Gráfico 08).
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Gráfico 08 - Evolução do estoque de vínculos formais no setor industrial

Pará (1º tri/2012 – 1º tri/2022)

Fonte: CAGED, 2022.

 Ainda sobre o emprego formal, examinando a movimentação do número de vínculos admitidos e 
desligados, especificamente do setor extrativo mineral, observa-se que nos primeiros 05 meses dos 03 
últimos anos o setor admitiu em média de cerca 1.496 vínculos, e desligou em torno de 1.403 vínculos, em 
média. No entanto, em jan-maio de 2022 constatou-se acentuado saldo negativo de -511 postos de trabalho, 
o que contrasta com o desempenho verificado nos dois anos anteriores nesse período do ano (Gráfico 09).

Gráfico 09 - Evolução da movimentação do estoque de vínculos formais no setor extrativo mineral Pará 
(Jan-Maio/2020 – Jan-Maio/2022)
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 Avaliando os impactos indiretos da atividade mineral no mercado de trabalho, segundo o Minis-
tério das Minas e Energia, para um emprego direto gerado na indústria extrativa, cerca de 13 empregos 
indiretos são gerados ao longo de toda cadeia de produção associada a atividade. Disto isto, considerando 
o total de 1.329 admitidos pelo setor extrativo mineral paraense entre Jan-Maio/2022, é possível inferir 
a geração de novos 17.277 novos postos indiretos de trabalhos decorrentes da atividade mineral, o que 
contabiliza ao todo cerca de 18.606 empregos diretos e indiretos gerados pela mineração no período 
(Tabela 07).

Tabela 07 – Estoque de empregos diretos e indiretos gerados pelo setor mineral

Pará (Jan-Maio/2020 – Jan-Maio/2022)

Período Diretos Indiretos Total Gerado

Jan-Maio/20 1.081 14.053 15.134

Jan-Maio/21 2.079 27.027 29.106

Jan-Maio/22 1.329 17.277 18.606

Fonte: com dados do CAGED, 2022.

5. Arrecadação Mineral

 A atividade mineral é uma das principais fontes de receita dos municípios mineradores, espe-
cialmente em se tratando da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 
regulamentada pela Lei Federal nº 13.540/2017, que compensa os entes municipais pelos impactos 
causados pela atividade mineradora em seu território.

 No primeiro semestre dos últimos 05 anos o poder público nacional elevou seu patamar de arre-
cadação da CFEM em 87%, enquanto que o estado do Pará registrou uma alta de 90%. O pior semestre 
desse período se verificou em 2018, quando o Brasil e Pará arrecadaram cerca de R$ 1,6 bilhão e R$ 
678 milhões, nesta ordem. Enquanto que o melhor 1º semestre de arrecadação foi em 2021, quando o 
Brasil arrematou cerca de R$ 5,4 bilhões e o Pará R$ 2,3 bilhões (Gráfico 10).
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Gráfico 10 – Evolução do CFEM arrecadado no 1º Semestre dos últimos 5 anos, Brasil x Pará
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Fonte: ANM, 2022.
*Valores corrigidos pelo IPCA a preços de jun/2022.

 Importante mencionar que, a retração na CFEM verificada entre 2021-2022 deve-se ao arrefe-
cimento da comercialização externa de minério de ferro para economia chinesa, como já destacado no 
presente estudo, que impactou diretamente na receita total bruta das empresas mineradoras, sendo 
este o principal parâmetro de cálculo para repasse da compensação financeira.

 Dimensionando os níveis de arrecadação do CFEM via unidades federativas, Minas Gerais encer-
rou o primeiro semestre de 2022 com a maior parcela de CFEM arrecadada, com um volume de R$ 1,4 
bilhão e uma parcela de 44,7% de todo CFEM distribuído no país, enquanto que o estado do Pará ficou na 
segunda colocação, com um montante de R$ 1,3 bilhão e uma participação nacional de 40,8%. Juntos, 
Minas Gerais e Pará detém cerca de 85,5% de toda CFEM distribuída no 1º semestre de 2022 (Tabela 08).

Tabela 08 – Panorama do CFEM distribuído por UF’s (1º Sem/2021 - 1º Sem/2022)

Ranking
UF

CFEM (Milhões R$)
Var.(%) Part.(%)

20221º Sem/2021 1º Sem/2022
Total BR 5.104 3.162 -38,0 100,0

1º MG 2.272 1.412 -37,9 44,7
2º PA 2.383 1.291 -45,8 40,8
3º BA 81 95 17,1 3,0
4º GO 84 79 -6,0 2,5
5º MT 50 46 -7,2 1,5
6º MS 46 42 -7,1 1,3
7º SP 37 41 11,2 1,3
8º RO 20 18 -9,0 0,6
9º SC 17 18 1,6 0,6

10º RS 13 15 12,9 0,5
- Demais UF’s 100 104 3,6 3,3

Fonte: ANM, 2022.
*Valores corrigidos pelo IPCA a preços de jun/2022.
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 Avaliando os níveis de arrecadação do CFEM pelo estado do Pará via municípios, Parauapebas 
encerrou o primeiro semestre de 2022 com a maior parcela de CFEM arrecadada, auferindo um volume 
de R$ 545 milhões e uma parcela de 42,2% de toda CFEM distribuída no estado, enquanto que Canaã dos 
Carajás ficou na segunda colocação, com um montante de R$ 498 milhões e uma participação estadual 
de 38,6%. Esses dois municípios concentraram juntos cerca de 80,8% de toda CFEM distribuída no Pará 
no 1º semestre de 2022 (Tabela 09).

Tabela 09 – Panorama do CFEM distribuído por Município, Pará (1º Sem/2021 - 1º Sem/2022)

Ranking
UF

CFEM (Milhões R$)
Var.(%) Part.(%)

20221º Sem/2021 1º Sem/2022

Total Pará 2.383 1.291 -45,8 100,0

1º PARAUAPEBAS 1.194 545 -54,4 42,2

2º CANAÃ DOS CARAJÁS 928 498 -46,3 38,6

3º MARABÁ 91 83 -8,2 6,5

4º PARAGOMINAS 41 34 -18,9 2,6

5º ITAITUBA 38 32 -15,5 2,5

6º CURIONÓPOLIS 22 26 20,8 2,0

7º TERRA SANTA 4 16 263,4 1,2

8º JURUTI 19 13 -31,9 1,0

9º ORIXIMINÁ 22 11 -49,3 0,9

10º IPIXUNA DO PARÁ 6 8 22,5 0,6

- Demais Municípios 17 25 45,0 1,9

Fonte: ANM, 2022.
*Valores corrigidos pelo IPCA a preços de jun/2022.

 Analisando os patamares de arrecadação da CFEM pelo estado do Pará via substâncias extraídas, 
o ferro encerrou o primeiro semestre de 2022 com a maior parcela de CFEM arrecadada, obtendo um 
volume de R$ 1,05 bilhão e uma parcela de 81,4% de toda CFEM distribuída entre substâncias extraídas 
no estado, enquanto que o cobre ficou na segunda colocação, com um montante de R$ 104 milhões e 
uma participação estadual de 8% (Tabela 10).
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Tabela 10 – Panorama do CFEM distribuído nas 20 principais substâncias

Ranking
Substância

CFEM (Milhões R$)
Var.(%) Part.(%)

1º Sem/2021 1º Sem/2022

Total Pará 2.383 1.291 -45,8 100

1º Ferro 2.101 1.052 -50,0 81,4

2º Cobre 130 104 -20,2 8,0

3º Bauxita 87 73 -15,5 5,7

4º Ouro 49 42 -14,0 3,3

5º caulim 6,4 7,8 22,7 0,6

6º Cassiterita 1,0 6,1 498,6 0,5

7º Minério de níquel 2,4 2,9 17,7 0,2

8º Minério de manganês 0,1 0,9 1.129,2 0,1

9º Granito 0,8 0,6 -21,1 0,05

10º Calcário 0,6 0,6 -12,4 0,04

11º Calcário dolomítico 0,3 0,3 6,5 0,02

12º Água mineral 0,2 0,2 20,6 0,01

13º Argila, areia, gipsita e cascalho 0,7 0,8 13,4 0,06

- Demais substâncias 3,1 0,1 -95,6 0,01

Fonte: ANM, 2022.
*Valores corrigidos pelo IPCA a preços de jun/2022.

6. Meio Ambiente e Mineração

 Toda e qualquer atividade econômica tende a produzir externalidades negativas, e no estado do 
Pará o fenômeno mais aparente deste tipo de externalidades são o desmatamento e os focos de calor. 
Os dados atuais de produção extrativa mineral, taxas de desmatamento e número de focos de calor, no 
estado, não apontam, até o momento, para uma correlação2 significativa entre estes três fenômenos, 
indicando não haver relação entre estes tipos de degradação ambiental e a atividade mineral. Tomando 
por base a série histórica de 2003 a 2020, a produção mineral possui um nível de correlação negativa 
de -0,25 com o desmatamento e de 0,30 com os focos de calor, ambas classificadas na escala Pearson 
como correlação desprezível e fraca, respectivamente (Gráfico 11 e Gráfico 12).

___________
2. Coeficiente ρ de Pearson.
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Gráfico 11 – Evolução do desmatamento e da produção industrial mineral, Pará (2003-2020)

Fonte: IBGE e PRODES/INPE, 2020.

Gráfico 12 – Evolução dos focos de calor e da produção industrial mineral, Pará (2003-2020)
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Fonte: IBGE e PRODES/INPE, 2020.

 No entanto, é importante destacar e monitorar como estas externalidades negativas vêm se 
comportando nos municípios considerados mineradores, uma vez que, a depender de como os níveis de 
degradação ambiental venham a se comportar nesses municípios, o poder público possa vir a imple-
mentar medidas ainda mais restritivas à exploração econômica de uso intensivo do solo, o que poderá 
impactar, em algum nível, a atividade mineradora no Pará.
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7. Considerações finais

 Todos os dados levantados advém de plataformas oficiais e a descoberta de indicadores permitem 
analisar os fenômenos e seus resultados para, em última análise, permitir incentivos aos processos 
exitosos e corrigir rumos naqueles que ainda precisam considerar mais a agenda dos 17 ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável) e a estratégia do ESG (Environmental Social Governance – ou a Gover-
nança Ambiental, Social e Corporativa), especificamente num momento como o atual, em que diversos 
atores e stakeholders nacionais e internacionais focam na Amazônia e, não obstante, no estado do Pará, 
por razões já apresentadas no presente estudo. 

 Sendo o território paraense a pujança do presente e uma inestimável fronteira de desenvolvimento 
sustentável, e o setor mineral esse gigante na produção de riquezas e na geração de emprego e renda, 
ainda há que se trilhar o caminho para, em pouco tempo, promover com a atividade ainda mais a preser-
vação do meio ambiente e a inclusão social, buscando a monetização da floresta e os devidos incentivos 
à Bioeconomia, para que a riqueza produzida no Pará cada vez mais consiga ser melhor redistribuída e 
inclua seu povo com benefícios advindos dessa enorme fonte de riquezas que é a mineração.

 Com isso, o SIMINERAL mantém sua tradição em democratizar e manter um alto nível de infor-
mações acerca do setor mineral para toda a sociedade, e que o presente Boletim da Indústria Mineral – 
Pará 1º Semestre 2022 poderá certamente servir de bússola para governos, empresas e a sociedade civil 
como um todo possam conhecer cada vez mais a realidade da mineração no estado do Pará e tomar as 
melhores decisões em prol do desenvolvimento econômico paraense com sustentabilidade, preservação 
ambiental e inclusão social. 
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