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COMPROMISSO COM O FUTURO

Pedro Carlos Garcia Costa

Engenheiro geólogo, analista legislativo, gerente de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Socioeconômico da ALMG

Quais as alternativas para propiciar um futuro melhor para

os Municípios mineradores? Essa pergunta mobilizou

expositores do Seminário Legislativo Minas de Minas, que

defenderam maior controle social sobre a atividade e ações

que garantam o desenvolvimento sustentável e a

diversificação das economias das cidades mineradoras.

O grau de mobilização da sociedade e a capacidade

empreendedora dos atores locais podem fazer a diferença.
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O poder público dos Municípios cuja

base econômica é sustentada pela mine-
ração terá sempre à sua frente uma ques-

tão crucial: como enfrentar o desafio de
assegurar a sustentabilidade socioeconô-

mica e ambiental do Município ante o
declínio da atividade minerária em seu

território?
Trata-se de um contexto complexo, que

produziu inúmeros exemplos de cidades
fantasmas em várias partes do mundo.

Não obstante existir hoje um arsenal cientí-
fico e tecnológico para enfrentar tal situa-

ção, há considerável descompasso entre
as ações empreendidas pelos administra-

dores na época da bonança e a necessida-
de de serem adotados planos e programas,

financiados pela arrecadação proveniente
dos bens minerais, para assegurar o de-

senvolvimento sustentável do Município.
Muitas áreas dos governos federal e

estadual, entidades empresariais e da
sociedade civil, entre estas especialmen-

te as de defesa do meio ambiente, já per-
ceberam que é necessário estabelecer

uma política pública acerca do tema e so-
bre ele se debruçam na busca de soluções.

O painel “Compromisso com o futuro – ce-
nários e estratégias”, do Seminário

Legislativo Minas de Minas, evidenciou a
intensa preocupação de todos os segmen-

tos sociais com o problema.

Compatibilização de interesses

Renê Vilela, coordenador-geral da Ges-
tão de Conflitos Relacionados à Minera-

ção (Gescom) da Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural

Sustentável do Ministério do Meio Ambi-
ente, mencionou alguns conceitos que

avalia como fundamentais para agregar
sustentabilidade à mineração e também

aos territórios em que estão concentra-
das suas atividades.

Segundo ele, “é fundamental, para es-

tabelecermos compromissos de fato sus-

tentáveis com o futuro, o uso múltiplo dos

recursos naturais, o que significa um es-

forço de compatibilização de interesses

legítimos da agricultura, do turismo, da

mineração e de outros setores, também

produtivos e econômicos, importantes

para a sociedade.”

Outro conceito que Vilela explicitou foi

o da incorporação da gestão territorial ao

debate. Completando a idéia do pales-

trante, seria oportuno ampliar esse con-

ceito para gestão ambiental e adotar a

bacia hidrográfica como unidade básica de

planejamento. Dessa forma, a gestão

territorial seria pensada em seu sentido

mais amplo, por meio das circunscrições

hidrográficas previstas no § 1º do art.

250 da Constituição Estadual. Assim,

pode-se afirmar que a gestão ambiental é

fundamental na compatibilização dos usos

múltiplos dos recursos naturais.

Vilela propôs ainda a consolidação da

gestão participativa e sua inserção na
governança corporativa – as empresas

precisam incorporar esses elementos a
seu dia-a-dia. Para ele, grande parte dos

conflitos e da insegurança jurídica asso-
ciada à atividade da mineração em Minas

Gerais resulta de um processo histórico
de geração de passivos e de conflitos que

ainda não foram enfrentados de forma
adequada ou, ainda, de uma grande de-

pendência dessa atividade econômica e de
seu curto ciclo de vida, por tratar-se de

recursos naturais não-renováveis.

Para Luiz Antônio Fontes, superinten-

dente de Mineração e Metalurgia da Se-

cretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, as demandas atuais do setor

minerometalúrgico requerem ações

céleres do governo de Minas para que
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sejam criadas as condições necessárias

ao crescimento do setor e aproveitadas

as oportunidades existentes. A forma de

atrair investimentos para o setor mineral

é gerar informações geológicas básicas e

estabelecer condições favoráveis, levando

em consideração meio ambiente, infra-
estrutura, aspectos fiscais ajustados à

legislação estadual, etc.

Assim, Fontes acredita que se conso-

lidaria a previsão do Instituto Brasileiro de

Mineração (Ibram) de que, dos R$47 bi-

lhões de investimentos em mineração

previstos até 2012, aproximadamente

30% serão realizados no Estado de Mi-

nas Gerais. Segundo ele, o Executivo esta-

dual atua sob a ótica de assegurar o de-

senvolvimento da mineração e a
sustentabilidade socioeconômica e

ambiental dos Municípios mineradores.

Cumpre ao Legislativo mineiro a tare-

fa de buscar os atores envolvidos, uma das

ações subseqüentes ao Seminário Minas

de Minas, para incorporar aos planos e

programas governamentais mecanismos

que ampliem o controle social sobre as

atividades minerárias.

“As comunidades devem mobilizar-se”

Paulo Roberto Haddad, consultor téc-

nico do Ibram, citou em sua exposição cin-
co preocupações do povo mineiro e brasi-

leiro no contexto das discussões do Semi-

nário. A primeira se relaciona ao fato de

que, depois do processo de globalização

da década de 1990 e da abertura da eco-

nomia, o Brasil estaria entrando em uma

fase de neocolonialismo, na medida em

que suas exportações são, fundamental-

mente, dominadas por produtos primá-

rios – minérios, alimentos, papéis e celu-

lose –, que correspondem a 52% do to-

tal. A diferença consistiria apenas no fato
de que a forma de neocolonialismo não se

daria em relação à América do Norte e à

Europa, mas ao Sudeste Asiático.

A segunda preocupação é com a mi-

neração e o meio ambiente: cada vez que

uma base de recursos naturais é explora-

da, compromete-se profundamente o meio

ambiente. Em terceiro lugar, ele aponta o

impacto do desenvolvimento da minera-

ção nos Municípios e nas regiões onde se

localizam as reservas minerais. Em quar-
to, a questão fiscal, que interessa parti-

cularmente aos prefeitos: a carga tribu-

tária da mineração não é baixa em rela-

ção a outras atividades econômicas? Em

quinto, uma discussão que aparece com

freqüência: a de que minério não dá duas

safras.

Em relação ao primeiro ponto, Paulo

Haddad observou que, “em um ambiente

globalizado, as exigências do mercado no

tocante à fitossanidade, às característi-

cas dos minérios, à logística de transpor-
te, à regularidade do abastecimento e à

preservação do meio ambiente são tão

intensas que dificilmente se poderia com-

parar uma tonelada de minério que sai hoje

do País à mesma uma tonelada que saía

durante o período colonial.”

Luiz Antônio FontesRenê Vilela

Alair Vieira Alair Vieira
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Por outro lado, uma leitura do mapa
de desenvolvimento dos Municípios brasi-
leiros mostra que aqueles que têm baixo
crescimento econômico – produção per

capita menor que 30% da média nacional
– estão concentrados no Nordeste brasi-
leiro e também em Minas: nas Regiões
Norte e Leste e nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Dos 856
Municípios mineiros, 178 estão classifi-
cados como subdesenvolvidos.

Na Região Nordeste brasileira, há áreas
desenvolvidas em decorrência da irriga-
ção – com vistas à produção de soja no
Oeste da Bahia e de frutas em Petrolina/
Juazeiro. Nas áreas de mineração – o
Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais
e o Sudeste do Pará, por exemplo –, es-
tão concentrados muitos dos Municípios
desenvolvidos desses Estados, com PIB
per capita maior que o dobro da média
brasileira.

No entender de Paulo Haddad, a mi-
neração pode ou não gerar desenvolvimen-
to local. Como exemplo negativo, citou a
Serra do Navio, no Amapá, onde a mina
de manganês e a cidade acabaram simul-
taneamente, mas a pobreza ficou. Por
outro lado, Itabira é uma cidade que, após
mais de 50 anos de exploração mineral,
tem um dos maiores PIBs per capita do
Brasil – só perde para outros Municípios
mineradores – e um índice de desigualda-
de menor que o de muitos outros Municí-
pios do Estado e do Brasil.

A respeito dessas situações, explica
ele que, “ao se instalar um projeto de mi-
neração, há quatro efeitos multiplicadores,
que são as compras diretas locais, o em-
prego, a massa salarial e a arrecadação.
No estudo que fiz sobre 21 Municípios
mineradores do Estado – Itabira, Itabirito,
Ouro Preto, Congonhas, Ouro Branco e

outros –, percebi que a despesa está

crescendo a 9% e a receita, a 10%. É
possível que esses Municípios tenham ca-
pacidade de arrecadar, tendo como base
a mineração, o suficiente para sua despe-
sa expandir.”

O consultor técnico do Ibram defende
a seguinte tese: “Quando é aberta uma
mina no Município, sua capacidade de fa-
zer desenvolver a comunidade – já que isso
gera emprego, compras, massa salarial
e arrecadação suficiente para suportar
uma despesa de expansão –, depende do
modelo do desenvolvimento endógeno, ou
seja, do grau de mobilização da sociedade
local, do empreendedorismo local para
aproveitar essas oportunidades. Se hou-
ver capacidade empreendedora, a chama-
da endogenia – capacidade de mobilização
da sociedade local para aproveitar esse
campo de oportunidade –, o desenvolvi-
mento local poderá ser gerado.”

O exemplo dado por ele reflete o caso
extremo de Municípios que não aprovei-
taram essas oportunidades ou daqueles
em que a base econômica se diversificou
e a cidade evoluiu de forma cada vez me-
nos dependente do que ocorria com a
mineração.

Portanto, um dos focos de atuação do
poder público e dos setores conscientes
da sociedade para atingir o desenvolvi-
mento sustentável dos Municípios
mineradores é empreender ações que vi-
sem aumentar a capacidade de
mobilização da população local.

“O Estado subestima a mineração
que tem”

Waldir Silva Salvador de Oliveira, pre-

feito de Itabirito e ex-presidente da Asso-
ciação dos Municípios Mineradores de

Minas Gerais (Amig), iniciou assim sua
exposição no Seminário: “É verdade que

somos cidades de classes média e alta se
considerarmos a arrecadação dos nossos
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Municípios. É verdade que apoiamos inte-

gralmente a atividade mineradora em nos-

sos Municípios. É verdade que não somos

adversários das empresas mineradoras.

É verdade que somos cidades de econo-

mia de aviso prévio. É verdade que somos

cidades que, se não tomarmos decisões a

curto prazo, vamos passar do desenvolvi-

mento à pobreza. É verdade que somos

cidades exploradas nas riquezas minerais,

que precisam ser mais valorizadas. É ver-

dade que somos cidades que têm realida-

des muito próximas umas das outras hoje,

no Quadrilátero Ferrífero, no Pará e em

outros Estados brasileiros, mas que pode-

mos ter realidades muito parecidas, no

futuro, com a cidade de Raposos, vizinha

da Região Metropolitana de Belo Horizon-

te – uma cidade falida, porque hoje não

tem movimento sequer para manter uma

agência bancária, pois não circula mais

dinheiro na cidade, que já foi uma das rai-

nhas do ouro, juntamente com Nova Lima

e Rio Acima.”

Ao externar queixas comuns aos Mu-

nicípios mineradores, o prefeito prosse-

guiu: “Recebemos o menor royalty do

mundo, 2% do faturamento líquido, en-

quanto a Austrália, que é o nosso maior

concorrente em minério de ferro, paga de

5% a 7,5% do faturamento bruto. E as

pessoas falam que a carga tributária bra-

sileira é elevada. É elevada para qualquer

segmento, não para a mineração.”

Ele foi categórico ao afirmar que Muni-

cípios deixaram de simplesmente assistir

à mineração. Querem participar, influen-

ciar, ajudar e fazer com que a mineração

aconteça da forma mais correta. Acredi-

ta que os Municípios mineradores seriam

riquíssimos, privilegiados, e que não ha-

veria necessidade de pedir um centavo a

mais, nem aumento da CFEM, caso tives-

sem a garantia de que minério é eterno.

Mas o problema é que os recursos mine-

rais são exauríveis, e a CFEM, constituída

para que os Municípios a aplicassem em

diversificação econômica e infra-estrutu-

ra para tornar as cidades atraentes para

outros negócios, não cumpre mais esse

papel, pois acaba tendo de entrar no cai-

xa da prefeitura para pagar educação, saú-

de, meio ambiente, cultura, etc.

Waldir Salvador localiza na sonegação

fiscal um dos principais problemas do se-

tor minerário ao afirmar que “o Estado su-

bestima a mineração que tem: não se fala

em ardósia, quartzito, areia, água mine-

ral, calcário ou brita. Enquanto isso, so-

negam, dilapidam, acabam com o

patrimônio de Minas. Nós, da Amig, acha-

mos que há hoje, na informalidade, uma

mineração equivalente a, pelo menos,

30% do tamanho da formal. Vou dizer-

lhes, sem medo de errar, que as que pa-

gam menos errado são as grandes; e as

que sonegam e acabam com tudo são as

pequenas. A Controladoria-Geral da União

auditou nosso Estado em 2004 e mos-

trou-nos que Minas Gerais perdeu R$100

milhões naquele ano decorrentes de ativi-

dade clandestina e faturamento ordinário.

Prefeito Waldir SalvadorPaulo Haddad

Alair Vieira Alair Vieira
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Por que só falamos de minério de ferro
se não damos o devido valor à mineração?
Somos o maior Estado minerador do Bra-
sil e não temos uma secretaria de minas
e metalurgia. Minério é tratado, no Esta-
do, como coisa de segundo escalão. Os
maiores potenciais econômicos que temos
são mineração e metalurgia e, para es-
ses setores, temos uma subsecretaria de
uma secretaria. Quando daremos o valor
devido à mineração?”

Nas palavras do ex-presidente da
Amig: “O Ministério de Minas e Energia,
nas últimas décadas, deveria ser chama-
do de Ministério de Energia, porque deu
pouquíssima importância à mineração. O
Pará também não tem uma secretaria de
minas e energia. Enquanto subestimar-
mos um potencial desse tamanho, sere-
mos tratados como bobos.”

Ele prossegue: “O professor Paulo
Haddad afirmou que os Municípios têm de
se preparar para serem empreendedores
e fomentadores de negócio. Tenho comi-
go dados de uma pesquisa contratada pela
Amig, feita no último Exposibram (2007),
segundo a qual, dos 362 expositores de
produtos, insumos e equipamentos da mi-
neração, apenas 104 estão localizados
em Minas e no Pará. Os demais estão
fora do nosso Estado e do Pará, ou fora
do Brasil. Não há política de fomento para
atraí-los para cá. A culpa é do Ibram? Não.
A culpa é das mineradoras? Não. A culpa
é nossa, como governantes, que não sa-
bemos fazer política de fomento para atra-
ir os investidores. Estamos gerando rique-
zas para outros Estados ou países. Depois
vêm dizer que o desenvolvimento do País
passa, obrigatoriamente, por Minas Ge-
rais. O desenvolvimento do País passa por
onde alicerçamos o caminho para ele pas-
sar, senão ele faz a curva e vai para aon-
de quiser.”

De acordo com Waldir Salvador, é pre-

ciso implantar políticas de fomento, atra-
ir e fazer negócios, buscar e aumentar o
potencial da atividade econômica no Esta-
do. Para ele, “mineração não é só explo-
ração mineral; é tudo, todo o contexto que
os municípios podem aproveitar, advindo
da mineração”.

O prefeito acrescentou que se paga, a
título de compensação ambiental no Es-
tado de Minas Gerais, de 0,5% a 1,1%
do investimento no empreendimento, mas
não há obrigatoriedade de se aplicar esse
valor em ativo ambiental no Município em
que ocorre a lavra. Ficam os impactos, e o
Estado tem o direito de decidir onde reali-
zar a compensação.

Ele indagou por que, desde o momento
em que se prepara o “descomissio-
namento” e o fechamento das minas, es-
sas áreas não são obrigatoriamente
direcionadas para outros negócios, gerado-
res de empregos e de impostos. E propôs
que, “se as empresas não querem fazer
isso, que essas áreas sejam obrigatoria-
mente repassadas ao Estado, e este, junto
com os Municípios, fomente outros negó-
cios para não sermos Municípios falidos,
Municípios fantasmas daqui a alguns anos”.

Em seu conjunto, os palestrantes de-
monstraram fina sintonia com a proposi-
ção de maior controle social sobre a mine-
ração e sugeriram que as ações voltadas
para garantir o desenvolvimento sustentá-
vel e a diversificação das economias locais
devem partir da mobilização das comunida-
des envolvidas. Porém, palestrantes de
outros painéis do Seminário também iden-
tificaram questões relevantes para um fu-
turo melhor dos Municípios mineradores,
como a preparação de mão-de-obra em to-
dos os níveis e o desenvolvimento científico
e tecnológico como forma de assegurar
maior longevidade às jazidas minerais.


