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Projeto de Pesquisa 
A realidade das cidades de mineração após o encerramento das atividades minerárias 

 
 
Coordenação Geral: Profa. Dra. Luciana Gonçalves Tibiriçá 

Professores Participantes: 

Profa. Dra. Cláudia Valéria de Lima – IESA/UFG 

Profa. Dra. Helena Esser dos Reis - FAFIL/UFG 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho – FD/UFG 

Prof. Dr. Tadeu Pereira Alencar Arrais – IESA/UFG 

Profa. Dra. Vilma de Fátima Machado – FD/UFG 

 

Estudantes: 

Graduação 

Amanda Morais Malheiro 

Isis Rodrigues Ribeiro 

 

Pós-Graduação 

Alunos do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos a serem 

integrados posteriormente. 

 

Grupo de Estudo sobre Mineração e Ambiente (GEMA) 

Integrado por alunos do IESA que darão apoio ao desenvolvimento das atividades do 

projeto. 

 

INTRODUÇÃO 

O Estado de Goiás é o terceiro Estado com maior faturamento em mineração do 

Brasil e essa atividade estende-se sobre diferentes tipos de recursos minerais (ouro, 

amianto, níquel, fosfato, pedras preciosas, água mineral, dentre outras) gerando 

questões complexas como gestão de royalties pelo gestor municipal, acompanhamento 
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dos mesmos pela população, crescimento desordenado das cidades, geração de 

emprego e distribuição de renda.  

Conforme declaram Figueiredo et al (2011), para o estudo de caso realizado em 

Crixás, a relação tripartite entre empresa‐governo‐comunidade é compreendida como 

incompleta, ao considerar-se as queixas das ausências da empresa em relação à 

comunidade e também devido ao fato da relação governo municipal-empresa ser 

baseada em uma demanda assistencialista. Este modelo geralmente é replicado em 

diversas outras cidades. O esperado, como informam os autores, era que as demandas 

fossem de ações que estimulassem a geração de habilidades e de novas atividades para 

a população. 

Na esteira da demanda assistencialista, diversos municípios se vêem na mesma 

situação. Conforme declara Strauch et al. (2011) a riqueza em Niquelândia é gerada pela 

indústria seguida pelos serviços, o que torna a economia de Niquelândia intimamente 

ligada às empresas que exploravam o níquel e que também eram as maiores geradoras 

de empregos e de impostos municipais (CODEMIN S.A. e CNT). Atualizando estes 

dados, a reportagem publicada por Ribeiro (2017), no jornal O Popular de 04/03/2017 

informa que:  

 

“Com a economia vinculada à extração de minério, Niquelândia, no norte do 

Estado, vive sérias dificuldades um ano após a paralisação das atividades da 

Votorantim Metais, agora Companhia Brasileira do Alumínio (CBA), até então 

maior empregadora local direta e indiretamente. A estimativa é de que a 

circulação de recursos caiu 40% – enveredada por forte emigração, 

informalidade e desvalorização dos imóveis.” 

 

A cidade de Minaçu é outro importante exemplo, por diferentes motivos. Segundo 

Carpentier (2013), cerca de 70% dos impostos arrecadados pelo município tem origem 

na atividade mineira. O autor acrescenta que:  

“A mina possui hoje 800 funcionários e 400 prestadores de serviços. Segundo 

Adelman Araujo, “isso representa 5500 empregos induzidos que são a 

sobrevivência de 20 000 pessoas. Se a mina fechar, 70 % dos moradores 

fugirão da cidade”. 
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Com a interrupção das atividades de extração, beneficiamento, industrialização, 

comercialização e distribuição do amianto exigidas pela decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) em 29/11/2017, a cidade de Minaçu entrou em colapso, já que era 

totalmente dependente do recurso advindo da empresa. De acordo com Morais (2017), 

a cidade perdeu cerca de 46% de sua arrecadação com Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), e ainda gerou o desemprego da quase totalidade dos 

funcionários da empresa (em torno de 800 pessoas). À mesma reportagem, o prefeito 

(Nick Barbosa) declarou que:  

 

“Essa empresa sempre ajudava a cidade de Minaçu, na parte social, com apoio 

aos idosos, creches, esportes e festas. Esse apoio atingia até mesmo a 

iluminação pública, já que a Sama era a empresa que colaborava”. 

 

Estes casos recentes levam à hipótese de que a gestão municipal não se atenta 

efetivamente à necessidade de preocupar e se preparar para o encerramento das 

atividades das empresas de mineração, posto que se trata de um bem não renovável e, 

em consequência, finito. 

Este projeto é elaborado no intuito de dar continuidade à pesquisa denominada 

“Políticas de regulação das empresas transnacionais por violações aos direitos humanos 

na América Latina”: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Peru; apoiada 

pelo Instituto Ford e em execução desde 2015 por 16 universidades que integram o 

Consórcio Latino Americano de Pós-Graduação em Direitos Humanos. Na UFG, a 

pesquisa tem sido executada por professores/ pesquisadores associados ao PPGIDH. 

A etapa anterior do projeto considerou as condições laborais impostas pelas 

empresas de mineração localizadas nos municípios de Alto Horizonte, Barro Alto e 

Crixás, assim como as condições sociais de vulnerabilidade da população, de maneira 

geral, de cada uma das cidades destacadas, considerando principalmente os aspectos 

ambientais e econômicos. Um aspecto recorrente nas cidades estudadas é a falta de 

planejamento estratégico de desenvolvimento, por parte da gestão municipal, no sentido 

de preparar-se para o momento em que a empresa mineradora finalizar suas atividades, 

assim como ocorreu com as cidades de Niquelândia e Minaçu. 
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O presente projeto, valendo-se dos resultados do projeto de pesquisa anterior e 

do ocorrido nos municípios de Niquelândia e Minaçu, propõe-se a investigar critérios e 

condições de desenvolvimento sustentável para, em seguida, analisar os aspectos de 

gestão dos recursos advindos da mineração e as formas possíveis de se preparar para 

o encerramento das atividades 

 

OBJETIVOS 

 Os objetivos deste projeto são:  

(1) investigar a noção de desenvolvimento sustentável, tendo em vista aspectos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais;  

(2) acompanhar o desenvolvimento e/ou subdesenvolvimento econômico, social e 

cultural dos municípios onde as atividades minerárias se extinguiram recentemente a fim 

de compreender suas razões;  

(3) confrontar a situação destes municípios com a situação dos municípios estudados no 

projeto de pesquisa anterior buscando estabelecer relações de modo a perceber 

semelhanças e diferenças;  

(4) fomentar o diálogo entre pesquisadores, gestores públicos e sociedade civil 

organizada integrando os municípios em vista da elaboração de estratégias (inclusive 

cursos de capacitação e treinamentos) que evitem – ao fim da atividade minerária - o 

caos econômico e a evasão dos moradores. 

 

METODOLOGIA 

Este projeto será realizado a partir de dois eixos concomitantes e integrados, um 

de aspecto teórico marcado pela investigação da noção de desenvolvimento sustentável 

e outro pela realização de visitas aos municípios de interesse, para avaliação de seus 

aspectos atuais de desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural. Desta 

forma, prevê-se a realização de entrevistas estruturadas e semiestruturadas com 

comerciantes, moradores, gestores e estudantes das unidades da UEG e gestores 

municipais (atuais e anteriores). Assim, a submissão do presente projeto ao Comitê de 

Ética da UFG é a primeira etapa a ser considerada neste projeto.  
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Juntamente com a revisão bibliográfica e a pesquisa teórica serão confirmados 

os municípios participantes e planejada a etapa de visitas aos municípios. Em seguida, 

a organização das informações e o confronto com as conclusões da pesquisa teórica 

permitirá a coleta de informações adicionais que balizarão a realização de oficinas e 

workshops de capacitação visando a gestão de recursos e social, propiciando o pleno 

exercício da cidadania. Finalizando este projeto, prevê-se a publicação dos resultados 

em periódicos e eventos especializados. 

 

RECURSOS 

 O suporte institucional para pesquisa ocorrerá por meio da infraestrutura física da 

UFG, na qual os professores dispõem de salas de trabalho com computador e acesso à 

internet, biblioteca; Recursos humanos da UFG, por meio da dedicação de seus 

professores e estudantes ao projeto de pesquisa e o reconhecimento público da UFG no 

Estado de Goiás que servirá como base para o estabelecimento de parcerias diversas 

necessárias à execução do projeto. 

O fato de o presente projeto integrar o projeto de pesquisa desenvolvido pelo 

Consórcio Latino Americano de Pós-Graduação em Direitos Humanos com 

financiamento da Fundação Ford, implica compromissos mútuos e integrados entre as 

16 universidades da América Latina. Isso significa, portanto, que o presente projeto será 

realizado em cooperação acadêmica internacional.  

 

PRODUTOS ESPERADOS: 

1) Participação e/ou organização de eventos acadêmicos sobre o tema do projeto; 

2) Publicações de livros coletivos com os resultados das pesquisas realizadas 

conjuntamente com as demais universidades; 

3) Organização, conjunta com a gestão pública e a sociedade civil organizada, de 

oficinas e workshops de capacitação visando o aprimoramento da gestão de 

recursos e social. 
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CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES A SEREM 

REALIZADAS 
2018 2019 2020 2021 

MAIO A DEZEMBRO 
JANEIRO 
A JULHO 

AGOSTO A 
DEZEMBRO 

JANEIRO 
A JULHO 

AGOSTO A 
DEZEMBRO 

JANEIRO A 
MAIO 

Submissão do projeto 
ao Conselho de Ética         

Revisão Bibliográfica e 
investigação teórica 

       

Confirmação dos 
municípios a serem 

trabalhados e 
investigação teórica 

       

Etapa de campo        
Reorganização das 

informações, coleta de 
informações adicionais e 

investigação teórica 

       

Realização de oficinas e 
workshops de 
capacitação 

       

Elaboração de artigos, 
submissão para eventos 

       

Avaliação do projeto        
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