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RESUMO 
 

É notória a importância dos recursos minerais ao longo do desenvolvimento econômico e 
social da humanidade. Dentro da própria história de Minas Gerais e, por conseguinte da 
região norte do Estado, os relatos de ocupação estão intrinsicamente atrelados às atividades 
mineradoras; nos primeiros momentos restritos à exploração do ouro. Influenciando além das 
relações econômicas dentro do Estado, as interestaduais e as internacionais. O modo de vida 
social e a modelagem do meio ambiente, por conseguinte, foram igualmente alterados. Assim 
sendo, o alto poder de degradação existente na Mineração não deve ser olvidado. Dentro da 
perspectiva do Plano do Governo Federal 2030, o Estado de Minas Gerais propôs no ano de 
2012, a “promoção do desenvolvimento” das Microrregiões de Grão Mogol, Janaúba e 
Salinas a partir da ampliação e/ou reestruturação das atividades de Mineração. A 
reconfiguração do cenário Minerador demanda um estudo sistemático e com rígidos critérios 
que direcionem o entendimento total da situação, além de uma fiscalização constante. O 
presente trabalho ater-se-á à conjuntura atual de uso das atividades de Mineração, avaliando 
as circunstâncias da revitalização da Mina Ouro Fino em Riacho dos Machados. No 
município supracitado a revitalização da mineração se deu por meio da empresa canadense 
Carpathian Gold e tem levantado uma série de questionamentos. A mina, explorada 
anteriormente pela Vale do Rio Doce, é, para os munícipes, sinônimo de algumas 
transformações socioeconômicas e ambientais, mas sobretudo, de expectativas, frustrações e 
um constante jogo político. Os primeiros resultados advindos da revitalização do 
empreendimento tem mostrado que as justificativas pró-mineração não se concretizaram. Os 
erros técnicos nas análises socioambientais acarretaram prejuízos à população e à empresa 
canadense Carpathian Gold. Se, inicialmente, a ressalva maior era quanto aos benefícios para 
a população local, a falta de imparcialidade nos processos e de zelo com as realidades e 
especificidades locais geraram ônus e não permitiram sequer alcançar os objetivos 
econômicos da empresa. Esta dissertação objetiva compreender as nuances contraditórias 
decorrentes do que se convencionou chamar de “promoção do desenvolvimento”. 
 
PALAVRAS – CHAVE:  Mineração, Desenvolvimento, Mineração de Ouro, Riacho dos Machados, 
Contradição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

It is notorious the importance of mineral resources throughout the economic and social 
development of humanity. Within the history of Minas Gerais and therefore the northern 
region of the state, occupancy reports are intrinsically linked to mining activities; in the first 
moments restricted to gold exploration. Influencing beyond economic relations within the 
state, interstate and international. The mode of social life and modeling of environment, 
therefore, have also been changed. Thus, the existing high power degradation in mining 
should not be forgotten. From the perspective of the federal level in 2030, the State of Minas 
Gerais proposed in 2012, the "promotion of development" of grain Microregions Mogol, 
frangipani and Salinas from the expansion and / or restructuring of mining activities. 
Reconfiguration of the Miner scenario demands a systematic study and strict criteria that 
direct the full understanding of the situation, and constant supervision. This work will stick up 
to the current situation of use of mining activities, evaluating the circumstances of the 
revitalization Mine Ouro Fino in Riacho dos Machados. In the above municipality to 
revitalize the mining was through the Canadian company Carpathian Gold and has raised a 
number of questions. The mine, formerly operated by Vale do Rio Doce, it is for citizens, 
synonymous with some socio-economic and environmental changes, but above all 
expectations, frustrations and constant political game. The first results coming from the 
revitalization of the project has shown that pro-mining justifications did not materialize. 
Technical errors in the environmental analysis led to losses to the population and the 
Canadian company Carpathian Gold. Initially, the major exception was the benefits for the 
local population, the lack of impartiality in the processes and zeal with local realities and 
specificities generated burden and not even allowed to achieve the economic objectives of the 
company. This dissertation aims to understand the contradictory nuances resulting from what 
is called the "promotion of development." 
 
Key-World: Mining , Development , Gold mining, Riacho dos Machados , Contradiction. 
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INTRODUÇÃO 
 

É inquestionável a importância dos minerais em qualquer fase da história humana. 

Não sendo possível pensar o desenvolvimento social e econômico da humanidade sem a 

presença dos recursos minerais. Góes (2013) relata que, de acordo com pesquisa feita pela 

consultora sueca Raw Materials Group1 (RMG), “(...) projetos de mineração no mundo 

somam US$ 735 bilhões”. Magnus Ericsson, presidente da consultora informou ainda na 

reportagem que o valor é parcial, já que as 700 empresas consultadas representam apenas 40% 

da produção mundial. E que “as Américas têm um dos maiores portfólios entre as diferentes 

regiões do globo, com investimentos de US$ 210 bilhões”. 

Conforme estudos para a formulação do Plano Nacional de Mineração 2030, do 

Ministério de Minas e Energia: 

 
O setor mineral – que compreende as etapas de geologia, mineração e transformação 
mineral – é a base para diversas cadeias produtivas. Participa com 4,2% do PIB2 e 
20% do total das exportações brasileiras, gerando um milhão de empregos diretos, o 
equivalente a 8% dos empregos da indústria. O País destaca-se internacionalmente 
como produtor de nióbio, minério de ferro, bauxita, manganês e vários outros bens 
minerais (BRASIL, 2011, p. 13).  

A historiografia do estado de Minas Gerais, como o próprio nome sugere, está 

atrelada com os diversos modos e períodos em que a Mineração se fez protagonista da 

economia, do modo de vida social e da modelagem do meio ambiente por exercer notória 

influência sobre tais aspectos. Porém não se pode ofuscar o lado negativo da Mineração: seu 

incontestável poder de degradação. Quando são analisadas as características gerais e os 

indicadores sociais e econômicos das regiões do Estado de Minas Gerais é perceptível as 

diferenças existentes entre elas. O norte de Minas Gerais, desde o período inicial de ocupação 

e exploração do Estado, diferencia-se das demais nos mais diversos aspectos. No auge da 

mineração de ouro (séculos XVI e XVII), por exemplo, não apresentava grandes áreas 

mineradoras. À exceção das áreas de Salinas e Grão Mogol, conforme informa Cardoso 

(2000).  

Várias foram as tentativas por parte de diferentes níveis da hierarquia 

governamental em tentar equiparar o desenvolvimento econômico do Norte de Minas com as 

                                                           
1
 Divulgado no jornal Valor Econômico em 25/03/2003.  

2
PIB: Total dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtoras residentes, sendo, portanto, a soma dos 

valores adicionados pelos diversos setores, acrescida dos impostos líquidos de subsídios sobre produtos não 

incluídos na valoração da produção. Por outro lado,o produto interno bruto é igual à soma dos consumos finais 

de bens e serviços valorados a preço de mercado, sendo também igual à soma das rendas primárias. Pode, 

portanto, ser expresso sob três óticas: da produção, da demanda e da renda. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 
Perfil 2010 p. 91) 
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demais regiões do estado. Um dos exemplos clássicos é que, o Governo Federal por meio da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), tem beneficiado a região 

Norte de Minas com políticas de planejamento específicas.  

“Desenvolver” o Norte de Minas através de políticas públicas formuladas em 

planos teóricos de ação tem se tornado prática recorrente, e não exclusiva, do Governo 

Federal. O Governo do Estado de Minas Gerais tem proposto planos de desenvolvimento 

setoriais para cada uma das 10 regiões de planejamento. Nessa perspectiva, o norte de Minas 

Gerais teve as microrregiões de Grão Mogol, Janaúba e Salinas contempladas no Plano de 

Governo com vistas à promoção do desenvolvimento através da instalação, ampliação e/ou 

reestruturação das atividades mineradoras da área. Não obstante, é valido ressaltar ainda que o 

“Plano Nacional de Mineração 2030” é parte integrante do Plano de Governo Federal e 

objetiva a ampliação das áreas de exploração mineral no país. Estando Minas Gerais, 

portanto, em consonância com o Governo Federal no tocante às linhas de gestar o 

desenvolvimento econômico.  

A reescrita do cenário minerador necessita de um estudo sistêmico, com rigorosos 

critérios acadêmicos, que norteie o entendimento completo da situação. Não apenas fito ao 

econômico, mas que seja imparcial ao tratar das realidades locais na íntegra. Deve-se buscar 

então compreender a real situação da Mineração norte mineira no contexto nacional e seus 

impactos sobre a população regional, que já recebem/percebem sua influência direta. 

A mineração é neste trabalho entendida como toda e qualquer atividade 

pertencente ao setor primário da economia que realiza a extração de minério (mineral como 

valor econômico). A relação entre o Norte de Minas e a mineração vem desde a colonização. 

Alguns autores apontam a busca por metais e pedras como razão para o processo de 

interiorização do país e consequente desbravamento da região. À exemplo, Cardoso (2000, p. 

188) assevera que: “Com o aumento do interesse da metrópole por pedras e metais preciosos, 

tem início uma ação mais efetiva do Governo Português no sentido de implementar a 

descoberta e exploração de ouro no Brasil.”   

Toda riqueza aurífera da região, como bem explicará Coelho (2010), não foi 

administrada com vistas a nortear um desenvolvimento econômico consolidado e duradouro 

na região, uma vez que: 

 

o ouro não engendrou segmentos produtivos in loco, pois muito se gastava na 
importação de gêneros de subsistência e quase nada se produzia dentro das Minas, 
não ocorrendo, também, a retenção do excedente produzido. A compulsoriedade do 
trabalho tornava desnecessário o aperfeiçoamento técnico e a aquisição de máquinas, 
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sendo os investimentos revertidos na compra de escravos. Os mecanismos do 
sistema colonial - o fisco, a tributação sobre escravos, o sistema monetário 
implantado, as importações em regime de exclusivo comércio – fizeram com que a 
maior parte dessa riqueza se esvaísse. Dado esse baixo nível de renda, foram poucos 
os que fizeram fortuna. (COELHO, 2010, p. 09) 
 

Assim, sem formar uma articulação entre os eixos econômicos necessários, essa 

primeira etapa mineradora não oportunizou a riqueza aos nativos como poderia ter ocorrido 

caso houvesse sido criada uma rede de produção, comércio e reaplicação de investimentos na 

região mineira. 

Nessa relação inicial, conforme Cardoso (2000), a região estava dividida entre as 

práticas da mineração e a incumbência de suprir as áreas de mineração dos gêneros 

alimentícios, uma das poucas regiões, até então, com dupla função.  

 
A intensificação das relações comerciais entre o Norte de Minas e as minas, levou ao 
incremento da pequena produção regional. Segundo Stralen (1980, p. 06), as 
pequenas lavouras foram intensificadas principalmente em torno da localidade que é 
hoje conhecida como Montes Claros, uma vez que esta dispunha de “(...) condições 
favoráveis e (...) fácil acesso à zona de mineração, principalmente às (...) situadas na 
Serra do Espinhaço: Grão Mogol, Salinas, Diamantina, Felisberto Caldeira, 
Itamarandiba, Capelinha”.(CARDOSO, 2000, p. 191) 
 

Interessante perceber que o relato acima cita dois dos principais centros da 

mineração norte-mineira na atualidade: Grão Mogol e Salinas. Para se compreender a 

reestruturação econômica do norte de Minas Gerais e, as interações espaciais no âmbito 

regional/nacional, bem como o papel do Estado como gestor na infraestrutura necessária e a 

lógica de atuação das empresas mineradoras, deverá-se ter como parâmetros, não apenas as 

origens históricas, mas também, o entendimento dos demais agentes construtores do espaço 

geográfico. Nesse caso, em específico: as empresas e a população atingida.   

 Ao encontro dessa perspectiva, nesta dissertação toma-se o contexto 

desenvolvimentista partindo do âmbito nacional para o regional. Portanto, o objetivo geral 

deste trabalho é compreender as nuances contraditórias decorrentes do que se convencionou 

chamar de “promoção do desenvolvimento” no caso específico de Riacho dos Machados. Para 

tanto pretende se vislumbrar o processo de promoção do “desenvolvimento” implementado 

pelo Governo Estadual. Com isso, serão considerados neste trabalho, a forma e a visão do 

Governo de Minas Gerais e dos demais envolvidos e afetados sobre a mineração como 

alternativa para o “desenvolvimento” do norte de Minas Gerais. Ressalta-se que não se espera 

com esta discussão ser propositivo sobre a forma e o modelo a ser estabelecido para a 

mineração e as políticas a serem pensadas e praticadas. O intuito desta pesquisa é fazer uma 

reflexão crítica da exploração mineral e o registro histórico de intervenções estatais para gerar 
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o “desenvolvimento” no norte de Minas Gerais embasada em uma revisão bibliográfica e no 

viés da percepção dos agentes diretamente envolvidos como será melhor detalhado na  

apresentação metodológica.  

A escrita deste trabalho se faz em três capítulos. No primeiro capítulo será 

realizado um levantamento teórico conceitual da construção e da desconstrução do vocábulo 

“Desenvolvimento”. Por conseguinte a inter-relação entre e o cenário minerador internacional 

e o papel desempenhado pelo Brasil e por Minas Gerais, serão retratados nesta primeira parte; 

bem como as políticas públicas voltadas para o norte de Minas Gerais. Será, por fim, 

ressaltado o processo de implantação e/ou revitalização dos empreendimentos minerários na 

referida região.  

No segundo capítulo, tendo por base as relações expressas no capítulo anterior, 

são apresentados os indicadores socioeconômicos que permitirão compreender as nuances que 

circundam (e nas quais estão inseridos) os incentivos à revitalização da mineração em Riacho 

dos Machados. Sendo a expressão máxima das necessidades e cuidados específicos da região 

e do município. O levantamento estatístico foi feito, principalmente, no sítio eletrônico e nos 

Censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); no Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD); nos 5 volumes do Plano Regional Estratégico Em Torno De Grandes Projetos 

Minerários No Norte De Minas, feito pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento 

Regional (CEDEPLAR) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); nos 3 volumes 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), solicitado pela Carpathian Gold e criado pela 

empresa YKS de Belo Horizonte; e no Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) de Minas 

Gerais. As geotecnologias, por meio das bases oficiais de dados, fornecidas pelo Estado de 

Minas Gerais e pelo Serviço Geológico do Brasil-Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM), foram fundamentais nesta etapa do trabalho permitindo especializar os 

dados analisados.   

Na terceira parte desta pesquisa é apresentada uma leitura crítica de documentos 

oficiais do processo de revitalização da mineração, uma discussão sobre os primeiros conflitos 

socioambientais (e políticos) decorrentes de tal fato e sua sistematização em audiências 

públicas (comparadas a partir da leitura de suas atas). Há ainda o levantamento, por meio de 

entrevistas, da opinião dos agentes locais diretamente envolvidos no contexto minerário 

buscando mostrar neste último capítulo o(s) contraponto(s) da proposta “desenvolvimentista” 

implantada através da revitalização deste empreendimento minerário. 
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Destacam-se ainda, o uso do registro fotográfico durante o trabalho de campo 

(detalhado no terceiro capítulo), feito entre os dias 11/10/2015 e 15/10/2015, na cidade de 

Riacho dos Machados, e da gravação em áudio das entrevistas realizadas, sempre que 

consentido pelo entrevistado.  
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CAPÍTULO 1 

 

O DESENVOLVIMENTO COMO EIXO DO ORDENAMENTO POLÍTICO -

ECONÔMICO 

 
A promoção do (ou do que se convencionou chamar de) “desenvolvimento” vem 

norteando a criação e gestão de políticas públicas e, sobretudo, econômicas em âmbito 

mundial. Não raro, o vocábulo “desenvolvimento” foi utilizado para justificar e impulsionar a 

promoção de políticas sociais e econômicas que moldassem vários aspectos também da 

realidade norte mineira. Visando, teoricamente, igualar ou aproximar os indicadores 

socioeconômicos do Norte de Minas aos de outras regiões do estado de Minas Gerais ou do 

Brasil, tidas como “mais desenvolvidas”. Essa prática de governabilidade tem se tornado 

recorrente, e não exclusiva, deste ou daquele governo. Nessa perspectiva, foi criado na gestão 

(2010-2014), do então governador, Antônio Anastasia, e mantida pela gestão atual (2015-

2018) de Fernando Pimentel, um Plano de Governo que se norteia através da mineração no 

Norte do Estado. O empreendimento tem como objetivo promover o crescimento da economia 

da região e aumentar a produtividade mineral do estado em consonância ao Plano de 

Mineração 2030, do Governo Federal.  

Entretanto, pensar o real sentido do “desenvolvimento” e suas consequências 

ilustra uma discrepância entre o discurso e a prática, até por que, como será visto o 

embasamento teórico da discussão é questionável e muitas vezes inconsistente. Siedenberg 

(2006, p.08) chega a afirmar que: “O uso abusivo e indiscriminado desse conceito tão 

relevante é, a primeira vista, um fenômeno universal”.  Assim sendo, neste capítulo as 

argumentações apresentadas almejam consolidar um panorama histórico da criação e 

implantação das práticas desenvolvimentistas e seus efeitos concretos. 

 
1.1 A (des)construção teórico-conceitual e prática do “Desenvolvimento” 

 

Ao elencar os primeiros sentidos e significados da palavra “desenvolvimento”, 

Siedenberg (2006) traça um perfil descritivo que considera desde as ocorrências semânticas 

do termo na Antiguidade3 até as concepções mais recentes e sua relação direta com os 

processos históricos.  O autor descreve que da Antiguidade até início da Idade Moderna, com 

sentido prioritariamente ligado ao antropológico e teológico, “Desenvolvimento” remetia ao 

                                                           
3
 O autor não apresenta no artigo classificações que transcrevam em datas específicas e que delimitem 

precisamente qual período de tempo foi considerado para Antiguidade e para a Idade Moderna.  
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“processo de revelação gradual” (SIEDENBERG, 2006, p.02). Caiden e Caravantes (1982) 

corroboram ao esclarecerem que “desenvolvimento” era sinônimo de processos de revelação, 

esclarecimento e/ou descobertas. Os autores acrescentam ainda que, originalmente, a palavra 

dizia respeito à “esse processo de mudança sequencial de um estágio para outro, numa ordem 

determinada, ou preestabelecida, ou prefixada, que nunca varia” (1982, p.05). Eles explicam 

ainda que após as descobertas da Renascença, que se deram na grande maioria por conta da 

observação e da utilização do método científico, foi possível fazer com que as coisas se 

tornassem “melhores”. Os filósofos franceses foram, no entendimento de Caiden e 

Caravantes, identificados como os responsáveis por determinar o que seria entendido como 

“melhor” e, por conseguinte, o significado de “desenvolvimento” passou a ser acrescido de 

um sentido de valoração. “Não se tratava apenas de uma questão de revelar como as coisas 

funcionavam ou se desenrolavam, era também uma questão de fazer com funcionassem 

melhor, ou se desenrolassem bem e não de forma indesejável” (CAIDEN E CARAVANTES, 

1982, p.05). 

Embasado em Gottfried Wilhelm Leibnitz, Siedenberg (2006) traz que por volta 

do século XVII, passou-se a compreender o termo com o sentido de “direção”. Obteve-se 

então posteriormente, nos séculos XVIII e XIX, significado atrelado à concepção “segundo a 

qual os indivíduos e as sociedades seriam capazes de moldar, pelas próprias forças, um novo 

mundo.” O que seria possível por meio da observação, identificação e classificação das fases 

e dos processos de desenvolvimento. Passando assim a também exprimir “movimento, 

mudança e libertação” (SIEDENBERG, 2006, p. 03).  

Na escrita textual de Esteva (2000, p.62) narra-se a presença do vocábulo 

“desenvolvimento” a partir dos trabalhos relacionados ao estudo da evolução das espécies. O 

vocábulo era tido, então, como sinônimo de transformação natural, dentro de um programa 

genético, ou posteriormente, de evolução. O autor prossegue a historiografia do termo 

afirmando que o seu uso no contexto sociológico que deu por volta de 1768 com Justus 

Moser, quando ele começou “a empregar a palavra Entwicklung4 para designar um processo 

gradual de mudança social”. Afirma-se ainda, na perspectiva de Esteva (2000), que a 

transformação de situações políticas era descrita como processos naturais o que a princípio 

levou à concepção de que “o desenvolvimento histórico seria a continuação do 

desenvolvimento natural; e ambos seriam meras variantes do desenvolvimento homogêneo do 

                                                           
4
 Conforme dicionário de Alemão Michaelis Uol (consultado em 19/03/2015) Entwicklung  significa 1 

desenvolvimento. 2 crescimento, incremento. 3 desdobramento. 4 revelação (de fotos). Disponível em< 
http://michaelis.uol.com.br/escolar/alemao/> 
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cosmo criado por Deus” (2000, p.62). Posteriormente o autor afima que a palavra passou a ser 

utilizada como verbo reflexivo e perdendo a conotação relacional com aspectos divinos. 

Tendo algumas décadas mais tarde o sentido atual de “desenvolvimento”.  

Assim, com foco também nas particularidades teórico conceituais de Esteva 

(2000), Siedenberg (2006, p.09) denomina esses aspectos iniciais como “acepção genérica” e 

considera que a partir de então: “podemos excluir de antemão os processos de deterioração, 

diminuição, redução, decadência ou regressão; isto é, processos de mudança com conotação 

negativa (...)” para sinônimo das concepções de “Desenvolvimento”. Nesse sentido, há ainda 

de se destacar que “as doutrinas que embasaram o imperialismo deram ao conceito de 

desenvolvimento mais um significado, o de transição (...).” Desde então o autor cita a 

imposição de valores e modelos nas mais diversas esferas: cultural, econômica, política 

despertando assim no desencadeamento do processo de ocidentalização. Tratava-se da busca 

pelo “progresso” e pela “modernização.”  

Obter êxito na melhoria das condições humanas (como uma ideologia evolutiva 

do “desenvolvimento”) foi assimilado na perspectiva do pensamento linear Ocidental. Sendo 

obviamente as sociedades tecnológicas ocidentais as maiores beneficiadas desse amplo 

contexto que passou a nortear instituições, ciência, tecnologia e costumes como um padrão 

único para se alcançar o progresso. Portanto, a manutenção do “atraso” nas demais sociedades 

se dava em decorrência do não seguimento desse padrão progressista ou da ineficiência em 

romper com os padrões tradicionais que por sua vez travavam a modernização. Vislumbra-se 

que no Ocidente até meados da década de 1940, “desenvolvimento” era tido como 

Ocidentalização. Não sendo aceitável que houvesse qualquer tipo de contrariedade para que 

esse processo se expandisse justificado pela alegação de que tal fato beneficiaria a todos. 

Entretanto, alguns fatores levantaram suspeitas, a partir da década de 1940, quanto à 

valoração universal dos processos desenvolvimentistas. São eles: a subjetividade das 

potencias imperiais em ocidentalizar suas próprias colônias; a divergência entre os países 

quanto às estratégias, aos objetivos, instrumentos e traços específicos; a existência a partir de 

1917 da visão Marxista como opção contrária ao capitalismo e à ocidentalização; a 

desfiguração causada pelas crises econômicas, guerras, instabilidade política, intolerância 

religiosa e perseguições raciais, alto custo social e ambiental; a escassez dos recursos e a má 

distribuição (CAIDEN E CARAVANTES, 1982).  
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No detalhamento do contexto histórico no qual o termo “Desenvolvimento” foi 

alçado como supra referência e, sobretudo, como oposição à “Subdesenvolvimento”5,  Esteva 

(2000:, p.60) afirma que: “(...) Truman deu um novo significado ao desenvolvimento e criou 

um símbolo, um eufemismo, que, desde então, passou a ser usado para, discreta ou 

inadvertidamente, referir-se à era da hegemonia norte-americana6 .” Agrega-se aqui a 

concepção de Siedenberg (2006, p. 04) que sustenta a lógica assertiva de Esteva pontuando o 

discurso de posse do segundo mandato de Truman7, em 1949, como gênese da definição de 

“Desenvolvimento”. Dieter Siedenberg (2006) fala ainda sobre a necessidade de se analisar 

conjuntamente os termos “Desenvolvimento” e “Subdesenvolvimento” já que, para o autor 

trata-se de termos complementares tal qual ensino-aprendizagem. Dentro dessa perspectiva, 

Esteva (2000) ressalta que o marketing empregado para consolidar o novo sentido conceitual 

ao termo foi estratégico e usado como “arma contra o comunismo e a serviço dos desígnios 

hegemônicos dos Estados Unidos” (Esteva, 2000, p. 60). Expandindo assim, globalmente, a(s) 

“marca(s)” da supremacia estadunidense pós-Segunda Guerra Mundial. Sidenberg (2006, 

p.01) enfatiza ainda que a década de 1950 foi então, o período no qual o termo se consolidou 

e sua aplicação em estratégias e em políticas favoreceu a integração de áreas do 

conhecimento. O autor contrapõe então a lógica temporal de Caiden e Caravantes (1982) ao 

afirmar que também desde o período supracitado surgiram as discussões que abordam os 

antagonismos deste assunto.   

Uma das principais consequências da dogmatização conceitual de 

“desenvolvimento” como antítese para “subdesenvolvimento”8 foi a subliminar abertura para 

                                                           
5
 O termo foi, de acordo com Esteva (2000, p.60),  usado oficialmente pela primeira vez e possivelmente 

inventado em 1942, por Wilfred Benson (então membro do Secretariado da Organização Mundial de Trabalho), 
quando falava em “áreas subdesenvolvidas” entretanto a expressão não se consolidou. Desde essa época o 
vocábulo reapareceu ocasionalmente em livros técnicos ou em documentos da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Só ganhando notoriedade a partir de Truman quando o termo “Desenvolvimento” passou a significar 
principalmente a oposição ao “Subdesenvolvimento”.  
6
 Furtado (1974, p. 17) afirma que a elaboração de complexos modelos para as econômicas nacionais permitiu 

se que fossem formuladas hipóteses sobre o “comportamento a mais longo prazo decertas variáveis, 
particularmente da demanda de produtos considerados de valor estratégico pelo governo dos Estados Unidos.” 
7
 No quarto ponto de seu discurso Truman anuncia um programa com auxílio técnico, administrativo, 

econômico, e militar dos EUA para a África, Ásia e América Latina, ficando conhecido como “Programa Ponto 
4”.(Siedenberg 2006) Caiden e Caravantes (1982) denominam as estratégias dos países ricos como a 
“administração do desenvolvimento”. Não obstante é contextualizado o surgimento de organismos ligados à 
Organização das Nações Unidas (ONU) como organização internacional que auxiliou os programas de ajuda 
mútua e acordos bilaterais recrutando e direcionando os recursos às áreas necessárias. Impedindo assim que a 
ineficiência dos países pobres fizesse uso indevido dos recursos.    
8
 Para Furtado (1974, p.82) “a reprodução das formas sociais que identificamos com o subdesenvolvimento, 

está ligada a forma de comportamento condicionadas pela dependência.” Ademais, o autor enfatiza ainda que,  
nas economias subdesenvolvidas há um pressão com o objetivo de se reproduzir as formas de consumo 
(constantemente mutáveis) dos países cêntricos.   
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uma visão ocidental engessada da promoção do crescimento econômico e do avanço dos 

indicadores sociais. Esteva (2000, p.59) chega a afirmar também que “quando a maioria das 

pessoas utiliza o termo “desenvolvimento” estão dizendo exatamente o contrário daquilo que 

querem expressar” evidenciando assim as contradições entre a semântica conceitual do termo 

e seu uso convencional do senso comum. A padronização dos métodos para se alcançar o 

“desenvolvimento” suscitou e intensificou a influência dos países ditos “Desenvolvidos” para 

com os “subdesenvolvidos”.  O que culminou na existência, a partir de então, de um “ponto 

de chegada”, onde objetivamente os “subdesenvolvidos” devem ter como finalidade se tornar 

“desenvolvidos” baseados nas influências e “diretrizes” daqueles países que já o são. “A 

metáfora do desenvolvimento deu hegemonia global a uma genealogia da história puramente 

ocidental, roubando de povos com culturas diferentes a oportunidade de definir as formas de 

sua vida social” (ESTEVA, 2000, p.63). 

 
Não há nenhum outro conceito no pensamento moderno que tenha influência 
comparável sobre a maneira de pensar e o comportamento humano. Ao mesmo 
tempo, poucas palavras são tão ineficazes, tão frágeis e tão incapazes de dar 
substância e significado ao pensamento e ao comportamento.( ESTEVA, 2000, p. 
61) 
 

Boisier (2001) também afirma que em consequência do vocábulo 

“Desenvolvimento” ter sido atrelado exclusivamente ao sentido econômico consolidou a 

primazia dos economistas sobre o tema causando assim a restrição das discussões em torno 

deste viés9. Mensurar o “Desenvolvimento” embasado no PIB e na Renda Per Capita, para o 

autor, dificulta a compreensão do fenômeno e a percepção daquilo que seria realmente eficaz.  

 
Durante dos décadas el desarrollo continuó siendo casi un sinónimo de crecimiento 
y el PIB agregado y sobre todo, el PIB per cápita fue la medida corriente del nivel de 
desarrollo. Esto contribuyó a consolidar el dominio profesional de los economistas 
en el tema del desarrollo, algo que generó una suerte de circularidad viciosa de 
reduccionismo económico, que poco ha ayudado a entender la verdadera naturaleza 
del fenómeno y al diseño de formas eficaces de intervención promotora. (BOISIER, 
2001, p. 02) 
 

A relatividade conceitual de “desenvolvimento” e de “subdesenvolvimento”10, a 

inexistência de uma definição padronizada para os termos, a relativização, os precedentes 

                                                           
9
 Só em 1995, segundo Boisier (2001,p.03), o Secretário Geral da ONU na época, Boutros Boutros-Gali, no 

documento “An Agenda for Development” ao definir cinco dimensões do desenvolvimento abriu espaço para o 
trabalho e opinião de profissionais das mais diversas áreas como sociólogos, políticos, psicólogos, 
histotiadores, ecologistas, antropólogos e profissionais da cultura.  
10

 Para Furtado (1974,p.22) há múltiplas dimensões na natureza do Subdesenvolvimento. O que, segundo o 
autor, dificulta sua caracterização mais precisa. Furtado destaca alguns aspectos práticos conceituais, para ele,  
não há relação entre subdesenvolvimento e a idade de um país ou sociedade e que como parâmetro para 
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ideológicos existentes nas várias significações conceituais, suas constantes transformações e 

as contestações na justificativa de suas causas. Sintetizam então, objetivamente, as incertezas 

e polêmicas que estão circunscritos à temática. Outros dois pontos cruciais na discussão são o 

número incontável de trabalhos, dos mais variados tipos, que envolvem a temática do 

“desenvolvimento”, o que impossibilita o completo acompanhamento das reflexões e posições 

argumentativas e as vantagens políticas para essa imprecisão conceitual. Torna-se justificável 

as mais diferentes compreensões e aplicações dificultando, portanto, o questionamento das 

práticas que resultam de teorias classificadas como desenvolvimentistas. (SIEDENBERG, 

2006).  

Caiden e Caravantes (1982, p. 13-14) relembram que, no Relatório North-South: 

Program for Survival (1980, p. 48-49), escrito pela Comissão Independente Sobre Questões 

de Desenvolvimento Internacional11  e encaminhado, em 1980 ao Secretário Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU) afirmava-se que: “O desenvolvimento nunca será, 

nem pode ser, definido de maneira a agradar a todos. Refere se ele, falando se em termos 

gerais, ao desejável progresso social e econômico, e as pessoas sempre terão opiniões 

diferentes sobre aquilo que é desejável.” Mesmo afirmando as dicotomias referentes ao termo, 

o relatório segue sustentando a perspectiva das práticas ocidentais que se tornaram, ao longo 

da história, sinônimos irrefutáveis de “desenvolvimento”: “É certo que desenvolvimento tem 

que significar a melhoria das condições de vida, para a qual são essenciais o crescimento 

econômico e a industrialização” (grifo nosso). O parágrafo fala ainda da necessidade de 

mudanças cruciais para uma maior consonância de interesses: “Se não der porém, atenção à 

qualidade do crescimento e à mudança social, não se poderá falar em desenvolvimento (...)” 

Detalhando em algumas dimensões específicas o que se deve ter em conta e partindo do 

pressuposto que o termo “é mais do que a passagem da condição de pobre para rico, de uma 

economia rural tradicional para uma sofisticada: carrega ele consigo não apenas a ideia da 

melhor condição econômica, mas também a de maior dignidade humana, mais segurança, 

justiça e equidade.” 
                                                                                                                                                                                     
medi-lo seria: “o grau de acumulação de capital aplicado aos processos produtivos e o grau de acesso à 

panóplia de bens finais que caracterizam o que se convencionou chamar de estilo de vida moderno.” 
11

 A Comissão foi criada em Janeiro de 1977 pelo então presidente do Banco Mundial Robert McNamara e 
presidida por Willy Brandt. O objetivo da Comissão, composta igualmente por representantes dos países do 
Norte e do Sul e com experiência junto ao Banco Mundial, seria a promoção do Desenvolvimento embasado no 
que fosse de interesse mútuo (conceito esse central nas discussões e definido entre os membros desde a 
primeira reunião). O patrocínio de vários países e de instituições privadas permitiu que se chegasse aos 
Relatórios: Norte-Sul: Um Programa para a sobrevivência e Crise comum: Cooperação Norte-Sul para a 
recuperação mundial.  Referência:<http://www.brandt21forum.info/About_BrandtCommission.htm> 
 [Tradução livre]: Independent Commission on International Development Issues – Brandt Comission 
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Deve-se ressaltar que dentro dos novos entendimentos do “Desenvolvimento” 

vários autores se posicionaram com uma visão comum quanto à valorização do local e 

particular de cada sociedade. Esteva (2000, p. 61) cita como expoentes desse pensamento: 

Nyerere, Rodolfo  Stavenhagen,  Jimoh Omo-Fadaka, Orlando Fals-Borda e Anisur Rahman, 

e Jun Nishikawa.  

Rist (2002, p.19) no primeiro capítulo de sua obra tece considerações conceituais 

sobre a definição de “desenvolvimento”. Para ele, estão delimitados os aspectos de sentido em 

comum do termo para as diferentes áreas12 do conhecimento. Entretanto, Gilbert Rist é 

enfático ao afirmar que, em se tratando do uso semântico do termo para designar e/ou 

delimitar estados e processos ligados com as ideias de bem-estar, de progresso e de justiça 

social não há clareza e/ou objetividade determinante e fixa.  

  
Sucede de manera muy distinta con la palabra "desarrolo", tal como se ha impuesto 
progressivamente en el lenguaje común para designar unas veces un estado, otras un 
processo, relacionados ambos con las ideias de bienestar, de progreso, de justicia 
social, de crescimento económico, de expansión personal, e incluso de equilibrio 
ecológico (RIST, 2002, p. 19). 
 

Rodrigues (2009, p.128) salienta que, quanto às adjetivações, o termo 

“Desenvolvimento” a partir dos anos 1970 apresenta alguns conceitos que são pensados em 

consonância. A autora pontua: Ecodesenvolvimento, Desenvolvimento Sustentável, 

Desenvolvimento Humano Desenvolvimento Local, Desenvolvimento Integrado, 

Desenvolvimento Social como algumas das noções que dimensionaram o conceito de 

“Desenvolvimento” nas atividades relacionadas às Ciências Sociais. Boisier (2011) lembra 

ainda da existência de outros subtipos de “Desenvolvimento”: Desenvolvimento Regional, 

Desenvolvimento Territorial, Desenvolvimento Endógeno, Desenvolvimento Descentralizado 

e Desenvolvimento de “Abaixo-Acima”. Para Siedenerg (2006) a adjetivação do termo 

provocou o seu retorno ao centro das discussões e programas acadêmicos e políticos. Nessa 

ótica, Boisier (2001) também discorre sobre a perspectiva trazida atualmente pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que introduz uma nova percepção e 

novas formas de mensurar o “Desenvolvimento”. Considera-se, para tanto, que o conceito de 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)13 demanda que se aguarde um tempo para validar 

sua consolidação.  

                                                           
12

 Rist (2002, p.19) compara as similitudes de sentido do termo Desenvolvimento para os psicólogos, 
matemáticos e os fotógrafos.  
13

 O IDH, segundo Boisier (2001, p.03), por questões metodológicas não inclue todos os âmbitos do conceito de 
Desenvolvimento Humano. Agrupando apenas três elementos: qualidade de vida, longevidade e anos de 
escolaridade. Tais variáveis refletem direta ou indiretamente outros vários aspectos. 
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Sería necesario esperar otra vez dos décadas para que el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), inspirado particularmente en ideas de Amartya 
Sen, de Mahbub ul Haq, de Richard Jolly y otros, introdujese una nueva acepción y 
una nueva forma de medir el desarrollo a través del concepto de un Índice de 
Desarrollo Humano. Desde comienzos de los noventa el PNUD ha publicado 
sistemáticamente el resultado de la aplicación empírica de este concepto en países y 
también a nivel mundial enriqueciendo enormemente la idea de desarrollo 
(BOISIER, 2001, p. 03). 
 

O modo como uma determinada pessoa ou grupo estabelecem os parâmetros 

ideais de existência social são tidos por Rist (2002, p.21) como de fato o principal defeito 

existente na maioria das pseudo-definições de “Desenvolvimento”. Havendo, portanto, uma 

visão unilateral, hegemônica e tendenciosa em uma perspectiva que, para o economista, as 

preferências de quem as produz não pode ser o critério preponderante de suas variações.  

 
El principal defecto de la mayoría de las pseudodefiniciones del desarrolo se debe a 
que están basadas, por lo general, en la manera en que en una persona ( o conjunto 
de personas) se representa(n) las condiciones ideales de la existencia social (RIST, 
2002, p.21). 
 

A falta de uma definição conceitual clara sobre “desenvolvimento” possibilitou 

que o vocábulo tomasse múltiplos formatos. Sua consolidação com multiplicidade de 

sinônimos, ainda que, em comum tratem das condicionantes econômicas e sociais e que, ao 

menos teoricamente, prometem assegurar uma melhor qualidade de vida, vem sendo 

refutados.  

 
Hoje, ele é um mero algoritmo cujo significado depende do contexto em que é 
utilizado. (...) No entanto, embora careça de qualquer precisão quando não 
devidamente qualificado, a palavra em si está firmemente estabelecida na percepção 
popular e intelectual. E sempre aparece como uma evocação de uma rede de 
significados na qual fica irremediavelmente preso àquele que usou o termo.  
(...)  
Da mesma forma, os que hoje usam a palavra não conseguem libertar-se de uma teia 
de significados que causam uma cegueira específica em sua linguagem, pensamento 
e ação. (ESTEVA 2000, p. 64)   
 

Dentro de uma perspectiva economicista percebe-se que na América Latina os 

Estados-Nação adotaram entre 1930-50 estratégias para se alcançar o “desenvolvimento”; 

subentendido aqui como  crescimento econômico e melhoria do padrão de vida,   chegando a 

interferir diretamente nos processos políticos eleitorais.  A partir de então várias foram as 

medidas adotadas com vistas à promoção do “desenvolvimento”, sobretudo o econômico, 

conforme as diferentes realidades dos países Latino Americanos. Na prática, a crítica ao 

imperialismo e à relação Centro-Periferia surge nos anos de 1950 em reuniões na Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e no Instituto Superior de Estudos 
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Brasileiros (ISEB). Tal crítica embasou a criação de uma Teoria do Subdesenvolvimento e de 

uma visão nacionalista do desenvolvimento econômico.  Com a falência do “nacional 

desenvolvimentismo”, o “Desenvolvimento” foi amplamente questionado e a imagem do 

desenvolvimentismo foi atrelada ao populismo econômico (BRESSER-PEREIRA, 2010). 

Furtado (1974) destaca que universalizar o “Desenvolvimento” econômico de 

modo similar ao praticado nos países industrializados nada mais é que um dos mitos das 

ciências sociais. O autor questiona ainda a possibilidade de manutenção dos sistemas e 

recursos caso, de fato, concretizasse-se efetivamente o “Desenvolvimento” econômico no 

modo como é pensado em todos os lugares. Celso Furtado (1974, p.19) é categórico ao 

afirmar que o “sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso”. Ademais 

há de se destacar, como também pontua o autor (1974, p.20), que a aceleração dos processos 

econômicos e tecnológicos e a valoração econômica dos recursos e produtos “tem como 

contrapartida processos irreversíveis no mundo físico”. O autor afirma ainda que os impactos 

causados no meio ambiente, pelo que ele chama de países cêntricos, levaria à um colapso o 

que inviabilizaria que os povos pobres passem a ter o mesmo padrão de vida dos países ricos. 

Sendo portanto, para Furtado (1974, p.75),  um mito “de grande utilidade para mobilizar os 

povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios, (...), para justificar formas de 

dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo” entre outros aspectos. 

Outra incoerência apontada por Celso Furtado (1974, p.87) é a de que o subdesenvolvimento 

“é uma criação da situação de dependência”, entretanto, a “transição do subdesenvolvimento 

para o desenvolvimento é dificilmente concebível, no quadro da dependência”.   

Alcançar o “Desenvolvimento” 14 justificou (e em alguns lugares - como no Norte 

de Minas - continua a justificar) uma série de ações institucionais públicas, privadas e mistas 

que, na grande maioria, leva propostas e ideias de “cima para baixo” sem o entendimento das 

realidades locais. “(...) para dois terços da população mundial, esse significado positivo da 

palavra ‘desenvolvimento’ (...) é um lembrete daquilo que eles não são.” (ESTEVA 2000, p. 

65). Por conta disso, o termo, já é tido como ultrapassado. 

As discussões teórico-semânticas aqui levantadas ilustram bem o ponto de vista 

de Bourdieu (2004, p.161) ao afirmar que há nos objetos do mundo social, como por exemplo, 

na linguagem, uma elasticidade semântica. Assim, se veem variando com o passar do tempo e 

                                                           
14

 “O Novo desenvolvimento é um conjunto de valores, ideias, instituições e políticas econômicas por meio das 
quais, no início do século XXI, os países de renda média procuram alcançar os países desenvolvidos. Não é uma 
teoria econômica, mas uma estratégia nacional de desenvolvimento, baseada principalmente na 
macroeconômica Keynesiana e na teoria econômica do desenvolvimento.” (Bresser – Pereira, 2010, p. 42) 
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tanto quanto dependa do futuro para sua afirmação “está ele próprio em expectativa e é 

relativamente indeterminado”.    

Dentro do contexto político atual o modelo “desenvolvimentista” se expandiu e 

direcionou ações em todo o mundo. Vários teóricos dedicaram seus estudos a explicar e 

justificar o que classificavam como tal. Do mesmo modo que muitos outros questionam sua 

eficácia. Não só se pode afirmar que as dúvidas e questionamentos sobre o termo permanecem 

como também as mais diversas práticas políticas, econômicas e sociais continuam a ser 

planejadas e efetuadas justificadas em promover o “desenvolvimento”.  

Ao encontro dessa perspectiva, nesta dissertação toma-se o contexto 

desenvolvimentista partindo do âmbito internacional para o local. Já que, o objetivo geral 

deste trabalho é compreender as nuances contraditórias presentes na dinâmica da revitalização 

da mineração de ouro no município de Riacho dos Machados, que ocorre com a vinda de uma 

empresa canadense, a Capathian Gold (possuidora de projetos de exploração mineral no 

continente Asiático). Para tanto, pretende-se vislumbrar criticamente o processo de promoção 

do “desenvolvimento” implementado pelo Governo Estadual no município de Riacho dos 

Machados, e as possíveis contradições decorrentes dessa demanda. Mas sem dissociar este 

processo da conjuntura externa e interna de exploração dos recursos primários por meio do 

extrativismo. 

 
1.2 O cenário Brasileiro no contexto Internacional da Mineração 

 

A exploração dos minérios brasileiros com vistas à exportação está presente no 

contexto econômico nacional desde os primeiros séculos da colonização. Sendo a mineração 

um dos principais fatores responsáveis pelo avanço na ocupação do território brasileiro. 

Possuindo, inclusive, uma intima ligação com a criação de alguns estados, como por exemplo, 

Minas Gerais que leva até no nome, uma herança do período.   

 
A mineração nunca foi cessada no Brasil, ao contrário ela foi impulsionada à medida 
que outros minérios, além do ouro, percussor dessa atividade no país, começaram a 
surgir como substâncias importantes para o desenvolvimento da sociedade urbana-
industrial-capitalista (FONSECA, 2014, p. 34). 
 

Os dados e informações expostos que serão apresentados nesta pesquisa irão 

ilustrar as contraditoriedades dos “papeis” desempenhados pelo Estado na visão de Paul Little 

(2001, p.117). Posto que para o autor: “O Estado (...) representa, mesmo que de forma 

desigual e diferenciada, os interesses divergentes de sua sociedade.” Como será exposto ao 

longo deste trabalho as relações conflituosas decorrentes das práticas de mineração são 
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pontuadas de modo bem distinto entre os órgãos, que como o Instituto Brasileiro de 

Mineração (IBRAM) atuam ligados à promoção do crescimento econômico e os que estão a 

serviço da proteção sócio ambiental.   

Numa rápida leitura do contexto histórico da atividade mineradora percebe-se a 

íntima relação entre os maiores avanços do setor e a demanda existente no mercado externo. 

Silva (1995, p. 80) ilustra essa realidade ao afirmar que a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)15 surgiram em decorrência do Acordo de 

Washington, em 1942. O acordo, segundo o autor, buscava entre outras coisas “reforçar o 

abastecimento das acaciarias aliadas com suas hematitasmcompactas de alto teor metálico”, e 

em troca receberia apoio financeiro, que seria inclusive destinado à estruturar o setor 

minerário. 

Gudynas (2012, p.303) classifica as recentes práticas estatais de estímulo ao 

extrativismo16 como “neoextrativismo progressista”. Para o autor, esse estímulo vem-se 

consolidando em toda a América Latina, apesar de já haver evidenciado sua “limitada 

contribuição para um genuíno desenvolvimento nacional”.  

 
Trata-se de práticas nas quais o Estado desempenha papéis mais ativos e que, em 
vários casos, alimentam programas de luta contra a pobreza, mas que por outro lado 
continuam adotando modelos de grande impacto social e ambiental que, novamente, 
acabam remetendo à dependência dos circuitos econômicos globais. (GUDYNAS, 
2012, p. 303)  
 

Eduardo Gudynas (2012, p.315) afirma ainda que o “neoextrativismo” é “um 

novo ingrediente de uma versão contemporânea e sul-americana do desenvolvimentismo”.  A 

inferência do autor sintetiza bem as ideias de interligação entre as propostas de promoção do 

“desenvolvimento” (ainda que não se tenha um conceito preciso desse vocábulo) com as 

práticas políticas de incentivo à atividade mineradora. Em consonância, o Instituto Brasileiro 

de Mineração (IBRAM, 2015, p.20) pontua que “a atividade de mineração reflete 

positivamente na qualidade de vida dos cidadãos”. Para o órgão, “a mineração carrega 

consigo preconceitos e incompreensões históricas, que têm impedido que amplie mais sua 

expansão e, consequentemente, os resultados extremamente positivos para a sociedade17”  

(IBRAM, 2014, p. 7-grifo nosso).  

                                                           
15

 Lembra se aqui que a Vale do Rio Doce explorou a Mina Ouro Fino em Riacho dos Machados no período de 
1989 à 1997 .  
16

 Eduardo Gudynas (2012, p.303) delimita como extrativismo as atividades de mineração e exploração 
petrolífera. 
17

 “(...) nos contextos políticos anteriores, as correntes progressistas e de esquerda denunciavam que o 
extrativismo contribuía para gerar a pobreza, as economias de enclave eram vistas como algo negativo e, 



31 
 

O IBRAM (2015, p. 14) enfatiza a relevância do Brasil no setor de exploração 

mineral, sempre atrelado às perspectivas de auto suficiência de produção e exportação de 

divisas. A tabela 01 evidencia a quantidade de minerais exportados nos últimos anos pelo 

Brasil. Sendo que o Ouro ocupa a segunda posição nas exportações, ficando atrás apenas do 

Ferro.  

 

TABELA 1-EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO EM US$ 
 

Produtos De Origem Mineral 2012 2013 2014 

Ferro 30.989,3 32.491,5 25.819,1 

Ouro  2.664,0 2.668,1 2.322,7 

Ferronióbio 1.811,1 1.606,4 1.735,5 

Cobre  1.510,6 1.826,0 1.805,3 

Pedras Nat. E Revest. Ornamentais 1.060,4 1.302,1 1.276,8 

Bauxita/Minério de Alumínio 325,2 340,0 272,4 

Manganês 201,1 262,5 229,5 

Caulim 236,3 224,8 209,9 

Outros 501,8 436,3 584,3 

TOTAL  39.299,7 41.157,6 34.255,4 

Valores Expressos em Milhões de US$ FOB² Fonte: Alice/web/MDIC 
                                     

                   Fonte: IBRAM, 2015, p. 14. 
 

Na Tabela 2 é possível vislumbrar dados precisos entre exportações e importações 

de divisas minerárias brasileiras. Percebendo que o saldo das exportações sobre as 

importações entre os anos de 2012-2014 é sempre positivo para as exportações. “O Brasil é 

um player global importante do setor, tanto que sua produção mineral é uma das maiores do 

mundo. A mineração é um dos pilares da sustentação econômica do Brasil” IBRAM (2015, 

p.14).    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
portanto, buscavam-se alternativas para sair destas condições. Nos governos progressistas, um novo discurso 
está se consolidando aos poucos, segundo o qual o extrativismo agora passa a ser uma condição necessária 
para combater a pobreza. Aquela velha relação fica invertida: no passado, constituía uma contradição; hoje, é 
vista como positiva e converte-se em condição necessária para o desenvolvimento.  
 Declara-se que o balanço final do extrativismo seria positivo; em alguns casos, chega-se a admitir que 
este possa produzir impactos sociais e ambientais negativos, mas imediatamente se responde que estes são 
gerenciáveis ou compensáveis, ou que, no fim das contas, devem ser aceitos à luz do benefício geral de toda a 
nação.” (GUDYNAS, 2012, p.313) 
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TABELA 2-SALDO EXPORTAÇÕES/IMPORTAÇÕES SETOR MINERA L 
 

TOTAL SETOR MINERAL / ANOS 2012 2013 2014 

Exportações Minerais 39.299,7 41.157,6 34.255,4 

Importações Minerais 9.235,0 8.655,7 7.897,1 

Saldo Mineral 30.064,7 32.501,9 26.358,3 

Valores Expressos em Milhões de US$ FOB² Fonte: Alice/web/MDIC 
           FONTE: IBRAM², 2015 p.14 

O setor mineral se destaca também no montante de investimentos privados e a 

previsão é apurada sempre de 5 em 5 anos. Para o período de 2014-2018 a perspectiva é de 

US$ 53,6 bilhões e Minas Gerais é o Estado onde se concentrou a maior parte desses 

investimentos: 41,8%. (IBRAM², 2015 p.18) 

Minas Gerais é responsável pela maior parte da produção brasileira de minerais 

metálicos, sendo o maior produtor de ouro. Mais de 250 municípios do estado têm atividades 

mineradoras em seus territórios e sete dos dez maiores municípios mineradores estão no 

Estado. No ano de 2012 42,7% das exportações nacionais de ouro saíram de Minas. (IBRAM, 

2014 p. 01 e 06) 

  

1.3 A face obscura da Mineração Aurífera 

 

Enríquez, Fernandes e Alamino (2011, p.02) apresentam “dez dimensões que 

configuram a interface mineração e desenvolvimento”. Os conceitos de cada uma das 

dimensões estão abaixo transcritos, de modo direto, para uma melhor compreensão do 

diagrama criado pelos autores e também discutido neste ponto do trabalho. 

Dimensão social: vínculos de confiança, de coesão social, de participação e de 
compartilhamento de projetos que são construídos a partir da relação que se 
estabelece entre o empreendimento mineiro e a sociedade como um todo, inclusive, 
com o poder público. 
Dimensão cultural: Referem‐se às crenças, tradições, valores, manifestações 
artísticas e modo de vida da população local. 
Dimensão institucional: Diz respeito às organizações públicas e privadas que 
moldam a sociedade e ao estabelecimento das “regras do jogo” de forma explícita e 
transparente, a fim de facilitar o processo de implantação, controle e 
acompanhamento da mineração em todas as suas fases, não apenas pelo órgão 
responsável e instâncias pertinentes, mas pela sociedade como um todo. 
Dimensão ecológica: A integridade dos biomas, das bacias hidrográficas e dos 
ecossistemas, de forma geral, que garanta a continuidade da base sobre a qual a 
economia repousa é um dos pré-requisitos essenciais para a sustentabilidade.  
Dimensão econômica: É a mais objetiva e se reflete diretamente na dinâmica do 
comércio local, na arrecadação de impostos e compensações, nas rendas que 
circulam na economia, no custo de vida e no bem‐estar econômico geral da 
população. Isso foi verificado em praticamente a totalidade dos casos analisados. 
Dimensão política: Refere‐se ao entendimento e à pactuação entre os diferentes 
grupos para empreender ações necessárias para o bom trato da “coisa pública”. Na 
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ausência desses pré‐requisitos, diversas diretrizes que requerem acordos, 
acompanhamentos, firmeza de direção, etc. ficam fragilizadas.  
Dimensão territorial: Diz respeito ao uso e ocupação do espaço, e está atrelado à 
“regência” sobre a governança territorial ou à gestão do território. Tem a ver com os 
níveis de poder sobre o território e ao acirramento da competição por usos 
alternativos. 
Dimensão tecnológica: O avanço do conhecimento científico sobre o território 
requer uma tecnologia que possibilite o acesso aos minerais de forma eficiente e que 
gere o menor impacto possível. 
Dimensão global: Quaisquer políticas voltadas para mineração e sustentabilidade 
devem levar o global em conta. Além do que, o incremento das atividades minerais 
está intimamente atrelado às dinâmicas das comunicações, dos sistemas financeiros, 
dos organismos de cooperação internacionais, dos acordos e protocolos 
internacionais dos quais o Brasil é signatário. 
Dimensão sistêmica: Os efeitos gerados pela atividade de mineração não são 
estanques, isto é, não afetam apenas uma dimensão, e sim, todas as dimensões 
socioeconômicas, ambientais, políticoinstitucionais, tecnoglobais, território‐sociais, 
etc., pois, uma dimensão está intimamente associada às outras gerando efeitos em 
cadeia, muitas vezes inesperados, sinérgicos, cumulativos e, não por raras vezes, 
pertencentes ao campo das chamadas “incertezas críticas”. Daí a necessidade do 
olhar sistêmico estar efetivamente incorporado às políticas públicas e corporativas 
(ENRÍQUEZ, FERNANDES E ALAMINO 2011, P.03-13). 

 

Figura 1 – Radar da Sustentabilidade em Mineração 

 
FONTE: Enríquez, Fernandes e Alamino (2011, p.03) 

 

O “Radar da Sustentabilidade em Mineração”, figura 1, proposto pelos autores 

expõe a conexão existente entre as dimensões que, segundo eles, devem ser observadas para 

se obter a sustentabilidade nas áreas de exploração mineral. Ainda que seja um grande e 

complexo desafio promover a completa conciliação harmônica entre as dez dimensões, os 
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autores lembram que os empreendimentos minerários são implantados por meio de processos 

que devem ser norteados desde o início para obter a compatibilização entre os agentes 

envolvidos. Enríquez, Fernandes e Alamino (2011) são contundentes ao correlacionarem 

conflitos e impactos socioambientais com o desequilíbrio de algum dos elementos necessários 

para a promoção da Sustentabilidade. Já que, para os autores: 

 
se no passado recente apenas a viabilidade econômica e tecnológica oferecia 
garantias para o funcionamento de um empreendimento mineral. No século XXI isso 
não é mais aceitável e a mineração necessita dar conta das múltiplas dimensões em 
que permeiam sua relação com a sociedade para que se avance na trilha da 
sustentabilidade (ENRÍQUEZ, FERNANDES E ALAMINO, 2011, p.02). 

 

Entretanto Zhouri (2014, p.132-133) afirma que na perspectiva win-win, em que 

teoricamente todos ganham, quando inseridos em um contexto de desigualdade nos mais 

diversos âmbitos socioeconômicos e ambientais, submetem-se à lógica dominante. Sobretudo 

quando os grandes empreendimentos se transvestem de “categorias cada vez mais abstratas” 

como “desenvolvimento”, dentre outras. Acselrad (2014, p.87-88) aprofunda a temática ao 

asseverar que por vezes as propostas “desenvolvimentistas” vêm sendo apresentado como 

solução viável para todos, mas desconsidera o “ponto de vista dos que são atingidos 

negativamente pelos impactos do desenvolvimento” ocorrendo assim uma “hierarquização de 

direitos e culturas, a cultura desenvolvimentista tendo precedência sobre as demais”.  

Para além dos benefícios descritos e defendidos pelo IBRAM, no tópico anterior, 

há uma nuance que destoa completamente da abordagem propositiva feita no tópico anterior. 

Enquanto os dados dos órgãos oficiais justificam a lógica de exploração mineral há uma 

realidade atrelada diretamente à alta lucratividade do setor que não pode ser encoberta: o 

impacto sócio ambiental.  

Conforme Silva (2007, p.01) os problemas socioambientais causados pela 

mineração começaram a ser analisados somente a partir da década de 1960. “Os enclaves 

deste tipo geram as mais diversas tensões territoriais e ambientais, indo desde problemas de 

violência até os impactos ambientais de poluição” (Gudynas, 2012, p.308). 

O CPRM (2002, p.19) aponta cinco categorias distintas de problemas oriundos da 

mineração: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, subsidência do terreno, 

incêndios causados pelo carvão e rejeitos radioativos. O órgão lembra, por fim, os problemas 

já documentados de áreas de mineração de ouro com a contaminação por excesso de arsênio 

ocorridos em Nova Lima e Passagem de Mariana. 



35 
 

Para Pontes, Farias e Lima (2013, p.02) a ausência ou ineficácia de “políticas 

públicas que reconheçam a pluralidade dos interesses envolvidos” é fator que motiva e/ou 

impulsiona os impactos e conflitos socioambientais”. E os impactos ambientais são ainda 

potencializados caso a atividade demande uso de material explosivo, como ocorre, na maioria 

das minas de extração de ouro. 

A maior mina de exploração de Ouro do Brasil se encontra em Paracatu e também 

é explorada por uma transnacional com sede no Canadá: a Kinross Gold Corporation, tal qual 

a Carpathian Gold (subsidiária da MRDM), essa também conta com apoio estatal. Apesar da 

Kinross ser muito maior que a MRDM – Carpathian Gold existem várias similitudes entre as 

duas minas. Em ambos os casos trata-se de exploração de mina a céu aberto que inicialmente 

foram exploradas por empresas nacionais. A MRDM pela Vale do Rio Doce, entre os anos de 

1985 à 1997, e mina Morro do Ouro (Paracatu) foi explorada pela Companhia Rio Paracatu de 

1987 à 2004. São minas de baixo teor sendo 7,65 g/t em Riacho dos Machados e 0,4 g/t em 

Paracatu. Destaca-se, também, a presença de “arsenopirita”(mineral que possui alto teor de 

arsênio) nas duas minas. (CPRM, 2014; DANI, 2014; SANTANA FILHO, 2005) 

Na análise de Souza, Alamino e Fernandes (2011) os principais conflitos 

existentes entre a Kinross e a população local giram em torno do uso e consumo da água, das 

denúncias de contaminação hídrica e eólica por arsênio e da apropriação ilegal de terras 

quilombolas próximas à mina de Ouro.  

Conforme Dani (2014, p.25-26) a contaminação por arsênio, em virtude da 

presença e do modus operandi da mineração de ouro em Paracatu, se dá pela presença de 

arsênio inorgânico dissolvido nas águas das barragens e drenado para os rios próximos. Bem 

como, liberada na atmosfera “na forma de material finamente particulado, poeira e gás”. O 

autor (2014, p.24) afirma que o arsênio é altamente tóxico para os seres vivos e que inexiste 

dosagem mínima segura tão pouco diferenciação de toxidade entre ingestão e inalação. Para 

Dani (2014) há ainda uma série de doenças, inclusive diferentes tipos de câncer oriundos da 

contaminação por arsênio. O pesquisador é categórico ao assegurar que há dificuldades em se 

diagnosticar a intoxicação crônica pelo arsênio já que o veneno é invisível, inodoro e insípido. 

Ademais os “efeitos demoram décadas para ser notados”(DANI, 2014, p.25). 

No estudo comparativo realizado por Santana Filho (2005, p.”57) foi observado o 

alto teor de Arsênio no solo nas áreas das minas de Ouro de Paracatu, Riacho dos Machados e 

Santa Bárbara. Entretanto, a fração solúvel estava abaixo do limite detectável pelo aparelho 

utilizado na pesquisa e a fração residual confirmou “baixa disponibilidade do Arsênio para o 

ambiente.” Ressalta-se que no período da pesquisa de Santana Filho, a Kinross ainda não 
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havia iniciado seu processo de expansão da mina e que a mineração de Riacho dos Machados 

estava parada. 

O diagnóstico ambiental da qualidade das águas [no município de Riacho dos 
Machados] indicou alguns parâmetros em desacordo com os padrões estabelecidos 
na DN COPAM-CERH-MG 01/05 e Resolução CONAMA 357. Esses valores 
atualmente não têm relação direta com o empreendimento, mas as atividades 
desenvolvidas na unidade devem envidar especial atenção no sentido de controle dos 
processos geradores de efluentes e do potencial de geração de drenagem ácida a 
partir das pilhas de estéril, visto o histórico de geração dessa natureza já registrado 
no local (EIA Vol. III, 2009, p. 14).  
 

Se há uma série de dúvidas e questionamentos quanto à viabilidade ecológica da 

mineração em Paracatu, no tocante aos aspectos sociais e econômicos o estudo de Souza, 

Alamino e Fernandes (2011, p.279) assevera que: “Paracatu não se destaca positivamente nas 

dimensões social, econômica e institucional em relação aos municípios do entorno”. Os dados 

estatísticos levantados e analisados pelos autores possibilitaram infereir também que: “A 

presença de companhias de mineração não se traduz em projetos sociais de algum peso. Os 

conflitos entre a população local e a mineração de ouro são evidentes, mas a participação do 

poder público na intermediação dos conflitos não foi observada na pesquisa realizada”.  E se 

os indicadores socioeconômicos servem para justificar a existência e a “necessidade” dos 

discursos e das práticas “desenvolvimentistas”, em Paracatu, serviram para mostrar a inércia 

dessas propostas frente uma realidade complexa e profunda. 

    

1.4 A promoção do “Desenvolvimento” no Norte de Minas Gerais 

 

O Estado de Minas Gerais18 localiza-se na região Sudeste do país, conforme 

regionalização oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo 

dados do Instituto (IBGE, 2010) é o quarto em extensão territorial, 586.519,727 Km², sendo 

também o segundo estado em número de habitantes: 19.597.330 pessoas. Em 2010, o estado 

se destacou como a 3ª maior economia do país e seu PIB representou 9,3% do PIB Nacional.  

Conforme estudo de Pereira (2006, p.25) foi a partir da década de 1940 que teve 

início os estudos de regionalização do espaço brasileiro realizados pelo IBGE. A divisão dos 

Estados Federativos em mesorregiões19  surgiu em 1990 com a Resolução PR nº 11 e 

                                                           
18

 Para Pereira (2007, p.15) há em Minas Gerais uma unidade política concomitante com a heterogeneidade 
econômica e cultural.   
19

 “Entende-se por mesorregião uma área individualizada, em uma unidade da federação, que apresenta 
formas de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o processo social, como 
determinante, o quadro natural, como condicionante e, a rede de comunicação e de lugares, como elemento 
da articulação espacial.”  IBGE (1990, p.08)  
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objetiva20, oficialmente, sobretudo a compilação e divulgação de dados estatísticos. Bourdieu 

(2004, p.167) lembra que, é próprio do “poder político por excelência” a capacidade de tornar  

visível as divisões sociais implícitas criando grupos e alterando a estrutura objetiva da 

sociedade.   

Conforme o estudo elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), Perfil (2012, p. 

13), o estado é dividido, para fins de planejamento, em 10 regiões21: Região Central, Região 

da Mata, Sul de Minas, Triângulo, Alto Paranaíba, Centro Oeste de Minas, Noroeste de 

Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce22. 

A mesorregião do Norte de Minas, região de Planejamento23 nº VII, é composta 

por sete microrregiões. São elas: Januária, Janaúba, Salinas, Pirapora, Montes Claros, Grão 

Mogol e Bocaiúva. Com os desmembramentos que aconteceram em 1996, a região passou a 

contar 89 municípios. Para Pereira (2006), uma das características mais marcantes da 

mesorregião é o fato desta se localizar em uma área de transição tanto física quanto 

socioeconômica, informação essa ratificada em Rodrigues (2000, p.108). 

Dulci (1999) em um arrazoado descreve que houve no estado de Minas Gerais três 

tipos de “desenvolvimento”. O primeiro diz respeito aquele ocorrido, por exemplo, na região 

da Zona da Mata, e classificado como espontâneo já que se deu através do potencial 

econômico pré-existente na região. O segundo se caracteriza por se dar graças à injeção de 

investimentos governamentais na região. E o terceiro, conforme o autor, o mais marcante em 

Minas Gerais seria o que ele chamou de híbrido já que maximiza o potencial interno com 

recursos estatais.  

A construção de Belo Horizonte24 como nova capital do Estado, foi para Pereira² 

(2007), o primeiro esforço significativo para a promoção da integração entre as regiões 

                                                           
20

 “No capitalismo, as regiões de planejamento são unidades territoriais através das quais um discurso da 
recuperação e desenvolvimento é aplicado. Trata-se, na verdade, do emprego, em um dado território, de uma 
ideologia que tenta restabelecer o equilíbrio rompido com o processo de desenvolvimento. Este discurso 
esquece ou a ele não interessa ver, que no capitalismo as desigualdades regionais constituem, mais do que em 
outros modos de produção, um elemento fundamental de organização social.” (CORRÊA, 1986, p.49) 
21

 Ressalta se aqui que Minas Gerais possui 12 mesorregiões, entretanto a mesorregião Norte de Minas 
(delimitada pelo IBGE) e as mesorregiões de Planejamento criadas em 1992 pela FJP (baseado em critérios de  
interdependência e de homogeneidade e considerando os limites das microrregiões geográficas do Estado) 
compreendem a mesma área. Não cabendo portanto necessidade de diferenciação entre elas neste trabalho.   
(MINAS GERAIS², 2014,p.04)  
22

 Para uma maior compreensão do processo que desencadeou na divisão das microrregiões de Planejamento 
elaboradas pela FJP orienta se a leitura completa do trabalho de Diniz e Batella (2005) 
23

 Para a autora, Luciene RODRIGUES(2000,p.107), há de se considerar que o planejamento das regiões refletiu 
diretamente os discursos internacionais e foram para os planejadores um momento em que se decifrava sobre 
qual(is) disparidades regionais poderia ser atribuída a responsabilidade acerca das problemáticas locais. 
Havendo portanto forte pressuposto comparativo entre o local e o exógeno.  
24

 Belo Horizonte se tornou a capital do estado em 12/12/1897, IBGE Cidades.    
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mineiras. Dulci (1999) expõe que em 1903, o Congresso Agrícola, Industrial e Comercial 

realizado em parceira entre o governo do Estado e a elite econômica discutiu propostas 

modernizadoras voltadas para os setores agropecuários e industriais. Na análise de Dulci 

(1999) houve em Minas Gerais quatro fases distintas no que ele chama de “evolução da 

política de desenvolvimento” somente entre 1930 e 1960. A primeira, de 1930 até 1940, tem 

por característica os investimentos na diversificação agrícola. Entre 1941 e 1946 ocorreu a 

segunda fase voltada para a expansão industrial. A terceira, na qual destaca se o Plano de 

Recuperação Econômica e Fomento da Produção25 ocorreu entre 1947-1950. Por fim, o 

Estado esteve voltado para a especialização industrial entre os anos de 1951à 1960. 

Várias foram as tentativas por parte dos Governos Federal26 e Estadual com vistas 

à equiparar o desenvolvimento econômico do Norte de Minas com as demais mesorregiões do 

Estado. Quanto às políticas públicas macroeconômicas, Pereira¹ (2006, p.37) é enfática ao 

afirmar que, acarretou um “padrão de desenvolvimento excludente e desigual”. O exemplo de 

política pública de maior relevância e abrangência é a Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste27 (SUDENE)28.  

A SUDENE29  foi além de uma experiência de planejamento e modo de 

governabilidade, naquele momento o órgão, primeira experiência política de planejamento 

regional, permitiu a construção de novas relações sociais e econômicas ao dar vistas para 

regiões menos abastadas. Apesar do Departamento Nacional de Obras contra as Secas – 

DNOCS, ter sido criado em 1945 em substituição à Inspetoria de Obras Contra as Secas - 

IFOCS (criado em 1909), o órgão visava o combate à seca em todo o território nacional. 

Outras entidades criadas anteriormente à SUDENE foram a Comissão do Vale do São 

                                                           
25

 Era previsto no Plano a criação de frigoríficos nas cidades de Montes Claros e Pirapora além da melhoria e 
expansão da produção e distribuição de energia além da construção de estradas que articulasse a região 
Central com as demais regiões de Minas. (PEREIRA, 2007)   
26

 Rodrigues(2000,p.121) ao detalhar as investidas de exploração e conhecimento do Vale do São Francisco 
[presente, quase todo ele, no Norte de Minas] assevera que: “Na fase posterior ao Império até 1931, poucas 
iniciativas do Governo Federal aconteceram.” 
27

 “É consenso na historiografia que regiões específicas do Estado [de Minas Gerais] estiveram ao longo da 
história, sob intensa influência de outros Estado: a Zona da Mata, sob influencia do Rio de Janeiro; o Sul e o 
Triângul, sob influência de São Paulo, e o Norte, sob influência da Bahia. “ (PEREIRA, 2007) 
28

 Indica-se leitura completa do texto “Formação Econômica do Norte de Minas e o Período Recente” de 
Rodrigues (2000) para uma melhor percepção das políticas implementadas no Norte de Minas com vistas à 
promoção do desenvolvimento econômico via SUDENE.  
29

 Pereira (2007) constata em seu trabalho que as elites norte mineiras já se apresentavam organizadas e 
tinham um grau de planejamento político-econômico antes mesmo do surgimento da SUDENE. O autor 
(2007,p.76) chega a afirmar que as elites regionais participaram ativamente na implementação do “modelo 
SUDENE”, Santos e Silva (2011) reafirmam essa teoria e pontuam que com a chegada do órgão eles foram 
beneficiados diretamente pelas ações desenvolvidas na região. 



39 
 

Francisco (CVSF)30,  e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), ambas em 1948 

não se caracterizavam como uma ação de planejamento regional, apesar do trabalho realizado 

na área,  já que tinham objetivos ligados às questões de políticas estratégicas voltadas para a 

ocupação e seguridade do interior nacional em decorrência da 2ª grande Guerra Mundial. 

Cabe assinalar ainda o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que visava alcançar também a 

lógica estrutural e produtiva do Nordeste. Mas de modo definitivo somente com a criação do 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) o planejamento regional se 

tornou viável (CARDOSO, 2000). 

O Polígono das Secas31 de Minas Gerais foi inserido em 1963 à área de atuação da 

SUDENE, e desde então a região32 norte mineira passou a ser tratada como parte da Região 

Nordeste do país, em diversas políticas de planejamento regional, e não como parte do 

Sudeste, à qual ela pertence na classificação oficial do IBGE (Cardoso, 2000). Tal fato 

ocorreu mesmo com o Norte de Minas não sendo caracterizado pelo predomínio do clima 

semiárido, como afirma Pereira (2006). Ao discorrer acerca das mudanças no perfil 

econômico da região Rodrigues (2000, p.117) é enfática ao afirmar que a mudança mais 

significativa na economia norte mineira se deu no intervalo da “segunda metade dos anos 

1960 e a primeira metade dos anos 1980, com a intervenção planejada do Estado 

principalmente por meio da (...) SUDENE33”. Demonstrando, portanto, o alto grau de 

intervenção estatal na economia local. O maior volume de investimentos da Superintendência, 

também conforme Rodrigues (2000), foi destinado aos projetos de pecuária de corte e 

reflorestamento.   

Ao traçar o perfil da construção econômica do Norte de Minas, Rodrigues (2000) 

lembra que, não somente a inserção da região à SUDENE como também a chegada da 

Ferrovia, e a ação da Companhia para o Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco - 

CODEVASF possibilitaram uma nova perspectiva e a incorporação de um maior dinamismo 

na economia do Estado e do restante do país. Rodrigues (2000) afirma também que a relação 

direta entre as áreas Norte Mineiras e o Nordeste Brasileiro iniciou-se desde o período da 
                                                           
30

 Substituída já em 1967 pela SUVALE que buscou retomar os projetos da CVSF.(CARDOSO, 2000)    
31

 O Norte de Minas já estava incluído nas áreas de atuação das obras contra a seca desde, 1911 e em 1946 foi 
incluído no Polígono das Secas. (Pereira, 2007) 
32

 Utilizar-se-à neste trabalho o conceito de Pereira (2006,p.24) que traz o entendimento de região “enquanto 
produto de processos políticos, econômicos, sociais e culturais, constituindo importante meio para explicar 
diferentes padrões de organização espacial.” 
33

 Todas os 13 municípios da microrregião de Janaúba fizeram parte da área mineira da Sudene. Há de se 
ressaltar que no momento de atuação do órgão os municípios de Nova Porteirinha, Pai Pedro e Serranópolis de 
Minas eram distritos do município de Porteirinha. Já Gameleiras pertencia à Monte Azul e Catuti, à Mato 
Verde. Todas foram elevadas à condição de município pela Lei Estadual nº 12.030, de 21-12-1995 conforme 
dados do sítio eletrônico do IBGE cidades.  
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economia açucareira, mas se consolidou com a inserção da mesorregião34 à área de trabalho 

da SUDENE, em 1959.  Para a autora, a consolidação do capitalismo na região se deu a partir 

desses processos de interferência estatal via órgãos citados.  Foram áreas incentivadas pelo 

Estado (Rodrigues, 2000, p.107): “o reflorestamento de eucaliptos e pinhos (...), a 

implantação de grandes projetos agropecuários, a instalação de indústrias e implantação de 

perímetros de agricultura irrigada, também de forma concentrada.” Há de se destacar ainda 

que a economia regional teve como principais destaques as presenças de atividades do setor 

primário. A autora aponta que a base inicial da economia Norte Mineira foi, sobretudo, a 

pecuária bovina, a agricultura de subsistência (cultivo de arroz, feijão mandioca, milho e cana 

de açúcar, cultivo de algodão) e extração de borracha. Inclusive Rodrigues (2000) destaca que 

até meados dos anos 1970 o ramo primário era a base da economia, ocupando mais de 70% da 

força de trabalho.  

Rodrigues (2000, p.119) afirma ainda que a união da pecuária extensiva com a 

agricultura de subsistência tornou-se um inverso da promoção do crescimento econômico. 

Para a autora, havia aí uma “armadilha capaz de reter o excesso da população, e esta 

sobrevivia porque o Governo Federal dava-lhe assistência de períodos em períodos.”  Infere-

se portanto que as características físicas locais, em Rodrigues (2000), são menos relevantes 

que os processos históricos próprios da problemática socioeconômica regional.  

Consequentemente, presume-se que “o tipo de organização social faz com que o impacto dela 

se concentre no ponto mais fraco da escala social: o produtor de alimentos, o morador que 

pratica a economia de subsistência” (RODRIGUES, 2000, p. 119).  

Em 1974 o Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR) sucedeu o “mecanismo 

34/18” (criado em 1961) com vistas à angariar fundos das regiões mais desenvolvidas 

economicamente para a região Nordeste sob a ação da SUDENE. Indiferente se 

implementados pelo Governo Federal ou Estadual, vários foram os programas especiais 

voltados para a agricultura implementados à partir do Fundo. Contava-se, para tanto, com 

recursos nacionais e/ou de instituições financeiras de ajuda internacional (RODRIGUES, 

2000). 

Esses programas foram tidos como responsáveis por um favorecimento da 

“melhor aptidão agrícola” das áreas de cerrado (um dos principais biomas da mesorregião). 

Culminando então com a expansão da fronteira agrícola a partir de incentivos fiscais, créditos 

agrícolas e incremento no setor rodoviário. O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, 

                                                           
34

 Os municípios de Santa Fé de Minas, São Romão e Riachinho não foram incluídos na SUDENE inicialmente. 
(RODRIGUES, 2000,p.108)  
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(POLOCENTRO) como foi concebido, atuou como gestor dos recursos que financiaram a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) na busca por novas variedades de 

sementes como, por exemplo, a soja. Já o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER) I e II contou com auxílio da Agência Japonesa 

de Cooperação e Desenvolvimento Internacional (JICA). (FONSECA e FONSECA, 2003) 

Destacaram-se ainda os seguintes programas: PDRI (Gorutuba, MG-II e  

PLANOROESTE-II), PRODEVALE, PRODECOR, Sertanejo, e os Projetos de Irrigação: 

Gorutuba, Pirapora, Jaíba e Jequitaí, PROHIDRO, PROVÁRZEAS, PRONASEC/RURAL, 

PRODECOM, MINASLUZ, PAPP, Padre Cícero e PROSPERE; todos ocorreram a partir dos 

anos 1970 e a grande maioria com o intuito de subsidiar os pequenos produtores. Dos 

municípios que compõem, atualmente, a microrregião de Janaúba, seis deles foram 

beneficiados, em menor ou maior escala, por algum dos programas citados, nas décadas de 

1970 e 1980. Sendo Janaúba, o município que recebeu o maior valor de investimento, seguida 

por Monte Azul, Porteirinha, Espinosa, Riacho dos Machados e Mato Verde, por ordem 

decrescente de investimentos (RODRIGUES, 2000). 

Não se desconsidera a relevância da RURALMINAS (criada em 1966), iniciativa 

do estado de Minas Gerais a partir do Plano de Colonização proposto para a Jaíba que injetou 

capital e incentivou as atividades agropecuárias da região. O órgão tinha por função gestar 

desde o financiamento à manutenção e expansão da infraestrutura juntamente com o apoio 

técnico necessário. Na maioria dos casos, as políticas públicas estiveram voltadas para atender 

a demanda da ótica capitalista de crescimento econômico e colocando o setor agrícola à 

serviço da indústria nascente. A RURALMINAS destacou-se ainda por intermediar as 

políticas de incentivo ao reflorestamento e carvoejamento35 na região, sobretudo, nas décadas 

de 1970 e 1980. De toda a área liberada em Minas Gerais para desmata e carvoejamento 

33,57% estavam no Norte de Minas (CARDOSO, 2000). 

O Instituto Nacional de Irrigação e Colonização - INIC, criado em 1952, objetivou 

inicialmente explorar e ocupar a região da Jaíba. A criação do núcleo colonial de imigrantes 

não obteve o êxito imaginado em consequência, sobretudo, dos problemas com relação às vias 

de acesso e à inexistência de manutenção técnica necessária (CARDOSO, 2000).  

A agricultura familiar perdeu, ao longo dos anos, boa parte do seu espaço dando 

início a um período de intenso êxodo rural e, por conseguinte a uma reconfiguração sócio-

                                                           
35

 Cardoso (2000, p.291) destaca ainda que o uso de terras consideradas devolutas para o Reflorestamento e 
Carvoejamento incitou e acirrou disputas relacionadas à posse da terra na região. O equilíbrio ecológico 
também ficou comprometido já que grandes áreas foram desmatadas.  
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espacial dos centros urbanos da região. Tais transformações nas zonas urbanas e rurais 

desenharam uma nova rede social e consolidaram a proposta estatal de promover o 

desenvolvimento da região dos Cerrados como polo atrativo e autossustentável.  

Via CODEVASF E SUDENE o Estado priorizou investimento para os grandes 

projetos agropecuários, a industrialização, o reflorestamento e os projetos de irrigação. 

(Rodrigues 2000). Entretanto, Pereira (2006) lembra que ainda hoje há nos municípios norte-

mineiros uma forte dependência econômica para com o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM). Compreende-se melhor a assertiva de Pereira a partir das colocações de Rodrigues 

(2000, p.124) que corroboram e esclarecem ao afirmarem que: em relação aos resultados dos 

investimentos e projetos acima citados, a autora salienta a incapacidade dos mesmos em gerar 

postos de trabalho, em número suficiente, para conter os trabalhadores advindos da 

agricultura de subsistência. Afirma-se ainda que não foi possível excluir a grande disparidade 

na condição de vida da população (seja ela urbana ou rural); e, comparativamente às demais 

regiões do Estado, a inferioridade dos níveis de “desenvolvimento” também não se extinguiu 

completamente. Tais elementos não desmerecem a presença do Estado, mas pontuam que, 

mesmo determinante não foi suficiente. A autora resguarda, entretanto, o mérito da 

interferência do Governo para melhoria inquestionável da infraestrutura local. 

O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE)36, 

criado objetivando gestar a microrregião do Norte de Minas, também cabe análise já que foi 

uma autarquia criada com foco no “desenvolvimento” da região. Como órgão operacional 

vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de 

Minas Gerais (SEDINOR), o IDENE atua conjuntamente com outros órgãos e entidades 

públicas e privadas e se organiza por meio de diretorias e escritórios regionais (PEREIRA e 

HESPANHOL, 2015, p. 65-66).  

Embora não tenham se constituído, enquanto projetos macroeconômicos de 

desenvolvimento regional, como os já citados, algumas ações específicas também 

influenciaram diretamente comportamento e configuração da economia norte-mineira. O 

estado de Minas contribuiu ao determinar a devolução de parte do Imposto de Circulação de 

Mercadorias (ICM) para empresas que se instalassem ou aumentassem as unidades 

produtivas, o Instituto de Desenvolvimento Industrial (INDI) e a Companhia de Distritos 

Industriais (CDI) atuaram com estudos, ampliação de infraestrutura necessária e geração de 
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 Criado pela Lei Estadual nº 14.171 de 2002. Disponível em: <sedinor.mg.gov.br/ler.php?id=36> 
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oportunidades, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) agiu principalmente 

ligado ao financiamento de projetos (PEREIRA e HESPANHOL, 2015).  

Cardoso (2000) assevera que, há uma relação direta entre a Revolução Industrial, 

a indústria têxtil regional e o aumento no cultivo do algodão como resultante. A maior parte 

da produção algodoeira era exportada e no momento em que ocorreu o desaquecimento do 

mercado a conotincultura no Norte de Minas se restringiu principalmente aos municípios de 

Porteirinha, Monte Azul, Mato Verde e Espinosa. Santos e Silva (2011, p.11) ponderam ainda 

que:  “o processo de industrialização do Norte de Minas não poderia ser compreendido 

dissociado da dinâmica mais geral do capitalismo nacional.” Já que o que se operou na região, 

para os autores, foi a expansão do parque industrial do Centro-Sul brasileiro, 

consequentemente obteve-se como produto final “o baixo aproveitamento das matéris primas 

regionais, débil absorção da mão de obra norte mineira e produção comercializada para além 

das fronteiras.” 

Com a chegada da estrada de ferro em 1926, a dinâmica econômica local mudou 

consideravelmente, Montes Claros pode com isso consolidar sua hegemonia regional, 

(Cardoso, 2000). Hegemonia essa que, para Pereira (2007, p.34-35), se firmou 

progressivamente graças à uma complexa série de elementos. Destaca-se, para tanto: a 

alteração do eixo regional (a partir do século XIX) quando a região passou a ter uma maior 

ligação com o centro-Sul e Zona da Mata Mineira, o declínio da importancia dos municípios à 

margem do rio São Francisco (como: São Romão, Januária e Guaicuí). Resultando numa 

reorientação nas relações interregionais.   

Inegavelmente há uma relação direta de influência entre os modelos e projetos de 

“desenvolvimento” aplicados no Norte de Minas e a saída de um grande contingente 

populacional do campo para as áreas urbanas. A intensidade desse fenômeno demográfico 

entre as décadas de 1960 até início dos anos 1980 deve-se principalmente aos incentivos 

destinados aos projetos de irrigação, de pecuária e de reflorestamento, como também aos 

projetos da criação de polos industriais nas cidades. No final da década de 1980 Montes 

Claros, Pirapora, Várzea da Palma, Bocaiuva e Janaúba comportavam metade da população 

das áreas urbanas do Norte de Minas. (CARDOSO, 2000). 

De forma contundente, Rodrigues (2000, p.172) assevera sobre a importância de a 

busca por soluções para os problemas deixados pelos grandes projetos, que por vezes servem 

ao grande capital. Deve-se oportunizar que o Estado “não se torne um mero espectador dos 

desastres sociais e da história que os traz à tona”.  Outro ponto determinante é o levantado por 

Pereira e Hespanhol (2015, p.47) no que tange às diferentes realidades e interesses dos 
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agentes envolvidos no processo e concepção e promoção do “desenvolvimento” de um local, 

devendo primar pelo estabelecimento de consensos e pela participação democrática e irrestrita 

das partes atingidas pelas políticas e práticas aplicadas.  

Santos e Silva (2011) apontam a exploração do minério de ferro na microrregião 

do Alto Rio Pardo, a exploração de gás natural na bacia do Rio São Francisco e do novo 

processo de industrialização da microrregião de Montes Claros como exemplos nítidos de um 

novo ciclo de desenvolvimento na mesorregião do Norte de Minas. Para os autores a demanda 

atual (em fase de implantação) está baseada nos investimentos da iniciativa privada o que, 

torna as circunstâncias atuais mais sólidas que as anteriores.  

Nas últimas gestões estaduais os planos de “desenvolvimento” regional tiveram 

grande destaque e um dos melhores exemplos é a materialização nos Cadernos Setoriais. Esse 

modelo atual recebe o nome de “Governança em Rede”. Esse material reúne os trabalhos 

desenvolvidos nas microrregiões como etapas de consolidação das políticas públicas para as 

áreas em questão focadas no aspecto quantitativo.    

 

1.5 A Mineração como instrumento de promoção do “Desenvolvimento” 

 

Ao descrever o processo de ocupação e exploração37 econômica do Norte de 

Minas, Rodrigues (2000) aponta que desde o século XVII 38 a região foi palco da busca por 

ouro e pedras preciosas. Naquele período, os paulistas adentraram o sertão e em decorrência 

os indígenas foram por vezes expulsos de suas terras, escravizados e coagidos quando 

tentaram resistir. Já naquele momento a atividade mineradora, altamente lucrativa para quem 

a explorava e inserida no macro contexto de ocupação e povoamento do interior brasileiro, 

mostrou sua face conflituosa ao não considerar o impacto socioambiental39, tal qual todas as 

demais atividades econômicas implantadas então com fins exploratórios. Silva (1995, p. 77) é 

enfático na assertiva de que as “violentas agressões ao meio ambiente” eram apenas uma das 

consequências da exploração predatória das jazidas. A imprudência em observar as 

necessidades do abastecimento local que levou a ocorrerem ciclos de fome nos primeiros 

                                                           
37

 Oliveira (2000) destaca que o processo de ocupação real do Norte de Minas se deu em duas frentes: uma 
pelo norte ao longo do rio São Francisco e outra pelo Sul atrelado às bandeiras paulistas. Sendo as bandeiras as 
responsáveis pelo povoamento inicial às margens do São Francisco.   
38

 A atividade mineradora ainda segundo RODRIGUES(2000, p.114) foi responsável durante o século XVIII pela 
maior parte dos desbravamentos do sertão.  
39

 Cardoso (2000, p.180) afirma que durante a expedição de Matias Cardoso  (1689) os grupos indígenas foram 
massacrados ou transformados em escravos e Gonçalves (2000, p.20) corrobora asseverando que: “o processo 
de colonização foi, ao mesmo tempo , de extinção e não só de ecossistemas, mas de populações/culturas 
inteiras.”  
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momentos da mineração foi outro fator relevante para o autor. Silva (1995) lembra ainda que 

as autoridades se omitiam diante dos problemas das regiões mineradoras mas eram constantes 

no que tangia ao recolhimento dos tributos.  

A relação entre o Norte de Minas e a mineração vem desde a colonização. A 

busca por metais e pedras foi, sem dúvidas, a maior razão para o processo de interiorização do 

país e consequente desbravamento da região. Como escreveu Cardoso (2000), a metrópole 

demonstrou grande interesse em encontrar pedras e metais preciosos no interior do país, 

sobretudo ouro.    

Toda riqueza aurífera da região, como bem explicará Coelho (2010), não foi 

administrada com vistas a nortear um desenvolvimento econômico consolidado e duradouro 

na região, uma vez que: 

 
o ouro não engendrou segmentos produtivos in loco, pois muito se gastava na 
importação de gêneros de subsistência e quase nada se produzia dentro das Minas, 
não ocorrendo, também, a retenção do excedente produzido. A compulsoriedade do 
trabalho tornava desnecessário o aperfeiçoamento técnico e a aquisição de máquinas, 
sendo os investimentos revertidos na compra de escravos. Os mecanismos do 
sistema colonial - o fisco, a tributação sobre escravos, o sistema monetário 
implantado, as importações em regime de exclusivo comércio – fizeram com que a 
maior parte dessa riqueza se esvaísse. Dado esse baixo nível de renda, foram poucos 
os que fizeram fortuna (COELHO, 2010, p. 09). 
 

Assim, sem formar uma articulação entre os eixos econômicos necessários, essa 

primeira etapa mineradora não oportunizou a riqueza aos nativos como poderia ter ocorrido 

caso houvesse sido criada uma rede de produção, comércio e reaplicação de investimentos na 

região mineira. Nessa relação inicial, a região estava dividida entre as práticas da mineração e 

a responsabilidade de suprir as áreas de mineração dos gêneros alimentícios, uma das poucas 

regiões, até então, com dupla função.  

 
A intensificação das relações comerciais entre o Norte de Minas e as minas, levou ao 
incremento da pequena produção regional. Segundo Stralen (1980, p. 06), as 
pequenas lavouras foram intensificadas principalmente em torno da localidade que é 
hoje conhecida como Montes Claros, uma vez que esta dispunha de “(...) condições 
favoráveis e (...) fácil acesso à zona de mineração, principalmente às (...) situadas na 
Serra do Espinhaço: Grão Mogol, Salinas, Diamantina, Felisberto Caldeira, 
Itamarandiba, Capelinha” (CARDOSO, 2000, p. 191).  

 

Interessante ressaltar que embora se tratem de períodos longínquos há uma 

semelhança notória entre o início da exploração mineral no norte de minas e a atual 

conjuntura. Conforme Rodrigues (2000, p.113), a relação entre Estado e iniciativa privada 

também foi primordial para o início das buscas por metais preciosos na região. A autora 

afirma que as bandeiras paulistas se organizaram para adentrar os sertões após receberem 
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carta de Afonso VI, o então Rei de Portugal, no final do século XVII instigando as buscas 

pelo interior40.  

Com relação ao desenvolvimento inicial das primeiras atividades minerárias no 

período colonial, Cardoso (2000) tece algumas observações de grande relevância: além de ter 

sido o fator motivador das entradas e bandeiras naquele período, quando comparado à 

atividade açucareira destoa-se dela por demandar uma menor quantidade de escravos41 e nos 

atributos e funções que os mesmo desempenhavam. Na mineração, o escravo possuía maior 

autonomia e circulava em um “meio social mais complexo”, podendo chegar à comprar a 

própria liberdade. No período entre 1675 e 1775 atingiu-se o auge da mineração e houve um 

interesse óbvio da população em se mudar para a região das minas. O ouro mineiro foi de 

suma importância contribuindo “para formar um dos maiores estoques mundiais do metal.”  

Durante esse período, a maior parte42 da região norte mineira ocupou-se de servir 

e abastecer a região das minas de gêneros agrícolas. Isso foi possível graças à uma estrutura 

produtiva incipiente voltada para a pecuária extensiva e para a agricultura de subsistência já 

existente e pela proximidade geográfica entre as áreas, conforme  Cardoso (2000). Santos e 

Silva (2011) ratificam a informação anterior e enfatizam a relevância da região como rota de 

contrabando do ouro, se tornando motivo de preocupação para os portugueses.   

Com a decadência do ciclo da mineração, Silva (1995, p.78) destaca a 

contratação, pela coroa portuguesa, do Barão Wilhem Ludwig von Eschwege com o intuito de 

diagnosticar o estado da mineração brasileira encontrando soluções práticas e modernas para 

sua recuperação. Foi dado a ele também a missão de avaliar recursos minerais não explorados 

propondo modos de aproveitamento. Foi do Barão, inclusive, os maiores esforços para a 

exploração do minério de ferro, tendo relação direta com a construção da Imperial Fábrica de 

Ferro, próxima de Congonhas.  

A relação entre mineração e capital externo, seja de investimentos diretos ou de 

exportação não é algo recente na história nacional. Silva (1995) relata que no século XIX 

organizações societárias de Londres despertaram para investir na mineração aurífera 

brasileira. O autor destaca a importância da Mineração Morro Velho S/A que é oriunda desse 

período e ainda está em atividade.  As empresas inglesas trouxeram consigo tecnologias que 

                                                           
40

 Para um maior aprofundamento nas questões ligadas à formação da economia norte mineira como um todo 
orienta se a leitura do texto completo de RODRIGUES (2000) 
41

 Silva (1995, p.77) afirma que os “escravos trazidos das regiões africanas frequentadas por árabes conheciam 

princípios de mineração aprendidos com esses povos.”  
42

 Abre se aqui uma ressalva já que Grão Mogol e Salinas fazem parte da região norte mineira, mas, no período 
colonial apresentaram alguma atividade de mineração ainda que tímida.  
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mudaram significativamente o modo de se operar a mineração local. Nesse quadro as 

empresas nacionais de mineração não se desenvolveram durante o período do II Império e não 

conseguiram acompanhar a evolução tecnológica do setor trazido por empresas estrangeiras 

(SILVA, 1995).  

Por volta de 1910, durante a Primeira República, as reservas de ferro existentes no 

Quadrilátero Ferrífero despertaram o interesse norte americano. Várias empresas vieram ao 

Brasil com intuito de explorar as reservas, entretanto, mesmo já tendo implantado programas 

exploratórios as autoridades mineiras se posicionaram contrárias à exploração estrangeira o 

que culminou com a estagnação da empreitada americana. O bem mineral só foi considerado 

como propriedade da Nação em 1930 e seu aproveitamento seria concedido a pessoas de 

direito privado. Em 1934 ouve então a criação do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), ano no qual também foi assinado o Código de Minas. Dois marcos 

extremamente significativos para a regulamentação e gestão da atividade mineradora. Em 

1941 e 1942 nasciam a Companhia Siderúrgica Nacional (Rio de Janeiro) e a Companhia do 

Vale do Rio Doce (Minas Gerais), respectivamente, ambas como resultados do acordo de 

Washington DC (EUA) e que deram nova roupagem à mineração nacional (SILVA, 1995) 

Ao caracterizar os quatro planos diretores que surgiram com a SUDENE na 

década de 1960, Cardoso (2000) afirma que já no Plano I foi feita menção à exploração dos 

recursos minerais evidenciando assim um interesse estatal no setor.  O autor traz ainda que 

conforme dados da SUCEI / Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAN) entre 

os anos de 1970, 1980 e 1989 a mineração teve pequeno crescimento dentro do PIB da 

mesorregião variando entre 2.97%, 4.07% e 3.65% respectivamente. A década de 1960 foi 

momento também da criação do Ministério das Minas e Energias, 1961, o que demonstra o 

crescimento do setor na economia e na política. Outro destaque da década é que em 1967, 

substituindo o antigo Código de Minas, foi publicado o Código de Mineração expressando 

mais uma vez o intuito do Governo Federal na mineração (SILVA, 1995). 

A SUDEMINAS, em documento de 1968, assume sua parcela de responsabilidade 

no que tange à lacuna assistencial à região Norte Mineira enquanto órgão estadual pelo 

fomento do “desenvolvimento” regional. Ao assumir compromisso de revisar a situação a 

partir de então salienta que irá, entre outras coisas, programar pesquisas e avaliações 

sistemáticas dos recursos minerais na mesorregião (CARDOSO, 2000).  

As décadas de 1970 e 1980 viveram momentos díspares quando analisadas na 

perspectiva da atividade mineradora. Enquanto a primeira foi considerada o momento áureo 

da mineração a segunda foi caracterizada como o momento de maior decadência dos 
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empreendimentos minerários. Durante os anos de 1970 houve alto investimento em 

exploração, pesquisas, tecnologias e formação pessoal. Os grandes projetos foram 

implantados e atraíram recursos públicos e privados. Já nos anos 1980 a crise econômica 

mundial afetou diretamente o setor enfraquecendo investimentos internacionais, politicamente 

as ações governamentais não se mostraram bem formuladas diante da dimensão dos 

problemas da época. É importante lembrar que o Brasil passava por um processo de 

redemocratização, com o fim da ditadura militar, e a Carta Constitucional de 1988, que trouxe 

fortes menções depreciativas à mineração posto seus impactos ambientais e a extinção do 

Imposto Único sobre Mineral (IUM), instituindo o pagamento de uma compensação 

financeira pela exploração dos recursos minerais (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 

2013; SILVA, 1995).    

Quatro aspectos se destacam na historiografia da mineração durante a década de 

1990. A extinção do Ministério das Minas e Energias (MME), em 1990, fez com que suas 

atividades fossem inclusas no recém-criado Ministério da Infraestrutura. Entretanto, em 1992 

o Ministério da Infraestrutura foi extinto e o de Minas e Energias recriado. A partir de então, 

as atividades do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral foram incorporadas ao MME e 

em 1994 instituído como autarquia. A Emenda Constitucional que suprimiu os impedimentos 

ao capital estrangeiro na pesquisa e lavra de bens minerais no ano de 1995 permitiu a 

exploração, comércio e transporte de minerais por empresas internacionais. Já no início do 

século XXI destacam-se a criação, em 2004, da Secretaria de Geologia, Mineração e 

transformação mineral, ligada diretamente ao MME; a aprovação do Estatuto do Garimpeiro, 

em 2008 e o lançamento em 2011, do Plano Nacional de Mineração 2030. Todos os processos 

descritos estão inseridos na área da gestão pública e planejamento das atividades minerárias 

influenciando diretamente a mineração nacional. O Norte de Minas se encontra diretamente 

afetado, haja vista o interesse do Governo Estadual, com anuência do Governo Federal, em 

transformar a região em polo minerador (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIAS, 2013). 

A perspectiva de promoção do “desenvolvimento” do Norte de Minas através de 

políticas públicas formuladas em planos teóricos de ação tem se tornado prática recorrente, e 

não exclusiva, do governo estadual e federal como exposto no tópico anterior. Atualmente, 

como parte do Plano de Governo, vem sendo implantado e/ou ampliado numa nova estrutura 

em torno da Mineração. O projeto tem como objetivo promover a economia da região e 

aumentar a produtividade mineral do estado dentro do Plano de Mineração 2030, do Governo 

Federal. 
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No Caderno Setorial Sistema de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais (MINAS GERAIS², 20014)43  as necessidades e especificidades da região são 

apresentadas a partir dos trabalhos realizados pelo Comitê Regional que atua na microrregião. 

A mineração no Norte de Minas aparece em dois tópicos do Caderno, sendo o primeiro aquele 

que apresenta as Discussões de Rede44 e o segundo tópico o que traz as prioridades levantadas 

pelo Comitê. Quanto às discussões, o documento destaca a importância de um levantamento 

da demanda de quantidade e tipo de mão de obra para as áreas de mineração. Já nos Planos de 

Ação como Prioridades levantadas pelo Comitê aponta-se a necessidade da elaboração da 

política de desenvolvimento econômico para receber os empreendimentos minerários. De 

modo bem específico a mineração em Riacho dos Machados é citada quando o documento 

informa que o Sistema Nacional de Emprego (SINE), o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e a Escola Técnica de Montes Claros estão realizando, em conjunto, 

levantamento para diagnóstico da necessidade de qualificação profissional que atenda a 

demanda da mineradora, evitando assim, a importação de mão de obra. Importante ressaltar 

que dentro do Caderno Setorial Sistema de Desenvolvimento Econômico que retrata todas as 

regiões de planejamento do Estado a mineração no Norte de Minas aparece especificada da 

mesma forma que no do Norte e Nordeste, dentro do tópico Prioridades levantadas pelo 

Comitê, mas agora também, no tópico Entregas relevantes levantadas no Comitê da seguinte 

maneira: Fortalecimento da exploração mineral. 
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 O caderno Regional é uma publicação virtual, lançada no final da gestão do governador Alberto Pinto Coelho, 
em 2014, com a descrição socioeconômica de cada uma das regiões mineiras.  
44

 As “Discussões em Rede “ são resultantes de um plano de Governo, executado sob o nome de Governança 
em Rede, e voltada para a gestão participativa. Nessa perspectiva o plano propõe discutir com os vários setores 
da sociedade civil organizada as necessidades e desafios específicos. (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2014, P. 19-
20)    
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CAPÍTULO 2 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA (DES)ESTRUTURA 

REGIONAL 

 

Ao afirmar que “Minas, são muitas” Guimarães Rosa45 chama a atenção para um 

dos aspectos mais presentes no território mineiro: a diversidade. O Norte do estado de Minas 

Gerais, localizado em uma área de transição geográfica, possui uma enorme variedade de 

espécies animais e vegetais espalhados por seu território. Do processo histórico de ocupação a 

região herdou, entre outras coisas, a miscigenação de sua população, já que no período 

colonial os europeus e seus escravos se encontraram com a população indígena local. 

Consequentemente a riqueza cultural da região é inquestionável.  

O passado e o futuro convivem de modo singular nas terras norte-mineiras. Povos 

tradicionais, quilombolas, varzanteiros, geraizeros e tantos outros passaram a conviver com 

aspectos trazidos à região pela entronização da ordem capitalista. Na maioria das vezes a 

disparidade de culturas e pontos de vista geraram embates e disputas acirradas. Quanto à 

mineração de ouro em Riacho dos Machados, os conflitos oriundos da instalação do 

empreendimento têm deixado a população dos municípios circunvizinhos apreensiva dado o 

risco de severos impactos ambientais socioeconômicos. 

Tecer considerações com relação à alteração dos cenários existentes demanda 

conhecer a realidade local com o maior número de detalhes possível. Não se trata somente de 

apresentar estatísticas ou indicadores, mas de compreender as reais demandas e o contexto no 

qual estão inseridos. Para tanto, visando embasar quantitativamente e qualitativamente este 

capítulo se dedicará a apresentar a caracterização dos indicadores socioeconômicos da 

microrregião de Janaúba por meio de gráficos e tabelas realizando também trabalho de 

espacialização com mapas. Tratar-se-á sempre de apresentar dados de órgãos oficiais os quais 

permita uma análise comparativa dos índices microrregionais em contra ponto com os da 

mesorregião norte mineira.  

Justificadas na discrepância das características (e rendimentos) econômicas e 

sociais entre o Norte de Minas e as demais regiões do Estado, as políticas de promoção do 

“desenvolvimento” foram, para vários governos, carros chefes de campanhas. Ao se analisar, 

ao longo da história, comparativamente os indicadores socioeconômicos entre o Norte do 
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 Conforme informação do sítio eletrônico do Governo do Estado de Minas Gerais: 
< https://www.mg.gov.br/governomg/portal/m/governomg/conheca-minas/5660-nossa-gente/5146/5044> 
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estado de Minas Gerais e as outras regiões pode se perceber com ainda mais clareza que a 

mesorregião apresenta níveis baixos quando listado em ordem crescente o “desenvolvimento” 

entre as dez mesorregiões de planejamento. Além disso, segundo Rodrigues (2000), a região 

ainda possui traços e comportamentos [quanto à formação, consolidação e desenvolvimento 

da economia capitalista] mais próximos aos da Região Nordeste que os da região Sudeste. 

Determina-se o nível do “desenvolvimento” de uma região quando se avalia principalmente 

os seguintes indicadores: Produto Interno Bruto (PIB), Renda Per Capta, PIB per capta, 

Índice de Gini e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Outros aspectos comumente 

analisados são: o nível de industrialização e a modernização/diversificação das bases 

econômicas.  

Não se descarta neste trabalho, como já explicitado no primeiro capítulo, a 

importância e as modificações oriundas das políticas e planos voltadas nos anos anteriores 

para a integração e modernização da área. Entretanto, ao se observar que para os órgãos 

responsáveis pela gestão local “desenvolver” é tido como sinônimo de equiparar 

quantitativamente os indicadores socioeconômicos locais aos de regiões como a Central e o 

Triângulo Mineiro, é possível concluir, que estas políticas não foram suficientes no Norte de 

Minas. 

Nos tópicos deste segundo capítulo será proposta uma análise quantitativa dos 

indicadores no recorte temporal entre os anos de 2000 e 2010 e para uma análise quantitativa 

será proposta uma contextualização comparativa dos dados entre a micro e a mesorregião.  

Contribuirão também os prognósticos feitos pelo CEDEPLAR para a área da mineração, o 

EIA, e o Zoneamento Econômico e Ecológico de Minas Gerais. Vale lembrar que serão 

considerados os treze municípios da microrregião de Janaúba, ilustrados no mapa 4, contudo, 

o enfoque maior será sempre para a caracterização do município de Riacho dos Machados.   

Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, Mamonas, Mato Verde, Monte 

Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados e Serranópolis de 

Minas são os 13 municípios que compõem a microrregião de Janaúba. Ressalta-se que os 

municípios de Nova Porteirinha, Pai Pedro e Serranópolis de Minas eram distritos do 

município de Porteirinha, já Gameleiras pertencia a Monte Azul e Catuti à Mato Verde. Essas 

foram, então, elevadas à condição de município pela Lei Estadual nº 12.030, de 21-12-1995 

conforme dados do IBGE/2010. 
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Figura 2 – Mapa de localização dos municípios na Microrregião de Janaúba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem como na história da maioria dos municípios mineiros o bandeirantismo foi 

determinante para a ocupação inicial da região onde se localiza hoje o município de Riacho 

dos Machados. Em 1702, foi feito o primeiro registro histórico conhecido que informava a 

respeito do descobrimento de minas. Na região de Currais, a família Machados, se instalou e 

posteriormente outras famílias também fixaram residência. A influência da família Machados 

era notória sobre as demais. O vilarejo recebeu inicialmente o nome de Santo Antônio do 

Riacho dos Machados. Em 1875 tornou-se distrito de Grão Mogol. Subiu à categoria de 

freguesia em 1878 e em 1923 passou a ser chamado apenas de Riacho dos Machados. Passou 

a integrar o município de Porteirinha em 1938 e em 30/12/192 foi elevado à condição de 

município46. Porém a emancipação só veio em 03/03/1963, data em se comemora o seu 

aniversário. Riacho dos Machados possui uma área total de 1316,66 km². (EIA II, 2009; Sítio 

Eletrônico Oficial do Município47; Atlas Brasil - PNUD) 

                                                           
46

 Conforme Lei nº2764/62 
47

 < http://riachodosmachados.mg.gov.br/?page_id=31>  



53 
 

2.1 Economia (Produto Interno Bruto - PIB, Renda per capita e Índice de Gini)  
 

O Norte de Minas possui uma população (IBGE, 2010) estimada em cerca de 

1.610.587 habitantes (cerca de 8% de toda a população do Estado) distribuídos ao longo dos 

seus 128.602 Km² (a maior mesorregião: 21,9% do território de Minas Gerais). Entretanto a 

representatividade econômica é inversamente proporcional à sua magnitude física e 

populacional. Em 2010 o PIB total do estado de Minas Gerais foi de aproximadamente R$ 

308 bilhões em valores correntes do referido ano, o do Norte do Estado foi de R$ 12,5 bilhões 

(Agricultura: R$ 1,9 bilhões, Indústria: 2,8 bilhões e Serviços: 7,8 bilhões). A microrregião 

representa apenas algo em torno de 4,1% do total, terceiro menor PIB do Estado, à frente 

apenas das mesorregiões do Jequitinhonha e Mucuri. (IBGE 2010; MINAS GERAIS, 20014) 

No ano de 2010 (IBGE, 2010; MINAS GERAIS, 2014) o PIB per capita da 

microrregião foi de 8.430,72 a preços correntes sendo que as atividades com maior destaque 

foram: a agricultura, pecuária, ferro-liga, metalurgia, reflorestamento, têxteis e minerais não 

metálicos.  

Apesar de ter tido a segunda maior taxa média de crescimento anual da renda per 

capita, (um incremento de 74,9% entre 2000 e 2010 – valor maior, inclusive, que a do estado 

de Minas Gerais e a do Brasil), a região Norte Mineira apresentou a segunda pior renda per 

capta todas as mesorregiões: R$ 455,33. Ficando à frente apenas do Vale do Jequitinhonha e 

Mucuri. Na perspectiva de Pales (2015, p.95), tal fato se deu em consequência do “acentuado 

crescimento da renda das classes D e E em especial48”. A autora destaca ainda que para que 

tal fato ocorresse foi imprescindível: “o aumento real do salário mínimo, a redução do 

desemprego e os programas de transferência de renda do governo federal” já que, também 

conforme Pales (2015), grande parte da população norte mineira está inserida nessas classes 

sociais.  

Abrem-se ressalvas quanto à alta concentração de renda existente na região.  

Assim sendo, como lembra Rodrigues (2000, p.138), “indicadores calculados com base na 

média, terminam não refletindo a hierarquia social” como é o caso da Renda per capita. 

Alguns fatores, levantados pelo IBGE (2010), ilustram claramente a lógica da concentração 

de renda na região:  

                                                           
48

 É valido ressaltar que por volta de 1997 mais da metade da população passou a viver na zona urbana da 
mesorregião. O que evidencia uma urbanização póstuma quando comparada à outras mesorregiões do Estado.  
(RODRIGUES, 2000)  
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a) 8,3% da população total do estado reside no Norte de Minas, no entanto a contribuição 

da região no PIB estadual é de apenas 4%.  

b) 54, 7% do PIB total do Norte de Minas concentra-se em apenas 5 de um total de 89 

municípios: Montes Claros (33,65%), Pirapora (8,3%), Várzea da Palma (5,3%), 

Janaúba (4,5%) e Bocaiúva (3,1%);   

c) 909 mil pessoas, aproximadamente, estão em estado de extrema pobreza no estado de 

Minas Gerais, destas, 300 mil vivem no Norte de Minas ou na região dos vales do 

Jequitinhonha e Mucuri;  

d) 3 dos 10 municípios com maior porcentagem da população em situação de pobreza no 

estado estão no Norte de Minas. São eles: São João das Missões (53,37%), Bonito de 

Minas (56,14%) e Santo Antônio do Retiro (57,66%);  

e) 6 dos 10 municípios com maior porcentagem da população em situação de extrema  

pobreza no estado compõem a mesorregião Norte mineira. Sendo eles: Santo Antônio 

do Retiro (39,69%), Bonito de Minas (35,66%), São João das Missões (33,88%), 

Ninheira (30,83%), Juvenília (27,96%) e Cristália (27,17%);  

f) Nenhum dos 89 municípios do Norte de Minas esteve entre os 10 municípios com 

maior renda per capta nos anos de 2000 e 2010. 

O Índice de Gini (ou Coeficiente de Gini) é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. Variando entre zero a um (alguns apresentam 

de zero a cem) aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Onde zero representa a situação de igualdade absoluta entre a população avaliada, ou seja, 

todos têm a mesma renda e um (ou cem) considera o oposto, isto é, uma só pessoa detém toda 

a riqueza caracterizando a máxima desigualdade possível. (IPEA, 2014)  

Com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano, Lopes e Gusmão (2012) 

afirmam que foi registrado entre os anos de 1991 e 2000, um aumento na desigualdade de 

renda na maioria dos municípios norte mineiros, tendo por base o comportamento do Índice 

de Gini desses locais. Porém, logo em 2003, registrou-se a queda na desigualdade entre todos 

os municípios. No ano de 2000 o Índice de Gini do Estado de Minas Gerais era de 0,610; já o 

do Norte de Minas 0,628 (Simão, 2004). Fatores demográficos, políticas de transferência de 

renda, rendimento de ativos e incremento do mercado de trabalho formal são as principais 

causas apontadas por Pales (2015) para justificar a melhoria percebida no Índice. Há segundo 

o estudo de Lopes e Gusmão (2012), (que metologicamente aplicou o teste do Coeficiente de 

Correlação de Pearson no recorte temporal de 1991, 2000 e 2003), uma correlação moderada 

entre pobreza e desigualdade, com o indicador variando entre 0,30 e 0,60. O que demonstra, 
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para os referidos autores, a existência de outros fatores mais influentes ao se determinar a 

pobreza da região e levando em conta as mesmas variáveis.    

Os dados supracitados são preocupantes e significativos quando comparados aos 

dados de anos anteriores. É inegável a melhora das condições de vida e de distribuição de 

renda na região, advindos, sobretudo, pela interferência estatal, seja ela com promoção de 

políticas públicas de geração e/ou de distribuição de renda.  

A soma de diversos elementos internos e externos, para Rodrigues (2000), explica 

a assertiva de se considerar o subdesenvolvimento norte mineiro como resultante de um 

ordenamento socioeconômico intrínseco ao processo histórico da região. Não se desconsidera 

os problemas físico-geográficos, mas, a autora supracitada destaca em primeiro plano os 

seguintes aspectos: a base econômica simples e pequena quando comparado às demais 

regiões; o crescimento do PIB per capita em taxas menores que o crescimento do PIB total (o 

que denota a alta incidência de pobreza); uma estrutura produtiva voltada para a exportação 

sobretudo de produtos com baixo valor agregado e com alto grau de dependência dos insumos 

de outras regiões para sua produção e a formato organizacional sociopolítico (caracterizado 

pela dispersão espacial e pela relação de dependência dos pequenos agricultores com os 

grandes).    

A figura 03 traz a dispersão espacial do PIB por municípios da microrregião de 

Janaúba. Percebe-se que no recorte temporal do decênio 2000 a 2010 houve um aumento 

significativo em todos os municípios da microrregião. Com destaque para os municípios de 

Janaúba, Jaíba e Porteirinha. Além das políticas de distribuição de renda o aumento real dos 

postos de trabalhos formais foi decisivo para o incremento do PIB nesses municípios. No 

Caderno Setorial do Desenvolvimento Econômico (MINAS GERAIS¹, 2014, p.15) ajuíza-se a 

relevância de se avaliar o mercado de trabalho e, mais especificamente, a geração de 

empregos formais49 para alcançar o pleno desenvolvimento. O estudo aponta que entre os 

anos de 2007 e 2010 o Norte e o Nordeste de Minas foram as regiões com maior taxa média 

                                                           
49

 No Caderno Setorial a geração de empregos formais é de suma importância já que: é uma conseqüência do 
crescimento econômico (...).  O emprego formal possui um efeito multiplicador na economia de maior 
qualidade em comparação com o emprego informal, gerando aumento da movimentação da renda, maior 
acesso ao crédito e circulação de mercadorias legalizadas. Ademais, onde há mais empregos formais recolhe-se 
mais tributos, respeita-se as leis trabalhistas, garantindo melhor qualidade de vida ao trabalhador. Dessa 
forma, a dinâmica do mercado formal de trabalho é um bom parâmetro para analisar o desenvolvimento 
econômico local/regional.” (MINAS GERAIS¹, 2014,p.14-15) 
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de crescimento anual dos empregos50, enquanto a região Central (que apresentou maior PIB 

total e nos setores de Industrialização e de Serviços, em 2010) teve a média mais baixa. 

É possível visualizar, na figura 3, a diferença entre o PIB dos municípios que 

compõem a microrregião. Mas também observa-se que todos os municípios, em menor ou 

maior escala, aumentaram seu PIB no período de 2000 a 2010. Riacho dos Machados, apesar 

de quase triplicar seu PIB ainda está distante de alcançar os índices de Janaúba, Jaíba e 

Porteirinha, municípios com os maiores PIB’s da microrregião.     

 

Figura 3 - PIB dos Municípios da Microrregião de Janaúba 

 

 

 

 

 

 
                                                           
50

 Para Santos e Silva (2011,p.20) “ (...) a informalidade e o desemprego são fenômenos históricos concernentes 

à relação capital-trabalho na região Norte de Minas Gerais (...)” 



57 
 

Tabela 3 – Produto Interno Bruto / Renda Per Capita  

2000-2010 

PIB / Renda Per Capta 

Município 
2000 2010 

PIB a Preços Correntes 
(em milhões)  

Renda Per Capta 
PIB a Preços Correntes 

(em milhões) 
Renda Per Capta 

Catuti  R$           7.908,00   R$   121,74   R$         25.533,00   R$  265,76  

Espinosa  R$         46.776,00   R$   215,89  R$       155.659,00   R$  299,13  

Gameleiras  R$         11.349,00   R$   124,52   R$         37.214,00   R$  258,85  

Jaíba  R$         70.428,00   R$   232,36   R$       305.238,00   R$  376,73  

Janaúba  R$       148.984,00   R$   304,07   R$       524.951,00   R$  468,29  

Mamonas  R$           9.569,00   R$   180,75   R$         26.406,00   R$  269,87  

Mato Verde  R$         22.540,00   R$   217,64   R$         66.632,00   R$  343,76  

Monte Azul  R$         36.089,00   R$   176,80   R$       109.218,00   R$  358,13  

Nova 
Porteirinha 

 R$         22.618,00   R$ 235,85   R$         72.096,00   R$  302,09  

Pai Pedro  R$           8.060,00   R$ 144,09   R$         29.960,00   R$  203,93  

Porteirinha   R$         57.618,00   R$ 201,55   R$       176.142,00   R$  320,48  

Riacho dos 
Machados 

 R$         15.408,00   R$ 135,79   R$         42.149,00   R$  255,57  

Serranópolis 
de Minas 

 R$           5.757,00   R$ 189,98   R$         21.161,00   R$  351,46  

Fonte: IBGE Cidades e Fundação João Pinheiro (2015) 
ORG.: SILVA, Rita M. N.,(2015) 

 

A composição setorial PIB da microrregião de Janaúba no ano de 2010 ficou 

expressa da seguinte maneira: em torno de 23% para o setor agrícola, 13% na indústria e 60% 

para serviços.  

O Norte de Minas empregava em 2007, 3,6% (aproximadamente 113.350 pessoas) 

da mão de obra com vínculos empregatícios formais, e apenas 1.043 se encontravam 

empregados no setor de Extrativismo mineral (EIA, 2009). Sendo, portanto, pouco 

representativo no contexto geral de empregabilidade.  

O EIA Vol. II (2009) levanta ainda que, os principais programas em execução no 

município são: CRAS, Bolsa Família, PSF, PETI, Pró Jovem e PRONAF. E como incentivo 

às atividades agropecuárias, em Riacho dos Machados, o PRONAF atende 1.260 famílias, o 

Minas Sem Fome atende aproximadamente 1.000 famílias, encontram se em funcionamento 

atividades do programa de Biodiesel, do Projeto de Redução da Pobreza Rural (PCPR), 

serviços de tratoragem e um projeto para construção de pequenas barragens, por meio da 

RuralMinas. Os programas e projetos acima citados são desenvolvidos em parceria pelos 

Governos Federal, Estadual e Municipal em conjunto com empresas privadas.  
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Segundo o IBGE/2010 há uma variação significativa quando se avalia a dinâmica 

Rural/Urbana do PIB de Riacho dos Machados Per Capta ou Média Por Domicílio. De acordo 

com o órgão, o valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 

particulares permanentes da zona rural é de R$ 194,00, enquanto da zona urbana é de R$ 

258,00, o que significa um aumento aproximado de 33%. Já com relação ao valor do 

rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento 

domiciliar, por situação do domicílio no meio rural foi de R$ 867,64, já na área urbana foi de 

R$ 1.259,59, uma diferença de cerca de 31%. Tendo em vista que uma boa parte da população 

ainda reside na zona rural é possível afirmar que a atividade agropecuária é menos rentável 

que as atividades desenvolvidas no município o que demanda um zelo ainda maior ao se 

promover qualquer atividade que acarrete impactos negativos na região.  

2.2 Desenvolvimento Social (IDH, Escolaridade e Saúde) 
 

Mensurar o grau de desenvolvimento social do Norte de Minas não dimensiona ou 

especializa as áreas de maior ou menor pobreza, mas auxilia a compreensão acerca do grau de 

desigualdade entre as áreas da microrregião. Para tanto, os indicadores escolhidos foram, além 

do IDH, a Saúde e a Educação. Os dados analisados nos três próximos subtópicos são 

oriundos do Caderno Regional do Norte de Minas (MINAS GERAIS, 2014)  e do Produto 3 

do CEDEPLAR (2013). 

 

• IDH 

 

Quanto ao IDH51 norte mineiro, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento 

Humano do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) em 2010, 

apresentou melhora significativa apesar de não ter sido suficiente para equiparar aos índices 

das regiões mais “desenvolvidas” do estado de Minas Gerais. A maior parte dos municípios 

norte mineiros foram classificados nos valores entre 0.500 e 0.699, tidos como baixo e médio 

respectivamente, formando, junto com a microrregião do Vale do Jequitinhonha/Mucuri a 

                                                           
51

 Indicador resultante da combinação de três componentes básicos do desenvolvimento humano: a 
longevidade: medida pela esperança de vida ao nascer, a educação: mensurada combinação das taxas de 
alfabetização de adultos mais número de matrículas nos diversos níveis de escolaridade e a renda calculada a 
partir do poder de compra da população, baseado no PIB per capta e ajustado ao custo de vida local. O IDH 
varia de 0 (zero): nenhum desenvolvimento humano à 1 (um):pleno desenvolvimento humano. Onde de 0 à 
0,499 é muito baixo, 0,50 à 0,599 é baixo, 0,60 a 0,699 é médio, 0,70 a 0,799 é alto e acima de 0,80 é 
considerado muito alto.  (FJP, Perfil 2012)  
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área com maior número de municípios de baixo IDH do estado.  Entretanto, contrapõem-se os 

dados relacionados ao indicador Longevidade que em todos os municípios do Norte de Minas 

foram classificados como alto ou muito alto. A alta longevidade dos moradores do Norte de 

Minas expõe, de modo claro que, as condições de vida na região ainda que diretamente 

influenciadas pelos aspectos econômicos não reduz a expectativa de vida da população.   

O IDHM Educação obteve avanços significativos na região ente os anos 2000 e 

2010. Porém, apenas Montes Claros foi classificada como alto desenvolvimento, enquanto os 

outros municípios da região foram classificados como médio, baixo e muito baixo 

desenvolvimento humano em educação em 2010.  

 

Figura 4 - IDH Municipal Microrregião de Janaúba 2000 e 2010 
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Tabela 4 – IDH Municipal Microrregião de Janaúba 
Entre 2000 -2010 

 

Município 
IDH 
2000 

IDH 2010 

Catuti 0,413 0,621 

Espinosa 0,493 0,627 

Gameleiras 0,461 0,65 

Jaíba 0,467 0,638 

Janaúba 0,58 0,696 

Mamonas 0,44 0,618 

Mato Verde 0,505 0,662 

Monte Azul 0,505 0,659 

Nova 
Porteirinha 

0,518 0,641 

Pai Pedro 0,408 0,59 

Porteirinha 0,482 0,651 

Riacho dos 
Machados 

0,436 0,627 

Serranópolis 
de Minas 

0,44 0,633 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD 
Org.: SILVA, Rita M. N.,(2015) 

 

Observa-se nos dados referentes aos anos de 2000 e 2010 que no primeiro ano 

analisado, 9 dos 13 municípios se encontrava na faixa de IDH classificado como muito baixa 

e as outras 4 eram classificadas como baixo IDH. Já em 2010, apenas Pai Pedro não foi 

classificado na faixa de IDH Médio, avançando de muito baixo para baixo IDH.  O 

crescimento do IDH reflete diretamente o incremento da renda e um maior acesso à saúde e 

educação como se verá a seguir. Ressalta-se ainda que Nova Porteirinha, Pai Pedro, 

Serranópolis de Minas, Gameleiras e Catuti são municípios relativamente novos já que foram 

emancipadas em 1995. Janaúba, em 2010, foi o município que apresentou o melhor indicador 

seguido por Mato Verde e Monte Azul. Percentualmente, infere-se que Riacho dos Machados 

obteve uma melhora expressiva de aproximadamente 44% em seu IDH. 

Conforme dados do Atlas do Desenvolvimento Humano – PNUD, a dimensão que 

mais contribui para o IDH do município é Longevidade, com índice de 0,808, seguida de 

Renda, com índice de 0,557, e de Educação, com índice de 0,547. A taxa de crescimento entre 

2000 e 2010 foi de 43,81%. A distância entre o IDH do município e o limite máximo do 

índice, foi reduzido em 66,13% no mesmo período e a área cujo índice mais cresceu em 
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termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,292), seguida por Renda e por 

Longevidade. 

 

• Saúde 

  

No que diz respeito aos indicadores de Saúde, a microrregião Norte de Minas teve 

73,31% de cobertura do Programa Saúde da Família, ao contrário da média do estado para o 

mesmo ano, 2011, que foi de 61,5%. Porém, quanto aos municípios de Jaíba, bem como Icaraí 

de Minas não tiveram atendimento do programa. Quanto ao Percentual de Nascidos Vivos52 

comparando com as outras regiões de planejamento, o norte de Minas Gerais, em 2012, 

ocupava o terceiro menor indicador, no qual 70,2% das crianças nascidas vivas eram filhos de 

mães que tiveram o número de atendimentos pré-natal adequado. O Percentual de crianças 

menores de cinco anos com baixo peso para idade53 entre 2008 a 2012 apresentou na região 

do Norte de Minas uma diminuição de 25,8%, refletindo uma melhora do indicador ao longo 

dos anos (MINAS GERAIS¹, 2014). 

A microrregião de Janaúba possui (dados de 2012) 78 centros de saúde/unidades 

básicas de saúde, 21 clínicas especializadas/ambulatórios especializados, 41 consultórios, 4 

farmácias, 6 hospitais gerais, 27 postos de saúde, 1 pronto socorro geral, 23 unidades de 

serviço de apoio diagnóstico e terapia e 3 unidades de vigilância em saúde (CEDEPLAR4, 

2013). 

Quanto aos equipamentos, em 2012 constavam na microrregião 3 mamógrafos, 33 

aparelhos de raio-x, 2 tomógrafos computadorizados, 31 aparelhos de ultrassom e 135 equipo 

odontológico completos. Todavia os municípios da microrregião não possuem aparelho de 

ressonância magnética (CEDEPLAR4, 2013). 

Com relação à oferta de profissionais da saúde, conforme os dados também de 

2012, havia 325 médicos, 52 cirurgiões dentistas, 200 enfermeiros, 56 fisioterapeutas, 25 

fonoaudiólogos, 17 nutricionistas, 60 farmacêuticos, 21 assistentes sociais, 37 psicólogos, 196 

auxiliares de enfermagem e 70 técnicos de enfermagem somando um total de 1059 

profissionais. (CEDEPLAR4, 2013) 

Conforme EIA Vol. II (2009, p.432), no município de Riacho dos Machados 

existem sete estabelecimentos municipais de saúde: “um Centro de Saúde, um Laboratório de 
                                                           
52

 Contabiliza se aqueles com sete ou mais consultas pré-natal diz a respeito do acesso das gestantes ao 
sistema de saúde (Governo do Estado de Minas Gerais¹, 2014) 
53

 Utilizado para acompanhar a situação global do estado nutricional da criança. (Minas Gerais¹, 2014) 
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Análises Clínicas, dois Postos de Saúde (um na Vila Santa Rita e um em Bem Querer) uma 

Clínica Odontológica e dois consultórios de saúde bucal,(...).” Contudo, não há no local 

hospital com condições para internação e, também conforme o EIA há apenas 02 aparelhos de 

Raio-X, dado confirmado pela ex-Prefeita, Domingas Paz, mas não catalogado pelo 

IBGE/Cidades. Conforme o IBGE/Cidades o município possui apenas um equipamento 

Eletrocardiógrafo.    

 

• Educação 

  

Em 2011 a escolaridade média de Minas Gerais foi de 7,18 anos de estudo, já no 

Norte de Minas Gerais, foi de 6,63 anos de estudo completados com sucesso pela população 

de 15 anos ou mais de idade sendo a segunda maior média em comparação com as demais 

regiões. Quanto a taxa de alfabetização da população de cinco anos ou mais nas microrregiões 

do norte de Minas Gerais foi percebido valores predominantes acima de 78%, Montes Claros 

(87,9%) é a maior entre as microrregiões e Salinas (78,1%) é a menor (MINAS GERAIS, 

2014; CEDEPLAR4, 2013). 

Os indicadores construídos a partir dos resultados obtidos nas avaliações 

realizadas pela Secretaria de Estado de Educação (SEE), PROALFA2 e PROEB3, 

apresentaram crescimento positivo em toda mesorregião. No período de 2006 a 2012 houve 

aumento dos alunos em nível recomendável para as diversas etapas de ensino, tanto em 

português quanto em matemática na rede estadual. Em 2012, o percentual de alunos no nível 

recomendável de alfabetização foi de 87,8%, um incremento de 45% em comparação com 

2006. (MINAS GERAIS, 2014; CEDEPLAR4, 2013) 

Nos anos finais do ensino básico também foi observado uma melhora, 16,7% dos 

alunos estavam no nível recomendável em matemática em 2012, 8,9% a mais que em 2006. 

Em português, o percentual de alunos em nível recomendável em 2012 foi de 26%, 10% a 

mais que o observado em 2006. Entretanto o percentual de alunos em nível recomendável foi 

inferior ao observado para o Estado como todo. Já no Ensino Médio em 2012, 1,4% dos 

alunos estavam no nível recomendável em matemática, um acréscimo de somente 0,2% em 

relação a 2006, sendo a região com menor percentual de alunos do terceiro ano do ensino 

médio no nível recomendável em matemática. Quanto à língua portuguesa 19% dos alunos do 

terceiro ano do ensino médio estavam no nível recomendável em língua portuguesa em 2006, 

enquanto que em 2012 eram 20,3%. (MINAS GERAIS, 2014; CEDEPLAR4, 2013) 
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Em 2012, registrou-se uma taxa de evasão escolar no ensino médio de 9,8% no 

Norte de Minas, contra 10,2% apurado para Minas Gerais. Foi a menor taxa de abandono 

escolar quando comparado com as demais regiões de planejamento. (MINAS GERAIS, 2014; 

CEDEPLAR4, 2013) 

Estruturalmente, a microrregião conta com (dados de 2013): 76 creches, 117 pré-

escolas, 270 escolas com ensino fundamental séries iniciais (1º ao 5º ano), 95 unidades 

educacionais com ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano), 43 escolas com ensino médio 

regular e 15 com ensino profissional (nível técnico).  (MINAS GERAIS, 2014; CEDEPLAR4, 

2013) 

Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

(INEP), em 2014, Riacho dos Machados teve um total de 2.515 matrículas na modalidade de 

ensino regular. Já na modalidade de ensino especial foram um total de 50 matrículas. O Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ano de 2013 do município foi de 5,7 

pontos e o fluxo de 0,99, o que significa que o IDEB dos anos iniciais da rede pública atingiu 

a meta, fato que vem ocorrendo desde 2005. Todavia, quando se compara os resultados do 

município por disciplina (Português e Matemática) nas séries finais do Ensino Fundamental I 

e II (5º e 9º Ano) com a média do Brasil, de Minas Gerais e dos 4 municípios mais próximos 

geograficamente (Janaúba, Porteirinha, Nova Porteirinha e Serranópolis de Minas) Riacho dos 

Machados ocupa sempre as últimas posições entre as sete médias. Em matemática (5º e 9º 

ano) apresenta a pior média do IDEB, entre as médias comparadas. Nas turmas de 5º ano na 

disciplina Português tem média melhor apenas que Nova Porteirinha, já no 9º ano, 

considerando a mesma matéria, fica a frente de Nova Porteirinha e Serranópolis de Minas.  

  
2.3 Aspectos Demográficos 

  

Conforme dados de 2010 percebe-se que o Norte de Minas, quando comparado a 

Minas Gerais, possui um maior contingente de crianças, adolescentes e jovens até 24 anos. A 

razão de dependência54 também se constitui como aspectos demográficos que deva ser 

                                                           
54

A razão de dependência é importante para obter a participação relativa do contingente populacional 
potencialmente inativo, que deveria ser sustentado pela parcela da população potencialmente apta para 
exercer uma atividade econômica. Esse indicador relaciona a população economicamente dependente (0 a 14 
anos, e 65 anos e mais) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos), e pode ser calculada 
separadamente para o grupo etário jovem (razão de dependência de jovens) e para o grupo etário de idosos 
(razão de dependência de idosos), sinalizando para o processo de rejuvenescimento ou envelhecimento 
populacional. Esse indicador é útil para formulação de políticas nas áreas de saúde e de previdência social, 
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analisado: na região havia 51 dependentes para cada 100 indivíduos em idade ativa, 40 jovens 

(0 a 14 anos) para cada 100 indivíduos em idade ativa e 11 idosos para cada 100 indivíduos 

em idade ativa. Percebe se, portanto, que como nas demais regiões do Estado “a razão de 

dependência de jovens ainda prepondera sobre a razão de dependência dos idosos sendo 

portanto a maior responsável pela razão de dependência total”. (MINAS GERAIS, 2014, p. 

30) 

Entre 2000 e 2010 a população do estado de Minas cresceu 0,91%, enquanto a 

população brasileira aumentou 1,18%. No mesmo período a população urbana nacional 

cresceu 1,57% e a mineira apresentou taxa menor: 1,32%. A população rural brasileira, 2000 

a 2010, teve crescimento negativo [porém menor que nos anos anteriores] de -1,18% já em 

Minas Gerais o crescimento [também menor que no decênio 1991-2000] foi de 3,42%. O 

Norte de Minas, nos últimos 40 anos, apresenta quadro de redução nas taxas de crescimento 

populacional total e um crescimento anual da população rural negativo. Assim entre 2000 e 

2010 o crescimento populacional urbano da mesorregião ficou pouco abaixo do nacional: 

1,51% e acima do mineiro. Já a população rural com taxa de -0,78%, ficando a população 

total: 0,74%, menor que a estadual e a nacional. A região apresenta ainda uma composição 

étnica diversificada. Conforme, o último Censo 26.5% dos indivíduos se autodeclararam 

brancos, 63.6% pardos, 8.4% pretos, 0.9% amarelos e 0.6% indígenas.  

Com base no Zoneamento Econômico Ecológico de Minas Gerais –ZEE (2009), 

ao se avaliar o Componente Humano55 , Riacho dos Machados e Porteirinha foram 

classificados como áreas “muito precárias”. Na análise da perspectiva do Componente 

Produtivo56 Riacho dos Machados mais uma vez foi classificada como “muito precária” com 

atividades econômicas e infraestrutura “precárias” e valor adicionado no setor agropecuário 

pouco favorável. Entretanto, o Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS)57  em 

Riacho dos Machados foi de 0,531, no ano de 2012, estando acima da média da microrregião, 

mas ainda abaixo da média do estado. O valor do IMRS do município decorre dos índices de 

saúde, educação e gestão. Porém alguns pontos negativos também se destacaram: cultura, 

renda e emprego, e habitação e meio ambiente. (ZEE, 2009; EIA Vol.II, 2009)  

 

                                                                                                                                                                                     
sendo, valores elevados, um indicativo de maior encargo assistencial para a sociedade. (MINAS GERAIS, 2014:, 
p.30)  
55

 Componente Humano: Classificação do ZEE-MG que considera: Ocupação Econômica, Demografia e 
Condições Sociais. Para isso critérios mais específicos como Renda Per Capita e Saneamento Básico são 
mensurados.  
56

 Considera se aqui transporte rodoviário, ferroviário e aéreo e as atividades produtivas econômicas.  
57

 Disponível em: < http://imrs.fjp.mg.gov.br/Perfil/PerfilMunicipal?id=636> 
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Figura 5- População Microrregião de Janaúba Entre 2000 e 2010 

 

Observando o índice populacional da micrrregião de Janaúba desde os anos 1970 

percebe-se que, assim como a maior parte dos municípios do interior de Minas Gerais, o 

crescimento populacional da microrregião não se caracterizou por taxas elevadas de 

cresimento. Em 1970, a microrregião contabilizava 153.772 pessoas, em 1980 eram 182.548, 

em 1991 212.451, 2000 era 238.178 e por fim em 2010 247.487 pessoas distribuídas nos 13 

municipios. O mapa acima, figura 5, espacializa a população total dos municípios 

pertencentes à microrrregião de Janaúba entre os anos de 2000 e 2010. Torna-se perceptível 

também o pequeno crescimento demográfico no decênio analisado, exceto para os municípios 

de Jaíba e Janaúba. Outro comportamento atípico foi o de Monte Azul que sofreu uma 

redução na sua população no período.  

Quando a análise passa a ser feita com relação ao contingente populacional nas 

áreas urbanas e rurais dos municípios que compõem a microrregião de Janaúba, nota-se que 

não há um padrão entre elas.  
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Com relação ao município de Riacho dos Machados, segundo dados do Atlas de 

Desenvolvimento Humano – PNUD, a densidade demográfica é de apenas 7,11 hab/km². 

Entre 2000 – 2010 observou-se um crescimento ínfimo da população total, apenas 0,21% 

aproximadamente. Sua população é predominantemente jovem e não possui desequilíbrio 

entre quantidade de homens e mulheres.   A figura 6 e a tabela 5 a seguir espacializam e 

ilustram as diferenças existentes.  

 

Figura 6 - População Urbana e Rural da Microrregião de Janaúba  -  2010 
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Tabela 5 – Comparatativo Quantitativo de População da Microrregião de Janaúba – 
Censos 2000 e 2010 

 

Município 

2000 2010 
Cresimento 

(%) Pop Rural 
Pop 

Urbana 
Pop Total Pop Rural 

Pop 
Urbana 

Pop Total 

Catuti 2.437 2.900 5.337 2124 2978 5.102 -4,40 

Espinosa 14.167 16.811 30.978 13090 18023 31.113 0,44 

Gameleiras 4.408 855 5.263 3726 1413 5.139 -2,36 

Jaíba 14.139 13.148 27.287 15952 17635 33.587 23,09 

Janaúba 7.760 53.891 61.651 6233 60570 66.803 8,36 

Mamonas 4.353 1.785 6.138 3509 2812 6.321 2,98 

Mato Verde 3.836 9.349 13.185 3225 9459 12.684 -3,80 

Monte Azul 12.354 11.478 23.832 9576 12418 21.994 -7,71 

Nova Porteirinha 3.207 4.182 7.389 3329 4069 7.398 0,12 

Pai Pedro 4.240 1.592 5.832 4185 1749 5.934 1,75 

Porteirinha 19.750 18.140 37.890 18289 19338 37.627 -0,69 

Riacho dos 
Machados 

6.274 3.084 9.358 4861 4499 9.360 0,02 

Serranópolis de 
Minas 

2.471 1.567 4.038 2697 1728 4.425 9,58 

Fonte: IBGE Cidades; Atlas do Desenvolviemnto Humano - PNUD 
Org.: SILVA, Rita M. N.,(2015) 

 

A estrurura etária da população da microrregião no ano de 2010 estava distribuída 

da seguinte maneira: 24,5% entre 0 a 14 anos, 64,2% entre 15 a 59 anos e 11,3% acima de 60 

anos. A população local vive majoritariamente nas zonas urbanas. A exceção fica por conta de 

Pai Pedro e Mamonas que possuem a maior parte de sua população na área rual. Sendo Pai 

Pedro o município com maior percentagem populacional residente no campo.  A média 

populacional passou de aproximadamente 18.321 pessoas por municípios em 2000 para mais 

de 19.000 em 2010, o que representa um incremento de quase 4%. Jaíba, Serranópolis de 

Minas e Janaúba foram os municípios com maior percentual de crescimento populacional. 

Entretanto, Espinosa, Mamonas, Pai Pedro e Riacho dos Machados  apresentaram baixo 

crescimento populacional nos anos comparados e em Catuti, Gameleira, Monte Azul,  Mato 

Verde, Nova Porteirinha e Porteirinha foi constatado decrescimento demográfico.   

Cabe destacar aqui que, conforme entrevista realizada durante pesquisa de campo, 

o Técnico da Emater Osmar, revelou que não houve considerável migração campo-cidade no 

período de 2000 – 2010 e que a elevação da população urbana se deve ao fato da comunidade 

de Bem Querer ter sido elevada à condição de Distrito.  
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2.4 Infra estrutura Rodoviária 
  

A estrutura rodoviária regional, apesar de ser o principal meio de integração inter-

regional e com as outras áreas do estado e do país, ainda apresenta algumas carências básicas, 

sobretudo a pavimentação, recuperação e/ou duplicação de alguns trechos. Neste tópico a 

análise será embasada pelos dados do Caderno Regional do Norte de Minas (MINAS 

GERAIS, 2014)  e o Produto 3 do CEDEPLAR (2013). 

 

Figura 7 - Estradas e Rodovias Microrregião de Janaúba -  2010 

 

 

O transporte ferroviário que em 1945 passou a impulsinonar o desenvolvimento 

do município de Janaúba já não detém a hegemonia nos transportes terrestres locais. Naquela 

época, a presença da ferrovia pelo interior da região – em sentido à Bahia – Capitão Enéas e 

Janaúba tranformou a dinâmica dentro da mesorregião Norte de Minas. O trem operou até 
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1996 com o transporte de passageiros, a linha chamava-se “Trem Sertão”58. A partir de então, 

Janaúba, juntamente com Capitão Enéas, passaram a deter o comércio do boi gordo por se 

tratarem de áreas mais próximas à região de invernadas59 por estar na ponta dos trilhos. Outro 

aspecto que trouxe uma maior automomia para os demais municípios da região foi a expansão 

da rede rodoviária local (CARDOSO, 2000). 

A malha rodoviária estadual possui (dados de 2012), um total de 26.883Km(entre 

estaduais sob responsabilidade do DER-MG e as federais delegadas), desse total 6.547 ainda 

estão sem pavimentação.    

As principais vias terrestres de acesso à Região Norte de Minas são as rodovias 

BR-135, BR-365, BR-496 e a BR-251 além da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Na 

microrregião de Janaúba, a BR 122 possui função de ligação inter e intrarregional, ligando os 

municípios de Montes Claros a Chorozinho, no Ceará, e que tem implantado o trecho entre 

Montes Claros e Caitité, na Bahia, passando por Janaúba e Porteirinha. Caracteriza-se por ser 

uma Rodovia de pista simples, com uma faixa de tráfego por sentido, tráfego médio diário de 

1.850 veículos. Há um projeto em andamento que prevê pavimentar os trechos Mato Verde-

Santo Antonio do Retiro e Rio Pardo de Minas-Mato Verde o que trará maior integração à 

microrregião de Janaúba.   

Outra Rodovia importante na área da mineração de ouro da microrregião é a MG 

120 que está em processo de pavimentação com o Programa Caminhos de Minas. A estrada 

liga Riacho dos Machados à Porteirinha. A MRDM – Carpathian Gold fica a 25 km da sede 

de Riacho dos Machados e a 55 km da sede de Porteirinha. De Riacho dos Machados até a 

MRDM são 15 km de estrada não pavimentada. (EIA, 2009) 

2.5 Caracterização Ambiental  

 

Como área de transição, o Norte de Minas se destaca por sua rica biodiversidade. 

O presente tópico tratará de caracterizar os apectos físicos da região. Com foco sobretudo no 

município de Riacho dos Machados por ser a área de localização da aitividade de mineração.  

Na classificação de Köppen, a mesorregião Norte do de Minas identifica-se 

basicamente por apresentar clima do tipo Aw, (tropical quente e úmido), com estação seca 

                                                           
58

 Janaúba é atualmente uma das estações da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e a linha ainda está em operação, 
porém com transporte de cargas não atendendo mais a região. Na cidade há um escritório operacional da 
empresa, conforme informado no sítio eletrônico da FCA: <www.fcasa.com.br> 
59

 Pereira (2007, p.37): “fazendas destinadas à engorda e posterior comercialização dos bovinos para centros 

urbanos como Belo Horizonte e Rio de Janeiro.”  
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definida entre os meses de abril e setembro. Em dezembro são registradas as maiores 

precipitações pluviométricas. Ao se direcionar para o nordeste da região observa-se gradativa 

diminuição dos índices pluviométricos. É notório que nos municípios localizados ao norte de 

Pirapora, o período de chuvas resume-se a quatro meses (dezembro a março). (MINAS 

GERAIS, 2014; CEDEPLAR³,2013). 

Acerca das temperaturas regionais, a média anual situa-se entre 18°C e 24°C. Nos 

meses mais quentes, a média permanece entre 21°C e 28°C. As temperaturas mais elevadas 

estão nas áreas mais baixas do Vale do São Francisco, enquanto as menores se dão nas regiões 

mais elevadas da Serra do Espinhaço. Na porção nordeste, observa-se extensa estação seca. 

Na área caracterizada por alta insolação e grande permeabilidade do solo às chuvas, acha-se 

boa parte dos municípios classificada como semi-árido. (MINAS GERAIS, 2014; 

CEDEPLAR³,2013). 

Riacho dos Machados apresenta pouca variação climática com temperaturas que 

estão entre 21º e 24º C. A meteorologia local é influenciada pela massa Tropical Atlântica 

(mTa) e muitas vezes sofre ação de sistemas extratropicais. Durante a maior parte do ano a 

temperatura é elevada por conta da posição geográfica. (SANTANA FILHO, 2005; EIA, 

2009) 

Os planaltos sedimentares caracterizam o relevo local e quatro grandes unidades 

geomorfológicas se destacam: o planalto do São Francisco, a Serra do Espinhaço, a depressão 

são-franciscana e o setor do rio Pardo. Formado por chapadas com dois níveis de altitudes, o 

planalto do São Francisco, tem seus níveis altimétricos entre 600-800m e 800m-1000m. A 

Serra do Espinhaço localiza-se nas partes sul e central da região, alongando-se até a fronteira 

com a Bahia. É o interflúvio que divide as águas entre as bacias do São Francisco, Pardo e 

Jequitinhonha. A depressão são-franciscana estende-se ao longo dos rios Urucuia, Paracatu e 

São Francisco. O município de Riacho dos Machados se encontra inserido em três unidades 

geomorfológicas: o setor central do Planalto Jequitinhonha, os setores ocidental e central da 

Serra do Espinhaço e a porção ocidental da Depressão San Franciscana.  (EIA, 2009; MINAS 

GERAIS, 2014; CEDEPLAR³,2013). 

Quanto à susceptibilidade erosiva, o Norte de Minas apresenta baixo grau de risco 

de erosão. Ressalta-se para tanto o relevo predominantemente plano, o que de certa forma, 

favorece a não ocorrência de processos erosivos, já que estes são mais recorrentes em relevos 

declivosos e regiões com índices pluviométricos mais elevados. No tocante à desertificação, 

os baixos índices pluviométricos em concomitância com as elevadas temperaturas e a uma 
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pré-disposição natural, são características que favorecem a desertificação.  (MINAS GERAIS, 

2014; CEDEPLAR,2013). 

O Norte de Minas está inserido nos Biomas Mata Atlântica, (Floresta Estacional 

Decidual/Semidecidual - Mata Seca), e Cerrado strictu sensu. A vegetação natural das bacias 

dos Rios que compõem a região foi e ainda são, gradativamente substituídos principalmente 

pela pecuária, agricultura, reflorestamento, ocupação urbana e outras formas de intervenção 

antrópica. A pecuária extensiva de corte predomina em ocupação de área dentre as atividades. 

As florestas de reflorestamento, constituídas basicamente por espécies do gênero Eucaliptus, 

estão preferencialmente distribuídas na região em altitudes acima dos 700 m. Os grandes 

reflorestamentos pertencem, sobretudo, a empresas do setor siderúrgico de aço/ferroligas. 

(MINAS GERAIS, 2014; CEDEPLAR,2013). 

A figura 8 traz a espacialização dos biomas distribuídos ao longo das 

microrregiões de exploração mineral no Norte de Minas. Os decretos minerários se encontram 

dispostos, principalmente, sobre o cerrado. Atividades da Vale e da Sam também se 

encontram dispostas em áreas de predomínio de Mata Atlântica e Caatinga.   (MINAS 

GERAIS, 2014; CEDEPLAR,2013). 

Conforme pode ser verficado na figura 8 o município de Riacho dos Machados se 

localiza, predominantemente, em uma área de Cerrado, com presença de manchas de outras 

fitofisionomias como floresta estacional decidual, denominada mata seca. Verifica-se a partir 

do mapa que esta é uma área muito próxima da zona de transição com a Caatinga o que 

possibilita uma grande variedade de espécies da fauna e flora perto da área de impacto direto 

da mineradora60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Localizada a Sudoeste de Riacho dos Machados (SANTANA FILHO, 2005 p.16) 
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Figura 8 – Disposição dos Biomas Na Área de Mineração do Norte de Minas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEDEPLAR¹, 2012 

 

Dois dos principais rios que exercem sua influência sobre o Norte de Minas: o Rio 

São Francisco e o Jequitinhonha se encontram separados pela Serra do Espinhaço. O São 

Francisco é um Rio de planalto, com extensão de 3.100km. Muitas de suas cachoeiras são 

utilizadas na produção de energia hidrelétrica, dispondo ainda de 1.292km de extensão de 

trecho navegável. O rio fornece também água para projetos de agricultura irrigada. (MINAS 

GERAIS, 2014; CEDEPLAR³,2013). 

Outros rios também muito importantes são o Pardo e o Verde Grande já que 

ambos apresentam cabeceiras que se encontram na própria região. A vazão dos afluentes dos 

rios São Francisco, Jequitinhonha, Verde Grande e Pardo apresenta-se limitada por conta dos 

índices pluviométricos o que faz com que a maioria seja de fluxo intermitente. (MINAS 

GERAIS, 2014; CEDEPLAR³,2013). 

Em decorrência das características geológicas da região, o aproveitamento das 

águas submersas é limitado. A maioria dos aqüíferos encontra-se localizada em fraturas de 

rochas gnáissicas, xistosas e quartzíticas o que dificulta o acesso e consequente utilização. A 

relevância dessas águas está na realimentação dos inúmeros cursos d”água que abastecem as 

comunidades regionais. (MINAS GERAIS, 2014; CEDEPLAR³,2013). 
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A figura 9 traz a distribuição hidrográfica na área atingida pela mineração 

demonstrando nitidamente a proximidade dos decretos minerários com os principais cursos 

d’água da região. Os vários cursos d’água existentes na região são, em sua grande maioria, 

intermitentes. Com relação à mineração de Riacho dos Machados, a Bacia do Rio Gorutuba é 

afetada diretamente pela atividade mineradora e a proximidade com a barragem Bico da 

Pedra, já exposta anteriormente, é um dos fatores de maior preocupação por parte da 

população (MINAS GERAIS, 2014; CEDEPLAR³,2013). 

Observa-se também na figura 9 que o empreendimento minerário entre Riacho 

dos Machados e Porteirinha se encontra próximo de um importante recurso hídrico da região, 

a Barragem Bico da Pedra, o que poderia, em casos de desatre ambiental, comprometer o uso 

desta barragem. Ademais é perceptível ainda a pouca presença de recursos hídricos na área do 

município, o que como exaustivamente pontuado neste trabalho, dificulta grandemente as 

operações na Mina Ouro Fino.   

 

Figura 9 - Norte de Minas: hidrografia e decretos minerários 

  

Fonte: CEDEPLAR, 2012 

No mapa anterior, figura 9, foi apresentada uma visão geral dos recursos hídricos 

e decretos minerários que estão ou serão instalados no Norte de Minas. Já na figura 10 é 
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possível visualizar, de modo específico, a rede de drenagem hídrica que corta a região da 

mineradora MRDM-Carpathian Gold, lembrando que não há na área nenhum rio de regime 

perene, o que aumenta a relevância dos poucos recursos disponíveis. Outro ponto importante é 

observar a dinâmica de integração com rios que compõem a Bacia do Gorutuba e a 

proximidade com a Barragem Bico da Pedra. Posto que está inter-relacionada com a Bacia do 

Gorutuba tanto do lado de Porteirinha quanto de Riacho dos Machados. 

 
Figura 10 – Drenagem Hídrica Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: EIA Vol. II, 2009, p. 53 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental, os córregos Piranga e Ribeirão, 

desaguam no ribeirão Confisco que por sua vez desagua na represa Bico da Pedra.  Como 

pode ser observado no mapa acima, o córrego Piranga61 drena as águas de Porteirinha e o 

Ribeirão as de Riacho dos Machados. A bacia do córrego Ribeirão, nas cabeceiras do 

Gorutuba, faz divisa com a bacia do São Francisco e do rio Jequitinhonha. O EIA afirma 

ainda que os níveis de arsênio nas lagoas da mina estão muito acima do recomendado 

                                                           
61

 A proposta inicial, como pode ser visto no EIA e nas audiências públicas era de fazer um barramento no Rio 
Piranga. 
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(conforme já citado anteriormente), entretanto as águas dos rios próximos não se encontram 

contaminadas por arsênio. Apenas o nível de Cadmio dos rios está alterada, o que demanda 

ainda de acordo com o EIA, uma fiscalização constante. Fica por tanto evidente, o alto risco 

de contaminação das principais fontes hídricas do Norte de Minas caso haja algum desastre 

ambiental na MRDM – Carpathian Gold (EIA Vol. II, 2009).  

É pertinente salientar ainda que foi possível observar, durante o trabalho de 

campo, que o município de Riacho dos Machados não conta com unidade do Corpo dos 

Bombeiros ou da Defesa Civil o que demonstra a carência local de algumas instituições 

extremamente necessárias em caso de desastres sócio ambientais. Conforme o EIA vol.II 

(2009, p.457) a defesa civil de Montes Claros e o 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros de 

Janaúba atendem Riacho dos Machados. O Estudo de Impacto Ambiental – EIA é 

contundente ao afirmar ainda que:  

 
A Defesa Civil - que tem o objetivo de reduzir desastres e compreende ações de 
prevenção e preparação para emergências e desastres - conta, em Riacho dos 
Machados, apenas com um telefone de contato para eventuais registros de possíveis 
eventos, não existindo, portanto, infra-estrutura física e pessoal capacitado para 
averiguar a situação do município (EIA Vol.II , 2009, p.457) 

 

Nas entrevistas realizadas para a confecção do EIA Vol. II (2009, p.527) foi 

preponderante a preocupação da população local quanto à uma possível contaminação dos 

recursos hídricos. Já que no período no qual a mineração em Riacho dos Machados foi 

administrada pela Vale, houve contaminação por cianeto. O episódio foi citado por vários 

entrevistados e relatado no EIA Vol. II, demonstrando seu alto grau de impacto local e 

justificando o receio da população quanto à revitalização do empreendimento. A escassez de 

água na região é extremamente preocupante e não deve estar atrelada puramente à demanda 

do setor econômico já que coloca em risco as necessidades básicas da população local. “ (...) 

dado o contexto regional de disponibilidade hídrica são os impactos ambientais relacionados 

aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos os que merecem maior atenção” EIA Vol. III 

(2009, p. 13). 

A sede do município de Riacho dos Machados, conforme explicado pelo 

funcionário da Copasa entrevistado, utiliza a água por meio de captação em dois poços 

subterrâneos localizados dentro da área urbana. Conforme Estudo de Impacto Ambiental Vol. 

II (2009, p.464), a rede geral de abastecimento hídrico no município de Riacho dos 

Machados, atende apenas “54,3% das famílias cadastradas no Programa Saúde da Família (...) 

43,5% delas utilizam água de poço ou nascente na sua propriedade e 2,2% das famílias usam 
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outra forma de abastecimento de água (...)”.  O EIA Vol. II (2009, p.464) afirma ainda que 

44,5% das famílias, cadastradas no Programa Saúde da Família em 2009, “possuem as fossas 

como principal forma de disposição de dejetos62, 25,1% da população tem acesso à rede geral 

de esgoto63 e 30,4% das famílias despejam o esgoto a céu aberto64”. Durante o trabalho de 

Campo, em outubro de 2015, foi possível observar que em alguns pontos específicos da 

cidade de Riacho dos Machados ainda existem fossas e esgoto a céu aberto mesmo com a 

Estação de Tratamento de Esgotos já tendo sido construída.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 “Percentual este menor do que o encontrado para o município de Porteirinha (78,2%), microrregião de 
Janaúba (81%) e mesorregião (62,6%)”. EIA Vol. II (2009, p. 464) 
63

 Índice “(...) maior do que as registradas em Porteirinha (3,7%), microrregião de Janaúba (5%) e mesorregião 
Norte de Minas (23%)”. EIA Vol. II (2009, p. 464) 
64

 “ (...)índice este maior dos que de Porteirinha (18,1%), microrregião de Janaúba (14%) e mesorregião 
(14,4%).” EIA Vol. II (2009, p. 464) 



77 
 

CAPÍTULO 3 
 

A MINERAÇÃO EM RIACHO DOS MACHADOS: EXPECTATIVAS E 
FRUSTRAÇÕES: 

 

A dinâmica estrutural da Mineração em Riacho dos Machados não se encontra 

dissociada de processos temporais e espaciais da lógica inquisitiva da Mineração. Enquanto 

atividade econômica explorada com vista ao mercado externo está, concomitantemente, 

promovendo, como também, subjugada aos interesses capitalistas num contexto internacional 

e ao mesmo tempo local. A interligação desses aspectos desencadeou no município de Riacho 

dos Machados, uma complexa alteração nas perspectivas e expectativas dos munícipes com 

relação à estrutura econômica local. Assim, materializou-se em investimentos dos mais 

diversos tipos, mas sempre na tentativa de obter melhorias advindas da revitalização do 

empreendimento minerário.  

A pesquisa de campo permitiu validar aspectos teóricos que embasam essa 

discussão posto que a observação local e as entrevistas realizadas confirmaram as hipóteses 

iniciais deste trabalho e levantaram nuances ainda desconhecidas. Assim a percepção inicial, 

voltada para os questionamentos ligados à promoção do “desenvolvimento”, mostrou-se 

ampla e pertinente, porém ainda assim incapaz de contemplar todos os vértices interligados 

nesta nova conjuntura local. Compreender a realidade atual e as novas demandas criadas e/ou 

incentivadas a partir da revitalização do empreendimento minerário MRDM – Carpathian 

Gold impetra muito mais que o exercício desgastado do marketing e da retórica empresarial e 

é necessário diálogo sincero e constante entre todas as partes envolvidas. De modo que a 

busca por alternativas e soluções viáveis e mitigadoras dos impactos seja almejada em 

detrimento da busca por apenas convencer ou mostrar que um dos lados é detentor pleno da 

verdade. Contudo, pontua-se que esta lógica vai de encontro à linha de progressão capitalista 

na qual a mineração está inserida, dificultando e por vezes impossibilitando seu completo 

alcance.  

O presente capítulo almeja interligar as informações e discussões já apresentadas 

nos capítulos anteriores com as análises bibliográficas e detalhamento da visita de campo à 

cidade de Riacho dos Machados. Para tanto, o terceiro capítulo será dividido em duas partes 

principais e correlacionadas, sendo a primeira uma análise de documentos oficiais do processo 

de revitalização da mina de ouro em Riacho dos Machados. A segunda parte deste capítulo 

será o detalhamento das informações obtidas a partir da pesquisa de campo, com destaque 
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para as entrevistas realizadas. Como recursos metodológicos, destacam-se o uso do registro 

fotográfico e da gravação em áudio das entrevistas realizadas, sempre que consentido pelo 

entrevistado. 

 

3.1 Ações e planos políticos enquanto sinônimo de “Desenvolvimento"  

 

Como já exposto anteriormente, a mina Ouro Fino65 que é explorada em Riacho 

dos Machados, na divisa com Porteirinha, pertenceu anteriormente à mineradora Vale (esteve 

ativa entre 1989 e 1997) por oito anos. No período, produziu-se 4.825 kg de ouro (EIA Vol. I, 

2009; SANTANA FILHO 2005). 

Em maio de 2009, a empresa canadense Carpathian Gold66 recebeu autorização do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para explorar a Mina de Ouro Fino. 

Ressalta-se aqui que de acordo com o Índice de Fatores Condicionantes para a Mineração, 

definido pelo Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE) de Minas Gerais, Porteirinha foi 

classificada como grau 4, índice “Alto”, e Riacho dos Machados como grau 5, “Muito Alto”. 

Ou seja, como sendo municípios que demandam uma alta quantidade de medidas que atenuem 

os impactos advindos dos empreendimentos minerários67. A empresa YKS, que realizou o 

EIA/RIMA para a MRDM-Carpathian Gold, considera no estudo que a classificação não 

determina a inviabilidade da implantação de novos projetos (ZEE, 2004; EIA Vol. II, 2009). 

A mina possui duas cavas, sendo uma a norte e outra a sul, localizadas exatamente 

na divisa entre os municípios de Riacho dos Machados, onde se localiza a cava norte, e 

Porteirinha, no qual se localiza a cava sul. Apesar disso, as três comunidades mais próximas 

                                                           
65

  “Em meados de 1970, a partir de investigações do Serviço Geológico do Brasil/CPRM, descobriu se na 
região (...) o depósito mineral Riacho dos Machados.  
 (...) no período de 1971 a 1981 foi realizado o trabalho de amostragem e mapeamento geológico. 
Neste trabalho foram identificados várias jazidas de arsênio e ouro, inclusive nas áreas de Ouro Fino e 
Passagem Nova.  
 Durante os anos de 1982 a 1987 foram realizados trabalhos focados no depósito de Ouro Fino - 
amostragem geoquímica de minerais pesados das drenagens, sondagens, mapeamentos e estudos 
petrográficos. Além disso, um estudo regional de geofísica magnética e eletromagnética identificou as áreas 
principais dos depósitos, sendo estas Ouro Fino, Passagem Nova, Malhada Vermelha (Mato da Roça) e 
Rochedo” (EIA, 2009, p. 13). 
66

 CEDEPLAR²(2013,p.105): A empresa é considerada um “Junior Company” tanto por seu pouco tempo de 
atuação quanto pela escala de produção.  
67 Os indicadores utilizados na elaboração desse índice foram: renda, educação, organizações jurídicas, 

organizações de fiscalização e controle, unidades de defesa social, habitação, organizações financeiras, 
capacidade de aplicação da lei, índice do VA Indústria 2004, saúde índice do VA Agropecuário 2004, Gestão 
Ambiental Municipal, Índice da malha ferroviária, índice da malha rodoviária, Saneamento, Índice CFEM, Índice 
ICMS Ecológico – Área Conservação. Para efeito de cálculo desse índice os maiores pesos foram atribuídos às 
condições sociais e institucionais (EIA Vol. II, 2009, p. 375) 
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da mineradora: Ouro Fino, Roça de Mandioca e Mumbuca pertencem apenas ao município de 

Riacho dos Machados e, em 2009, tinham aproximadamente 80 famílias. Os estudos de 

sondagem no local começaram no mesmo ano e possuem atualmente17 licenças de 

exploração e uma concessão de mina, o que cobre uma área aproximada de 28 mil hectares 

(CEDEPLAR², 2013; SANTANA FILHO 2005). 

Em setembro de 2009, ao assinar o protocolo de intenções com a mineradora 

Carpathian Gold, o então secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Barroso, fez a 

seguinte afirmativa: “O Norte de Minas está se consolidando como um novo quadrilátero 

ferrífero e o Governo mineiro continuará a apoiar a iniciativa privada, principalmente quando 

ela promover investimentos em regiões carentes do Estado”. Traduzindo e reafirmando o 

pensamento hegemônico da necessidade de auxílio na promoção do crescimento regional. O 

secretário disse ainda que: "A reabertura da mina é fundamental para a geração de empregos". 

Entre os anos de 2007 a 2011 a soma de investimento já totalizava R$ 250 milhões e o 

faturamento previsto, quando operando com toda a capacidade, é de 160 milhões/ano. Consta 

no protocolo ainda a contratação de 400 trabalhadores diretos e de mais 800 indiretos. 

Segundo o representante da mineradora, a empresa já está empregando diretamente mais de 

750 pessoas. Os trabalhos de estudo e análise para determinar a viabilidade da exploração 

minerária iniciaram muito antes da formalização de intenção junto ao Estado (FIEMG, 2015). 

É estimado um recolhimento de R$ 2,37 milhões/ano de Compensação Financeira 

pela Exploração de Minério – CFEM, e R$ 4,7 milhões/ano de ICMS, quando a empresa 

estiver operando completamente, ao município de Riacho dos Machados. Em 2013 a empresa 

já rendia ao município R$ 450.000,00 de ISS (CEDEPLAR, 2013). 

Em 2012, o CEDEPLAR² (2013) afirmou que a qualificação da mão de obra 

estava sendo realizada através de parcerias com o SENAI que vinha desenvolvendo o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM). Evidenciando mais um tipo de 

subsídio governamental ao empreendimento. Identificou-se entraves junto aos prestadores de 

serviço da região. Para a construção da mina houve contratação de empresas terceirizadas não 

sendo utilizada a mão de obra local. Muitos ainda se encontram na informalidade, não 

possuindo qualificação adequada para atender a demanda da mineradora o que dificulta uma 

completa integração da cadeia produtiva local (CEDEPLAR, 2013).  

Em torno de 20% a 30% do custo total do projeto é referente à importação de 

equipamentos. A complexidade dos materiais utilizados não tem permitido que as compras 

sejam feitas no comércio local. Belo Horizonte e São Paulo tem se destacado como os centros 

comerciais onde são realizadas a maioria das compras da empresa ( CEDEPLAR, 2013). 
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Na primeira etapa, a mineração será a céu aberto e, na fase seguinte, subterrânea, 

o que provavelmente fará com que haja extensão no prazo de atuação da mineradora. Está 

previsto a produção de 2,2 milhões de toneladas por ano de minério, o que gerará 310 quilos 

do metal. O faturamento previsto era de 2011 é de R$100 milhões, enquanto de 2012 em 

diante, o valor deve subir para R$160 milhões. A previsão é de apenas 10 anos de exploração, 

mas a empresa anunciou que este é apenas o primeiro projeto para produzir ouro no país, 

(SEDE, 2009).  

A figura 11 apresenta uma visão ampla do projeto da Carpathian Gold no qual é 

possível perceber a dimensão do empreendimento e a área atingida. É possível, a partir da 

leitura do mapa, perceber que o impacto será muito maior no município de Riacho dos 

Machados que no município de Porteirinha. Inclusive, todas as comunidades do entorno 

pertencem a Riacho dos Machados, conforme informado pelo secretário de finanças do 

município de Riacho dos Machados e confirmado pelo técnico da Emater no decorrer das 

entrevistas que foram feitas. Merece destaque o fato de que uma das cavas de exploração se 

encontra no munícipio de Porteirinha, fator este preponderante para definir a percentagem dos 

impostos pagos pela mineradora a cada município, conforme explicou na entrevista o 

secretário citado anteriormente. 
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Figura 11 -Localização do Projeto de Mineração da Carpathian Gold entre os 

municípios de Riacho dos Machados e Porteirinha  
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 A empresa havia adquirido até 2013, 362 hectares de terras na região do projeto e no 

entorno. Em 2010, a empresa recebeu a Licença Prévia e iniciou a aquisição das terras. No 

ano seguinte, foi concedida a licença de implantação. Contudo, em virtude da necessidade de 

adequação aos termos impostos pelos órgãos competentes de regulamentação ambiental 

houve considerável atraso no início das operações da mineradora que só começou a operar em 

março de 2014. Outro entrave ao início dos trabalhos foi com relação ao fornecimento de 

energia elétrica já que a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) não havia 

construído a rede de transmissão até o início dos trabalhos. E no final do ano já estava 

trabalhando com 70% de sua capacidade produtiva. (CEDEPLAR², 2013)  
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3.2 A lógica impactante da Mineração de Ouro no Norte de Minas  

 

A alteração da estrutura física e social68 é inerente às áreas que sofrem intensa 

exploração minerária. Com relação ao meio natural, os processos resultantes da mineração são 

de difícil reversão e alto grau depredativo. Como o CEDEPLAR³ (2013, p.41) afirma “os 

investimentos da atividade mineral em uma região tem um caráter paradoxal, no sentido de 

que trazem a ampliação da renda mineraria e dos empregos, mas simultaneamente exacerbam 

os conflitos socioambientais em torno de seus impactos”. Por conta disso, desde o início da 

implantação dos projetos de mineração no norte de Minas Gerais delineou-se uma nova 

perspectiva nas relações econômicas e sociais. Em decorrência, vários conflitos emergiram. 

Para o CEDEPLAR (2013, p.41), os maiores impactos serão sobre os recursos hídricos, o uso 

do solo, a degradação da biodiversidade e do patrimônio natural e imaterial. Além do aumento 

nos fluxos migratórios.  

Em uma leitura crítica, Henri Acselrad (2004, p. 16-17) contextualiza e conceitua 

o que denomina “Conflito Ambiental”. Para o referido autor, há uma estreita relação entre o 

modo como atualmente se concebe o(s) modelo(s) de desenvolvimento e a gênese dos 

conflitos. Em sua perspectiva: 

 
Os modos sociais de apropriação do mundo material, dimensão integrante dos 
chamados “modelo de desenvolvimento”, articulam, portanto, formas técnicas, 
definidas por sua espacialidade e temporalidade, formas sociais, que exprimem os 
padrões de desigualdade de poder sobre os recursos ambientais, e formas culturais 
que encerram os valores e racionalidades que orientam as práticas sócio técnicas. 
Tais modelos caracterizam se pela vigência de determinados “acordos simbióticos” 
entre práticas espaciais no interior dos quais cada protagonista afigura se interessado 
em certo tipo de “sucesso” do outro, definido segundo suas próprias razões 
(ACSELRAD, 2004, p. 16-17). 
 

Assim não, se pode negar o papel do Estado nos conflitos que tem surgido na 

região já que, no caso específico da mineração de ouro em Riacho dos Machados, o modelo 

de desenvolvimento que está sendo implantado é fruto de uma parceira público-privada entre 

o estado de Minas Gerais e a empresa canadense Carpathian Gold, que opera através de sua 

subsidiária, de nome homônimo ao do município de Riacho dos Machados. Nessa 

perspectiva, lembra-se que Bourdieu (2004, p.164) é categórico ao afirmar que o Estado (ou 

seus mandatários) detém o monopólio da “violência simbólica legitima.” Porém, o Estado 

                                                           
68 No EIA Vol. III (2009, p. 01) entende se por impacto ambiental como sendo: “a mudança em um parâmetro 

socioambiental, em um determinado período e numa determinada área, resultante de uma determinada 
atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada (WATHERN, 
1988)”  
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está diversas vezes, como apontam Zhouri e Laschefski  (2010), presente concomitantemente 

no lado oposto do conflito. No caso particular desta pesquisa, além de se posicionar enquanto 

fomentador do desenvolvimento, o aparato legal do Estado constitue-se ainda como 

instrumento de proteção socioambiental. Destacam-se, portanto, a obrigatoriedade do 

EIA/RIMA para se obter as licenças necessárias e as audiências públicas ocorrem ao longo de 

todo o processo.  

Acselrad (2004, p.17) presume, ainda, que “Os conflitos ambientais surgidos do 

rompimento eventual de acordos deste tipo são emblemáticos das contradições que permeiam 

os modelos de desenvolvimento no interior do qual respectivamente eclodem.”  Sendo 

portando possível afirmar que os Conflitos Ambientais são:  

 
aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e 
significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a 
continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada 
por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – 
decorrentes do exercício das práticas de outros grupos. ( Acselrad, 2004, p. 26)  

 

Para Zhouri e Laschefski (2010, p.17), os conflitos representam as contradições 

do ordenamento espacial segundo suas atividades, formas de utilização social e apropriação 

dos recursos territorializados. Surgem então, em decorrência das diversas “práticas de 

apropriação técnica, social e cultural no mundo material”. Não sendo necessário o 

desenvolvimento real das práticas para que o conflito passe a existir. O mesmo se configura 

desde a “concepção e/ou planejamento de certa atividade espacial ou territorial”. Ainda 

embasado em Zhouri e Laschefski  (2010, p.18) é possível afirmar que o conflito em Riacho 

dos Machados é do tipo distributivo já que “indicam graves desigualdades sociais em torno do 

acesso e da utilização dos recursos naturais”. 

O receio da população, conforme será possível observar no tópico que analisa 

comparativamente as audiências públicas em Janaúba e Porteirinha, não é infundado. O 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA),69 elaborado para o projeto de mineração da Carpathian 

Gold, aponta a ocorrência de 62 tipos de impactos ligados às fases de planejamento, 

implantação e operação do empreendimento. Desses, 16 são referentes aos componentes do 

meio físico, 23 ao meio biótico e os 23 restantes ao socioeconômico. O quadro I é elucidativo 

quanto à intensidade dos impactos apresentados.   

 

                                                           
69

 Os impactos descritos nos quadros se referem às áreas diretamente impactadas: municípios de Porteirinha e 
Riacho dos Machados, conforme delimitado pelo Estudo de Impacto Ambiental feito pela Carpathian Gold. 
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Quadro 1 – Impactos Ambientais no meio físico 

Componente  Impacto  Efeito  Significância  
Substrato rochoso / 
relevo  

Alteração na topografia  Negativo  Pouco significativo  

Substrato rochoso / 
relevo  

Instabilidade de taludes  Positivo  Pouco significativo  

Solo  
Qualidade / remoção de 
horizonte  

Negativo  Pouco significativo  

Solo  Processos erosivos  Negativo  Pouco significativo  

Água Superficial  
Alteração na disponibilidade 
hídrica - barramento  

Positivo  Crítico  

Água Superficial  
Alteração na disponibilidade 
hídrica - captação  

Negativo  Significativo  

Água Superficial  
Intervenção direta sobre 
cursos d”água  

Negativo  Muito significativo  

Água Superficial  
Alteração da qualidade da 
água - drenagem ácida  

Negativo  Insignificante  

Água Superficial  
Alteração da qualidade da 
água - sólidos em suspensão  

Negativo  Insignificante  

Água Superficial  
Alteração da qualidade da 
água - carga orgânica, 
nutrientes e microorganismo  

Negativo  Insignificante  

Água Superficial  
Alteração da qualidade da 
água - contaminação por 
cianetos  

Negativo  Insignificante  

Água Superficial  
Alteração da qualidade da 
água - óleos e graxas  

Negativo  Insignificante  

Água Subterrânea  
Alteração da disponibilidade 
hídrica subterrânea  

Negativo  Significativo  

Qualidade do ar  
Alteração dos níveis de 
qualidade do ar - material 
particulado  

Negativo  Pouco significativo  

Qualidade do ar  
Alteração dos níveis de 
qualidade do ar - gases de 
combustão  

Negativo  Insignificante  

Ruído  
Alteração dos níveis de 
pressão sonora e pressão 
atmosférica  

Negativo  Pouco significativo  

Fonte: Adaptado do EIA/RIMA Carpathian Gold. In.: CEDEPLAR4 (2013:133)   

  

 Destacam-se no quadro II, de Impactos Ambientais no Meio Físico, os impactos 

referentes à alteração na disponibilidade hídrica (fase de captação e na disponibilidade hídrica 

subterrânea) que sofrerá danos classificados como significativos e a intervenção direta no 

curso d”agua classificado como muito significativo. Em um contexto regional de déficit 

hídrico, como é o caso da mesorregião norte de Minas Gerais, o cuidado com os recursos 

hídricos devem ser constantes e intensos. A alta ocorrência de previsão de impactos negativos 

descritos no quadro acima é um alerta significativo quanto ao nível de problemas que podem 

ocorrer na área a partir do empreendimento.  
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Quadro II – Impactos ambientais no meio biótico 

Componente  Impacto  Efeito  Significância  

Cobertura vegetal 
Conhecimento da flora local (a partir 
dos estudos ambientais ) 

Positivo Significativo 

Cobertura vegetal Supressão da Vegetação Negativo Pouco significativo 

Cobertura vegetal 
Diminução do Fluxo Gênico e da 
variabilidade genética 

Negativo Pouco significativo 

Cobertura vegetal Dimunição da Biodiversidade Negativo Pouco significativo 

Cobertura vegetal 
Perda de indivíduos de espécies raras ou 
ameaçadas 

Negativo Significativo 

Cobertura vegetal 
Extrativismo (não-sustentável) para 
produção de carvão 

Negativo Pouco significativo 

Cobertura vegetal 
Alteração da comunidade devido ao 
rebaixamento do lençol freático 

Negativo Significativo 

Mastofauna (mamíferos 
terrestres e voadores) 

Redução do hábitat natural por 
desmatamento 

Negativo Pouco significativo 

Mastofauna (mamíferos 
terrestres e voadores) 

Isolamento de hábitats e populações 
silvestres 

Negativo Pouco significativo 

Mastofauna (mamíferos 
terrestres e voadores) 

Afugentamento de fauna silvestre Negativo Insignificante 

Mastofauna (mamíferos 
terrestres e voadores) 

Aumento da disponibilidade de água, 
com o barramento do rio 

Positivo Muito significativo 

Mastofauna (mamíferos 
terrestres e voadores) 

Caça e apanha de animais silvestres Negativo Pouco significativo 

Avifauna (aves) Redução de habitats da Avifauna Negativo Pouco significativo 
Avifauna (aves) Mortandade de espécimes da Avifauna Negativo Pouco significativo 

Avifauna (aves) 
Aumento da Pressão Antrópica sobre a 
Avifauna 

Negativo Insignificante 

Herpetofauna (anfíbios) Alteração, redução e perda de habitats Negativo Pouco significativo 

Herpetofauna (anfíbios)  
Perturbação e afugentamento dos 
anfíbios  

Negativo  Insignificante  

Herpetofauna (anfíbios)  
Isolamento de populações ou espécimes 
por fragmentação de habitats naturais  

Negativo  Pouco significativo  

Herpetofauna (répteis)  Alteração, redução e perda de habitats  Negativo  Significativo  

Herpetofauna (répteis)  
Perturbação e afugentamento dos 
répteis  

Negativo  Insignificante  

Ictiofauna (peixes)  Redução de habitats  Negativo  Pouco significativo  
Ictiofauna (peixes)  Mortandade  Negativo  Insignificante  

Fonte: Adaptado do EIA/RIMA Carpathian Gold. In.: CEDEPLAR4 (2013:135)   

 

Quanto aos Impactos Ambientais no Meio Biótico, destacam-se positivamente, no 

quadro de detalhamento: o conhecimento da flora local a partir dos estudos e o aumento da 

disponibilidade de água com o barramento do rio. Entretanto, são listados como aspectos 

negativos: a perda de indivíduos de espécies raras ou ameaçadas, a alteração na cobertura 

vegetal devido o rebaixamento do lençol freático, a redução e perda de habitats e o isolamento 

ou espécies por fragmentação de habitats naturais. 
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Já os impactos associados ao Meio Socioeconômico, descritos no quadro III, a 

migração de retorno, a geração de empregos, a alteração na qualificação da mão de obra, a 

alteração na arrecadação tributária, a alteração do capital circulante nas fases de implantação e 

a operação são considerados positivos. Entre os impactos ambientais considerados negativos, 

destaca-se a alteração das relações comunitárias, consideradas um impacto crítico e a 

alteração no cotidiano da população da Área Diretamente Afetada (ADA), a redução da 

disponibilidade hídrica e o risco de destruição de sítio arqueológico ocasionando a perda 

irreversível de vestígios, considerados impactos muito significativos.  

 

Quadro III – Impactos ambientais no meio socioeconômico 

Componente Impacto Efeito Significância 
Uso do solo Perda de Produção Agrícola Negativo Significativo 
Uso do solo Alteração da paisagem Negativo Pouco significativo 

Uso do solo 
Demanda por Áreas para Disposição de 
Resíduos 

Negativo Insignificante 

População Geração de Expectativas Negativo Significativo 
População Alteração das relações comunitárias Negativo Crítico 
População Transtornos à População Devido às Obras Negativo Significativo 
População Migração de Retorno Positivo - 
População Geração de Empregos Positivo Crítico 
População Alteração na Qualificação da mão de obra Positivo Muito significativo 

População 
Desmobilização dos Trabalhadores e dos 
Serviços de Terceiros Contratados 

Negativo Significativo 

População 
Risco de Ocorrência de Acidentes na Fase de 
Implantação 

Negativo Significativo 

População 
Alteração no Cotidiano da População da 
ADA 

Negativo Muito significativo 

Condições de 
Vida 

Interferência nas Atividades Realizadas na 
Escola Municipal Padre Ricardo 

Negativo Significativo 

Infra-estrutura Migração de população para a AID Negativo Significativo 
Infra-estrutura Risco da Redução da Disponibilidade Hídrica Negativo Muito significativo 

Infra-estrutura 
Alteração na demanda por alimentação, 
comércio e serviços básicos 

Negativo Significativo 

Economia 
Alteração na Arrecadação Tributária na Fase 
de Implantação 

Positivo - 

Economia 
Dinamização da Economia dos Municípios da 
AID 

Positivo - 

Economia Alteração do Capital Circulante Positivo - 

Economia 
Alteração na Arrecadação Tributária na Fase 
de Operação 

Positivo - 

Economia 
Alteração do Capital Circulante Durante a 
Fase de Operação 

Positivo 

Patrimônio 
cultural e 
histórico  

Interferência em campo-santo da comunidade 
local  

Negativo  Significativo  

Patrimônio 
arqueológico  

Risco de destruição de sítio arqueológico 
ocasionando a perda irreversível dos vestígios 
e impossibilitando obtenção de informações 
sobre a população que os deixo  

Negativo  Muito significativo  

Fonte: Adaptado do EIA/RIMA Carpathian Gold. In.: CEDEPLAR4 (2013, p.137)   
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O EIA (2009) também trata das questões relativas aos aspectos da geração de 

expectativas, de alteração das relações da comunidade e, consequente, de alteração no 

cotidiano da população. Tais impactos foram amplamente reafirmados na fase das entrevistas 

e podem ser percebidos também na visita técnica. As fotos (figuras 01 e 02) abaixo 

corroboram com o que foi descrito no EIA (2009) e o que foi citado pelos entrevistados, e 

ilustram a dinâmica econômica local, com a oferta de imóveis para venda e aluguel e a 

permanência de aspectos até mesmo ilegais, como a venda de animais silvestres (na mesma 

rua da delegacia); coexistindo no centro da cidade de Riacho dos Machados. 

Figura 12 – OFERTA DE LOTE À VENDA NA CIDADE DE RIACHO DOS MACH ADOS 

 

Fonte: Silva,R.M.N.(2015) 

 

Figura 13 – PROPAGANDA DE VENDA DE PERIQUITO AUSTRALIANO EM UMA 
DAS PENSÕES DA CIDADE 

 

 

Fonte: Silva, R.M.N. (2015) 
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O CEDEPLAR4 (2013, p.147-150) após levantamento junto à população local 

ressalta que os problemas relacionados à água são os tidos como de maior relevância. A 

população também questiona o não cumprimento dos recursos contra condicionantes 

impostos.  

O movimento social Articulação dos atingidos pela Mineração no Norte de Minas 

lançou, em 2012, o manifesto: “Não às crateras da cobiça”, preparado por diferentes 

organizações70.  O manifesto, que questiona a ação das três principais mineradoras na região, 

indaga a atividade sob alguns aspectos de alto poder de impacto: a) de curta duração, b) a 

desestruturação socioeconômica do campo e da cidade, c) a perda de territórios das 

comunidades, d) a destruição das águas, e) transformação das serras em crateras, f) o 

desmatamento, g) a especulação imobiliária, h) a elevação do custo de vida, i) o aumento do 

desemprego, j) o aumento da desigualdade, k) a poluição, l) a exportação de minérios e semi-

acabados e m) a dependência da demanda externa.  A cartilha traz ainda norteamentos 

práticos para a população como, por exemplo, a orientação de não assinar documentos sem ler 

e não permitir a entrada de desconhecidos para realização de pesquisas sem devida 

identificação.   

 

3.3 A questão hídrica no foco das Audiências Públicas 

 

A importância da questão hídrica não é algo pontual ou recente no Norte de 

Minas. As dificuldades encontradas pela população decorrente da má distribuição das chuvas 

e do baixo índice pluviométrico, por vezes se agravam ainda mais em decorrência de 

fenômenos como o El Niño. A escassez de água influencia diretamente as atividades 

econômicas que dependem de um volume maior de água, como é o caso da mineração, para 

acontecer. No Estudo de Impacto Ambiental (Vol. I, 2009, p.20) pontua-se que a água 

necessária virá de recursos hídricos superficiais e subterrâneos do empreendimento, afirma-se 

que “A disponibilidade de água é um dos pontos críticos do projeto.” Como alternativa, 

levanta-se a necessidade de um barramento de água.  

A figura 14 apresenta a relação de proximidade entre a barragem Bico da Pedra e 

a área da mineração de ouro. O que permite compreender melhor os questionamentos da 

                                                           
70

 São elas: Comissão Pastoral da Terra-CPT; Movimento dos Pequenos Agricultores-MPA; Movimento dos 
Atingidos por Barragens-MAB; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST; Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais-FETAEMG. Contam ainda com o apoio da CNBB e da Cáritas 
Brasieira o que demonstra a forte influência da Igreja Católica na luta. A imagem da Capa e contra capa do 
Manifesto é o documento Anexo I deste trabalho.  
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população local quanto a seguridade do principal recurso hídrico da microrregião. Barbosa 

(2015) esclarece que o foco principal das discussões em torno da mineração de ouro, em 

Riacho dos Machados, está diretamente ligado ao uso e possíveis impactos nos recursos 

hídricos regionais. O autor lembra que a barragem de rejeitos da mineradora pode colocar em 

risco os afluentes do Rio Gorutuba, o que acarretaria graves consequências ao abastecimento 

urbano de Janaúba e à fruticultura irrigada regional.  

A barragem Bico da Pedra, foi contruída em 1978 com o represamento do Rio 

Gorutuba, tendo como finalidades principais “possibilitar a produção agrícola na região 

através do fornecimento de água ao perímetro irrigação Gorutuba, fornecer água as cidades de 

Nova Porteirinha e Janaúba e perenizar o rio Gorutuba.”71  O balneário homônimo localizado 

às margens da represa é o principal atrativo do município e conta com resorts e praias. 

 

Figura 14 - Localização da Mineradora Riacho dos Machados e da Represa Bico da 

Pedra 

 

 

                                                           
71

 Informações retiradas do sítio eletrônico do Distrito do Perímetro Gorutuba <http://www.dig.org.br> 
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Em 22/12/2009, a audiência pública72 que ocorreu em Riacho dos Machados teve 

como objetivo informar a comunidade a respeito das atividades a serem realizadas pela 

Carpathian Gold. Ao informar o objetivo da audiência, Yuri Rafael de Oliveira Trovão73, 

chefe da mesa74, salientou o alto poder de impacto e degradação da atividade minerária. A 

referida audiência além se propor a sanar as dúvidas da população também apresentou o 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento75.  

Na oportunidade, o representante da empresa canadense Carpathian Gold, que 

realizou o EIA/RIMA, informou à comunidade que o empreendimento é classe 6, ou seja, 

pertence à classe mais alta de impactos ambientais. Ele chega a afirmar que foram mapeados 

mais de 100 tipos de impactos causados pela mineradora. Destacando, quanto aos recursos 

hídricos que a maioria dos recursos superficiais é intermitente, havendo indícios de 

lançamento de esgoto sem tratamento nos cursos d”água.  Assim sendo, ainda segundo o 

representante da YKS, as comunidades rurais do entorno do empreendimento geralmente 

utilizam água de poço já que o recurso hídrico é escasso. Para a empresa, uma barragem de 

água no Rio Ipiranga seria a ação mitigadora mais apropriada para tentar contornar a situação. 

Ao defender a revitalização da área de mineração no município, o Sr. Luíz Carlos Busato 

justifica, sobretudo, que as medidas mitigadoras iriam perenizar o Rio Ipiranga, concentrando 

os impactos na bacia do córrego Valia. Após a explanação do representante da YKS, várias 

pessoas fizeram apontamentos cruciais sobre a grande necessidade de se proteger os escassos 

recursos hídricos da região. A barragem Bico da Pedra foi citada na fala do Sr. João Felipe de 

Souza que, mesmo se dizendo favorável ao empreendimento, questionou a seguridade da 

barragem Bico da Pedra dado sua relevância regional em detrimentos dos possíveis impactos 

gerados pela mineração. 

A audiência pública76 que ocorreu em Nova Porteirinha, no ano de 2012, com o 

objetivo de discutir ações de proteção do entorno da barragem, iniciou-se com a apresentação 

da mesa77. Posteriormente, houve relato do histórico da criação da Barragem Bico da Pedra. 

                                                           
72

 As audiências públicas foram comparadas a partir da leitura de suas atas e notas tacgráficas.  
73

 Chefe do Núcleo Jurídico da Supram Norte de Minas. 
74

 Compuseram a mesa: Edilson Carlos Torquato(conselheiro do Copam), Ézio Darioli, Rafael Machado, Jose 
Ponciano, Vinícius (Diretor Técnico Copam), Hélio (analista ambiental do Copam), Silvia Cristiane Freitas 
Lacerda (Diretora Oeracional Copam)   
75

 Apresentação essa feita pelo sr. Luiz Carlos Busato que representava a empresa Yks, de Belo Horizonte, que 
realizou o estudo. 
76

 Instrumento de participação popular, garantido pela constituição de 1988 e regulamentado por estados e 
municípios no qual os poderes executivo, legislativo, e/ou Ministério Público expõem um tema para discussão 
com a sociedade. 
77

 A mesa foi composta por: Promotores de Justiça: Paulo Cesar Vicente de Lima (coord. da Cimos) Fabrício 
Costa Lopo, Márrisson Maurício Mendes,  Vanessa do Carmo Diniz, Ali Mahmoud Fayez Ayoub, Major da 
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Destacou se, sobretudo que o objetivo maior da Barragem é a manutenção do abastecimento 

de água para a região, em segundo lugar a irrigação e por último o lazer.  

Foram levantados posicionamentos diversos sobre os cerca de 296 registros 

imobiliários (dado até o ano de 2012, apresentado pelo Comandante do 51º Batalhão de 

Polícia Militar, sediado em Janaúba, Clevison Pires),  que ocupam irregularmente a área 

pertencente à Barragem. A partir de então, alguns questionamentos voltados para a atividade 

mineradora e os possíveis impactos na barragem foram levantados.   

Foi indagado quanto ao monitoramento da barragem e sua sustentabilidade frente 

aos empreendimentos minerários que estavam, naquela época, em fase de construção. A 

população também lembrou que, naquele ano, a mineradora estava operando com uma licença 

ad referendum para realizar suas atividades e questionou o não cumprimento das 

condicionantes determinadas pelos prefeitos de Nova Porteirinha e Janaúba.  

Na Audiência Pública realizada em Abril de 2013, presidida pelo Promotor de 

Justiça de Janaúba Sr. Francisco Costa Lopo, objetivou-se discutir os reflexos da Mineração 

Riacho dos Machados nas cidades de Janaúba e Nova Porteirinha, principalmente, com 

relação aos cursos d´água que abastecem a barragem Bico da Pedra.  

Após a composição da mesa78, a promotora Ana Eloisa, o Presidente da Câmara 

dos vereadores de Janaúba, Sr. Paulo Roberto de Oliveira, e o Promotor público Fabrício 

Lopo, fizeram as considerações iniciais dos trabalhos já desenvolvidos relacionados à 

Barragem e à Mineração. 

A Mineradora Riacho dos Machados foi representada pelo Sr. Marco Antônio 

Fernandes (gerente de Meio Ambiente), que iniciou explicando que a mineradora é controlada 

por uma empresa com sede no Canadá: a Carpathian Gold e explanou sobre questões 

administrativas e financeiras da referida empresa. Seguiu sua explanação explicando as 

motivações do Projeto e as fases de licenciamento ambiental. 

No que diz respeito à barragem Bico da Pedra foi afirmado que a área de 

construção da barragem está em torno de 160 mil hectares e a Mineradora está distante 26 

Km. Já quanto à barragem de rejeitos foi garantido que seria impermeabilizada e que durante 

                                                                                                                                                                                     
PMMG Clevison Pires, Prefeito de Janaúba José Benedito Nunes Neto. Cerimonialistas: Professor César Vinicius 
Nery, Atadeu Ferreira da Silva, Assessor do Presidente da Codevasf,e Kelly Tatiane Souza Oliveira, do Codema. 
78

 Componentes da mesa: Promotor de Janaúba Fabrício Costa Lopo, Coor. da regional das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente das bacias dos rios Verde Grande e Pardo Promotora de Justiça Ana Eloísa 
Marcondes da Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Janaúba Paulo Roberto de Oliveira, Chefe de 
gabinete de Janaúba Carlos Eduardo Serapião Aguiar, Tenente coronel Klevson Pires Martins, Delegado da 
Polícia Civil de Janaúba Ricardo Esthevan Augusto do Amaral, Comandante do 1º Pelotão do Corpo de 
Bombeiros Militar de Janaúba Sargento Claudionor Ribeiro dos Santos e o Secretário executivo do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Janaúba Neurisvaldo dos Santos. 
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a sua operação não iria verter a água ou rejeito. Outro ponto crucial foi a informação de que 

há um plano de segurança da barragem, conforme exigência legal protocolada na 

Superintendências Regionais de Regularização Ambiental-SUPRAM.  Esse plano conta com 

27 instrumentos, equipamentos para monitoramento do maciço. São 17 piezômetros e dez 

marcos de deslocamentos. Assim sendo, foi garantido que as normas de segurança sobre as 

quais estão sendo construídos o Projeto ultrapassam as exigências normativas.   

Na fase das perguntas, a maior parte dos questionamentos se voltou para a 

seguridade da barragem de rejeitos e para a não inclusão da Bacia do Gorutuba e da barragem 

Bico da Pedra no projeto. Sendo justificado que a delimitação da área de influência da 

Mineradora segue critérios técnicos e que por isso não foi incluída. Por vezes, foi reiterado 

que as ações de impacto da Mineradora não podem ser tidas, em sua plenitude, como 

mitigáveis. Uma série de sugestões também foram dadas, entre elas a criação de uma 

comissão da sociedade civil que acompanhasse o andamento do projeto. Quanto a isso, foi 

apresentado o movimento intitulado: Amigos da Barragem que, na pessoa do Sr. Marcos 

Benício, questionou a burocracia extrema para se ter acesso ao interior da Mineradora. Outro 

ponto discutido nas considerações da sociedade civil foi a questão do lucro social79.  A 

população indagou, por diversas vezes, sobre os benefícios diretos que chegariam para a 

região, principalmente para além daquelas estipuladas por lei e sobre as que melhorariam as 

condições de vida da população para além do período de exploração da Mina Ouro Fino. 

3.3.1 Riacho dos Machados, Nova Porteirinha e Janaúba: Considerações 
comparativas 
  

Como se pode perceber a partir da descrição das Audiências Públicas, a 

preocupação com os recursos hídricos locais e, sobretudo com a Barragem Bico da Pedra, 

vem se tornando foco de constantes discussões e cada vez mais a presença da sociedade civil 

se faz notar, já que a barragem foi construída com fins de assegurar a água para consumo 

humano e atividades agrícolas. Inclusive na primeira audiência a questão dos possíveis 

impactos minerários foi levantada por civis presentes. As atividades de turismo/lazer e a 

recente revitalização dos empreendimentos minerários em sua proximidade vêm trazendo 

                                                           
79

 “(...) um conceito inovador desenvolvido pela Embrapa. Pode ser apurado através de indicadores inseridos 
no balanço social, que relacionam a receita operacional líquida (ROL) com o total dos indicadores sociais 
relacionados no balanço social. Torna-se um importante indicador, pois apresenta o quanto do resultado da 
empresa” (PEREIRA et al, 2010, p.533).   
“(...)pode acrescer parâmetros de análise relacionando o desempenho social com o desempenho produtivo” 
(PEREIRA et al, 2010, p.521). 
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insegurança e medo à população local em relação aos impactos provocados a barragem Bico 

da Pedra.  

Apesar da disparidade existente na intensidade entre os impactos causados pela 

mineração em comparação com os provenientes das atividades de turismo/lazer, o 

instrumento legal utilizado para a mobilização popular e privado foi o mesmo: uma Audiência 

Pública. No tocante ao operacional legal destaca-se também que no caso da audiência 

ocorrida em Nova Porteirinha fica claro que os procedimentos legais de ocupação das áreas 

eram desconhecidos e/ou foram ignorados pelos agentes locais. Inclusive, muitos 

representantes da lei, demonstraram dificuldades em responder a questionamentos que 

suscitavam os pontos dos trâmites legais a serem seguidos para se ocupar a margem da 

barragem. Já no caso das audiências em Riacho dos Machados e Janaúba, que trataram 

prioritariamente das questões relativas à mineração, toda a documentação legal foi 

apresentada não sendo, apesar dos relatos, incertezas e dúvidas existentes, possível de 

questionamento quanto à legalidade do empreendimento. 

A audiência pública ocorrida em Riacho dos Machados foi solicitada por 6 

representantes, sendo eles: A Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados, os senhores 

Marcelo Lopes Rodrigues e Vanderley Soares de Aguiar, na época vereadores de Riacho dos 

Machados, a Prefeitura Municipal de Porteirinha, a Secretaria de Estado para o 

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas(SEDVAN) e 

o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riacho dos Machados. Cabe ressaltar, ainda, que 

essa audiência estava inserida no processo legal para que a Carpathian Gold, subsidiária da 

Mineradora Riacho dos Machados – MRDM, obtivesse a Licença de Instalação. Já a 

audiência pública em Janaúba, surgiu do clamor e das movimentações da comunidade 

Gorutubana, que, apesar de não haver ainda registro oficial de nenhuma falha no processo de 

mineração, já se posicionava desde a primeira audiência solicitando uma explicação por parte 

das autoridades dada as inúmeras possibilidades de problemas ambientais. Há de se ressaltar 

que, atualmente, em consulta realizada no Mapa dos Conflitos Ambientais80 já se pontua a 

questão dos riscos de contaminação da água pela Mineração Riacho dos Machados (MRDM).   

                                                           
80

 Segundo informação fornecida no sítio eletrônico do Observatório dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais: 
“O Mapa dos Conflitos Ambientais no Estado de Minas Gerais é um projeto realizado desde 2007 pelo Grupo 
de Estudos em Temáticas Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais (GESTA/UFMG) em parceria 
com o Núcleo de Investigação em Justiça Ambiental da Universidade Federal de São João del-Rei (NINJA/UFSJ) 
e o  Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental da Universidade Estadual de Montes Claros 
(NIISA/UNIMONTES).(...) A pesquisa teve como objetivo a elaboração de um mapeamento qualitativo dos 
conflitos ambientais em Minas Gerais ocorridos entre os anos de 2000 a 2010, a partir da identificação, 
caracterização e classificação dos casos de violação do direito humano ao meio ambiente, considerando a 
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Outro detalhe comparativo é o fato de que muitos agentes que estão na posição de 

ocupantes irregulares das margens da barragem Bico da Pedra e que não almejam sair daquele 

local, se veem frente à Mineração como vítimas em potencial, caso haja alguma catástrofe 

ambiental. Assim sendo, há também o contrassenso de reconhecimento da importância da 

barragem na dimensão do empreendimento já que no primeiro caso há um uso direto da 

barragem e no segundo não há, por parte da mineradora, uma referência direta a Bico da 

Pedra em seu projeto, mesmo com a empresa enfatizando que toma medidas, por vezes, acima 

das solicitadas para evitar qualquer dano à barragem. 

Considera-se, ainda, a ausência dos representantes legais do município de Riacho 

dos Machados nas audiências públicas de Nova Porteirinha e Janaúba, como também a 

ausência de representantes de Janaúba na audiência de Riacho dos Machados que ocorreu na 

fase de pré-instalação da mineradora.  

A preservação ambiental da Barragem Bico da Pedra, como foco central nas 

Audiências Públicas mais recentes, reflete o amadurecimento da comunidade local para as 

questões ambientais, já que na primeira Audiência (em Riacho dos Machados) a represa 

apenas foi citada uma única vez. A discussão em torno do valor simbólico, das necessidades 

reais e dos processos de mitigação tornam as diretrizes e normativas criadas a partir dessas 

discussões, menos hegemônicas.  

Promover o desenvolvimento se tornou há muito tempo sinônimo de alcançar 

metas de melhoria nos indicadores econômicos e sociais. E o discurso “desenvolvimentista” 

apareceu por diversas vezes nas três atas analisadas, principalmente nos discursos dos 

representantes da empresa Carpathian Gold e na dos representantes de entidades ligadas aos 

Governos do Estado e dos próprios Municípios atingidos pelo empreendimento. A segurança 

dos recursos hídricos nas três audiências foi o aspecto com maior ênfase afirmativa, os 

empregos gerados para a região e a barragem de água no município foram outras duas 

justificativas altamente destacadas. 

Entretanto, para que os benefícios econômicos e sociais sejam alcançados, nem 

sempre são levados em consideração os impactos e prejuízos sociais, culturais e ambientais. 

Os casos retratados das ocupações irregulares das margens da bacia Bico da Pedra e dos 

possíveis danos causados pela Mineradora Riacho dos Machados (Carpathian Gold), ilustram 

exemplarmente essa situação. No contraponto da geração de riquezas está o risco de se perder 
                                                                                                                                                                                     
existência de denúncias institucionalizadas e/ou manifestação de sujeitos sociais. A intenção é que tal 
mapeamento funcione como um instrumento de defesa dos direitos e também de elaboração e execução de 
políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à democratização da apropriação dos territórios e condições 
naturais para grupos política e economicamente fragilizados.”  
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o recurso hídrico de maior importância da região.  As ressalvas quanto à viabilidade dos 

projetos executados e em execução parecem não considerar as reais necessidades da 

população mais carente e/ou não contempla atender o principal objetivo da criação da 

barragem que é a seguridade hídrica local. 

A Matriz de Inteligibilidade, quadro 4, proposta a seguir, realça os principais 

questionamentos da população civil e das entidades envolvidas no processo de revitalização 

da mineração em Riacho dos Machados. O critério temporal foi utilizado para expor as 

informações de cada audiência, partindo da mais antiga para a mais recente, posto que assim é 

possível acompanhar o desenrolar dos questionamentos e presumíveis conflitos a partir do 

andamento  do empreendimento minerário. Mesmo que a audiência pública realizada em 

Nova Porteirinha tenha tido como enfoque o uso e a ocupação do entorno da barragem Bico 

da Pedra, fica claro que também naquela oportunidade a possibilidade, ainda que remota de 

um desastre ambiental na mina de ouro em Riacho dos Machados era algo a ser, desde antes, 

discutida ao máximo buscando sempre evitar que ocorra. A escassez dos recursos hídricos na 

região do empreendimento dificulta sua realização plena e, por se tratar de um bem essencial 

à vida humana, coloca em risco a sobrevivência de milhares de pessoas. 
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Quadro 4 – MATRIZ DE INTELIGIBILIDADE DAS AUDIÊNCIA S PÚBLICAS 
COMPARADAS 

 

O que Comparar: 
Audiência Pública 

em Riacho dos Machados 

Audiência 
Pública em Nova 

Porteirinha  

Audiência 
Pública em Riacho dos 

Machados 
Data da Audiência 
Pública 

22/12/2009 27/06/2012 25/04/2013 

Estágio do 
empreendimento 
minerário  

Licença de Instalação Licença de Operação Licença de Operação 

Agentes locais 
envolvidos presentes 
na Audiência 

Órgãos Públicos, sociedade 
civil e representantes da 

mineradora 

Órgãos Públicos e 
sociedade civil 

Órgãos Públicos, 
sociedade civil e 
representantes da 

mineradora 
Motivação Principal 
para convocação de 
Audiência Pública 

Acompanhamento do 
desenvolvimento do Projeto 

Minerário / Trâmite obrigatório 
para obter Licença de 

Instalação 

Ocupação irregular do 
entorno da Barragem 

Bico da Pedra 

Acompanhamento do 
desenvolvimento do 
Projeto Minerário 

Principais Conflitos 
Socioambientais 

Questionamentos da população 
acerca da revitalização da 

mineração 

Poluição da Barragem 
por esgotos e ocupação 

de áreas proibidas 

Busca por maiores 
informações por parte da 
sociedade civil sobre o 

empreendimento 
minerário  

Local Foco do 
Problema 

A área de instalação da 
Mineradora   

O entorno da Barragem 
Bico da Pedra 

A montante da Barragem 
Bico da Pedra 

Org.: Silva, R. M N. (2015) 

 

A partir do exposto é possível compreender a complexidade das relações que tem 

se estabelecido e/ou se alterado em decorrência da revitalização da exploração de ouro na 

Mina Ouro Fino. Estão claros os diferentes agentes, os interessados e os interesses no 

processo. É óbvia também a preocupação, justificável, da população e a constante 

interferência das classes políticas. Dentro de um período de mais de três anos entre a primeira 

e a última audiência pública analisada, cabe observar que os questionamentos ainda são 

parecidos e os impactos positivos levantados pelo Estudo de Impacto Ambiental parecem não 

atender ou aquiescer suficientemente a maior parte da população, já que são os aspectos 

negativos que tem norteado as discussões em torno do empreendimento. No trabalho de 

campo, notou-se que os impactos positivos não se concretizaram na intensidade informada 

pelo Estudo de Impacto Ambiental.   

 

3.4 Anseios e Incertezas em face de um discurso contraditório  

 

Conforme o EIA (2009), haveria em Riacho dos Machados, uma série de benefícios 

com a revitalização da exploração da Mina Ouro Fino. Apesar dos inúmeros impactos 
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negativos com alto grau de degradação ambiental e modificação das estruturas e relações 

sociais, o documento afirma ser viável o empreendimento. A pesquisa de campo, ocorrida em 

Outubro de 2015, deparou-se com os impactos dos primeiros anos da nova fase da exploração 

aurífera no município.   

Com vistas a obter uma maior riqueza de detalhes e uma consolidação das 

informações teóricas obtidas no levantamento bibliográfico e documental, foi realizada a 

pesquisa de campo no período de 11/10/2015 a 15/10/2015. Durante a estadia na cidade, 

buscou-se observar a rotina local, a distribuição espacial das instituições públicas e privadas e 

o modo como a revitalização da MRDM – Carpathian Gold foi recebida e tem sido percebida 

pela população. A escolha dos agentes entrevistados foi realizada considerando as entidades 

com maior representatividade e ativas no processo de representação social. O quadro número 

apresenta as datas, entidades e pessoas entrevistadas.  

O relato da opinião dos agentes será transcrita de modo literal para se obter a maior 

fidelidade em retratar as opiniões expostas e seguindo a ordem do quadro 5, criado a partir das 

datas das entrevistas, partindo da mais antiga para a mais recente. Apenas um entrevistado 

não permitiu que fossem gravadas suas respostas, porém o mesmo cedeu material impresso, 

no qual já havia cedido entrevista a outro órgão e permitiu conversa informal sobre o assunto.  
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Quadro 5 – DATAS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

Data da Entrevista  Entidade/Instituição  Representante/Função Local da Entrevista 

12/10/2015 Igreja Católica 
Padre Rogério Bispo – Pároco 
da Matriz de Santo Antônio  

Casa Paroquial 

12/10/2015 
Polícia Militar de 
Minas Gerais 

Subcomandante e Soldado 
James 

Delegacia de Polícia de 
Riacho dos Machados  

13/10/2015 
MRDM – Capathian 
Gold 

Funcionário Representante da 
Empresa81 

Centro de Educação 
Ambiental – CEA MRDM 
– Carpathian Gold 

13/10/2015 
Prefeitura Municipal de 
Riacho dos Machados  

Warley Arantes Batista 
Nogueira – Secretário de 
Finanças de Riacho dos 
Machados 

Prefeitura Municipal de 
Riacho dos Machados  

13/10/2015 Emater 
Osmar – Técnico Responsável 
da EMATER 

Emater Riacho dos 
Machados 

14/10/2015 Copasa 
Tulio e Walmir – Funcionários 
da Copasa 

Copasa de Riacho dos 
Machados 

01/02/2016 
Prefeitura Municipal de 
Riacho dos Machados 

Domingas da Silva Paz – Ex 
Prefeita de Riacho dos 
Machados  

Residência particular da 
Ex - Prefeita em Montes 
Claros 

02/02/2016 IBAMA Rafael   IBAMA Montes Claros 

11/02/2016 

Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 
de Riacho dos 
Machados 

Sr. Custódio Camilo do Carmo – 
Presidente do Sindicato 

Centro de Agricultura 
Alternativa – (CAA) 
Montes Claros 

Fonte: Org.: Silva, R.M.N 

 
• Padre Rogério Bispo  

As expressões religiosas são marcas fundamentais na cultura e costumes da 

sociedade brasileira. Em muitos municípios, como no caso de Riacho dos Machados, a origem 

local está diretamente relacionada à origem das primeiras igrejas82. Em 2015, a emissora 

Católica, TV Aparecida, documentou uma série de problemas relacionados à exploração 

socioambiental no Norte de Minas. Um dos pontos altos da reportagem foi a apresentação dos 

impactos já causados pela MRDM – Carpathian Gold em algumas comunidades de Riacho 

dos Machados.83   

No processo de revitalização do empreendimento minerário em Riacho dos 

Machados, as lideranças paroquiais, incluindo o Pároco 84 , Padre Rogério Bispo, 

acompanharam a implantação da Carpathian Gold. O Padre Rogério foi enfático ao afirmar 

                                                           
81

 O funcionário que concedeu entrevista estava devidamente autorizado para atender e foi extremamente 
profissional em seu atendimento, cedendo todas as informações que a gerência permitiu desde os primeiros 
contatos, via e-mail. Entretanto foi solicitado que não fosse identificado por nome na pesquisa e a solicitação 
será atendida no decorrer deste trabalho. 
82

 “Em 1875, de arraial passa a distrito do município de Grão Mogol, com o nome de Santo Antônio do Riacho 
dos Machados. O nome viera da atual Igreja Matriz, mas que antes era uma pequena capela onde colocavam a 
imagem de Santo Antônio, protetor padroeiro de Riacho.” Disponível em: 
<riachodosmachados.mg.gov.br/?page_id=31> 
83

 A reportagem pode ser assistida no YouTube®. Link: <https://www.youtube.com/watch?v=35NEm6KkgGc>  
84

 Pároco desde Janeiro de 2010, segundo informações do entrevistado. 
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que a situação caótica das comunidades do entorno da mineração vem de muito antes da 

revitalização do empreendimento minerário. Foi questionado ainda pelo pároco que não 

houve, no caso da reportagem da TV Aparecida, nenhum contato com a Igreja local, já que a 

Paróquia de Santo Antônio pertence à Diocese de Janaúba e não à Arquidiocese de Montes 

Claros.  

Padre Rogério confirmou que no período de instalação da mineradora, o alto 

índice de funcionários terceirizados vindos de fora, impulsionou a prostituição e o uso de 

drogas, mas que, uma comissão formada por moradores e pessoas da empresa fiscalizava e 

denunciava quando havia confirmação desses casos. O sacerdote aduz ainda o impacto de 

qualquer empreendimento da dimensão da mineradora e a necessidade de uma sociedade que 

não esteja apática ao que circunda esse empreendimento. A escassez hídrica também é citada 

pelo Padre como o maior entrave para qualquer atividade na região Norte de Minas. Padre 

Rogério Bispo foi enfático em pontuar por diversas vezes a necessidade de uma sociedade 

organizada, e disposta a acompanhar o empreendimento, cobrando direitos e questionando os 

deveres da empresa. Ele aponta que na área urbana do município, a principal mudança seria a 

perspectiva da população e da expectativa de muitas pessoas que melhoraram casas ou as 

construíram com o intuito de aluguel. Na zona rural, o aumento da poeira nas comunidades 

mais próximas foi o ponto de maior relevância destacado pelo entrevistado. O Padre disse não 

perceber nenhuma alteração extrema, sendo positiva ou negativa, com a vinda da mineração.  

 
Figura 15  – Igreja Matriz de Santo Antônio 

 
Fonte: Silva, R. M. N. (2015) 
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• Polícia Militar de Minas Gerais  

 Foram entrevistados O Subcomandante Raimundo e o Soldado James, na 

Delegacia do município. Na oportunidade eles salientaram que Riacho dos Machados é um 

município muito tranquilo apesar de alguns poucos casos de tráfico de drogas. Para eles, a 

violência na cidade sofreu significativo aumento durante o período de instalação da mineração 

quando vieram para a cidade muitos funcionários de empresas terceirizadas, sobretudo 

homens. As principais denúncias estavam relacionadas ao tráfico de drogas e à prostituição. A 

fala dos policiais corrobora com o que já havia sido dito pelo Padre Rogério Bispo.  

Outro ponto destacado pelas autoridades policiais que ratificou a entevista do 

Pároco diz respeito quanto à expectativa criada pela população com a vinda da mineradora. A 

construção e reforma de casas visando o aluguel e o custo de vida no município que durante o 

período de instalação teve um aumento significativo. O Subcomandante chegou a afirmar que 

na visão dele, a população local teve prejuízos dado o nível dos investimentos. Ainda segundo 

ele o aumento no custo de vida em Riacho dos Machados afugentou para Porteirinha os 

funcionários da mineradora.  

O Subcomandante questionou o fato da empresa, para cumprir uma das 

condicionantes, ter doado uma caminhonete para a polícia de Riacho dos Machados enquanto 

estava sendo construído um quartel novo em Grão Mogol. Conforme explicou o Soldado 

James, a condicionante previa o investimento na Polícia Militar dos municípios de Riacho dos 

Machados, Porteirinha e Grão Mogol (onde fica a Companhia de Meio Ambiente que fiscaliza 

o empreendimento).  

Figura 16  – CAMINHONETE DOADA PARA A PMMG DE RIACH O DOS MACHADOS

 

Fonte: Silva, R.M.N. (2015) 
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 Representante da Mineradora MRDM – Carpathian Gold 

O funcionário, Gerente de Meio Ambiente, representante da empresa, destacou a 

parceria da MRDM – Carpathian Gold, através do Centro de Educação Ambiental – CEA, 

com a Secretaria Municipal de Educação de Riacho dos Machados e com a Superintendência 

Regional de Educação de Janaúba. Os trabalhos desenvolvidos visam tanto a educação 

ambiental quanto os demais programas de atendimento à sociedade de Riacho dos Machados.  

 

FIGURA 17  - ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT 

 

Fonte: Silva, R.M.N. (2015) 

 

Figura 18 - ESCOLA ESTADUAL EDILSON ALVES DE SOUZA 

 

 Fonte: Silva, R.M.N. (2015) 

Segundo o funcionário da Carpathian Gold, há constantemente programas que 

visam prevenir o impacto negativo. Na oportunidade estava sendo preparado material para 

seminário sobre exploração sexual infanto-juvenil. Foi citada, a quadra poliesportiva no 
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distrito de Bem Querer que foi construída com doação da mineradora a partir de uma 

concorrência interna na qual vários projetos, apresentados pela comunidade, foram analisados.  

Foi informado que haviam, na época (Outubro de 2015), cerca de 500 empregados 

diretamente na MRDM-Carpathian Gold, além dos terceirizados. Houve ainda confirmação de 

que aproximadamente metade dos funcionários se encontrava afastados pelo Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), posto que, com a escassez hídica, não foi possível prosseguir 

com as operações na mina. Ainda segundo o representante da MRDM-Carpathian Gold, a 

legislação prevê que os funcionários amparados pelo FAT recebam 50% do salário, mas a 

empresa estaria pagando 75% e mantendo os benefícios regulares, como por exemplo plano 

de saúde.  

Foi informado também que cerca de 70% dos trabalhadores da empresa provêm 

da Área Impactada (que a MRDM-Carpathian Gold considera como sendo Porteirinha e 

Riacho dos Machados), no entanto não foi informado qual é o percentual originário de cada 

um dos municípios em separado. Ainda conforme o funcionário, as empresas terceirizadas 

contratadas são orientadas a priorizar a população local sempre que possível. No que tange 

aos fornecedores, estes também são prioritariamente da região diretamente impactada.  

A empresa reconhece o fato de que há insatisfação na comunidade de Riacho dos 

Machados por alguns dos funcionários residirem em Porteirinha. Afirmou-se também que eles 

foram sensibilizados para fixarem moradia em Riacho dos Machados, entretanto a estrutura 

existente em Porteirinha tem sido determinante para a escolha. Com relação à especulação 

imobiliária e a expectativa também foi confirmado, mas para o entrevistado, os grandes 

problemas seriam, por exemplo, a questão da exploração sexual, da educação ambiental, da 

contratação de funcionários do local e a aquisição de bens dentro da área impactada.  O 

funcionário chega a ratificar que: “Onde a gente [a empresa] impacta a dinâmica realmente é 

na comunidade do entorno.”85  

Garantiu-se que a população do entorno tem uma relação de diálogo constante 

com a empresa, ilustrativamente foi pontuado que as comunidades recebem um laudo com os 

índices de análise da qualidade da água. Ratificou-se também que há sempre uma empresa 

terceirizada fiscalizando e acompanhando o processo. 

Segundo a própria empresa foram determinados 51 condicionantes para se obter a 

Licença de Instalação e 51 para Licença de Operação todas devidamente cumpridas ou em 

estado de desenvolvimento. Foi pontuado, também, que estão em execução 21 projetos 

                                                           
85

 Fala transcrita na íntegra da gravação da entrevista realizada a funcionário da MRDM-Carpathian Gold. 
Arquivo pessoal 
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socioambientais voltados, principalmente para o cumprimento das condicionantes. Apesar da 

perspectiva oficial ser de exploração pelo período de 8 anos, foi afirmado que há uma 

possibilidade, ainda não estudada, para que a mineradora possa permanecer por até 20 anos. 

Bem como já se encontra pronto o plano de fechamento da mina, tanto nos aspectos sociais 

quanto ambientais.    

 

Figura 19 – CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Fonte: Silva, R. M. N (2015) 

 

Com relação à barragem de água foi informado que: “o pessoal que olhou o 

projeto”86 afirmou que não haveria necessidade de realizar a construção da barragem de água 

e apenas a água de poços seria suficiente. Como já dito anteriormente, no período da visita 

técnica a empresa estava praticamente parada por conta da falta d”água, já que o principal 

ponto de impacto positivo enfatizado no EIA, a barragem de água, não havia sido construída. 

Naquele momento foi esclarecido que havia o intuito de realizar estudo para mensurar a 

viabilidade da barragem de água.  

 

• Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados, Secretário de Finanças  

O Secretário de Finanças afirmou conhecer e acompanhar o processo da 

mineração em seus aspectos positivos e negativos. Inclusive foi afirmado que entre as 

prefeituras há um embate, sobretudo entre Janaúba e Porteirinha dado o risco de 
                                                           
86

 Transcrição literal da fala do entrevistado onde não houve exatidão em apontar o(s) responsável(is) que 
fizeram tal observação quanto à barragem de água. 
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contaminação da barragem Bico da Pedra pela atividade mineradora. O entrevistado apontou 

ainda que um dos maiores impactos foi a grande expectativa que se criou de ambos os lados, 

não apenas no município como também na empresa já que os muitos desafios legais, 

estruturais e ambientais não estavam previstos. Segundo o secretário, na época da entrevista, 

cerca de 250 pessoas são funcionários diretos ou indiretos. 

A questão da água foi por diversas vezes retomada posto o recurso hídrico escasso 

da região. Outro ponto muito enfatizado foi a contribuição da empresa por meio da 

arrecadação de divisas. Para o Secretário, o recolhimento do (Imposto sobre Serviço de 

Qualquer Natureza (ISS) e a Compensação Financeira pela Exploração de Minério (CFEM) 

tem ajudado a Prefeitura, já que os pequenos municípios dependem quase que exclusivamente 

do repasse do Fundo de participação dos municípios (FPM). Entretanto, como já exposto 

anteriormente neste trabalho, o repasse de CFEM para Riacho dos Machados está 

condicionado à exploração da cava norte já que a cava sul se encontra em Porteirinha. Em 

Agosto de 2015, segundo o Secretário Warley Nogueira, foi de apenas R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). Ele informou que a Prefeitura é filiada à Associação Mineira dos Municípios 

Mineradores – AMIG, que auxilia na fiscalização das empresas mineradora quanto ao repasse 

de impostos. O Secretário lembra que o asfalto feito no Bairro de Lourdes foi feito com o 

dinheiro do ISS recolhido na fase de instalação da mineradora.  

Com relação as questões empregatícias o Secretário pontuou que o preparo das 

pessoas para atender a demanda da mineração é fundamental e que os cursos realizados no 

município, muitos em parceria com o Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG), foi 

imprescindível. Porém, ele também reconheceu que não há em Riacho dos Machados um 

número significativo de pessoas com alta capacitação para exercer funções de chefia.  

Ainda segundo o secretário, em decorrência dos problemas durante o processo de 

instalação, houve a troca da diretoria da MRDM-Carpathian Gold, o diretor geral canadense 

Daniel Kivari foi substituído por Vitor Hugo de Sousa Belo, de Paracatu. Outro ponto 

afirmado por ele foi com relação à venda da MRDM-Carpathian Gold.  

O banco australiano Macquire, que financiou o projeto, tornou se o sócio 

majoritário do empreendimento e já trabalhava com a perspectiva de venda da mineradora. As 

negociações se encontravam em fase avançada com a Brio Gold Inc. subsidiária da Yamana 

Gold também do Canadá87.  

                                                           
87

 Mais informações sobre a venda da CArpathian podem ser vistas em 
<http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=riacho_dos_machados_deve_mudar_de_dono&id=163
037> 
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Por fim, o Secretário questionou o diálogo entre a empresa e a Prefeitura posto 

que, segundo ele, mesmo o órgão sendo favorável à exploração, não tem percebido uma 

interação completa da empresa com o município. Segundo ele a MRDM-Carpathian Gold 

tende à buscar maior proximidade com a Prefeitura apenas quando há alguma necessidade 

específica a ser resolvida.     

 

• Osmar, Técnico EMATER 

Para o senhor Osmar, Técnico da EMATER, a mineração não havia até então 

afetado em nada a agropecuária local.  Ainda, segundo ele, não havia dano ambiental 

comprovado que tenha sido provocado pela mineração e que a escassez hídrica é característica 

da região.  

Ele destacou ainda que há apenas agricultura familiar, não havendo grandes 

plantações. Ele chegou a afirmar que a mineradora poderia chegar a trazer retorno positivo 

para o município. Sobre os possíveis impactos causados como no caso da poeira e de ruídos, 

ele afirmou que no entorno da mineração eram poucas pessoas e que o trabalho de 

fiscalização não compete a Emater. Não havendo também registro de intenso êxodo rural nos 

últimos anos.  

 

• Túlio e Walmir, Copasa 

Foi confirmado pelos senhores Túlio e Walmir, representantes da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (COPASA), que uma parte significativa da população ainda 

utiliza fossa, o que poderá futuramente comprometer a qualidade hídrica já que a água que 

abastece a cidade é proveniente de poços. No período da pesquisa, outubro de 2015, já estava 

havendo racionamento da água sendo que metade da cidade só recebia água a noite quando o 

fornecimento era regularizado. Foi informado que a média de consumo é de 500 à 600 mil 

litros d’água. Todos os dois poços ficam próximos à delegacia, dentro da cidade de Riacho 

dos Machados. 

Segundo Walmir, a empresa chegou a explorar um poço d”água em Riacho dos 

Machados clandestinamente, informação essa confirmada na entrevista ao Instituto Brasileiro 

Do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Foi afirmado ainda que o 

fornecimento de água da MRDM-Carpathian Gold é feito pela Copasa de Porteirinha. E que o 

aumento do consumo, advindo das atividades da mineração no município de Riacho dos 

Machados só ocorreu durante o período da instalação da empresa. 
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• Rafael Chaves, Analista Ambiental do IBAMA 

De acordo com o analista ambiental do IBAMA, Rafael Chaves, a maior 

preocupação com relação à revitalização do empreendimento minerário em Riacho dos 

Machados é no que diz respeito aos recursos hídricos da região. O analista enfatizou que o 

IBAMA votou contra a liberação das três licenças fornecidas pelo Conselho Estadual de 

Política Ambiental (COPAM) por entender que não há disponibilidade hídrica suficiente na 

região para sustentar o empreendimento.  Além do mais, a existência do empreendimento 

minerário potencializa os riscos de contaminação do pouco volume de água ainda disponível 

na região.  

Durante a entrevista Rafael Chaves entregou impresso com entrevista concedida 

por ele ao jornal do Centro de Agricultura Alternativa (CAA), na qual ele faz apontamentos e 

suscita discussões sobre a questão minerária em Riacho dos Machados. Para ele, o fato de o 

Governo do Estado de Minas Gerais ter assinado um protocolo de intenções com a empresa 

antes de o licenciamento ter sido aprovado provocou um aceleramento nos processos 

seguintes. Outro ponto para ele incoerente com a complexidade da situação foi a concessão da 

licença prévia ad referendum. Para o analista, ao permitir que o empreendimento se instalasse, 

antes de uma análise minuciosa dos estudos de viabilidade técnica do mesmo, “atropelou o 

processo”, nas palavras do entrevistado. Foi pontuado que um empreendimento com alto 

poder degradante, como é o caso da mineração de ouro, demanda análises minuciosas e não 

deve ser realizado sob qualquer tipo de pressão ou avaliando apenas um dos lados.  

Com relação à possibilidade de contaminação da água, ele explica que este é um 

processo natural já que as rochas possuem originalmente compostos químicos que 

contaminam em alguns períodos o recurso hidrico, em menor ou maior proporção dependendo 

da vazão existente. “Não é a mineração que contamina, ela aumenta o risco. Com a exceção 

do Cianeto, os outros elementos químicos dentro do processo são naturais.” (CAA, 2015, p. 

02)   

Foi questionado também pelo analista o fato da concepção inicial de construção 

de uma barragem ter sido alterada. Segundo Chaves, isso ocorreu, pois “a rocha do local onde 

eles iam fazer a barragem não era favorável para reter água e os rios da região também não 

eram suficientes para abastercer a barragem, (...)” (CAA, 2015, p. 02) Alguns poços 

artesianos foram abertos ilegalmente, conforme informado pela Copasa, esses poços, segundo 

Rafael Chaves, foram fechados e a MRDM-Carpathian Gold e a empresa Hidropoços, de Belo 

Horizonte, foram multadas.  
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Por fim, ele enfatiza afirmando considerar inviável a mineração em Riacho dos 

Machados em razão da questão hídrica. Enfatiza ainda que é necessário que a gestão das 

águas seja agente prioritário nos processos de licenciamento, sobretudo em regiões onde a 

escassez de água é alta. Ele diz que, embora não seja contra as atividades de mineração, 

acredita que o objetivo maior deva ser a melhoria da região e não de determinada empresa.  

 

• Domingas Paz, Ex Prefeita de Riacho dos Machados 

Segundo a ex-Prefeita de Riacho dos Machados, na gestão de 2009-2012, 

acompanhou de perto o processo de implantação da MRDM-Carpathian Gold, e toda a 

instalação da empresa demandou envolvimento político direto. Ela afirmou que a concessão 

de lavra, mesmo depois da venda da mina, continuou sendo da Vale do Rio Doce88. Para que 

fosse feita a transferência para a empresa canadense foi necessário que a ex-prefeita e dois 

deputados (Deputado Carlos Pimenta e Deputado José Santana) fossem ao Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) em Brasília, juntamente com os diretores presidentes 

da mineradora, pedir que autorizassem a liberada da concessão de lavra. “Eles só conseguiram 

a concessão de lavra por conta da intervenção política nossa”89(DOMINGAS PAZ, 2016) 

Quando foi obtida a concessão de lavra ela afirma que muitas promessas foram 

feitas inclusive da construção de uma escola técnica para qualificar a mão de obra necessária 

na empresa. Afirmou que estava ciente que a população local não tinha a qualificação exigida 

pela mineradora, mas que foram feitos mais de 30 cursos para capacitar a população. 

Inclusive foi em Riacho dos Machados o primeiro curso técnico em mineração do norte de 

Minas Gerais, segundo Domingas Paz. Ela destaca que desde o início, os empregos destinados 

à população de Riacho dos Machados eram os de menor remuneração ou das empresas 

terceirizadas. Outro ponto destacado por ela foi a ida do Serviço Brasileiro de apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE) à Riacho dos Machados para criar a Junta Comercial, 

entretanto os comerciantes/prestadores de serviço, na grande maioria, não se mostrou 

interessada.  

A ex-Prefeita salienta que não se consegue perceber as melhoras no município de 

Riacho dos Machados advindos da implantação da empresa, inclusive como resultante das 

condicionantes. Ela questiona que Porteirinha tem fornecido a maior parte dos funcionários 

para a empresa. Para ela há um sentimento de frustração diante dos poucos resultados e 

                                                           
88

 Segundo Domingas Paz, uma dívida da Vale em outra área de mineração com o DNPM vinha dificultando a 
completa transferência da Mina Ouro Fino em Riacho dos Machados.  
89

 Trecho transcrito literalmente da entrevistada. 
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benefícios da empresa no tocante ao âmbito social do município e um receio do que pode 

ocorrer no período pós-mineração.  

Por fim, ela disse que a questão da compra das áreas próximas à mineração foi 

feita na legalidade e que a população, quando questionada por ela própria, afirmou que não foi 

pressionada à vender e que os valores acertados foram pagos corretamente.  

 

• Sr. Custódio, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riacho dos 

Machados 

Em conformidade com o representante do Sindicato Rural de Riacho dos 

Machados, um dos pontos mais importantes é a estabilidade futura das pessoas que venderam 

suas terras para a mineradora. Posto que a partir do momento que vão para a cidade, caso não 

retornem no período de um ano para a zona rural, não conseguem mais se aposentar como 

trabalhadores rurais.  

Ele confirmou o posicionamento dos demais entrevistados a respeito da falta de 

estrutura do município para comportar o empreendimento. Questionando, como fez a ex-

Prefeita, Domingas Paz, acerca das muitas promessas feitas no período de implantação e o 

real benefício nos âmbitos sociais e econômicos. Ele exemplificou citando que no período da 

instalação existiam 5 padarias bem estruturadas, em Riacho dos Machados que posteriormente 

foram todas fechadas por não haver mercado consumidor. Outro ponto confirmado pela 

entrevista com o Sr. Custódio foi a abertura de poços clandestinos. 

Ele informa ainda que durante as chuvas do mês de janeiro de 2016, o nível da 

barragem subiu e não comportou o alto volume das águas além de não ter sido possível 

realizar os reparos necessários. Foi questionado também pelo entrevistado a barragem de água 

que foi prometida e não foi feita e os benefícios advindos das condicionantes que são pouco 

percebidos pela população.  

Corroborou ainda com o discurso do Secretário de finanças ao questionar a 

postura da empresa quanto a falta de um diálogo constante entre a MRDM-Carpathian Gold e 

a população em geral. Segundo ele, só há uma maior proximidade por parte da empresa 

quando eles se encontram diante de alguma necessidade específica.  

 

 

 

 

 



109 
 

Figura 20 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE R IACHO DOS MACHADOS 

 

Fonte: Silva, R.M.N. (2015) 

 

A partir das entrevistas foi possível perceber que, mesmo expresso de modo 

distinto, existe um consenso quanto ao insucesso do empreendimento minerário em Riacho 

dos Machados. Se a canadense Carpathian Gold tinha inicialmente planos de obter 

lucratividade suficiente no projeto em Riacho dos Machados para, a partir daí, concretizar um 

empreendimento ainda maior na Romênia, conforme foi relatado pelo funcionário da empresa, 

o anúncio da venda do empreendimento demonstrou que os resultados foram totalmente 

opostos aos esperados. Para a população local, a frustração não foi menor. A expectativa de 

ver o município crescer economicamente e, por conseguinte, socialmente, baseado na 

exploração do ouro não obteve êxito e os investimentos realizados por muitos, como em 

ampliação de comércios e a construção de casas para aluguel foi ilusória. A dinâmica de 

construção do processo de revitalização da Mina Ouro Fino põe em dúvida os benefícios reais 

à população local, não se pode, por exemplo, afirmar que caso houvesse água suficiente, para 

as atividades de operação da mina, a realidade seria diferente.  Para os que já experienciaram 

o primeiro momento com a Vale do Rio Doce, poucas são as diferenças quanto aos benefícios 

sociais. As incertezas existentes quanto ao futuro da mineradora no município inflaciona os 

problemas, já que as mudanças, na maioria das vezes negativas, podem causar impactos 

inesperados e sem mitigação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não existem soluções fáceis para problemas difíceis. É, no mínimo, inocente 

pensar que a complexa dinâmica na qual está inserido todo um município, receberá apenas os 

benefícios de um empreendimento altamente impactante como é o caso da mineração. O 

modo como a MRDM - Carpathian Gold se instalou na região e os primeiros anos do 

empreendimento minerário, além de confirmarem prognósticos pouco favoráveis, colocaram 

em dúvida também alguns pontos positivos que eram apresentados como verdades absolutas e 

nos quais se embasavam as justificativas pró-mineração.  

A importância do Estado em administrar as dificuldades específicas de cada área 

sob sua responsabilidade é incontestável, entretanto o modo como isso tem ocorrido no Norte 

do estado de Minas Gerais é passível de questionamentos amplos. A perspectiva 

“desenvolvimentista” tem se mostrado contraditória e insuficiente para alterar de fato as 

realidades mais precárias. Neste trabalho, buscou-se mostrar que a ausência de um conceito 

claro e objetivo para o vocábulo “desenvolvimento” sintetiza a subjetividade das políticas 

públicas que se valem da desgastada ideia de promoção do “desenvolvimento” para 

implantarem Planos de Estado e/ou de Governo que, em muitos casos, pouco beneficiam a 

população mais carente.  

As práticas políticas implantadas com vistas à “promoção do desenvolvimento” 

tem se materializado, principalmente nas políticas de transferência de renda (como no caso do 

Bolsa Família), nos financiamentos públicos para setores específicos da economia (através do 

Banco Nacional do Desenvolvimento Social –BNDES) e, como no caso específico da MRDM 

- Carpathian Gold, por meio de Planos de Governo em parcerias público-privadas, de capital 

misto. Não raro tais práticas desconsideram ou minimizam a relevância da realidade local o 

que tem provocado o acirramento dos conflitos com a população atingida e, em casos mais 

críticos, resultando prejuízos até para os investidores. O processo de licenciamento desses 

empreendimentos, quando não fomentados de modo imparcial e distante das articulações 

políticas, se tornou incapaz de direcionar o processo de instalação e/ou operação com vistas a 

resguardar o meio socioeconômico direta e indiretamente impactado. Dentro da lógica 

capitalista o objetivo primeiro é o lucro, entretanto as compensações socioambientais devem 

nortear a ação governamental ao se incentivar a implantação e/ou ampliação de qualquer 

empreendimento.  



111 
 

Mensurar ou justificar benefícios apenas com vistas aos indicadores 

socioeconômicos não possibilita afirmar que de fato houve ou não uma melhora significativa 

na qualidade de vida da população mais atingida. Dentro de uma área ou de um município, 

como no caso de Riacho dos Machados é possível perceber diferentes níveis de impactos, em 

locais e pessoas distintas advindos de um mesmo empreendimento: a MRDM- Carpathian 

Gold.   

No estudo de caso desenvolvido nesta pesquisa, notadamente foi possível 

perceber as contradições e parcialidade dentro do processo de revitalização da mineração de 

ouro em Riacho dos Machados. O levantamento bibliográfico feito endossou uma análise 

mais crítica desse caso permitindo compreender nuances, ainda pouco exploradas, ou não 

contempladas nas hipóteses iniciais. Foi possível ainda perceber como o comparativo entre o 

modus operandi e as consequências da exploração de ouro feita pela Vale do Rio Doce, na 

década de 1990, é constantemente feito com este novo momento da mineração. 

Ainda que não exista, como exposto durante as análises deste trabalho, um 

conceito unânime para “desenvolvimento”, não foi possível perceber uma equidade entre a 

melhora esperada pela população e os benefícios trazidos na área social e econômica em 

Riacho dos Machados advinda da revitalização do empreendimento minerário. Obviamente 

não se devem desconsiderar alguns apontamentos específicos. No que tange aos impostos, a 

estimativa segundo o CEDEPLAR (2013, p. 113) já discutida anteriormente, não se 

confirmou, segundo informações levantadas na entrevista com o Secretário de Finanças de 

Riacho dos Machados Warley Nogueira. Foi pontuado que todos os impostos da empresa 

estão devidamente pagos, entretanto a produção não alcançou ainda o auge, por conta da crise 

hídrica, e há também a divisão dos tributos recolhidos com o município de Porteirinha, de 

acordo com a cava explorada. Ainda dentro das expectativas econômicas os empregos gerados 

pela empresa, contemplam uma parte das pessoas em idade produtiva no município de Riacho 

dos Machados, como foi lembrado por alguns dos entrevistados, entretanto havia uma grande 

expectativa que se viu frustrada na percepção geral da população. Expectativas e frustrações 

essas que se estendem ao comércio e às ações voltadas ao campo social. Ademais, as 

comparações com o município de Porteirinha estão sempre no centro desta visão de análise. 

Durante todo o processo de instalação da MRDM-Carpathian Gold a intervenção 

política se fez presente e as entidades governamentais se posicionaram de modos distintos 

diante dos fatos. A vinda da empresa canadense e a revitalização do empreendimento 

minerário em Riacho dos Machados estão inseridas em dois contextos estatais maiores: o 

Plano de Mineração 2030, do Governo Federal e no plano de incentivo à expansão das 
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fronteiras minerárias e, por conseguinte de “promoção do desenvolvimento” do Norte de 

Minas, do Governo do Estado. O projeto contou, portanto, desde sua origem com incentivos e 

o interesse de diferentes esferas do Estado para se consolidar.  

Apesar de objetivar aumentar a exploração mineral que, por conseguinte 

favoreceria a balança comercial de exportações/importações de minérios por meio do 

investimento privado internacional em conformidade com planejamento de Governo e de 

Estado a ingerência política se fez presente para que se concretizasse. Conforme relato claro 

da Prefeita de Riacho dos Machados, Domingas Paz, na época da implantação da mineradora 

e, posterior, confirmação do atual secretário de Finanças de Riacho dos Machado, Warley 

Nogueira, as negociações políticas foram de suma importância em todos os momentos. Desde 

o início com a ida até Brasília ao DNPM até a obtenção das licenças ambientais e mais 

recentemente, como afirmou o secretário em entrevista, com a escassez hídrica, a empresa já 

procurou a Prefeitura de Riacho dos Machados, sinalizando a necessidade de auxílio para 

obtenção das licenças para a construção de uma barragem.   

No entanto, as entidades ambientais do estado de Minas Gerais e órgãos como o 

Ministério público sempre questionaram a viabilidade e os transtornos do empreendimento 

mostrando uma posição diferenciada, da posição dos órgãos de planejamento, diante da 

situação. Um dos maiores exemplos é o parecer do IBAMA junto ao COPAM, sempre 

negativo à concessão das licenças, conforme informado em entrevista por Rafael Chaves, 

analista do órgão. Outro destaque é para a participação, conforme entrevista do secretário 

municipal Warley Nogueira, e como se pode verificar nas audiências públicas a constante 

participação do Ministério Público de Minas Gerais, inclusive na determinação das 

condicionantes.  

Muito distante de alcançar o equilíbrio socioambiental e o crescimento econômico 

indelével, a questão hídrica se tornou o grande marco da revitalização da mineração da Mina 

Ouro Fino em Riacho dos Machados. Localizado no semiárido Norte Mineiro o município de 

Riacho dos Machados, enfrenta um regime hídrico escasso, já que não possui nenhum rio 

perene em seu território e as chuvas são irregulares. Em 2015, os apontamentos feitos, 

principalmente pelo IBAMA,se materializaram em decorrência da escassez de água na região. 

A MRDM-Carpathian Gold paralisou quase que completamente suas atividades e maior parte 

dos funcionários foi submetida ao FAT. 

Ainda que não exista nenhum dano ambiental de grandes proporções provocado 

pela mineração, o modo exploratório das grandes mineradoras demanda um intenso gasto de 

água o que vem gerando, além do receio quanto à escassez hídrica, o temor quanto a 
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contaminação da pouca água disponível. Há também que se considerar a proximidade e 

interligação entre a estrutura hídrica e local e a Barragem Bico da Pedra (localizada na bacia 

do Rio Gorutuba). O iminente risco de contaminação da barragem advindo de algum 

problema na área de mineração em Riacho dos Machados já foi, conforme descrito no 3º 

capítulo deste trabalho, discutido em audiências públicas e ganhou ainda mais destaque após o 

desabamento da barragem de rejeitos da mineradora SANMARCO no município de Mariana, 

no ano de 2015. Na entrevista concedida, o Sr. Custódio informou que durante o período das 

chuvas, em Janeiro de 2016, houve fortes boatos de que a barragem de rejeitos da MRDM-

Carpathian Gold não comportou o volume de águas e que não foi possível realizar reparos 

necessários em algumas partes da manta. Ele disse ainda que essas notícias trouxeram uma 

insegurança e uma preocupação para a população do entorno. 

Cabe aqui pontuar que o Ministério Público solicitou que fossem analisados 

novamente o impacto social e ambiental do empreendimento minerário da MRDM-Carpathian 

Gold. Em 2014, o Instituto Pristino (2014, p.01), responsável pelo estudo, concluiu que: “Os 

estudos realizados pelo empreendedor foram incompletos, apresentando omissões e 

inconsistências”. Danos ambientais e problemas em algumas ações emergenciais também 

foram encontrados o que inviabilizaria a correta tomada de decisões. Outro ponto questionado 

pelo Instituto Prístino (2014) diz respeito ao completo cumprimento de algumas 

condicionantes, que no laudo de 2014 foram tidas como não cumpridas.  

As conclusões do laudo técnico acima validam discussões levantadas e a opinião 

de grande parte dos entrevistados.  A lógica de impactos dos mais diversos tipos existentes na 

mineração em Riacho dos Machados vem desde sua origem, menosprezando a parte menos 

influente, mas a mais impactada no processo: a população. As observações acima transcritas 

do laudo do Instituto Prístino não apenas apontam erros específicos na operação de uma 

empresa, mas certifica que o modo como se permitiu que fossem conduzidas tais operações 

não primou por resguardar as etapas necessárias para o que o desenrolar do processo fosse 

imparcial, idôneo e ambientalmente seguro.    

Conciliar situações conflituosas dentro do sistema capitalista em que um dos lados 

é representante dos interesses e capital internacional e se justifica na promoção da alteração 

das relações locais arcaicas e pouco lucrativas não é tarefa fácil. Se no que tange aos impactos 

ambientais não há nenhum dano comprovado que inviabilize a operação do empreendimento, 

a venda da mina para outra empresa provou que gerir também não existem certezas absolutas 

que garantam o retorno financeiro. Se para o município de Riacho dos Machados houve 

frustração frente as expectativas com o retorno da mineração para a Carpathian Gold não foi 
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diferente. Vê-se claramente que a dinâmica de criar possíveis rotas de planejamento distantes 

de conhecimento pleno das especificidades locais não possibilitam resultados efetivos para 

nenhum dos dois lados. Se na época da empresa Vale, naquele momento uma empresa 

nacional, o preço do ouro no mercado internacional foi o fator determinante para o 

fechamento da mina, desta vez a Carpathian Gold, uma empresa estrangeira, viu seus planos 

se esvaírem na soma de diversos fatores ambientais e socioeconômicos locais.  

As entrevistas e o trabalho de campo permitem afirmar que o sentimento de 

frustração da população de Riacho dos Machados está diretamente relacionada às promessas e 

discursos “desenvolvimentistas” que não se concretizaram. Os questionamentos quanto à 

divisão dos benefícios advindos do empreendimento minerário, entre os municípios de Riacho 

dos Machados e Porteirinha, também foram pontuados em grande escala. A lógica de 

melhorias sociais e econômicas não supriram as expectativas criadas por um jogo político 

antigo que aliado ao capital internacional fomentou nas áreas diretamente impactadas pela 

MRDM-Carpathian Gold expectativas nos mais diversos âmbitos. O suposto 

“desenvolvimento” que seria implantado em consequência da revitalização da exploração na 

Mina de Ouro Fino, como foi constantemente afirmado em audiências públicas,  protocolos de 

intenções e estudos técnicos não conseguiu se materializar efetivamente diante da realidade 

local.  
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Anexo I 

 

Capa e contra-capa do manifesto contra a mineração no Norte de Minas, em 2012 

 

Fonte: BARBOSA, 2015 
 

 

 

 
 

 

 

 


