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RESUMO 

A mineração é uma atividade econômica em grande escala que movimenta um 

significativo montante de dinheiro e gera numerosas ofertas de trabalho. Esses aspectos 

são usados como justificativa para a implantação de grandes empreendimentos 

minerários. No entanto, são muitos os impactos, desde a degradação ambiental, 

dependência econômica, até problemas sociais e culturais. A análise dos impactos em 

um município minerador mostra o quanto é difícil conciliar sustentabilidade e 

desenvolvimento econômico. Neste trabalho, apresenta-se o conceito de 

sustentabilidade para, a partir dele, promover uma reflexão sobre as possibilidades de 

diversificação da economia em bases sustentáveis, numa perspectiva de longo prazo, 

assegurando que as gerações futuras tenham direito ao uso dos recursos naturais. A 

partir de um trabalho de campo no município de Itabira-MG, com entrevistas 

semiestruturadas com informantes-chave, realizadas em março de 2015, coletamos 

informações necessárias ao diagnóstico da situação social e econômica de um município 

minerador e à busca de alternativas de desenvolvimento local. Percebeu-se, assim, que 

os impactos sociais, ambientais, econômicos e culturais da mineração não foram 

minimizados pelos compromissos formais assumidos perante o poder público pela 

empresa Vale S/A, que explora o minério de ferro no município. Ainda, identificou-se 

que a prefeitura investiu, ao longo dos anos, em estratégias de desenvolvimento que 

reforçavam a dependência em relação a mineração, como a criação de distritos 

industriais. Concluiu-se, portanto, que o caminho da sustentabilidade passa pela 

diversidade econômica, com gestão democrática dos recursos da Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Nesse sentido, o turismo 

cultural, potencializado pelo patrimônio relacionado à vida e à obra do poeta Carlos 

Drummond de Andrade, desponta como possível alternativa de desenvolvimento 

sustentável para Itabira. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento local, sustentabilidade, município minerador. 



   

ABSTRACT 

Mining is a high-scale economic sector that drives large amounts of money and 

generates numerous job offers. These aspects are used as a justification to implement 

large mining projects. However, there are many impacts, starting with the 

environmental degradation, going all the way to economic dependencyand even social 

and cultural problems. An analysis of the impacts on a mining municipality shows how 

difficult it is to take into account both sustainability and economic development. In this 

paper, the concept of sustainability is a path to think through the opportunities to 

diversify the economy on a sustainable basis, from a long-term perspective, ensuring 

that future generations have access to natural resources. From a field work in the 

municipality of Itabira-MG, with using semi-structured interviews with key players, 

held in March 2015, we began a process to analyse the social and economic situation of 

a mining municipality and a search for local development alternatives. It is thus 

perceived that the social, environmental and cultural aspects of mining were minimized 

by the former formal agreements made by Vale S/A, the company mining iron ore in the 

municipality. Also, the local administration invested, throughout the years, in 

development strategies that further increased dependency on the mining sector, such as 

creating more industrial districts. Hence, our conclusion is that the path to sustainability 

goes through the economic diversification and the democratic management of the 

CFEM fund - the Financial Compensation for the Exploration of Mineral Resources. In 

this sense, cultural tourism, enhanced by thethematic heritage related to the life and 

work of the poet Carlos Drummond de Andrade, emerges as a promising alternative of 

sustainable development for Itabira. 

 

Key words: local development, sustainability, mining municipality. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O modelo econômico atual, movido pela lógica da acumulação, somada aos 

avanços tecnológicos, impulsionou o consumo, gerando continuamente novas 

necessidades e levando as pessoas a desejarem cada vez mais produtos. Para atender a 

essa elevada demanda por uma grande diversidade de bens e serviços, são necessárias 

quantidades de matéria-prima cada vez maiores (CAVALCANTI, 2003). A exploração 

de recursos naturais se dá, assim, orientada principalmente pela lógica da extração 

contínua, sem levar em consideração os conceitos de sustentabilidade, que buscam sua 

utilização consciente para garantir que as gerações futuras também possam usufruí-los.  

É o caso da mineração, uma atividade econômica responsável por grandes 

impactos ambientais, como perda da biodiversidade, bem como poluição do solo, ar e 

água. Muitas vezes, esses impactos são “justificados” pela geração de empregos, 

pagamento de impostos, crescimento econômico, geração de renda e outras “vantagens” 

que são consideradas suficientes para compensar os danos causados (CAVALCANTI, 

2003; ENRÍQUEZ et al., 2011).  

Mas a instalação de uma grande mina também apresenta sérios riscos do ponto 

de vista social e cultural. Além da empresa mineradora, empresas prestadoras de 

serviços se instalam no município, atraindo, em um curto espaço de tempo, grande 

quantidade de trabalhadores para a ocupação dos novos postos de trabalho. Esse alto 

afluxo de pessoas interfere no modo de vida da população local, muitas vezes 

comprometendo sua cultura, especialmente no caso de comunidades quilombolas e 

indígenas. Alguns problemas sociais também são comuns em municípios mineradores, 

como: prostituição, drogas, doenças cardiorrespiratórias, doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), com destaque para a AIDS, e índices elevados de suicídio. Um 

dos maiores desafios para esses municípios, portanto, é conciliar o crescimento 

econômico com a sustentabilidade em seus múltiplos aspectos (ENRÍQUEZ et al., 2011; 

FERNANDES et al., 2007). 

O conceito de sustentabilidade é muitas vezes associado apenas à dimensão 

ambiental ou ecológica, isto é, relacionado à integridade dos ecossistemas. Mas existe, 

também, uma dimensão social, que diz respeito à relação entre o desenvolvimento e a 
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população; cultural, relacionada aos modos de vida da população; econômica, no que 

tange à produção e distribuição de riqueza, geração de renda e bem-estar econômico da 

população (ENRÍQUEZ et al., 2011). 

Mesmo dentro da perspectiva econômica, há cuidados que devem ser levados 

em consideração quando se pensa em um crescimento baseado nas premissas da 

sustentabilidade. Esse crescimento deve se dar de forma a garantir sua manutenção no 

longo prazo, a redução da concentração de renda e, preferencialmente, baseado em 

recursos renováveis. Assim, pensar a sustentabilidade em suas múltiplas dimensões nos 

conduz a alternativas pautadas na diversificação econômica, e não mais na dependência 

de uma única atividade. Muito menos uma atividade fundamentada em recursos naturais 

não renováveis. Para tanto, no caso dos municípios mineradores, agentes municipais, 

estaduais e federais devem atuar juntos para que tais municípios possam romper com 

qualquer dependência que tenham dessa atividade. Nessa perspectiva, o envolvimento 

da comunidade também é imprescindível para viabilizar estratégias de longo prazo, que 

não se deixem capturar pelo imediatismo da lógica da acumulação econômica e pelo 

curto prazo da lógica político-eleitoral à qual se submetem os gestores públicos.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

O tema é relevante tendo em vista que o Brasil está entre os líderes mundiais 

na exportação de minérios, principalmente minério de ferro, em um cenário em que a 

demanda mundial apresenta variações significativas ao longo do tempo (ENRÍQUEZ et 

al., 2011). Por outro lado, diversos autores alertam para a dependência econômica 

excessiva em relação à exportação de commodities (AUTY, 2001; GAMU et al., 2015; 

POWER, 2002), sem falar nos impactos ambientais e sociais cada vez mais perceptíveis 

em municípios que se dedicaram à exploração minerária por longa data (FERNANDES, 

2011).  

Assim, de um lado temos a pressão crescente pela abertura de novas jazidas ou 

intensificação de áreas já exploradas, e de outro, a preocupação com os impactos de 

longo prazo dessa atividade. Esse dilema foi potencializado na esfera nacional pela 

recente “tragédia de Mariana” (o rompimento da barragem do Fundão, da mineradora 

Samarco, em Mariana-MG, ocorrido em 5 de novembro de 2015), que trouxe a público 

alguns dos aspectos perversos da mineração no Brasil. 
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O presente trabalho apresenta algumas questões gerais em torno da instalação 

de grandes minas e dá um enfoque especial ao desenvolvimento local, principalmente 

na parte referente à diversificação econômica, de modo a pensar alternativas pautadas 

em um conceito de sustentabilidade que leve em conta as dimensões ambiental, social, 

cultural e econômica. A reflexão sobre alternativas de desenvolvimento baseados na 

sustentabilidade pode resultar em benefícios concretos à sociedade, prejudicada pela 

lógica economicista da atividade mineradora. 

Para este estudo de caso, o município de Itabira foi escolhido por ter sido berço 

da antiga Companhia Vale do Rio Doce e por esta ter se transformado em uma das 

maiores mineradoras do mundo e ainda atuar no município, como a Vale S/A. Itabira 

também é referência por ter uma política própria de aplicação dos recursos oriundos da 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais(CFEM) a partir do 

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabira (FUNDESI), com potencial 

para promover a diversidade econômica do município. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

A pesquisa aqui proposta é motivada pela seguinte pergunta principal: Quais as 

alternativas de desenvolvimento considerando os pressupostos da sustentabilidade em 

um município com economia baseada em mineração? Tal questão já nos remete à 

necessidade de definição de alguns conceitos e relações entre eles, de modo que as 

perguntas secundárias seriam: 

 O que é sustentabilidade?  

 O que são municípios mineradores?  

 Quais os desafios que a mineração cria para a sustentabilidade do 

desenvolvimento local? 

Assim, o propósito é avaliar como se dá o desenvolvimento local do município 

minerador e buscar alternativas para diversificar a economia. No decurso da pesquisa, 

investigaremos o que é sustentabilidade, destacando suas múltiplas dimensões – 

econômica, social, ambiental e cultural –, com base em ENRÍQUEZ (2011); como 

caracterizar um município de base mineral, tendo por base a regulamentação específica 

do setor no que diz respeito ao acesso a tributos e taxas, especialmente a Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 
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O município minerador escolhido para estudo de caso é Itabira, distante 108 

quilômetros de Belo Horizonte e localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, em 

Minas Gerais, onde nasceu a Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale S/A. 

A principal limitação do trabalho é a dificuldade de se generalizar alguns dos 

resultados obtidos em um determinado município, tendo em vista as especificidades de 

cada atividade mineradora, de potencial econômico de cada município e de 

possibilidades de articulação social em cada localidade. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

A partir da caracterização dos impactos da atividade mineradora e do potencial 

econômico de um município monoindustrial, identificar alternativas para a 

diversificação econômica pautada nos princípios da sustentabilidade em suas dimensões 

ambiental, social, cultural e econômica. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar um município minerador; 

 Descrever como se dá o desenvolvimento local em cidades mineradoras; 

 Identificar alguns dos principais aspectos sociais, econômicos e ambientais 

relacionados às atividades de extração mineral; 

 Analisar alternativas que permitam minimizar os aspectos negativos 

associados a esta atividade. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

A metodologia proposta para este trabalho é o estudo de caso por meio de 

pesquisa qualitativa, descritiva e propositiva.  

Para o estudo de caso quanto aos aspectos relacionadas à atividade mineradora 

(impactos e alternativas), selecionou-se o município de Itabira-MG, por ter sido o 

primeiro centro de extração mineral em grande escala para exportação no país, com a 
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implantação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), na década de 1940. Por isso, 

pode ser caracterizada como exemplo emblemático do modelo minero-explorador. 

O método usado foi de coleta e análise de dados primários e secundários. 

Primeiramente, utilizou-se uma revisão bibliográfica e documental, de forma a permitir 

melhor conhecimento quanto à mineração e à realidade dos municípios mineradores. Os 

dados primários foram coletados no município de Itabira-MG por meio de pesquisa de 

campo, com realização de entrevistas semiestruturadas com informantes-chave, 

realizadas em março de 2015. 

Por fim, mediante a avaliação das possibilidades identificadas, espera-se 

propor alternativas de desenvolvimento com base na sustentabilidade para um 

município de base mineral. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está dividido em quatro capítulos.  

O Capítulo 1 é dedicado à introdução, com os aspectos gerais a serem 

abordados e as opções teórico-metodológicas.  

O Capítulo 2 trará a descrição do conceito de desenvolvimento sustentável em 

suas múltiplas dimensões, em que serão abordadas as dimensões econômica, cultural, 

social e ambiental; a definição de município minerador, conforme o histórico de 

formação desses municípios e a legislação pertinente; e, por fim, abordará os impactos 

da mineração em um município minerador, tratando as consequências dessa atividade 

para o meio ambiente e para as condições de vida da população.  

O Capítulo 3 será dedicado ao estudo de caso em um município minerador – 

sendo Itabira o município selecionado para a pesquisa –, com o levantamento dos 

impactos causados pela mineração e das possíveis alternativas de diversificação 

econômica, à luz dos conceitos abordados nos capítulos anteriores;  

Por fim, o Capítulo 4 trará as considerações finais – síntese dos elementos 

obtidos a partir dos dados primários e secundários e da pesquisa de campo, com as 

conclusões permitidas pelo estudo. 
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2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CONTRADIÇÃO OU 

ALTERNATIVA? 

Em tempos de estudos alarmantes sobre as mudanças ambientais, tais como 

perda de biodiversidade, escassez de água, mudanças climáticas, está na ordem do dia a 

questão do desenvolvimento sustentável. Mas, quando se pensa em grandes 

empreendimentos, com impactos negativos sobre o meio ambiente e sobre as condições 

de vida da população local, é possível, realmente, conciliar desenvolvimento e 

sustentabilidade? Seriam esses termos contraditórios entre si? Para responder a tais 

questionamentos, é necessário discutir os conceitos de sustentabilidade. 

2.1 QUAIS OS SIGNIFICADOS DE SUSTENTABILIDADE? 

O conceito de sustentabilidade nasceu na Itália, em 1968, onde se iniciou o 

debate sobre o desenvolvimento sustentável do planeta. Esse encontro ficou conhecido 

como “Clube de Roma”, por ter ocorrido em uma pequena vila da capital italiana. A 

princípio, devido às divergências de ideias, poucos resultados foram obtidos. Mas, 

acreditando na importância de debater o assunto, alguns de seus membros não 

desistiram, como Aurélio Peccel, presidente da Fiat, e o cientista escocês Alexander 

King, idealizadores do Clube de Roma. Os primeiros frutos desse encontro surgiram 

quando Jorge Randers, membro do Clube de Roma, juntou-se, quatro anos mais tarde, 

aos cientistas Dennis Meadows e DonellaMeadows, em parceria com o Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts, para elaborar o relatório “Os limites do crescimento”, 

apresentado na célebre Conferência de Estocolmo, em 1972. Esse estudo se baseou em 

uma simulação da relação do homem com o meio ambiente. A partir dos dados 

coletados na época, eles previram que, se as pessoas continuassem a consumir no 

mesmo ritmo, em menos de 100 anos muitos dos recursos naturais estariam escassos 

(LIMA, 2012; FREITAS, 2017; Pensamento Verde, 2014). 

O relatório foi amplamente criticado por economistas, dos neoclássicos aos 

marxistas, que, a despeito das diferenças ideológicas, concordaram na rejeição à ideia 

de um limite ecológico ao crescimento (ROMEIRO, 2012). Mesmo assim, o Clube de 

Roma continua atuante até os dias de hoje (Pensamento Verde, 2014). 
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No entanto, a base do conceito de sustentabilidade chegou a público depois que 

a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-Primeira Ministra da 

Noruega, assumiu a presidência da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e elaborou um relatório com ideias bem modernas e atuais sobre o 

tema, em 1987, intitulado “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como Relatório 

Brundtland. Apesar de ser especialista da área da saúde, ela soube contextualizar bem os 

assuntos ambientais e de desenvolvimento humano. O seu conceito sobre 

desenvolvimento sustentável é o mais usado quando se deseja definir o tema, sendo ele 

(ONUBR, 2017): “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações em atender suas 

próprias necessidades.” 

Alguns anos mais tarde, uma nova conferência seria realizada para discutir os 

assuntos sobre desenvolvimento sustentável iniciados na Conferência de Estocolmo. O 

palco desse evento seria o Brasil, mais precisamente a cidade do Rio de Janeiro, o que o 

levou a ficar conhecido como “Rio-92”. Esta se tornou a mais importante conferência 

realizada para debater questões de meio ambiente e contou com 180 chefes de Estado. O 

relatório “Nosso Futuro Comum” também foi tema da conferência, por tratar de 

questões referentes ao risco de esgotamento dos recursos naturais pela forma indevida 

como são explorados, especialmente pela sociedade do consumo (MILHORANCE, 

2008). 

Nos anos que se seguiram à Rio-92, o país implementou políticas importantes 

de preservação ambiental, como a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei de 

Crimes Ambientais. Além disso, a sociedade civil organizada passou a atuar mais 

ativamente, fossepor meio de ONGs ou outras entidades, garantindo mais pluralismos 

aos processos de negociação que envolvem questões ambientais (FELDMAN, 2011). O 

evento, portanto, foi importante para despertar a consciência nacional sobre o tema, em 

diferentes escalas. Por exemplo, em Itabira, o bispo Dom Marcos Antônio de Noronha 

escreveu uma crítica intitulada “Itabira: a Oca na ECO-92”, e buscou debater problemas 

que os municípios mineradores passavam, mas que não foram tratados na Rio-92 

(TUBINO et. al., 2011). 

Da Rio-92 resultou a Agenda 21, documento que estabeleceu metas globais a 

serem atingidas por meio de um esforço de cooperação entre os países. Dali emergiu 

também o conceito de socioambientalismo, que aliou o preservacionismo, que defende 

manter a natureza intocada, protegida da ação humana, e o conservacionismo, que 
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advoga a proteção da natureza por meio de práticas de manejo que levem em conta 

também as necessidades humanas. O socioambientalismo, no Brasil, teria suas origens 

no movimento de extrativistas liderados por Chico Mendes (FELDMAN, 2011). 

Duas novas conferências foram realizadas posteriormente: a Rio+10, em 

Johanesburgo, África do Sul, em 2002, e a Rio+20, novamente no Rio de Janeiro, em 

2012. Porém, foram prejudicadas por pressões políticas dos países desenvolvidos, 

sobretudo os Estados Unidos, pouco interessados em arcar com os ônus da preservação 

ambiental, de tal forma que essas conferências não teriam representado avanços em 

relação à Rio-92 (GUIMARÃES e FONTOURA, 2012). Embora tenha havido, entre 

Estocolmo 1972 e a Rio+20, um despertar de consciência global para as questões 

ambientais e o desenvolvimento sustentável, persiste a ideia de que a degradação 

ambiental seria o preço a pagar pelo progresso (FELDMAN, 2011).  

A perspectiva do Clube de Roma e do relatório “Os limites do crescimento”, 

por sua vez, tem sido criticada como uma forma de neomalthusianismo (a ideia de que o 

crescimento populacional tende a ultrapassar a capacidade do planeta de fornecer os 

recursos necessários à nossa sobrevivência), quando, na verdade, cerca de 20% da 

população consome 80% dos recursos e energia produzidos anualmente. Diante desses 

dados, Porto-Gonçalves (2016, p. 31) afirma que “não é a população pobre que está 

colocando o planeta e a humanidade em risco, como insinua o discurso malthusiano”. 

Assim, a ideia de “crescimento zero” proposta pelo Clube de Roma cedeu terreno a 

objetivos como o combate à pobreza, debatido nas sucessivas conferências ambientais e 

presente no documento final da Rio+20, intitulado “O Futuro que Queremos”, que 

estabelece a erradicação da pobreza como objetivo (UNCSD, 2012). 

Dessa forma, a sustentabilidade deixa de ser vista apenas pelas perspectivas 

econômica e ecológica. Como afirma Feldman (2011, p. 350), de forma complementar, 

“a falta de boas condições ambientais é parte indissociável da injustiça social e da 

desigualdade”, ou seja, as populações mais pobres sempre são as mais vitimadas pelos 

impactos ambientais. Nos últimos anos, diversos estudos têm oferecido novas 

abordagens sobre o conceito de sustentabilidade, que extrapolam as questões 

econômicas e ambientais. Enríquez et al. (2011) identificaram outros aspectos que 

descrevem como as atividades impactam diferentes setores e como cada uma delas 

precisa ser tratada: 

 A sustentabilidade social: A relação entre a empresa, a sociedade e o poder 

público é importante para que os interesses e direitos da comunidade sejam 
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garantidos e se faça valer a sustentabilidade social, aumentando os cuidados 

com saúde, educação, segurança pública, lazer, entre outros. É importante a 

participação do poder público à frente dos interesses da sociedade, uma vez 

que não é da cultura das empresas saber lidar com o social. E quando há um 

descaso por parte da empresa, somado à falta de articulação entre 

sociedade/poder público e empresa, passam a existir problemas sociais, 

como: violação dos direitos humanos, falta de união para fazer negociações 

com a empresa pensando no coletivo e não em interesses individuais, 

prostituição, drogas, doenças sexualmente transmissíveis, remanejamento de 

pessoas de formas indevidas, entre outros (ENRÍQUEZ et. al; 2011, p. 4-5). 

 A sustentabilidade cultural: A instalação de um grande empreendimento em 

um município acaba por mexer com a cultura local (tradição, crenças, 

rituais, valores, manifestações artísticas), que fica comprometida devido a 

mudanças no estilo de vida, além da atração de um grande número de 

pessoas interessadas nas ofertas de trabalho, que trazem consigo outra 

cultura e costumes diferentes (ENRIQUEZ et al., 2011, p. 6). 

 A sustentabilidade ambiental: A sustentabilidade ambiental é a mais 

conhecida e debatida, até porque a preservação dos ecossistemas é a base 

para a continuidade das atividades econômicas e da própria vida. Um 

princípio adotado pela legislação ambiental é a compensação de áreas 

impactadas por meio da criação de áreas de proteção. Uma forma de não 

apenas compensar os impactos negativos, mas gerar impactos positivos 

seria, por exemplo, a criação de áreas especialmente reservadas para além 

do que é exigido pelo marco legal (ENRÍQUEZ et al., 2011, p. 7). 

 A sustentabilidade econômica: os pontos positivos normalmente apontados 

em um empreendimento são os retornos econômicos, como geração de 

empregos, bons salários, impostos arrecadados, dinamização do comércio, 

novos projetos de infraestrutura etc. No entanto, uma parcela da população 

sofre com a alta dos preços em produtos básicos, em aluguéis e em serviços. 

Também há a preocupação do município vir a se tornar dependente de uma 

única atividade econômica. Por isso, precisa haver um planejamento 

eficiente que vise o desenvolvimento local, buscando alternativas 

econômicas para o município (ENRÍQUEZ et al., 2011, p. 9-10). 
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O desenvolvimento sustentável continua um desafio no âmbito internacional, 

em que depende da cooperação multilateral entre os países, e no âmbito local, onde 

depende da articulação de sujeitos distintos com interesses os mais variados. Tanto os 

impactos mais diretos sofridos por pequenas comunidades onde se instalam grandes 

empreendimentos quanto os fenômenos ambientais mais abrangentes “exigem escolhas, 

desde o nível individual até o das grandes estruturas de decisão global” (FELDMAN, 

2011, p. 352). 

2.2 O QUE CARACTERIZA UM MUNICÍPIO MINERADOR? 

É comum ouvirmos o termo “município minerador”, mas muitas vezes não está 

claro o que exatamente o caracteriza. Em primeiro lugar, é importante compreender o 

processo histórico em que se formaram. As primeiras atividades mineiras no Brasil 

ocorreram pela exploração do ouro, no século XVII, estendendo-se pelo século XVIII e 

entrando em declínio no século XIX. Essas atividades se concentravam principalmente 

no estado de Minas Gerais e foram formando pequenos povoados e vilas às margens dos 

rios. No entanto, entre o século XIX e XX, o minério de ferro ganhou importância e, 

assim, foi criada a “definição do bem mineral como propriedade na Nação”, em 1930, e 

o “Departamento Nacional de Produção Mineral”, em 1934, que foram os primeiros a 

formarem a base legal da mineração (PASSOS et al, 2017). 

A exploração de ferro foi intensificada com a Segunda Guerra Mundial, a partir 

da necessidade dessa matéria-prima para a fabricação de material bélico. Com 

incentivos internacionais, duas importantes empresas mineradoras foram criadas: a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 

Assim, começaram a se formar os primeiros municípios mineradores a partir da 

exploração do minério de ferro e sob a influência dessas empresas(PASSOS et al, 

2017). 

Carvalho (2011, p. 24) entende como “municípios mineradores ou mineiros 

aqueles que possuem grande parte da arrecadação atrelada à atividade mineral realizada 

pelos grandes empreendimentos mineiros”. Em Minas Gerais, uma definição mais 

precisa foi dada pela Lei 22.381, de 05 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 

política estadual de diversificação produtiva dos municípios mineradores e dá outras 

providências (ALMG, 2017): 
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Art. 2º – Será classificado como minerador o município que atender a pelo 

menos duas das seguintes condições: 

I – integrar associação1 a que se refere o § 1º do art. 253 da Constituição do 

Estado; 

II – receber repasses do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, na forma do percentual 

específico previsto no § 2º do art. 253 da Constituição do Estado; 

III – receber quota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais – CFEM –, nos termos do § 1º do art. 20 da Constituição 

da República e do inciso IX do art. 3º da Lei Federal nº 8.876, de 2 de maio 

de 1994. 

 

Assim, a definição de município minerador está fundamentalmente associada 

às rendas minerais, das quais a CFEM é a principal. Para entender melhor, é preciso 

analisar o processo de concessão mineral desde a permissão das mineradoras para 

explorar os recursos naturais até como foram estipulados os royalties do minério. 

A Constituição de 1988 garante à União a propriedade dos recursos 

encontrados no subsolo, como é o caso dos minérios. Então, para as mineradoras 

conseguirem explorar, é necessário um ato jurídico individualizado e específico para 

cada empresa, a aquisição de Título Minerário e a permissão da União outorgada pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)2. Além disso, a Constituição 

exige uma licença ambiental com um estudo ambiental detalhado antes de começar a 

explorar os recursos (FERNANDES et al., 2007). 

As empresas que possuem autorização para minerar pagam royalties pela 

extração dos recursos minerais, que são destinados aos municípios, estados e governo 

federal, como uma forma de “compensar” a exploração dos recursos não-renováveis e 

também a permissão concedida pelo governo para minerar (FERNANDES et al., 2007). 

A parte desses recursos destinada aos municípios proporciona elevação da arrecadação, 

o que oferece aos grandes empreendimentos minerários uma justificativa a ser 

apresentada ao governo local, ou seja, a de que os impactos seriam compensados 

financeiramente. Entretanto, esse dinheiro tende a ser usado imediatamente pela 

administração pública, nem sempre em ações de mitigação dos impactos, e não como 

projeto de longo prazo para preparar o município para o futuro, quando o minério se 

                                                 
1A associação a que se refere o inciso I do artigo 2º da Lei 22.381 é a Associação dos Municípios 

Mineradores de Minas Gerais (AMIG), fundada em 1989. A entidade congrega, atualmente, 35 

municípios (AMIG, 2017).Disponível em http://www.amig.org.br/web/. Acesso em 16 nov. 2017. 
2A Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017, extinguiu o DNPM e criou a Agência Nacional de Mineração 

(BRASIL, 2017). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/L13575.htm>. Acesso em 31mar. 2018. 
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exaurir e a cidade precisar de outras atividades econômicas para continuar 

“funcionando” (MINEIRO, 2012). 

Também é importante destacar que o Brasil é um dos países com mais baixas 

porcentagens de royalties por exploração de minérios. Os percentuais vinham sendo 

calculados sobre o faturamento líquido, distribuídos da seguinte forma: 12% para a 

União, 23% para o Estado e Distrito Federal onde for extraída a substância; 65% para o 

município produtor, sendo 2% desta cota parte à proteção ambiental em áreas 

mineradoras (FERNANDES et al.,2007).  

Por meio da Medida Provisória 789, de 25 de julho de 2017, depois convertida 

na Lei 13.540 de 18 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017)3, o governo federal instituiu 

a cobrança sobre a receita bruta das empresas e elevou os percentuais de alguns 

minérios, como nióbio (de 2% para 3%), e ouro (de 1% para 1,5%). O percentual 

referente ao ferro foi fixado em 3,5%. A Lei previa a publicação de Decreto presidencial 

estabelecendo critérios para que a entidade reguladora do setor de mineração, mediante 

demanda devidamente justificada, pudesse reduzir, excepcionalmente, a alíquota da 

CFEM do ferro para até 2% com objetivo de não prejudicar a viabilidade econômica de 

jazidas com baixos desempenho e rentabilidade em razão do teor de ferro, da escala de 

produção, do pagamento de tributos e do número de empregados. Outros minérios 

tiveram redução nas alíquotas, como aqueles usados na construção civil (de 2% para 

1%). A partilha dos recursos ficou definida da seguinte forma: 7% para a entidade 

reguladora do setor de mineração, 1% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT), 1,8% para o Centro de Tecnologia Mineral 

(Cetem), 0,2% para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), 15% para o Distrito Federal e os Estados onde ocorrer a produção, 

60% para o Distrito Federal e os Municípios onde ocorrer a produção, 15% para o 

Distrito Federal e os Municípios, quando afetados pela atividade de mineração e a 

produção não ocorrer em seus territórios. 

Em outros países, ao longo dos anos, foi vista a necessidade de aumentar os 

royalties sobre os minérios. Com o conceito de desenvolvimento sustentável cada vez 

mais em alta, países mineradores, como o Canadá, criaram uma legislação rigorosa e 

tentaram amenizar os danos causados pela mineração. Naquele país, as localidades que 

                                                 
3 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13540.htm> 

Acesso em 31 mar. 2018. 
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tiveram suas minas fechadas pela exaustão do minério, na maioria dos casos, 

continuaram tendo apoio das mineradoras como a continuidade de fundos 

compensatórios, além de projetos com resultados positivos (FERNANDES et al., 2007). 

 

2.3 QUAIS OS DESAFIOS QUE A MINERAÇÃO CRIA PARA A 

SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO LOCAL? 

O primeiro grande desafio advém do fato de que a mineração produz 

inicialmente uma ilusão de desenvolvimento. A instalação de uma mina traz 

investimentos, gera empregos e amplia a arrecadação municipal por meio dos royalties. 

Posteriormente, sobressaem os aspectos negativos: degradação ambiental, dependência 

econômica, precarização das relações de trabalho, aumento da violência urbana, 

problemas na infraestrutura municipal e na prestação de serviços públicos 

(CARVALHO, 2011; PASSOS et al., 2017).  

A força econômica da mineração é tamanha que inibe outras atividades, o que 

pode tornar o município monoindustrial e, por conseguinte, dependente de uma única 

atividade (PASSOS et al., 2017). Ao longo dos anos, houve também uma mudança no 

comportamento das empresas mineradoras. Antes, elas se comportavam como um 

“governo substituto”, que proporcionavam melhorias nas infraestruturas municipais, 

assim como na saúde e educação. Com a sua mudança de postura, restringindo as 

melhorias apenas aos seus funcionários, ficou apenas ao poder público toda as 

responsabilidades de melhorias que garantam uma qualidade de vida melhor à 

população (CARVALHO, 2011). 

Um grande empreendimento de exploração mineral gera, sem dúvidas, muitos 

empregos, tanto para a população local, quanto para pessoas de outros lugares, que 

buscam uma oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho ou aquelas que 

buscam melhores salários e esperam crescer profissionalmente. Assim, aumenta 

consideravelmente o afluxo de pessoas para o município, que muitas vezes não tem a 

infraestrutura (saúde, educação, moradia, saneamento básico, etc.) necessária para 

comportar esse súbito aumento populacional, principalmente na fase inicial do projeto 

de implementação da mina, em que o município não recebe ainda os royalties do 

minério (CARVALHO, 2011). 
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O aumento desordenado da população acarreta problemas sociais, como 

violência, prostituição, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, suicídios, entre 

outros. O próprio modo de vida local é impactado com a chegada de um elevado 

contingente de pessoas oriundas de lugares e culturas diferentes (CARVALHO, 2011). 

Vemos que casos assim acontecem, por exemplo, com comunidades quilombolas e 

indígenas (ENRÍQUEZ, 2011).  

Do ponto de vista ambiental, ocorre a contaminação da água e do solo, 

poluição atmosférica, supressão da vegetação, produção de resíduos sólidos e impactos 

que podem ser irreversíveis, como alterações na paisagem e perda de biodiversidade 

(ENRÍQUEZ, 2011; FERNANDES etal., 2007; CAVALCANTI, 2003). 

Ao mesmo tempo, uma análise a partir da perspectiva econômica indica que 

oscilações de preços das commodities minerais no mercado internacional causam 

impactos na arrecadação municipal. Por exemplo, “o preço nominal da tonelada de 

minério de ferro (o principal minério exportado pelo Brasil) passou de US$ 191, em 

fevereiro de 2011, para ficar abaixo de US$ 40 em janeiro de 2016” (IBASE, 2017). 

Além disso, os minérios são recursos naturais finitos. Toda mina tem uma vida útil, um 

horizonte de aproveitamento (LOPES &RUCHKYS, 2015), e o esgotamento da reserva 

mineral implica a interrupção da principal atividade econômica do município 

minerador, com as consequentes perdas de postos de trabalho e de arrecadação de 

impostos. 

A alternativa a esse cenário pode ser a diversificação da economia, de forma a 

reduzir a dependência em relação à extração de minérios e amenizar o impacto futuro do 

esgotamento das reservas minerais (FERNANDES et al., 2007). Nesse sentido, cabe o 

questionamento à solução comumente adotada pelos municípios no intuito de fomentar 

o desenvolvimento econômico, que é a criação de distritos industriais. Os distritos 

industriais acabam capturados pela força da mineração e atraem empresas ligadas à 

própria atividade minerária, reforçando a dependência econômica do município.  

Assim, é importante que os municípios considerem em suas estratégias de 

diversificação econômica: 1) atividades que não estejam ligadas à mineração; 2) 

atividades compatíveis com o conceito de sustentabilidade em suas dimensões 

econômica, ambiental, social e cultural (ENRÍQUEZ, 2011). 

A partir das questões enumeradas aqui, vemos o quanto é importante que os 

municípios mineradores usem bem os recursos arrecadados pela CFEM a fim de 

minimizar os problemas ambientais, sociais, econômicos e culturais gerados pela 
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mineração, oferecendo serviços públicos de qualidade e mecanismos de compensação 

dos impactos ambientais (CARVALHO, 2011). É importante a participação popular nas 

decisões políticas que vão impactar a população como um todo. Isso porque os royalties 

nem sempre são aplicados de maneira eficiente e transparente, tendo como objetivo 

maior o bem-estar e as necessidades da população (PASSOS et al., 2017). 
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3. ITABIRA E A MINERAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO 

Há pelo menos duas particularidades do município de Itabira – localizado no 

interior de Minas Gerais, próxima à capital, Belo Horizonte – que a tornam 

nacionalmente conhecida: a extração de minério de ferro a cargo da Vale S.A. (antiga 

Companhia Vale do Rio Doce), e ser a terra natal do poeta Carlos Drummond de 

Andrade. A relação contraditória da cidade com a riqueza mineral não raro transparece 

nos versos do poeta, como na primeira estrofe de Confidência de Itabirano 

(ANDRADE, s/d, p. 131):  

 

Alguns anos vivi em Itabira. 

Principalmente nasci em Itabira. 

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 

Noventa por cento de ferro nas calçadas. 

Oitenta por cento de ferro nas almas. 

E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa de campo realizada em 

março de 2015, bem como de levantamentos bibliográficos e documentais, a respeito 

dos impactos da mineração em Itabira e as possíveis alternativas de desenvolvimento 

sustentável.  

3.1 HISTÓRIA DA MINERAÇÃO NO MUNICÍPIO 

A região começou a ser explorada no final do século XVII, tendo como base a 

agricultura e a pecuária de subsistência. A partir do século XVIII, houve um novo fluxo 

migratório motivado pela descoberta do ouro. O ouro existente, porém, não era 

abundante como em outras regiões da capitania de Minas Gerais e sua extração logo 

entrou em declínio (FERREIRA, 1959). 

No século XX, começou a ser explorado o minério de ferro. Esse processo foi 

iniciado a partir de uma pequena produção de ferro para atender às necessidades de 

mini-siderúrgicas locais. Em 1910, foram encontradas importantes jazidas de minério de 

ferro, que resultaram na criação do Brazilian Hematite Syndicate por engenheiros 

ingleses. No ano seguinte, “o empresário americano Percival Farquhar comprou a 

Itabira Iron Ore Company, empresa de capital inglês que viria se tornar, depois de ser 
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encampada pelo governo de Getúlio Vargas, na Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 

em junho de 1942” (GODEIRO, 2017, p.10) visando à extração e exportação do 

minério. Para tanto, a empresa deveria assumir a expansão e operação da Estrada de 

Ferro Vitória a Minas (EFVM) de forma a garantir o escoamento do minério extraído 

(ENRÍQUEZ, 2007; PRESAS, 2012; SARAIVA, 2012). 

Entretanto, o projeto enfrentou diferentes dificuldades devido à insuficiência de 

capital e a pressões de grupos nacionalistas, que defendiam que a exploração deveria ser 

feita por empresas nacionais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos 

Estados Unidos propôs ao Brasil que a exploração do minério de ferro suprisse a 

fabricação de armamentos para os aliados. Para tanto, em 1942, foi criada a Companhia 

Vale do Rio Doce, hoje Vale S.A. A importância da empresa já se fazia notar pela 

chegada, no ano seguinte, dos primeiros trilhos a Itabira – a Estrada de Ferro Vitória 

Minas, cujo projeto existia desde 1902, inicialmente partindo de Diamantina 

(ENRÍQUEZ, 2007; PRESAS, 2012; SARAIVA, 2012).  

A construção e o crescimento da Vale se deu durante uma longa história. 

Presas (2012) divide essa história em três etapas: a pública nacionalista (1942 – 1964), 

pública internacionalista (1965 – 1996) e privada mercadológica (1997 aos dias atuais). 

Durante a primeira fase, a Vale é associada a um projeto nacional-

desenvolvimentista, sob grande intervenção do governo federal e associada à 

necessidade de minério de ferro para o desenvolvimento de projetos siderúrgicos 

nacionais. Nesse momento, a empresa foi concebida como uma empresa “dos brasileiros 

e para os brasileiros” (PRESAS, 2012, p. 117), responsável não apenas pelo 

desenvolvimento do país, mas também dos territórios onde se localizava. Nesse 

momento, de acordo com seu estatuto, a empresa destinava cerca de 8% do seu lucro 

líquido para projetos de desenvolvimento socioeconômico nas suas áreas de atuação.  

Segundo a autora, esse período foi marcado por benefícios relacionados à 

educação, saúde e habitação. No caso da habitação, particularmente, a empresa se 

caracterizava por um tratamento elitista, separando seus trabalhadores do resto da 

cidade (e ainda dividindo os trabalhadores entre si). Nessa mesma época, foram 

construídos pela mineradora dois núcleos habitacionais, próximos às minas, para 

acomodar os seus empregados. Dessa forma, o funcionário da Vale já se destacava dos 

demais itabiranos. Mas houve diferenças relacionadas ao padrão desses núcleos. Os 

funcionários que ocupavam cargos mais baixos foram para um núcleo com construções 

mais simples, enquanto aqueles que possuíam cargos altos, para um mais sofisticado. 
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Entretanto, ao invés de ser percebido como algo negativo, essa prática associou status e 

prestígio aos funcionários da Vale, reforçando uma imagem de empresa provedora. 

Assim, durante essa fase, a empresa se legitima em Itabira (e, posteriormente, em outras 

cidades) e cria a imagem da “mãe Vale”. 

Presas define o segundo período a partir das mudanças políticas no país, com a 

tomada do poder pelos militares e, posteriormente, pelo momento de redemocratização. 

Ao longo desse período, a empresa teria reduzido seu enfoque no abastecimento do 

mercado interno para concentrar suas energias na exportação de minérios. De certa 

forma, essa mudança de enfoque leva a mudanças na gestão da empresa, com uma 

crescente preocupação com o profissionalismo e com os resultados.  

A consolidação dessa transformação se dá em 1997, com a privatização. A 

partir do aprofundamento nas políticas neoliberais no país, a empresa passou por um 

processo de reestruturação, busca do aumento de produtividade e redução de gastos. 

Isso impactou Itabira diretamente, com a redução dos investimentos nas cidades, e 

indiretamente, com o corte de postos de trabalho, programas de demissão voluntária, 

diminuição dos salários e aumento da terceirização. Com o programa de demissão 

voluntária, os antigos funcionários da Vale foram trabalhar nas suas terceirizadas, ou 

seja, acabam voltando para trabalhar na empresa, porém, com o salário menor, o que 

ficou conhecido como “subemprego” (GODEIRO, 2007). Esse aprofundamento no 

modelo de gestão baseado na “eficiência” abalou a relação da comunidade com a 

empresa; a partir de então, a mãe, passou a ser conhecida como “Madrasta Vale”. Um 

exemplo de medida que causou um descontentamento geral, foi quando a Vale passou a 

cobrar uma mensalidade pelo Plano de Assistência à Saúde do Aposentado (PASA), que 

não cabia no orçamento dos aposentados e acabava fazendo com que eles se 

desligassem do plano (ENRÍQUEZ, 2007; GODEIRO, 2007; PRESAS, 2012). 

A mudança do cenário “Mãe Vale” para o “Madrasta Vale” foi sentida tanto 

pelos funcionários da mineradora quanto pelos itabiranos em geral. Em entrevista 

realizada no município de Itabira com a então coordenadora de projetos da Fundação 

Comunitária de Ensino Superior de Itabira (FUNCESI), Flávia Martins Guerra Patuza, 

tal situação foi mencionada: 

 

Eu acho que vocês já até acompanharam um pouco, porque, em 1997, houve 

a privatização, né? E aí a mudança de visão, né? E, aí, a mudança de 

procedimentos, uma estatal numa cidade desta é, tinha uma diretoria, com 

muitas mordomias, né? Era motorista pra levar pro balé, tinha gente que... ah, 
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vai pra Belo Horizonte pro balé, pro inglês, entendeu? Aí, muda, né? Essa 

relação da empresa e eles falavam que a Vale era uma mãe, eu escutei muito 

isso aqui (risos), a Vale é uma mãe, e aí ela passou a ser madrasta, né? Então, 

a relação mudou, aquela visão é, era muito assistencialista, tudo que o 

município queria... era fazer um parque não sei onde, né? Quer fazer... e essa 

relação, ela muda a partir da privatização, principalmente, né? É, e aí é 

focada a empresa, né? Hoje é pior, né? Porque é empresa e que acionista é 

banco, né? Então, assim, a visão é focada em resultados, é de pressão, é então 

a realidade de hoje é um cenário bem diferente, existe na população, a gente 

percebe, uma certa mágoa, né? (PATUZA, 2015). 

 

Ao final desse processo, a Vale se consolidou como uma das maiores 

mineradoras do mundo, como mostra o relato do diretor do sindicato Metabase de 

Itabira, Carlos Roberto de Assis Ferreira:  

 

Na realidade, a (Vale) é um poder paralelo no país, não é? Multinacional, está 

em 18 estados brasileiros, 30 países, 5 continentes. E tudo começou aqui (em 

Itabira), em 1942, vocês estão vendo aí (FERREIRA, 2015). 

 

A empresa possui não apenas importantes minas no Brasil e no exterior, como 

ainda uma ampla rede logística, incluindo ferrovias, portos, navios mineraleiros e 

supermineraleiros. Só no Brasil é proprietária das ferrovias Vitória a Minas (905 km), 

Carajás (892 km) e Ferrovia Centro-Atlântica (8.023 km), que liga os Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Sergipe, Bahia e DF. A Vale 

também tem participação na MRS logística” (GODEIRO, 2007, pág. 52). Seu 

crescimento, ao mesmo tempo, passou a ter forte influência na cidade de Itabira, sendo 

ela um dos principais indutores de mudanças econômicas, sociais, culturais e 

ambientais. 

3.2 ANTES E DEPOIS DA VALE: MUDANÇAS NO MODO DE VIDA DA 

POPULAÇÃO DE ITABIRA 

A implantação e o desenvolvimento da Vale transformaram profundamente o 

modo de vida do itabirano. O município, que antes vivia da confecção de tecidos, 

agricultura e pecuária, passou, de forma crescente, a depender de uma única atividade – 

a mineração – e de uma única empresa – a Vale. As mudanças não se restringiram 

apenas ao aspecto econômico, mas à própria forma de se viver em Itabira. 

Itabira, antes da mineração, como outras cidades tradicionais de Minas Gerais, 

sempre possuiu uma cultura própria e marcante, que foi imposta às pessoas que 
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chegavam ao município. As novas ideias relacionadas à literatura e às artes em geral 

foram sendo implantadas aos poucos pelos filhos das famílias tradicionais da cidade, 

que saíam de Itabira para obter formação nos colégios célebres da época e, ao concluir 

seus estudos, retornavam ao município. A cidade também se destacou por seus muitos 

clubes, restritos apenas à elite local, e grande apreço por esportes. A partir desse 

contexto, Presas (2012) classifica o itabirano como um povo conservador e elitista.  

As mudanças geradas pela empresa geraram uma diversidade de opiniões sobre 

a mesma. Muitos encararam, inicialmente, como um processo de dominação inevitável, 

uma apropriação de seu espaço e um sentimento de perda. Esse sentimento, de certa 

forma, era mais forte nas famílias mais ilustres. Presas (2012) menciona que, até a 

década de 1960, não havia filhos das famílias tradicionais de Itabira trabalhando na 

Vale, isso era visto como uma humilhação. Segundo a autora, era preferível envelhecer 

sem trabalhar a se “vender” à mineração. Ao mesmo tempo, Carlos Drummond de 

Andrade, outro membro ilustre da sociedade itabirana, expressou, ao longo de sua obra, 

sua aversão às mudanças que a mineração e, consequentemente, a Vale trouxeram à 

cidade (FROCHTENGARTEN, 2004). 

Presos às suas tradições, alguns itabiranos abriram mão das oportunidades 

proporcionadas pela exploração do minério. Eles não enxergaram uma fonte de renda 

associada à mineração e, segundo Saraiva e Carrieri (2012), adquiriram as qualidades do 

ferro, tornando-se rígidos e frios, como mostra o idealizador do projeto Tecendo Itabira, 

Ronaldo Silveira da Silva: 

 

Existe essa formação arcaica, então assim, o itabirano é muito acomodado. 

Ele vê ou tem um pessimismo relativo que não vai dar certo. Essa realidade 

de três anos para cá tem mudado bastante, porque, principalmente dos jovens 

até os trinta, você vê o roteiro cultural, roteiro de bares, de entretenimento, 

então as pessoas estão tomando coragem (SILVA, 2015). 

 

A possibilidade de emprego e os elevados salários atraíram muitos 

trabalhadores, qualificados ou não, da região rural, assim como de outras cidades. Os 

“forasteiros” (como os itabiranos chamavam os migrantes), principalmente os vindos de 

Santa Maria de Itabira, encararam Itabira como uma “terra de oportunidade”, e não 

apenas buscaram empregos na mineração como começaram a abrir pequenos negócios, 

até o ponto de controlar o comércio local (PRESAS, 2012). 



34 

Esta mudança resultou na alteração da pirâmide social, uma vez que a 

mineradora passou a contratar e pagar bons salários para a, até então, classe baixa. Ao 

mesmo tempo, foi se formando uma nova burguesia, composta pelos pequenos 

comerciantes. Assim, Itabira cresceu junto com a Vale, sua população aumentou 

significativamente, tendo um salto de 11.492 pessoas na década de 1940 (BASTOS, 

2008) para uma população estimada de 117.634 em 2015 (IBGE, 2015).  

Assim, a forma como a mineradora viabilizou o acesso às riquezas naturais 

dinamizou a economia local e facilitou o crescimento do município. Os anos de atuação, 

principalmente na fase “mãe”, porém, geraram não apenas bem-estar, mas criaram 

também uma situação de comodismo e dependência. 

Uma das consequências desse processo foi a redução das críticas feitas ao 

processo de mudança em geral e à empresa em particular. De forma geral, a 

“modernização” gerada pela Vale alterou significativamente o patrimônio cultural da 

cidade, havendo pouca resistência social a esse processo.  

 

É instigante o apoio do poder público e da sociedade local ao processo de 

desconfiguração e reconfiguração do centro histórico, mesmo que esse 

processo tenha ocorrido em detrimento da paisagem simbólica da cidade. De 

certa maneira, há conivência da população e da administração municipal na 

destruição do patrimônio público/cultural e simbólico da cidade. Não há, 

nessa época, em Itabira e em outros lugares, consciência da importância de se 

preservarem esses imóveis. Tudo é justificado pela ideia e sentimento do 

progresso presentes naquele momento e ainda [...] a água usada no processo 

de beneficiamento do minério e as das chuvas precipitadas nas minas 

carregam rejeitos que se depositam a jusante dessas, formando imensas áreas 

assoreadas, muitas vezes localizadas próximas a bairros. Para conter os 

rejeitos, a CVRD constrói barragens de contenção que assoreiam, destroem 

estradas, vales, solos agricultáveis, área rurais e urbanas (SILVA, 2004, p. 

95-96). 

 

Essa ausência crítica se verifica em diferentes níveis. Ela diz respeito não 

apenas à “modernização” da cidade, com a perda de seu patrimônio simbólico, mas 

também à degradação ambiental, poluição atmosférica e impactos sobre a saúde, 

conforme discutido na próxima seção. 

3.3 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

3.3.1 Mudanças na paisagem 
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Um dos impactos mais visíveis em Itabira é a mudança na paisagem, 

particularmente em relação à destruição do monte Cauê. Saraiva e Carrieri(2012) 

narram que, segundo seus entrevistados, antes da chegada da Vale, a cidade amanhecia 

às onze horas, devido ao monte Cauê, um pico enorme, que tampava o sol. Porém, com 

o passar dos anos, o pico foi sendo consumido pela Vale até se tornar uma mina 

esgotada.O engenheiro Júlio Cézar Moreira relata algumas mudanças na paisagem da 

cidade: 

 

Eu não sei se vocês conhecem bem Itabira, mas, se for nessa direção do 

Pontal, vocês vão ver a quantidade de fino. A gente ia para Santa Maria, eu 

era, bastante tempo atrás, menino, passava uma ponte e tinha um córrego lá 

embaixo. Hoje, a ponte sumiu. Muito lugar aqui que a gente circulava aí, a 

gente via poste que tinha umas casinhas, uma casa lá que a Vale 

desapropriou, o poste ia sendo assoreado e já sumiu também o poste. Essa 

parte do Pontal é muito fina, demais... é... o melhor para ver é as imagens de 

satélites atuais. Vai pegando até quando teve as primeiras imagens de 

satélites do Google e pode comparar também para você ver o impacto, como 

mudou em termo de vegetação nativa (MOREIRA, 2015). 

 

A mudança na paisagem não se limitou ao aspecto natural, mas atingiu também 

a infraestrutura urbana, principalmente com a destruição de vários bairros. Talvez o 

caso mais emblemático seja da Vila Paciência, localizada nas proximidades da mina do 

Chacrinha. Essa mina pertencia originalmente à Acesita; como era um ativo secundário, 

de baixa exploração, não impactava consideravelmente a cidade. Com a compra pela 

Vale, nos anos 1990, houve uma intensificação das operações e expansão da mina em 

direção à cidade, até uma distância inferior a 50 metros.Com isso, acentuaram-se os 

problemas sentidos pelos moradores de Vila Paciência. Entre esses, os mais comuns 

são, além do material particulado, o ruído e a vibração, que levam ao surgimento de 

rachaduras, ruptura de vidros e danificação dos imóveis. Como consequência, houve 

uma desvalorização significativa dos imóveis.  

Para resolver o impasse, iniciou-se o processo de compra dos imóveis pela 

Vale. Muitos moradores, porém, questionaram os valores oferecidos pela mineradora, 

optando por estender a negociação, na tentativa de conseguir propostas mais justas. 

Além disso, o esvaziamento do bairro levou à redução dos serviços públicos, como 

transporte e segurança. Assim, uma nova frente de disputa surgiu para os moradores, 

dessa vez contra a prefeitura, de forma a garantir a qualidade de vida no bairro 

(SOUZA, 2007). 
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Assim, surgiu em Vila Paciência um misto de indignação e revolta. Ao mesmo 

tempo, os moradores sentiam-se expostos a diferentes riscos, principalmente de 

acidentes. Conforme narrado por Souza (2007), houve, por exemplo, o caso de 

descarrilamento de três vagões de minério, que caíram sobre a rua, chegando mesmo a 

romper a rede de abastecimento de água. O engenheiro Júlio Cézar Moreira, em 

entrevista, falou sobre o bairro de Vila Paciência: 

 

É...a Vila Paciência, eles chamam Vila Paciência de Cima e Vila Paciência de 

Baixo. A 'de Cima', na década de [19]80, eles tiraram, aí tiveram que passar 

esse... esse aqui era da Vale, essa área aqui passou e outro parque, mata do 

Bispo, foi passado para o município como se fosse troca pela infraestrutura 

urbana que tinha lá, arruamento, pavimentação, rede de distribuição de água e 

esgoto. Depois, por exigência dessa licença ambiental de 2000, exigiu que 

fizesse estudo, porque tinha muita reclamação da Vila Paciência de rachadura 

de casa em função da mineração e exigiu que se fizessem os estudos, foram 

feitos alguns estudos, e que fizesse um acordo. No final das contas, ela optou 

por comprar umas casas.[...]Então, até hoje, tem desapropriação lá. É um 

bairro que ficou meio fantasma, impacto da mineração também (MOREIRA, 

2015). 

 

Como resultado, surgiu um forte movimento contra a expansão da Vale no 

bairro. Entretanto, sua efetividade tem sido limitada, principalmente devido ao seu 

isolamento. Os moradores de Vila Paciência não conseguiram obter apoio dos órgãos 

públicos municipais, nem da população em geral. Depois da oferta da compra dos 

imóveis pela empresa, eles passaram a ser vistos como aproveitadores, não recebendo 

mais tanta solidariedade (SOUZA, 2007). 

3.3.2 Impacto sobre os recursos hídricos 

Entre os impactos ambientais da mineração, temos os relacionados aos recursos 

hídricos, como no beneficiamento do minério (ALTÍSSIMO, 2010), em que há grande 

consumo de água, utilizada principalmente nas fases de concentração, em que se busca 

diminuir as impurezas e aumentar o teor de ferro do minério mais fino (INFOMET, 

2018). 

Para se ter uma ideia da dimensão do problema, a Vale é, hoje, responsável 

pela maior parte do consumo de água em Itabira. O consumo está basicamente dividido 

entre o beneficiamento do minério, sistema de controle de emissões atmosféricas e, uma 

porcentagem menor, para o auxílio da mina e consumo humano (ALTÍSSIMO, 2010). 

Em entrevista realizada no município, o engenheiro Júlio Cézar Moreira relata que o 
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consumo da Vale é cinco vezes maior do que o do restante do município: “A Vale ela 

detém outorga aqui, que eu saiba, de dar mais de 2.000L/s, a outorga de água aqui da 

Vale. O consumo da cidade 400L/s” (MOREIRA, 2015). 

Logo nos primeiros anos de exploração pela CVRD no Monte Cauê, houve a 

perda de significativos aquíferos e também de nascentes de água (PRESAS, 2012). A 

falta de planejamento é apontada como um dos principais fatores por trás desses 

impactos. Conforme aponta a promotora Giuliana Talamoni Fonoff: 

 

O distrito industrial ali, um grande, na verdade uma coisa mal planejada no 

município, porque colocou o distrito ali do lado da nossa área de capacitação 

de água né, que é córrego da Pureza, é um local também pra onde a cidade 

está crescendo (FONOFF, 2015). 

 

Como o próprio vice-prefeito admite, há limitações para a expansão mesmo 

sobre o perímetro urbano de Itabira: “Olha, 60% do perímetro urbano dela, 60%, ele é 

caracterizado por barragens de rejeito, áreas de preservação permanente e áreas de 

mineração. Então, ou seja, a cidade não tem como crescer nesse 60% do perímetro 

urbano, tá?” (OLIVEIRA, 2015). Por essa razão, a área escolhida para o novo distrito 

industrial fica fora do perímetro urbano, o que significa uma expansão de usos urbanos 

no território municipal em contradição com uma perspectiva de recuperação do meio 

ambiente. 

Com a consciência dos problemas relacionados à água, várias das 

condicionantes que a Vale precisa cumprir para obter suas licenças ambientais tendem a 

ser ligadas aos recursos hídricos. Dentro dessas condicionantes, questões como: o 

monitoramento da qualidade da água, o controle do rebaixamento do lençol freático e a 

reabilitação do Córrego da Conceição e Bacia do Peixe foram bem debatidas 

(ALTÍSSIMO, 2010; ENRÍQUEZ, 2007). Porém, existem divisões de opiniões sobre o 

cumprimento das condicionantes, como podemos ver na fala do engenheiro Júlio Cézar 

Moreira: 

 

Essas condicionantes, elas não foram cumpridas, grande parte delas, eles 

alegam que foi, que foram cumpridas, mas muito porque tinha umas das 

questões principais que a gente discutiu, eu participei dessas discussões, 

foram dois anos de discussão, estudos, preliminares para chegar como seria 

as condicionantes, foi feito isso no caso da água, por exemplo, que é um dos 

assuntos mais importantes, mineração aqui causou e causa impacto nos 

nossos recursos hídricos e foi considerado na época responsabilidade da 

empresa resolver a questão de abastecimento público de água aqui no 

município (MOREIRA, 2015). 
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Segundo a promotora Giuliana Talamoni Fonoff, houve também divergência de 

entendimento entre a Vale e a prefeitura quanto ao cumprimento da condicionante: 

 

É, só que posso dizer que todos eles foram arquivados por cumprimentos ou 

foram iniciadas ações. Hoje, em relação às condicionantes, eu tenho um 

inquérito residual. [...]. Tem uma das condicionantes, deixa eu lembrar o 

nome, o número, mas ela determinava que a Vale ficaria responsável por 

fazer um estudo a respeito de um novo local de capacitação de água no 

município, que é um problema nosso aqui. É... e aí cria a divergência de 

atendimento, a Vale, entendo que ela cumpriu, porque ela entendia que a 

obrigação era fazer o estudo e um estudo e a prefeitura, entendo que não, 

entendendo que ela teria que executar esse projeto, né, esse estudo. Então, a 

gente está nesse impasse. O órgão ambiental, no entanto, ele entendeu como 

cumprida (FONOFF, 2015). 

 

No que diz respeito à reabilitação do Córrego da Conceição, também conhecida 

como condicionante número 6, caso não fosse possível, deveria ser substituída por 

medidas compensatórias, levando em consideração o Plano Diretor de Recursos 

Hídricos de Itabira. No entanto, esse plano não havia sido elaborado e a empresa optou 

pelo “monitoramento de parâmetros físico-químicos dos efluentes lançados nos corpos 

hídricos localizados na área de influência ambiental do Distrito Ferrífero de Itabira” 

(ALTÍSSIMO, 2010, p. 78). Já quanto ao monitoramento da qualidade de águas 

subterrâneas, condicionante 11, os relatórios têm sido devidamente entregues ao órgão 

ambiental. No ano de 2006, houve o registro de uma pequena alteração no pH da água, 

sugerindo uma “franca tendência de acidez” (ALTÍSSIMO, 2010). 

Há uma grande preocupação em relação ao problema de rebaixamento do 

lençol freático, uma vez que, para o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade 

econômica, há necessidade da utilização de recursos hídricos e preservação de sua 

qualidade. Problemas relacionados aos recursos hídricos já foram apontadas como a 

razão pela qual o município não estendeu suas atividades para o setor siderúrgico. O 

município sofre com a falta de água e precisa fazer racionamento desse recurso 

(ENRÍQUEZ, 2007; PRESAS, 2012). Durante a pesquisa de campo, em 2015, essa 

questão foi levantada e o engenheiro Júlio Cézar Moreira falou que o racionamento 

ocorreu em 2014 e já estava acontecendo em 2015. 

3.3.3 Poluição atmosférica 
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Se a mudança urbana atingia apenas alguns grupos, a questão da poluição 

atmosférica foi um dos impactos que mais marcaram a população de Itabira. Essa 

poluição está principalmente associada à emissão de material particulado, gerado com o 

desmembramento mecânico do minério e do solo. Como consequência, Itabira 

apresenta, de forma geral, um cenário permanente de nuvens de poeira avermelhadas. O 

relevo do município, cercado por colinas, dificulta a dispersão do material particulado, 

agravando a situação (BRAGA et al., 2007).  

Diante dos problemas relacionados à poluição atmosférica, a Vale adotou uma 

série de iniciativas, porém, sem alcançar necessariamente o resultado desejado. Entre as 

iniciativas para redução da emissão de material particulado, foram implantados 

diferentes sistemas, como irrigação das estradas de acesso às minas, bem como aspersão 

de polímeros sobre vagões e taludes. Todavia, dada a posição das minas e proximidade 

da área urbana, os efeitos de tais iniciativas não se mostraram efetivos e a emissão de 

material particulado continuou afetando negativamente a cidade de Itabira (SOUZA, 

2007). 

A emissão de material particulado tem impactos estéticos e sanitários. No caso 

específico de Itabira, existe a percepção de que a baixa qualidade do ar aumenta o 

número de casos de doenças respiratórias, em especial, em crianças e adolescentes, e 

doenças cardiovasculares em idosos. 

Em decorrência dessa situação, Santi et al. (2000) realizaram um levantamento 

da qualidade do ar para o período entre 1997 e 1999. A pesquisa mostrou repetidas 

violações dos limites definidos pela Resolução CONAMA 03/1990, especialmente nos 

bairros próximos à mina. Em outro estudo, Braga et al. (2007) concluíram que a 

poluição do ar em Itabira se equipararia à dos grandes centros urbanos. Godeiro (2007) 

também aborda essa questão, sobre os grandes impactos ambientais e sociais causados 

pela mineração, quando aponta que a poluição do ar na cidade de Itabira se compara à 

capital paulista. Esses autores analisaram o impacto da poluição sobre a saúde das 

pessoas e identificaram que o aumento de 10 μg/m3 de material particulado no ar 

aumentava em 4% o número de atendimentos de crianças e adolescentes por doenças 

respiratórias (Braga et al., 2007). 

Estudos mais recentes de mesma natureza não foram identificados na literatura. 

Entretanto, dados preliminares sugerem melhora transitória na qualidade do ar na 

cidade. Conforme apresentado no Gráfico 1, houve uma tendência na redução na taxa de 

internação por doenças do aparelho respiratório no período 1998 – 2004; todavia, essa 
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tendência foi interrompida a partir de 2005, quando se percebe um aumento 

significativo nas internações. 

 

Gráfico 1- Internações por doença do aparelho respiratório 

Fonte: Adaptado de DATASUS (2016) 

 

 

3.3.4 Suicídios 

Os impactos da atividade minerária na saúde da população de Itabira não se 

limitam a questões físicas, estando também fortemente associados ao sofrimento 

mental. Nesse sentido, a ocorrência de doenças mentais, em particular depressão, passou 

a chamar a atenção de Itabira a partir da publicação do estudo de Souza et al. (2007), 

que identificou que, para o período entre 1990 e 2001, as taxas de suicídio no município 

não apenas eram mais elevadas que a média da população brasileira, como ainda 

apresentavam tendência de crescimento. O estudo indicou ainda que, dentre os casos de 

suicídios no município, notava-se um número elevado de pessoas casadas, o que seria 

curioso, uma vez que, em outros espaços sociogeográficos e a partir de dados 

internacionais, os suicídios geralmente ocorreriam com maior frequência entre pessoas 

solteiras. Ao mesmo tempo, outra faixa que apresentava elevados índices de suicídios 

era a de pessoas com apenas 1º grau de escolaridade. 
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Diante de tais evidências, as autoras conjecturaram que a situação econômica 

do município teria uma relação com a elevada taxa de suicídios. Segundo elas, o período 

estudado coincidiria com as mudanças ocorridas na indústria de extração de minério de 

ferro e com a transição da Vale de uma empresa pública para uma empresa privada. 

Esse processo teria sido marcado pela constante ameaça de redução nos salários e 

demissões, gerando grande apreensão entre os trabalhadores. Num contexto geral, o 

aumento no índice da taxa de suicídio se tornaria considerável em tempos de 

instabilidade histórica e mudanças sociais, diferentemente de períodos de estabilidade, 

em que os números de casos se mostrariam constantes. O alto número de suicídios 

continua sendo uma preocupação da população, que muito o relaciona com aspectos 

econômicos, culturais e sociais. Podemos ver esse fato a partir do relato do ativista 

sindical Carlos Estevão Gonzaga: 

 

Como você percebe, essa questão do suicídio, e indo além disso, né, é um 

problema. Suicídio é uma questão que tá ligada à depressão, a determinadas 

condições psicológicas, isso conecta com alcoolismo, com drogas, que é 

muito comum em trabalhadores mineiros. Itabira tem esse problema do 

suicídio, que é muito sério, e quem será em comum que pode explicar e vai 

passar por vários e vários e vários e vários pontosde discussão. E Itabira é 

uma cidade tão pobre, uma cidade operária, alto índice de alcoolismo, só tem 

boteco e o álcool é supressor emocional, sabe disso. Lazer, cultura, quase 

nenhum. Deu uma melhoradinha agora, nesse governo aqui, passou um bom 

tempo sem ter atividade cultural dentro de Itabira que prestasse, né, então... 

(GONZAGA, 2015). 

 

O relato é corroborado pelo idealizador do projeto Tecendo Itabira, Ronaldo 

Silveira da Silva: 

 

Bom, a gente ouve, ouve falar e a gente percebe também que o índice de 

suicídio de Itabira é de proporções dos maiores do mundo. Em número de 

proporção, em número de habitantes. É, já fizeram estudos tentando associar 

a mineração, o fato, sabe, até de paisagem, sei lá, tentaram associar, mas isso, 

no estudo, não conseguiram associar isso a nada ainda, né? É, a gente percebe 

que o índice de depressão, eu já tive problema de depressão. O índice de 

depressão dessas pessoas aqui é, é alto e a depressão é um dos fatores que 

leva a pessoa, né, ao suicídio. [...] E não é só aqui na zona Central, não, na 

zona rural. Essas, esses distritos que eu falei, que o índice de suicídio em 

outros distritos também é alto (SILVA, 2015). 

 

A representante da arquidiocese de Itabira, Selma Damasceno, também 

enfatiza o problema do suicídio, mas sugere que os dados oficiais possam ser 

subestimados. 
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Itabira tem outro complicador ligado à questão da Vale do Rio Doce, a 

questão dos suicídios, é uma questão que tem vários vieses aqui. Em 2002 

[...] estava fortíssima essa questão do suicídio, para você fazer uma ideia, 

Itabira tem um índice de suicídio mais alto do que a Itália; que, segundo as 

informações, naquela época era altíssimo, e uma outra cidadezinha do Paraná 

que eu não vou lembrar o nome. [...]É fato que Itabira continua, infelizmente, 

hoje mascarado pela questão da polícia. A polícia não deixa divulgar esses 

dados, mas são imensos os dados de morte por suicídio em Itabira... 

(DAMASCENO, 2015). 

 

Da mesma forma, dados mais recentes indicam um comportamento 

semelhante. Em primeiro lugar, o Gráfico 2 mostra como a taxa de suicídios em Itabira 

é bastante superior à de Belo Horizonte. Em segundo lugar, mostra um comportamento 

bastante particular. A taxa de suicídios teve uma redução significativa entre os anos 

2000 e 2009, que coincidem exatamente com o período do boom da demanda 

internacional por minério de ferro. A partir de 2009, quando se inicia o fim do 

superciclo das commodities, essa taxa aumentou, atingindo patamares superiores 

àqueles identificados no período da privatização da empresa. 

 

Gráfico 2 – Taxa de suicídios 

Fonte: Adaptado de DATASUS (2016) 
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3.4 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM ITABIRA 

Apesar de haver certo grau de mobilização social em Itabira, não há o 

desenvolvimento de um processo de contestação social. Seja por características da 

sociedade Itabirana, seja pela forma como a Vale se instalou. O que se percebe é um 

movimento social acrítico, que pouco se mobiliza para questionar os impactos da 

mineração sobre a cidade. 

Uma das instituições pioneiras na cidade foi a Associação Comercial, 

Industrial, de Serviços e Agropecuária de Itabira (ACITA), criada em 1925. Voltada 

principalmente para atender a interesses privados e fortalecer os negócios, a ACITA 

atuava em duas linhas: prestar serviços aos seus membros e solidificar condições para 

promover negócios em parceria com outras instituições e o poder público (PRESAS, 

2012). 

Outra organização muito importante no contexto social da cidade foi a 

Interassociação de Bairros. Criada em 1973 por integrantes das diferentes associações 

de moradores, a “Inter” tem como principal finalidade unir os interesses dessas 

associações. Sua atuação histórica foi, principalmente, participar da constituição de 

conselhos municipais ou de instituição de educação, tendo uma postura muito próxima 

ao poder municipal, sem ter uma atuação crítica muito forte (PRESAS, 2012). 

A partir da segunda metade dos anos 1980, começa a surgir uma grande 

quantidade de organizações. Tal processo poderia ser associado à abertura no regime 

militar e à redemocratização do país. Nesse período, surgem, por exemplo, a Associação 

dos Deficientes Ocupacionais e Físicos de Itabira; a Associações de Aposentados; 

Associação de Cidadãos Seniores e o Movimento dos Estudantes da FUNCESI 

(TUBINO et al., 2011). 

Um dos aspectos importantes desse processo é a falta de crítica à Vale. Apesar 

dos diferentes impactos mencionados na seção anterior, poucas organizações se 

propõem a criticar a empresa. Nesse sentido, durante a pesquisa de campo de Souza 

(2008, p.73) um de seus entrevistados alertou para o fato de que “A Vale, além de poluir 

o meio ambiente, polui também a mente do itabirano, porque todo mundo ainda quer 

trabalhar, prestar serviço e vender para ela”. 

Mesmo o movimento ambientalista da cidade surgiu a partir de uma 

perspectiva acrítica. Seu principal marco é o “Encontro Nacional dos Municípios 

Mineradores”, realizado em 1984. O encontro envolveu não apenas a população desses 
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municípios, mas também representantes dos governos municipais e das empresas 

mineradoras. Um dos principais exemplos desse processo é a Sociedade Ambiente Vivo 

de Itabira (SAVI), cujo principal objetivo é a promoção de projetos de educação 

ambiental. Apesar de obter recursos a partir dos Termos de Ajuste e Conduta (TACs), 

não é incomum que a SAVI busque ainda oportunidades de parceria com a Vale 

(PRESAS, 2012). 

3.5 AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL 

Assim como no caso da mobilização social, também a organização do governo 

municipal para lidar com os impactos da mineração foi tardia e pouco eficaz. De acordo 

com Silva (2004, p. 225), “a questão ambiental em Itabira tomou proporções alarmantes 

pela degradação da paisagem, poluição de toda ordem, decorrente do modelo de 

desenvolvimento baseado na atividade extrativa mineral por mais de cinquenta anos”. A 

atuação dos agentes do Estado, porém, não pareceu ter sido à altura dos problemas. 

A primeira intervenção mais firme do Estado sobre os impactos ambientais da 

Vale ocorreu em 1982, na forma de uma Ação Civil Pública (ACP) em função do 

problema de poluição do ar (TUBINO et al., 2011). Apesar da criação do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente em 1984, este pouco atuou no sentido de 

restringir os impactos da empresa. Novas iniciativas somente se dariam em 1992, 

quando a Vale foi objeto de outra ACP também relativa a problemas ambientais. 

Naquele mesmo ano, em decorrência da Rio-92, o primeiro bispo de Itabira, Dom 

Marcos Noronha, elaborou uma carta pública, “Itabira: a Oca na Eco-92”, em que 

denunciava a situação vivida pelo município (TUBINO et al., 2011; PRESAS, 2012). 

Ações concretas, entretanto, demoraram um pouco mais para ser realizadas. 

Apenas em 1994, oito anos após a aprovação da Resolução CONAMA 01/1986, o 

governo do Estado convocou a Vale a obter uma Licença Operacional Corretiva (LOC). 

Essa exigência foi coincidente com o anúncio feito pela Vale de que iria 

encerrar suas atividades em 2025. Essa decisão teve forte impacto sobre a população, 

que passou a demonstrar publicamente, de forma crescente, descontentamento com a 

atuação da empresa. Como forma de amenizar a situação, em 1996, o governo 

municipal propôs uma ação indenizatória contra a empresa e a União (PRESAS, 2012). 

O descontentamento da população com a Vale foi se aprofundando à medida que a 

empresa passava pelo processo de adequação e, posterior, privatização. Durante esse 
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período, conforme mencionado anteriormente, houve um intenso processo de demissão 

e de redução de benefícios. 

A formulação da LOC durou vários anos. Um dos seus marcos foi a audiência 

pública de 12 de fevereiro de 1998, que contou com a participação de mais de 800 

pessoas. Esse foi um dos primeiros momentos em que a população criticou abertamente 

a empresa. Apesar da mobilização da sociedade, a influência da Vale ainda se manteve 

bastante forte, mesmo depois da privatização. Após a audiência pública, a Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (CODEMA) ainda negociaram com a empresa por dois anos até chegarem a 

um acordo sobre as ações compensatórias a serem implementadas. A LOC somente foi 

assinada em 5 de junho de 2000 e vinculada a 52 condicionantes. Todavia, algumas 

condicionantes relativas à degradação ambiental não foram desempenhadas conforme 

estipulado, o que levou a empresa a pedir extensão de algumas dessas condicionantes, 

como aquelas relativas ao aterro sanitário, à qualidade das fontes de água, à 

compensação de biodiversidade e ao desmatamento (TUBINO et al., 2011).Os 

principais problemas sentidos pela sociedade, que levaram a população a se mobilizar 

diante da negociação da LOC pela Vale, continuam polêmicos na cidade, como revela o 

engenheiro Júlio Cézar Moreira:  

 

Uma administração que começou no ano [19]96 a 2000, não se tinha licença, 

a Vale operava aqui sem licença ambiental. [...]. É... foi convocada a 

audiência pública, que é um marco. Nós temos... o pessoal do Estado, a 

AMDA, as associações não governamentais nos apoiaram, em defesa do 

meio ambiente. Aí, no Estado, consideraram na época como melhor 

audiência pública que eles tinham participado. Teve muita... teve uma 

participação popular muito grande, sabe? Evidentemente que o CODEMA da 

época foi muito responsável por isso, mobilizou a comunidade, fazia reunião 

do conselho nos bairros. É porque a Vale tinha entrado com o processo de 

licenciamento no ano 2000... as 93, isso ficou parado lá no Estado por falta 

de interesse do próprio município e colocava umas inverdades no relatório 

que foi apresentado para obter a licença. Falava que tinha parque em alguns 

bairros aqui, parque no Pontal, na Bela Vista, parque no Praia e aí a 

comunidade ficou revoltada. [...]. Foi considerada a maior a licença 

ambiental do Brasil, quando ela saiu, saiu no ano de 2000, foi dois anos de 

discussão, foi fevereiro de 1998 que foi a audiência pública, e culminou em 

junho de 2000, que foi que a Vale obteve a licença, 52 condicionantes, 

evidentemente, com prazo para cumprir. Porém, é questão de política 

municipal, mudou-se a política no ano 2000. A administração, que, vamos 

dizer assim, exigiu o licenciamento da Vale, perdeu a política e os outros 

governantes, é... é claro que é conivência da Vale, muitas dessas 

condicionantes não foram cumpridas por acordo. Por exemplo, a reabilitação 

de um canal da conceição, a condicionante 6, trocou por investimento para 

fazer uma retificação de um canal que dava muito mais voto para o prefeito 

na época. Era já 2004/2003 e precisava dessa obra pra tentar reeleição ou 
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eleger o candidato dele. Essas condicionantes, elas não foram cumpridas, 

grande parte delas, eles alegam que foi, [...] (MOREIRA, 2015) 

 

Nivaldo Ferreira dos Santos, secretário do meio ambiente, também comenta a 

divergência entre a Vale e setores da sociedade e do poder público sobre o cumprimento 

das condicionantes: 

 

A Vale, ela afirma e assina em baixo que tudo da LOC tá cumprido, mas há 

algumas polêmicas em relação a algumas condicionantes, de ter cumprido ou 

não. Vários segmentos entendem que boa parte das condicionantes não foi 

cumprida totalmente, mas a licença dela é estadual. Então, ela chega no 

Estado, nós temos relatório inclusive, disponível na internet no site da 

FEAM, facinho de achar lá, da... relatório técnico, né, do órgão estadual, da 

renovação que foi feita em setembro de 2012, por exemplo, é um relatório de 

102 páginas, por exemplo, não é tão...não é pequeno, mas também não é tão 

grande, não, dá para você acompanhar fácil. Mas aí é o seguinte, a maioria 

das condicionantes são citadas nesse relatório como cumpridas, mas tem do 

próprio órgão estadual algumas citadas como não cumpridas, algumas citadas 

como compridas parcialmente. [...]. Praticamente todas as condicionantes 

ligadas ao abastecimento de água lá no relatório da FEAM está como 

atendida, mas uma boa parte das pessoas, inclusive algumas pessoas da 

administração pública, entendem que não é bem assim(SANTOS, 2015). 

 

Assim, passados 15 anos da implantação da LOC, sua implementação manteve-

se como ponto de divergência entre a empresa e grupos da sociedade. Em entrevistas 

realizadas em 2015, apesar de alguns entrevistados afirmarem que todas as 

condicionantes haviam sido cumpridas, havia movimentos que indicavam que algumas 

tinham sido apenas parcialmente atendidas. 

 

3.6 DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, RISCOS E TENTATIVAS DE SUPERAÇÃO 

3.6.1 Dependência econômica 

Nem sempre Itabira teve sua economia voltada para a mineração. Antes da 

exploração das jazidas de minério de ferro, desenvolviam-se no município outras 

atividades econômicas, como a fabricação de arreios, a agricultura, a pecuária e a 

confecção de tecidos de algodão. Com a expansão das atividades minerárias, muita 

coisa mudou; houve transformações na cultura, na economia, no meio ambiente, na 

sociedade como um todo e as outras atividades, aos poucos, foram perdendo espaço 

para a mineração (PRESAS, 2012). 
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O desenvolvimento de outras atividades foi, de certa forma, inibido pela 

atividade de mineração. Ao longo da história de Itabira, principalmente durante a fase 

da Vale Mãe, era difícil competir com os benefícios que a Vale proporcionava aos seus 

trabalhadores. Assim quando apareciam outras empresas, elas não conseguiam se 

manter, devido à forte concorrência da Vale pela mão de obra. As duas empresas têxteis 

que se instalaram no início do século XX são exemplos desse processo. Como elas não 

conseguiram manter mão de obra qualificada, não tiveram outra saída a não ser encerrar 

suas atividades, uma no final da década de 1960 e outra no início da década de 1970. 

Assim, as únicas empresas que conseguiriam se fixar na cidade seriam as prestadoras de 

serviço à Vale, o que intensificaria ainda mais dependência do setor mineral 

(ENRÍQUEZ, 2007; PRESAS, 2012; SARAIVA, 2012). A população de Itabira, desde 

a criação da Vale, viveu tão presa à mineradora, aos seus benefícios, ao seu poder e 

influência, que se “esqueceu” das outras atividades (PRESAS, 2012). Hoje, a empresa e 

suas terceirizadas são responsáveis por 90% dos empregos e são a base da economia do 

município (TUBINO et al., 2011). Para o ativista sindical Carlos Estevão Gonzaga, a 

companhia exerce verdadeiro domínio sobre a população de Itabira: 

 

[...] as pessoas [...] foram criadas com o nível de dependência de dominação 

tão grande. Diz não mexer com a Vale não... meu filho um dia pode trabalhar 

lá [...] Não vou mexer não, porque meu irmão trabalha lá. Não vou mexer, 

porque meu tio trabalha. Sabe essas coisas, né? Tá tudo circulando em volta 

dela, em torno. Ela é dominadera mesmo, né? Por isso, a cidade não grita 

(GONZAGA, 2015). 

 

A dependência da cidade em relação à mineração se manifesta não apenas em 

termos de emprego, como também do próprio orçamento da administração pública. As 

contribuições da atividade mineral são as principais fontes de recurso da prefeitura 

municipal de Itabira. Muito do que se discute em termos de orçamento público 

relaciona-se à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 

Além dela, porém, a receita municipal também se beneficia do Imposto sobre Serviços 

(ISSQN), do acréscimo do Valor Adicionado Fiscal (VAF) e de parcela do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) (ENRÍQUEZ, 2007; 

PRESAS, 2012; SARAIVA, 2012).  

 

E a cidade [...] é refém economicamente até hoje, refém da Vale. Hoje, a 

prefeitura, né, em termo de imposto, a renda do município é 

exclusivamente... não é exclusivamente, mas gira em torno dos royalties e 

dos impostos pagos pela Vale (Membro da Organização ACaó, 2015). 
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Uma economia baseada em recursos minerais, porém, precisa lidar com duas 

importantes particularidades: a elevada volatilidade de seus preços e a finitude de tais 

recursos. 

3.6.2 Volatilidade dos preços dos minérios 

O setor mineral caracteriza-se por um descompasso cíclico entre oferta e 

demanda. Devido à escala de operação, aumentos de produção ocorrem apenas em 

determinados momentos, em grandes saltos. Essa dinâmica cria desequilíbrios 

periódicos na relação entre oferta e demanda, causando grande variação nos preços. 

Assim, o crescimento da Vale ocorreu sem grandes percalços até a década de 

1980, quando esse ciclo foi interrompido devido à drástica redução do preço do minério 

de ferro no mercado mundial. Tudo começou com a crise do petróleo, ainda em 1973, e 

a recessão econômica dos EUA, que levou à diminuição do consumo de commodities. 

Assim, apesar de haver minérios disponíveis, considerando os baixos preços da época, 

sua extração deixava de ser economicamente viável, o que novamente colocava em 

risco a economia da Itabira (GODEIRO, 2007). 

O período de instabilidade se manteve durante os anos 1990 e só foi superado 

no início dos anos 2000, devido à demanda crescente de minérios pela China, 

acompanhada de um crescimento sem precedentes no preço do minério de ferro, 

conforme apresentado no Gráfico 3 (BANCO MUNDIAL, 2015). O apetite da China 

por minério parecia inesgotável e o novo patamar de preços permitiu que a Vale 

continuasse explorando as antigas minas de Itabira, mesmo que o minério de qualidade 

não fosse tão abundante e os custos operacionais fossem mais elevados do que, por 

exemplo, no Complexo Carajás (PRESAS, 2012). 
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Gráfico 3 – Evolução do preço do minério de ferro 

Fonte: Banco Mundial, 2016. 

 

 

Esse cenário, entretanto, foi novamente modificado com a crise financeira de 

2008, quando uma queda momentânea no preço do minério de ferro trouxe de volta a 

ideia de desemprego e a ausência dos royalties pairou sobre a cidade. Por exemplo, 

naquele ano, o município, que arrecadaria da CFEM R$ 49,6 milhões, obteve somente 

R$ 33,2 milhões. Assim, a prefeitura precisou trabalhar com a possibilidade de redução 

de 70% da arrecadação diante dessa situação. Além disso, a Vale demitiu um número 

significativo de pessoas e anunciou que esperava diminuir substancialmente seu 

faturamento (PRESAS, 2012; SARAIVA, 2012).  

A partir de 2009, houve uma retomada dos preços, a crise foi assumida como 

uma “marola” e novos projetos foram retomados. Porém, o fim do boom das 

commodities, a partir de 2013, comprovou que a dependência da mineração expunha a 

cidade de Itabira a grandes riscos. Dessa vez, o impacto se deu de forma estrutural, 

atingindo arrecadação municipal, emprego e dinâmica econômica. Entre 2013 e 2014, a 

arrecadação da CFEM passou de R$ 125 milhões para R$ 60 milhões (TESOURO 

NACIONAL, 2016). Ao mesmo tempo, houve uma redução no número de postos de 

trabalho, conforme apresentado no Gráfico 4.  
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Gráfico 4 - Variação no número de postos de trabalho (admissões menos demissões) 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2016 

 

 

Essa redução no orçamento municipal e no número de pessoas contratadas teve 

impactos diretos na economia do município. Por um lado, a prefeitura teve de gastar 

menos, por outro, o aumento do desemprego reduziu consideravelmente as vendas do 

comércio e o aluguel de imóveis, levando a crise para outros setores da economia do 

município (RODRIGUES, 2015). Ronaldo Silveira da Silva, idealizador do projeto 

Tecendo Itabira, explica que o impacto dessa volatilidade justifica a busca por uma 

diversificação da economia local: 

 

Pra você ter ideia, o..minério de ferro estava cento e oitenta dólares a 

tonelada, baixou pra sessenta e dois... dólares a tonelada. Então, assim, isso 

vai impactar diretamente todas as cidades mineradoras. É por isso essa 

preocupação da diversificação, se não tiver! (SILVA, 2015). 

 

3.6.3 Entre a diversificação econômica e o aprofundamento da dependência 

Um segundo desafio econômico colocado para Itabira, diz respeito à finitude 

das reservas de minério de ferro. Recursos minerais, por definição, são não-renováveis e 

têm um horizonte de aproveitamento. Quando comunidades, como Itabira, apostam no 

crescimento econômico baseado em tais recursos, elas devem considerar que, 
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eventualmente, esses recursos irão se esgotar e elas entrarão em um processo de 

recessão. 

Apesar desse fato, Itabira vem levando um longo período para se preparar para 

esse momento. De forma geral, ao longo de sua história, a cidade tem vivido um 

permanente dilema entre apostar na diversificação econômica ou aumentar sua 

dependência da Vale. Ao que parece, a cidade tem repetidas vezes optado pela segunda 

opção, apostando no aumento da cava ou nos avanços tecnológicos.  

A entrada da Vale, nos anos 1940, foi baseada na extração de hematita, 

considerada como minério de melhor qualidade por poder conter até 70% de ferro. As 

reservas começaram a se esgotar nos anos 1960, quando a Vale inaugurou o Centro de 

Desenvolvimento Mineral em busca de um processo para explorar itabirito friável. A 

partir das tecnologias desenvolvidas, a partir de 1973, o itabirito, considerado inferior 

por apresentar até 50% de teor de ferro, começou a ser explorado com a construção de 

uma usina de concentração, com capacidade de fornecer 9 milhões de toneladas de 

minério de ferro, na mina Cauê, com o objetivo de sintetização e pelotização do minério 

(CVRD, 2002, apud PRESAS, 2012). 

Dilema semelhante se deu no início dos anos 1990. Nesse momento, foi 

anunciado que as reservas de Itabira somente iriam durar mais 35 anos. Assim, foi 

criado o projeto Itabira 2025, com a participação da Associação Comercial e Industrial e 

Agropecuária de Itabira (ACITA), sindicatos, organizações sociais, prefeitura local, 

entre outros, que buscavam alternativas econômicas para cidade quando a Vale 

encerrasse suas atividades. 

Junto com o Itabira 2025, criou-se também a Agência de Desenvolvimento de 

Itabira (ADI), com o objetivo de fortalecer experiências de gestão em conjunto com 

empresas e instituições para o desenvolvimento municipal. A ADI foi criada com o 

auxílio do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI) e em 

parceria com o SEBRAE e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).  

Uma das principais iniciativas do ADI foi a criação do Fundo de 

Desenvolvimento. Econômico de Itabira (FUNDESI), que buscava criar condições 

financeiras para incentivar a diversidade econômica. Esse fundo contaria com recursos 

da CFEM e seria supervisionado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico de Itabira (CODECON), formado por membros da ACITA, do Sindicato de 

Trabalhadores de Itabira, da Associação dos Aposentados da Vale (APOSVALE), da 

Inter-Associação de Moradores de Itabira, do Conselho de Meio Ambiente de Itabira 
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(CODEMA) e da própria Vale, além de representantes da prefeitura e da câmara de 

vereadores (ENRÍQUEZ, 2007, PRESAS, 2012). 

De acordo com Enríquez (2007), a proposta do FUNDESI colocou Itabira 

como um dos pioneiros, entre os municípios mineradores, a discutir a diversificação 

econômica. Segundo a autora, Itabira se destacaria por possuir uma legislação própria 

sobre o uso da CFEM e também por utilizar este recurso para um plano de 

desenvolvimento produtivo. A proposta, porém, não está isenta de crítica. Presas (2012) 

alerta que os recursos não estavam sendo aplicados corretamente, impedindo a criação 

de soluções para diversificar a economia de forma a que a cidade continuasse a se 

desenvolver mesmo sem a mineração. 

As primeiras tentativas de uso do FUNDESI foram destinadas a empréstimos 

para ativos fixos e projetos de infraestrutura relacionados às atividades industriais e 

agroindustriais. Logo no início, entre 1993 e 1996, 76 empréstimos foram concedidos às 

empresas acomodadas em distritos industriais de Itabira. A utilização desses recursos, 

porém, enfrentou uma série de dificuldades, como falta de administração dos fundos 

pelo governo, que não cobrava com rigor as obrigações dos credores e o dever com as 

cláusulas contratuais. Além disso, foi identificada falta de continuidade política, uma 

vez que não havia garantias de que novos prefeitos dessem continuidade a projetos 

iniciados por seus antecessores. Como consequência desse cenário, os resultados 

ficaram abaixo do esperado. Empresas se instalaram, em terrenos doados pela 

prefeitura, porém elas não se viabilizaram e não geraram receita suficiente para pagar as 

dívidas e continuar funcionando, o que logo levou ao esvaziamento do Distrito 

Industrial I (ENRÍQUEZ, 2007; PRESAS, 2012). Sobre esse assunto, Oliveira (2015) 

confirmou que os resultados desse distrito não foram os esperados e que ainda havia 

áreas onde as empresas não haviam dado certo e acabaram decretando falência.  

Contraditoriamente, ao mesmo tempo que a cidade buscava alternativas à 

mineração, ela continuava apostando na sua expansão. Também no início dos anos 

1990, foi colocada em discussão a expansão da mina do Chacrinha, muito criticada pela 

sua proximidade com a área urbana da cidade. Embora grupos apontassem para os 

impactos ambientais negativos de tal decisão, a não-exploração da mina do Chacrinha 

significaria uma grande perda econômica (SILVA, 2004). Por fim, foi decidida a 

expansão da mina, gerando uma série de conflitos com moradores da cidade, 

particularmente no bairro da Vila Paciência (SOUZA, 2007). 
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No início dos anos 2000, ao mesmo tempo que o FUNDESI apresentava 

resultados aquém do esperado, aumentava a demanda chinesa por minério de ferro e se 

iniciava um novo ciclo de alta de preços. Com isso, não apenas os projetos de 

diversificação arrefeceram, como ainda houve uma nova onda de investimentos em 

projetos de mineração. Assim, a Vale anunciou que iniciaria estudos para 

aproveitamento do itabirito compacto, uma forma de minério mais dura e com maior 

teor de sílica. O desenvolvimento de tal tecnologia permitiria, então, a manutenção da 

mineração na cidade (SARAIVA, 2012). A implantação do Projeto Itabiritos foi 

iniciada nos anos 2010 e a nova planta de beneficiamento em Itabira entrou em 

operação em 2015, ampliando a vida útil do Complexo Itabira em mais 20 anos 

(DURÃO, 2015). Como podemos ver no relato do engenheiro Júlio Cézar Moreira, “a 

mineração da Vale nessa época de 2000, eles tinham um horizonte de exaurir a 

mineração em 2025; já nessa própria discussão, já... pularam para 2050; exaustão 

mineral, hoje, já fala em 2070, fala que tem essa quarta safra” (MOREIRA, 2015). 

Todavia, o fim do superciclo das commodities levou a população a debater 

novamente alternativas à mineração. Dentre as possíveis vocações locais, houve quem 

apontasse para a cidade como um potencial polo regional de educação e saúde, a partir 

da estrutura construída inicialmente para atender aos funcionários da Vale. Assim, em 

entrevista realizada no município de Itabira, foi verificada essa hipótese, quando o então 

secretário de desenvolvimento econômico e vice-prefeito de Itabira, Reginaldo Calixto 

de Oliveira, comentou: 

 

Mas a gente tem percebido que, com o crescimento da cidade, outras 

oportunidades de atividades econômicas vão surgindo. Por exemplo, na área 

da saúde. A área da saúde é uma área que, com o desenvolvimento dos 

hospitais, a implantação de novos serviços como, por exemplo, serviços 

oncológicos e cardiológicos, então muitas pessoas da região e da própria 

cidade que iam buscar tratamento em Belo Horizonte, eles já estão ficando 

por aqui. Então, isto está gerando mais emprego na cidade, contribuindo para, 

né?, a renda, o desenvolvimento. [...] 

Na área da educação também, que a gente entende que Itabira, ela pode ter aí 

a sua diversificação em razão da educação. É a implantação aqui da 

Universidade Federal de Itajubá, que é a UNIFEI. [...] Então, nós temos aí a 

saúde, a educação, né?, que estão, tendo aí um grande impulso na cidade, que 

contribui para a diversificação econômica e com o apoio da Vale " 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

Do ponto de vista da saúde, a cidade conta com 380 estabelecimentos e é 

referência na sua microrregião (PRESAS, 2012). A consolidação da área conta ainda, 

novamente com a dependência da Vale. Nesse sentido, o vice-prefeito volta a indicar: 
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“A Vale tem sido uma importante parceira, porque ela tem feito alguns convênios que 

estão contribuindo para a construção de prédios e equipagem dos hospitais [...] para que 

esses possam prestar o melhor serviço, então a Vale contribui” (OLIVEIRA, 2015). 

No campo da educação, a cidade tem apostado, principalmente, no 

investimento em ensino superior, por meio da inauguração de um campus avançado da 

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). A proposta da UNIFEI, por um lado, 

caminhava no sentido de fortalecer a educação na cidade e, ao mesmo tempo, seria um 

atrativo para novos negócios (PRESAS, 2012). Nesse caso, particularmente, o 

envolvimento da Vale é estratégico, como sempre foi a presença da empresa no setor de 

educação, conforme descrito no Apêndice A. 

 

Ainda um terceiro caminho proposto para diversificar economia de Itabira se 

baseia em um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, 

também em parceria com a Vale. A proposta é construir um novo distrito industrial, 

como explicou o então titular da pasta e vice-prefeito, Reginaldo Calixto de Oliveira: 

 

Nós devemos lançar agora, em abril ou maio, o novo Distrito Industrial, que 

também é trabalho dessa secretaria, onde a Vale tá sendo parceira na doação 

de 300 hectares de área... é um terreno de 300 hectares. Poderá ser um dos 

cinco maiores Distritos Industriais de Minas Gerais e, além dela doar essa 

área sem nenhum ônus para o município, é uma forma dela contribuir; ela 

também tá atuando através de um convênio, 8 milhões para implantar lá uma 

central de tratamento de resíduos sólidos, que é um dos grandes problemas 

hoje que é o tratamento do lixo. [...] 

Então, nós temos aqui uma relação de empresas, aqui tá dando 52, que já 

solicitaram[...]áreas para implantar os seus negócios.[...] Então hoje, nós 

temos com parceria junto a FIEMG, nós temos hoje um consultor da FIEMG 

que mora em Milão, que está buscando lá empresas que se interessassem em 

vir pro Brasil, e ele está referendando Itabira como uma cidade preparada 

para receber investimento.[...] Nós temos aí esses intercâmbios, é... esses 

intercâmbios, esse nosso consultor que vai indicar empresas de fora, inclusive 

já tem empresas já conversando com o parceiro.[...] Nós temos aí toda uma 

estratégia de atração de empresas[...]os incentivos são aqueles antigos, muito 

comuns aí na maioria das cidades, que é a doação do terreno, que é a isenção 

de IPTU, ISS, IPTI, que é o apoio através do SINE, do SENAI, que é 

formação de mão de obra, que é o apoio da própria prefeitura, redução das 

burocracias (OLIVEIRA, 2015). 

 

O projeto também espera atrair novas empresas, motivadas pelas vantagens 

concedidas pela prefeitura, mas, diante do fracasso que foi o projeto com recursos do 

FUNDESI para atrair novas empresas para o Distrito Industrial I, torna-se questionável 

a insistência na ideia.  



55 

Dessa forma, os resultados da busca pela diversificação econômica ainda são 

incertos. Ao mesmo tempo em que a Vale fortalece sua atuação por meio do Projeto 

Itabiritos, ela se faz presente em todas as propostas de diversificação. Essa situação 

pode comprometer os resultados no novo distrito industrial e, principalmente, no setor 

educacional, em que o vínculo com o setor mineral é mais explícito. 
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4. DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1 ALTERNATIVAS BASEADAS EM PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

4.1.1 Desafio democrático: ampliar a participação da sociedade 

Diante dos impactos resultantes da mineração em Itabira e da dependência 

econômica em relação à Vale, ganha importância o debate em torno de alternativas de 

desenvolvimento sustentável para o município. Neste item, discutiremos algumas 

propostas na perspectiva da sustentabilidade em suas dimensões social, cultural e 

econômica, tal como vimos no capítulo anterior. 

Um primeiro obstáculo à promoção do desenvolvimento sustentável é a forma 

como a nossa democracia é praticada nos dias atuais, em que a participação popular se 

resume basicamente ao voto durante o período eleitoral e, no restante do tempo, o povo 

não é ouvido. O governo não consulta a população sobre seus interesses e necessidades. 

Não há uma consulta popular para saber onde o povo deseja que seu dinheiro seja 

investido. Apenas o interesse de uma minoria é atendido, principalmente o interesse das 

grandes empresas. Por isso, Porto-Gonçalves (2004), citando Boaventura de Souza 

Santos, destaca a importância de “democratizar a democracia” e aponta esse objetivo 

como muito propício para 

 

dar conta do desafio ambiental contemporâneo, até porque, sendo o meio 

ambiente difuso e público e por comportar a totalidade natureza-cultura, não 

pode ser regido pela lógica do mundo empresarial, onde o interesse é 

específico e a democracia funciona pela metade, onde o trabalhador manipula 

substâncias que não conhece, protegido o proprietário, e não a sociedade e o 

ambiente, pelo segredo comercial (PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 52). 

 

No caso de Itabira, para buscar alternativas econômicas sustentáveis, de forma 

a minimizar a perda da atividade mineira com a exaustão do minério, é importante que a 

sociedade se articule para ser ouvida. Projetos com visão de longo prazo são 

importantes para que o conceito de sustentabilidade seja aplicado e que as gerações 

futuras possam usufruir dos recursos naturais. Mas, para tanto, é necessário estudar bem 

o espaço local em questão – que, no Brasil, corresponde ao município, unidade básica 

da organização social (DOWBOR, 2016) –, identificar as atividades com maiores 

chances de serem desenvolvidas ali e, principalmente, ouvir a população. O interessante 
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é que haja uma boa articulação entre o poder público e a sociedade e outras instituições, 

como centros universitários, para que se desenvolvam estudos precisos de alternativas 

econômicas e as formas de desenvolvê-las no município (DOWBOR, 2016). 

A cidade de Itabira tem associações de bairro bem organizadas, como pudemos 

ver em uma seção anterior, e que trabalharam bem junto ao poder público municipal. 

Faltava, porém, uma visão mais crítica que permitisse ao cidadão itabirano defender sua 

qualidade de vida e cobrar do governo medidas voltadas para isso. No entanto, a partir 

da audiência pública para a Vale obter o Licenciamento Operacional Corretivo – LOC, 

vemos o quanto uma boa articulação entre a sociedade civil e o poder público trazem 

resultados, como foram as 52 condicionantes e uma participação de 800 pessoas. Assim, 

vemos a importância da participação nas discussões administrativas daqueles que mais 

sentirão suas consequências, como bem fala Dowbor (2016, p. 37): 

 

é indiscutível que aproximar o poder de decisão e de controle sobre os 

processos de desenvolvimento, das pessoas que arcarão com o benefício ou 

prejuízo, e que estão portanto diretamente interessadas nos resultados, 

constitui simplesmente boa visão administrativa. 

 

No caso específico dos municípios mineradores, a participação da sociedade é 

importante para garantir a aplicação democrática dos recursos oriundos da mineração, 

como a CFEM, de forma a promover o desenvolvimento local. Para isso, é necessária a 

criação de mecanismos de participação, bem como de instrumentos de controle das 

despesas públicas (CARVALHO, 2011). 

Entretanto, apesar de Itabira contar com algumas organizações da sociedade 

civil e instâncias de participação, como o CODECON, vimos que, no momento em que 

os preços do minério e a demanda estavam em alta, projetos de diversificação da 

economia eram colocados de lado. Com isso, a sociedade itabirana estaria sacrificando, 

em nome de uma riqueza disponível no curto prazo, o desenvolvimento sustentável do 

município, já que o minério é um recurso não renovável e sua exaustão chegará. A partir 

da consciência desse fato, torna-se ainda mais importante sua organização, pensamento 

crítico e atuação. O mesmo pode-se dizer do poder público municipal, que não pode se 

limitar a construir praças e asfaltar ruas, mas deve buscar aplicar bem os recursos 

arrecadados com a mineração e, em conjunto com a população, fomentar atividades 

econômicas sustentáveis para minimizar a dependência da Vale. 



58 

A participação popular e o predomínio do interesse público nem sempre se 

efetivam por conta do próprio domínio político e econômico exercido pelas grandes 

empresas. Isso mostra a fragilidade da democracia brasileira. As empresas ainda se 

comportam no país como se não houvesse responsabilidade com o município em que se 

instalam (DOWBOR, 2016). É possível identificar, em Itabira, como certos 

comportamentos da Vale comprometem a articulação do poder público e da sociedade, 

como relata o engenheiro Júlio Cézar Moreira, que afirma que “a Vale domina os 

comitês” de bacias hidrográficas e também exerce influência em outras instâncias de 

participação da sociedade civil: 

 

Você sabe quem é o representante do CODEMA de Itabira lá, que ficou até 

recentemente, mais de sete anos? [...] Representante da Vale! A cadeira que 

era da sociedade civil, que é através de um CODEMA, politicamente eles 

conseguiram que nomeasse o representante deles, então desarticulou a 

sociedade civil (MOREIRA, 2015). 

 

Também em pesquisa de campo no município foi possível ver funcionários da 

Vale atuando como vereadores na Câmara Municipal. Todos esses elementos 

comprometem o planejamento voltado para o bem comum, uma vez que eles podem 

esbarrar em interesses da empresa e esta vai fazer o possível para não ser contrariada. 

4.1.2 Possibilidades e limites do FUNDESI 

Ouvir a população também é importante para evitar que ocorram repetidos 

erros, como é o caso de utilizar os recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e 

Social de Itabira (FUNDESI) para um novo distrito industrial, quando a experiência 

com o anterior já tinha mostrado que os resultados não foram os esperados. 

O FUNDESI é motivo de referência para Itabira por, em tese, a partir dos 

recursos provenientes do CFEM, promover a diversificação econômica, assim como 

Itabira se destaca por ser um dos poucos municípios mineradores a ter legislação própria 

para a utilização dos recursos oriundos da mineração. As duas únicas ressalvas para a 

utilização do CFEM são: que seus recursos não podem ser destinados para o pagamento 

de dívidas do município e para a contratação de funcionários fixos (CARVALHO, 

2011). Há também algumas possibilidades que podem ser ressaltadas para o uso do 

recurso do FUNDESI, dentre as quais “destaca-se a previsão de destinação de recursos 
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para empreendimentos de base tecnológica e de base de inovação, bem como o turismo” 

(CARVALHO, 2011, p. 58). 

Contudo, o FUNDESI precisa levar em consideração a democratização da 

gestão. Isto é, deve contar com a participação da sociedade nas decisões sobre como o 

recurso será investido. A aplicação dos recursos também deve se dar de forma 

democrática. Não deve ser voltada a grandes empresas e nem a atividades que causam 

altos impactos ambientais, mas, sim, a pequenos negócios. Por exemplo, parte da verba 

do FUNDESI poderia ser destinada ao microcrédito, bem como à capacitação de guias 

turísticos, monitores, artesãos. Microcréditos concedidos por meio dos recursos do 

FUNDESI, junto a boas medidas administrativas podem promover as micro e pequenas 

empresas locais (DOWBOR, 2016). 

4.1.3 Vocação local para as áreas de saúde e educação 

Com mecanismos de participação adequados, a população poderia apresentar 

possibilidades que ainda não foram propostas. A partir da pesquisa de campo, foi 

percebido o interesse em saídas econômicas voltadas para a área da saúde, como uma 

referência na sua microrregião, e na educação, com dois centros universitários, sendo 

um deles Campus da Universidade Federal de Itajubá.  

Contudo, uma fragilidade dessas alternativas, da forma como foram 

implantadas na cidade, é o oferecimento de cursos que atendem às necessidades da Vale 

e de suas terceirizadas, o que reforça a dependência econômica em relação à mineração. 

Uma possibilidade mais interessante seria oferecer cursos em outras áreas de possível 

crescimento, como no caso da área da saúde. Isso faz com que se trabalhe com a 

realidade local do município e pode contar com o apoio político do governo municipal, 

desviando o foco atual de atividades que não fazem parte da dinâmica local. Outra 

opção seria cursos na área de Humanas, que permitam o desenvolvimento de pesquisas 

sobre a realidade local, de forma que a sociedade possa conhecer e debater os problemas 

do contexto onde ela está inserida (DOWBOR, 2016). 

4.1.4 Turismo literário: alternativa sustentável 
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Também foi possível identificar uma grande riqueza natural e cultural, marcada 

principalmente pelo filho ilustre da cidade, Carlos Drummond de Andrade, que 

praticamente não foi explorada, mas que poderia atrair muitos turistas. 

A exploração de paisagens naturais (montanhas, rios, cachoeiras, matas, trilhas, 

etc.) incentiva a preservação ambiental ao atribuir um valor econômico não à extração e 

consumo dos recursos, mas à sua apreciação. Evidentemente, é necessário planejamento 

adequado, de forma a evitar que a visitação aos pontos turísticos gere impactos como 

depredação, desmatamento, deposição de lixo, entre outros.  

Há potencial em Itabira para a exploração de suas belas paisagens naturais. A 

cidade já faz parte do Circuito Turístico do Ouro, que engloba municípios com 

características semelhantes, de uma mesma região, e busca desenvolver um turismo 

sustentável. Essa modalidade de circuitos turísticos regionais foi regulamentada em 

Minas Gerais pelo Decreto de Lei n° 43.321/2003 (SECRETARIA DE ESTADO DE 

TURISMO DE MINAS GERAIS, 2018). 

Itabira conta com três parques naturais: o Parque Ecológico da Mata do 

Intelecto, o Parque Ecológico Itabiruçu, e o Parque Natural Municipal da Água Santa. 

Este último conta com águas térmicas que, segundo a crença popular, possuem 

propriedades medicinais. Nesse parque também existe o museu a céu aberto Território 

Caminhos Drummondianos, com trechos do poema “Banho” por lugares que inspiraram 

o poeta, além de uma rampa de vôo livre que é referência para os interessados nesse 

esporte. O município possui belas cachoeiras, com destaque para a Cachoeira Alta, que 

possui uma queda de 100 metros, e é propícia para a prática do canyoning (GUIA DO 

TURISMO BRASIL, 2018).  

Também há alguns outros locais que podem se tornar atrativos do turismo 

literário, como a Casa dos Drummond, onde o poeta viveu na infância; o Memorial 

Carlos Drummond de Andrade; o Museu do Tropeiro, no distrito de Ipoema, e o Centro 

Itabirano de Artesanato (GUIA DO TURISMO BRASIL, 2018; PREFEITURA DE 

ITABIRA, 2018). Recentemente, Itabira seus distritos receberam 72 placas para orientar 

os pontos turísticos (PREFEITURA DE ITABIRA, 2018). 

O turismo cultural, por sua vez, valoriza o patrimônio cultural, como edifícios 

históricos, monumentos e obras de arte, e o patrimônio imaterial, que inclui os saberes, 

músicas, festas e danças de uma coletividade, que podem se tornar “fonte de autoestima 

e renda para a comunidade” (COSTA PEDRO; DIAS, 2008, p. 45). De acordo com a 
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Unesco, “é fonte de diversidade cultural e garantia de desenvolvimento sustentável” 

(apud idem, p. 45). 

Avaliando o turismo como uma atividade que, com o devido planejamento, 

pode ser uma alternativa econômica sustentável, vimos a possibilidade de aplicar a 

Itabira o turismo literário, que nada mais é do que uma variação do turismo cultural. 

Esse tipo de turismo ainda é pouco desenvolvido e divulgado no Brasil, porém possui 

espaço para se expandir. O Brasil tem estrutura para multiplicar esta modalidade, mas é 

necessário que o governo instigue essa ideia e invista nela.  

O turismo literário é importante tanto para o aspecto cultural, quanto histórico, 

além de incentivar a leitura (SALVADOR & BAPTISTA, 2011). A partir da imagem de 

um dado autor, busca-se conhecer o lugar onde ele nasceu, morou ou que foi descrito 

em suas obras para que seja possível sentir as emoções e o realismo abordados na obra 

literária (FARIA et al., 2017). Como o renomado escritor e poeta brasileiro nasceu em 

Itabira e tem a cidade citada em parte da sua obra, então, seria o município muito 

propício para desenvolver esse tipo de turismo. 

Em uma pesquisa realizada por Faria et al. (2017), foi possível observar que o 

perfil desse tipo de turista é aquele com maior nível de escolaridade e também maior 

poder aquisitivo. Assim, esse turista vai fomentar o comércio da cidade, trazendo 

vantagens à rede de hotelaria, restaurantes, lojas, entre outros. Também foi identificado 

que as pessoas que buscam festivais literários tendem a se “fidelizar” ao evento, ou seja, 

buscam comparecer às próximas edições, como também ir a outros lugares que realizem 

eventos semelhantes. Dessa forma, isso poderia se mostrar como um incentivo para 

Itabira, que deveria buscar colocar o evento na agenda permanente da cidade. Outra 

característica do turista literário é conhecer o autor ao qual o festival é dedicado, assim 

sendo, Carlos Drummond de Andrade, um ícone da nossa literatura, poderia atrair 

muitas pessoas (FARIA et al., 2017). 

Em outubro de 2017, foi realizado o 1º Festival Drummond – Festa Literária de 

Itabira, em comemoração aos 115 anos do poeta. O festival trouxe várias atrações como 

mesas redondas, contação de histórias, atrações musicais e muitas outras atividades que 

movimentaram o município (AGÊNCIA MINAS, 2017). Um evento como este é o 

primeiro passo num caminho certo para investir no turismo como alternativa econômica 

para Itabira. Ao analisar um evento semelhante, conhecido como Semana Roseana, que 

ocorre tradicionalmente na cidade de Cordisburgo-MG, que é o berço do célebre 

escritor João Guimarães Rosa, foram identificadas características semelhantes às de 
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Itabira, que podem ser usadas no desenvolvimento dessa alternativa de turismo: a 

exploração da casa onde viveu o escritor e lugares mencionados em sua obra. 

Esses festivais aguçam a curiosidade dos visitantes em conhecer os lugares 

relatados nas obras literárias. Em Cordisburgo, há a Caminhada Eco-literária, que ocorre 

justamente em lugares que podem ser identificados nos livros de Guimarães Rosa. 

Itabira conta com os Caminhos Drummondianos, um roteiro cultural com 42 pontos 

distribuídos pela cidade, onde podemos ver parte da sua obra em lugares que inspiraram 

o autor. Assim, uma caminhada por esses locais seria uma boa opção a ser inserida 

numa possível nova edição do Festival Drummond. 

Outra semelhança entre Cordisburgo e Itabira são suas proximidades com a 

capital mineira, Belo Horizonte, e tal proximidade foi apontada como uma das razões do 

sucesso da Semana Roseana em Cordisburgo, pois “os grandes centros urbanos são os 

principais emissores para o turismo cultural” (FARIA et al., 2017, p. 7).  

Esses eventos podem promover os trabalhos informais, que vem crescendo e se 

tornando cada vez mais significativos, como descreve Dowbor (2016, p. 76): “começa-

se a entender que o setor informal necessita apoio político e econômico ativo. Afinal, 

está absorvendo a maior parte dos novos trabalhadores, particularmente de mulheres, 

jovens e pobres”. Assim, artesãos, músicos, guias turísticos, doceiras entre outras 

atividades que fazem parte do trabalho informal podem ter espaço no festival literário 

(FARIA et al., 2017). 

Assim, as alternativas propostas para diversificação da economia do município 

de Itabira, aqui apresentadas, contemplam as quatro dimensões da sustentabilidade 

apresentadas neste trabalho. Do ponto de vista ambiental, as atividades sugeridas 

possuem reduzidos impactos ambientais, não comprometendo a utilização dos recursos 

naturais para as gerações futuras. No que diz respeito ao aspecto econômico, as 

alternativas apontadas têm impactos positivos porque dinamizam a economia local e 

geram renda. Já na visão social, as opções indicadas podem promover uma melhor 

organização e participação da sociedade, reduzindo, assim, a influência da Vale e 

promovendo a democratização da política local. Por fim, na parte cultural, pode-se 

promover a valorização do patrimônio histórico-cultural. 

É bem verdade que a influência da Vale inibe o debate de alternativas 

concretas e a população tem dificuldade em vislumbrar saídas para a dependência 

econômica. O turismo é uma opção estratégica nesse sentido, pois pode contribuir para 

elevar a autoestima dos itabiranos, de modo a que possam reconstruir sua identidade 
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social, não mais vinculada à mineração, mas ao pertencimento a uma coletividade 

detentora de um rico patrimônio cultural. 

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo dos impactos locais da atividade mineradora mostra que o município 

é afetado em várias áreas, como meio ambiente, economia e saúde. Daí a importância de 

uma concepção de sustentabilidade capaz de abarcar diferentes aspectos, como 

ambiental, econômico, social e cultural. No caso de Itabira, objeto desta pesquisa, 

percebe-se o desejo crescente da sociedade de superar a histórica dependência política e 

econômica em relação à Vale. Isso passa, necessariamente, pela diversificação da 

economia local. Essa, contudo, não é tarefa fácil e esbarra em muitos desafios. 

Do ponto de vista meramente econômico, a mineração apresenta dois grandes 

inconvenientes: os recursos minerais são finitos, ou seja, tendem a se esgotar com o 

tempo; e o mercado internacional das commodities minerais é sujeito a grandes 

oscilações de preços, o que impacta fortemente as economias dependentes desse setor. 

Para o meio ambiente, os impactos, especialmente no caso do minério de ferro, são 

severos, como atesta o impressionante relato da destruição do monte Cauê, além dos 

efeitos sobre as áreas de mananciais, levando à recente escassez de água no município. 

Por fim, os impactos sobre a saúde da população são perceptíveis, seja pela poluição, 

seja pela própria insegurança social decorrente da dependência econômica. 

O desafio atual na busca da diversificação econômica é definir quais as 

atividades mais adequadas. Já houve uma experiência anterior baseada na estratégia da 

criação de distritos industriais, mas sem resultados significativos. A economia brasileira 

vive um ciclo de desindustrialização nos últimos anos (PILAGALLO, 2015; IBGE, 

2018), com participação crescente de produtos primários na pauta de exportações e 

investimentos relativamente escassos na ampliação ou instalação de novas plantas 

industriais. Esse é um problema estrutural que deixa pouca margem aos municípios para 

o fomento à indústria. Ainda assim, a criação de mais um distrito industrial é 

apresentada pelo poder público – e apoiada pela própria Vale – como solução. Porém, a 

lógica dos distritos industriais insere-se em um modelo de urbanização que também 

possui seus impactos sobre o meio ambiente, com riscos especialmente para as áreas de 

mananciais, já bastante afetadas pela atividade mineradora. 
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Há o risco de que a iniciativa atraia projetos relacionados à atividade minerária, 

pouco contribuindo para romper a dependência econômica em relação à Vale, problema 

já identificado em experiências passadas. Outro inconveniente é a necessidade de 

renúncia fiscal como forma de incentivo para atrair empresas, o que reduziria 

significativamente a contribuição do distrito industrial na arrecadação de impostos e, 

consequentemente, para o incremento das receitas públicas. 

Por outro lado, as iniciativas nas áreas de saúde e educação apresentam 

vantagens relevantes. Contam com boa infraestrutura já existente, são atividades de 

reduzido impacto ambiental (desde que adequadamente implantadas), geram empregos 

qualificados e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população ao ampliar 

o acesso a esses direitos básicos que são a saúde e educação. Faz-se necessária apenas a 

ressalva ao fato de que o novo campus da UNIFEI oferece cursos relacionados à 

atividade minerária, em descompasso com o desejo de independência da população 

local em relação à Vale. É desejável diversificar a oferta de cursos, de forma a 

contemplar as necessidades da população. 

Aparentemente pouco lembrado como alternativa de desenvolvimento 

econômico, o turismo em Itabira se mostra ainda como uma possibilidade a ser melhor 

aproveitada. Terra natal de Carlos Drummond de Andrade, o município conta com um 

memorial dedicado ao poeta e um projeto denominado Caminhos Drummondianos. Há, 

ainda, um significativo patrimônio histórico-arquitetônico, que sobreviveu ao processo 

de modernização impulsionado pela Vale, e paisagens naturais bastante propícias ao 

turismo ecológico, com trilhas, cachoeiras e montanhas. 

As vantagens do investimento no turismo não se limitariam, portanto, aos 

ganhos econômicos. Contribuiria fortemente para o resgate e preservação do riquíssimo 

patrimônio simbólico itabirano, com prováveis efeitos positivos sobre a autoestima da 

população local. Contribuiria também para a preservação ambiental e, eventualmente, 

para a recuperação de áreas degradadas ao atribuir valor econômico ao patrimônio 

paisagístico. 

Em nossa visita ao município, porém, percebemos que esse potencial ainda é 

pouco explorado, havendo poucas referências visíveis a Carlos Drummond de Andrade. 

Uma programação de eventos literários poderia ser uma alternativa, a exemplo do que 

ocorre em outras cidades, com festivais (como a Semana Roseana, dedicada à obra de 

João Guimarães Rosa em Cordisburgo), feiras do livro, etc. Em 2017, a prefeitura deu 
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um passo importante nesse sentido ao organizar o 1º Festival Drummond – Festa 

Literária de Itabira. 

Evidentemente, o fomento ao turismo requer recursos. A prefeitura, porém, 

parece apostar especialmente na iniciativa privada, como se conclui a partir de 

depoimento de Reginaldo Calixto Oliveira: 

 

E o turismo, ele tem que se desenvolver assim, é... mais pelo investidor. O 

investidor é o grande propulsor para o desenvolvimento turístico. A 

prefeitura ela dá apoio, ela tem o seu papel, ela tá trabalhando, acredita na 

atividade, mas o principal ator é o investidor, o empreendedor, que eles estão 

trabalhando. O pessoal tá ampliando a rede hoteleira, tá ampliando as 

pousadas (OLIVEIRA, 2015). 

 

Já que o turismo foi apontado como uma possibilidade para diversificar a 

economia de Itabira e ele se encaixa bem na dinâmica do município, usar os recursos do 

CFEM para investir nessa atividade seria uma boa proposta. Ainda mais que Itabira 

conta com uma política própria para fomentar a diversificação, através do FUNDESI, 

que é um importante instrumento para utilizar bem os recursos da CFEM. Mas tal 

instrumento precisa ser gerido de maneira mais democrática e participativa para garantir 

uma verdadeira diversificação econômica. 

Falta, porém, maior envolvimento da comunidade nos projetos de 

desenvolvimento de Itabira, o que explicaria o relativo fracasso do FUNDESI, cujos 

recursos foram investidos anteriormente em distritos industriais com resultados 

insatisfatórios. A participação possibilitaria maior sinergia entre os diversos atores 

envolvidos – associações, sindicatos e outras organizações sociais –, permitiria melhor 

fiscalização dos recursos investidos e favoreceria a continuidade dos projetos.  

No entanto, não se pode afirmar que uma maior participação popular traria os 

resultados esperados de imediato. Pois, no caso de Itabira, mesmo com a participação da 

população, poderia acontecer de um novo distrito industrial ser apontado como uma 

alternativa para auxiliar na diversificação da economia, seja por falta de uma visão mais 

crítica, ou mesmo, por comodismo que resulta na aceitação de "ideias pontas". A 

participação da população nas decisões públicas é um grande desafio, uma vez que, a 

população não conhece sua força e, quando se depara com algum obstáculo, prefere 

contorná-lo a enfrentá-lo. Como podemos observar:  

 

O cidadão que vive num bairro que não lhe agrada pensa em mudar de bairro, 

ou de cidade, mas não pensa muito na sua possibilidade e direito de intervir 
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sobre o seu espaço de vida, de participar na criação de uma qualidade de vida 

melhor para si e para a sua família (DOWBOR, 2016, p.29) 

 

Por outro lado, o processo de participação requer aprendizado. Só a efetiva 

participação levará a população a compreender as complexidades envolvidas em um 

processo decisório que envolve recursos públicos. Quanto antes tiver início, portanto, 

mais cedo a sociedade itabirana estará preparada para assumir o poder local na 

perspectiva da sustentabilidade. Hoje em dia já podemos ver países que criaram uma 

boa articulação entre o Governo e a população. O que mostra que bons resultados são 

obtidos com a democratização e se tornam referência para outras localidades 

(DOWBOR, 2016). 

Itabira, é, dessa forma, um exemplo ilustrativo dos problemas enfrentados por 

outros municípios mineradores, decorrentes do modelo predatório de exploração dos 

recursos minerais. Problemas como escassez de água, poluição atmosférica e as 

enfermidades associadas à mineração, também estão presentes em muitos municípios de 

Minas Gerais. Também é ilustrativa da dependência econômica em relação aos 

empreendimentos mineradores, com impactos negativos para a economia local e para as 

condições de vida da população. Mas, como advertimos na introdução deste trabalho, 

não é possível generalizar as propostas para o conjunto dos municípios mineradores 

brasileiros, pois cada um tem suas especificidades. Nem todos têm potencial turístico, 

por exemplo. As vocações econômicas, bem como as possibilidades de organização 

social, variam de município para município. Mas, em vez de oferecer soluções prontas, 

esperamos que este trabalho possa contribuir para o debate sobre uma metodologia de 

desenvolvimento local que leve em conta as múltiplas dimensões da sustentabilidade e a 

participação popular. 

Para finalizar temos uma linha do tempo, na figura 1, que aponta os principais 

marcos da sustentabilidade e, também, de Itabira. A faixa na parte inferior trouxe a 

divisão das safras do minério em Itabira, desde a criação da antiga Companhia Vale do 

Rio Doce em 1942.  
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Figura 1 - Linha do tempo a evolução do conceito de sustentabilidade e marcos em Itabira 

Fonte: elaboração da autora, 2018. 

 



 

A linha do tempo começa no ano de 1968, com o nascimento do conceito de 

sustentabilidade, na Itália, com o Clube de Roma e com a inauguração da Primeira 

faculdade de Itabira, Faculdade de Ciências Humanas de Itabira (FACHI) que 

posteriormente virou FUNCESI. 

Em seguida temos o ano de 1972 com a Conferência de Estocolmo, em que foi 

apresentado o relatório “Os limites do crescimento”, que trouxe uma previsão da 

exaustão dos recursos naturais se a população continuasse a consumir no mesmo ritmo 

nos próximos cem anos. Neste mesmo ano, em Itabira, houve a inauguração da Usina do 

Cauê, uma mina muito significativa no município. Assim, em 1992, finaliza a primeira 

safra do minério que começou em 1942 em Itabira. O fim dessa primeira safra ocorreu 

pelo esgotamento da hematita, minério com maior teor de ferro e que passa por 

processos industriais muito simples. A próxima safra vai de 1972 a 2013, quando o 

minério conhecido com itabirito, que possui menor teor de ferro que a hematita, passa a 

ser explorado. 

Em 1987, ocorreu um grande marco na sustentabilidade, com o famoso 

relatório: “O nosso futuro comum”, que trouxe o conceito mais usado quando se quer 

definir o que é sustentabilidade: “o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações 

em atender suas próprias necessidades”. Ainda em 1987, Itabira e o mundo sofrem a 

perda do célebre poeta, Carlos Drummond de Andrade. 

O ano de 1992 trouxe à tona assuntos debatidos durante a Conferência de 

Estocolmo e mais outros assuntos relacionados à sustentabilidade na Rio 92, 

considerada um marco pelos temas abordados e acordos firmados. Em Itabira, o Bispo 

Dom Marcos escreveu uma nota titulada: “Itabira: a oca na ECO-92”, motivado pelo 

fato de a cidade e os demais municípios mineradores estarem de fora do evento, uma 

vez que a mineração causa grandes impactos ambientais. Neste mesmo ano, a Vale foi 

objeto de uma Ação Civil Pública (ACP) por problemas ambientais. 

De 1994 a 2000, Itabira viveu sobre os desdobramentos da convocação da Vale 

pelo o Estado de Minas Gerais, para obter a Licença Operacional Corretiva (LOC), em 

1994. Esse processo resultou na primeira audiência pública no município em 1998 e no 

estabelecimento das 52 condicionantes que a Vale deveria cumprir para obter a licença. 

Itabira tornou-se referência pela audiência pública e boa articulação da sociedade civil 

junto a órgãos-chave. O processo para obter a LOC só foi assinado em 2000, com o 

compromisso da Vale em cumprir todas as condicionantes. 



 

Em 2010, em Itabira, houve a construção da Usina Conceição II e a aprovação 

de adequação de Conceição I. 

O ano de 2012 trouxe a Rio+20, que tratou de assuntos já discutidos na Rio 92, 

entre outras pautas, mas não houve muitos avanços em relação a Rio 92. Em Itabira, 

houve o início da adequação da Usina do Cauê. Na linha do tempo, este é o último ano 

da segunda safra, que realmente se encerra em 2013. E, a partir daí, dá-se o início da 

terceira safra, onde o itabirito duro começa a ser explorado, a qual vivemos até hoje. 

Por fim, em 2016, são finalizados os projetos de adequação das Usinas 

Conceição I e Cauê, que permitiram que a Vale explorasse os minérios da terceira safra. 
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APÊNDICE A - A VALE E A EDUCAÇÃO EM ITABIRA 

 

A relação da Vale com a educação em Itabira teve início com a criação da 

Fundação Itabirana Difusora do Ensino (FIDE), em 1963. Em um primeiro momento, a 

FIDE teve como papel principal dirigir o Colégio Comercial Itabirano (CCI). Em 1968, 

ela fundou a Faculdade de Ciências Humanas de Itabira (FACHI) que, a partir de 1970, 

começou a oferecer cursos de licenciatura para atender ao mercado regional de ensino 

fundamental e médio. Em 1973, a FIDE assumiu as escolas de ensino fundamental que 

atendia aos filhos de funcionários da Vale, cujos alunos eram, posteriormente, 

encaminhados para o CCI. A partir desse momento, a intervenção da empresa no 

sistema de ensino da cidade foi tornando-se cada vez maior (FIDE, 2015). 

O auge da influência da Vale sobre a FIDE foi nos anos 1990. Nessa época, a 

empresa era responsável por mais de 70% das bolsas de estudos da FIDE e, em 1993, 

um funcionário da mineradora foi nomeado superintendente administrativo. Exatamente 

no período em que a Vale se preparava para a privatização, ela passou a pressionar pelo 

fechamento da FACHI, alegando que a instituição era deficitária (PRESAS, 2012). 

Essa decisão levou à mobilização de muitos representantes da sociedade de 

Itabira, como a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecuária de Itabira 

(ACITA), a comunidade católica, a prefeitura e a imprensa local. Como resultado dessa 

pressão, em substituição à FACHI, foi criada, ainda em 1993, Fundação Comunitária de 

Ensino Superior de Itabira (FUNCESI), tendo como instituidores a Prefeitura 

Municipal, a Câmara Municipal, a Diocese de Itabira, e a Vale (FUNCESI, 2015).  

Assim, a FUNCESI ampliou a gama de cursos oferecidos para além da 

licenciatura, incluindo cursos de graduação em biomedicina, enfermagem, farmácia, 

fisioterapia administração, engenharia de produção, engenharia ambiental e sistema de 

informação. Além disso, ela também ministrava cursos de graduação tecnológica em 

análise e desenvolvimento de sistemas e logística (FUNCESI, 2015). Assim como a 

FIDE, a FUNCESI também se tornou economicamente dependente da Vale, já que 

muitos dos seus alunos trabalhavam na empresa e ela pagava 70% da mensalidade. 

Segundo Presas (2012, p. 145) a “Vale tem um peso muito forte no mercado de trabalho 

na cidade, mas a pressão que hoje pode fazer desde dentro da FUNCESI acaba tendo 

poder de decisão sobre os cursos que devem ou não se ditar nesta casa de estudos”. 



 

Um terceiro momento da atuação da Vale no setor de educação foi a instalação de um 

campus da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), resultado de uma parceria da 

prefeitura, do governo federal, no contexto do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), e da Vale. 

 

A Vale tá sendo a parceira desse projeto [Campus da UNIFEI], onde ela tá 

investindo recursos na montagem dos laboratórios. Eu não tenho aqui a 

ordem de grandeza, mas eu acredito que tá entre 30 e 40 milhões de reais que 

ela está investindo; tanto é que os laboratórios aqui serão, de acordo com 

informações, um dos melhores laboratórios do Brasil em termos de 

engenharia (OLIVEIRA, 2015). 

 

As atividades do campus da UNIFEI tiveram início em 2008, e suas instalações 

foram construídas em terreno cedido pela prefeitura do Distrito Industrial II, sendo a 

Vale responsável pela aquisição dos equipamentos dos laboratórios. A universidade 

passou a oferecer, inicialmente, dez cursos de engenharia: engenharia ambiental, 

engenharia de computação, engenharia da mobilidade, engenharia de controle e 

automação, engenharia de materiais, engenharia de produção, engenharia de saúde e 

segurança, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Esse foco nas áreas tecnológicas 

e ênfase na formação e mão de obra para atividades de mineração, entretanto, foi 

questionado por alguns atores, uma vez que manteria também essa instituição 

fortemente ligada à Vale, além de oferecer poucas oportunidades de formação para 

atuação em outros setores econômicos (PRESAS, 2012). 

 




