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RESUMO 

A presente dissertação tem por objetivo investigar se a mineração de grande porte 

praticada por Empresas Transnacionais é fator indutor do desenvolvimento local ou não. 

Para tanto, optou-se pela investigação mediante estudo de caso focado na realidade do 

Município de Barro Alto-GO. A pesquisa cuida, inicialmente, de traçar o contexto e a 

importância histórica da mineração para a formação do Estado de Goiás, a fim de, 

então, descrever como se dá sua influência econômica, financeira e social no Município 

estudado. Para responder à pergunta principal desta pesquisa, submeteram-se os dados 

levantados às perspectivas teóricas que abordam o conceito de desenvolvimento 

essencialmente como um dado econômico, estabelecendo como sinais de sua existência 

o aumento da produtividade, do PIB per capita e da renda real, conforme propõe Celso 

Furtado. E, também, como caracterizado pela criação de um setor industrial sinérgico 

com produção de escala e escopo, conforme propõem, entre outros, Erik K. Reinert e 

Raúl Prebrish. Em seguida, analisamos a realidade local do Município de Barro Alto a 

partir da perspectiva do direito humano ao desenvolvimento, que consideramos o local 

ou o ponto de partida adequado para a correta compreensão do caso estudado. Para 

tanto, resgatamos a construção histórica do direito humano ao desenvolvimento e 

propomos a interpretação da real extensão de seu conteúdo pelas lentes da teoria do 

desenvolvimento de Amartya Sen, complementada pela concepção de que todos os 

direitos demandam um custo para sua efetivação, reconhecendo no Estado e nas 

Empresas Transnacionais os principais obrigados a promoverem, defenderem e 

efetivarem, por meio do planejamento e de políticas públicas, o direito humano ao 

desenvolvimento.  

 

Palavras-chave: Barro Alto-GO. Mineração. Transnacionais. Desenvolvimento. Direitos 

Humanos.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to investigate whether large-scale mining practiced 

by Transnational Corporations is a factor that induces local development or not. In order 

to do so, we opted for the investigation based on a case study focused on the reality of 

the Municipality of Barro Alto-GO. The research initially seeks to outline the context 

and historical importance of mining for the formation of the State of Goiás in order to 

describe how its economic, financial and social influence in the Municipality studied 

occurs. In order to answer the main question of this research, the collected data were 

submitted to the theoretical perspectives that approach the concept of development 

essentially as an economic data, establishing as signs of its existence the increase of 

productivity, Gross Domestic Product (GDP) per capita and real income, according to 

what Celso Furtado proposes. Also, as characterized by the creation of a synergic 

industrial sector with production of scale and scope, as proposed by, among others, Erik 

K. Reinert and Raúl Prebrish. Next, we analyze the local reality of the Municipality of 

Barro Alto from the perspective of the human rights to development, which we consider 

as the appropriate place or starting point for the correct understanding of the case 

studied. To do so, we rescued the historical construction of the human rights to 

development and we propose the interpretation of the real extension of its content from 

the point of view of Amartya Sen’s development theory, complemented by the 

conception that all rights demand a cost for its accomplishment, recognizing in the State 

and Transnational Corporations the main obliged ones to promote, defend and carry out, 

through planning and public policies, the human rights to development. 

 

Keywords: Barro Alto-GO. Mining. Transnational. Development. Human rights. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa que se apresenta tem por objetivo investigar em que medida a 

mineração de grande porte, levada a cabo pela mineradora transnacional Anglo 

American, no município de Barro Alto/GO, realmente, tem se revelado indutora do 

desenvolvimento regional, indagando se se trata apenas de melhora dos indicadores 

econômicos tradicionais – tais como PIB e renda per capita – ou de mudanças 

estruturais, distributivas, que resultaram em melhores condições de vida para a 

população local em geral. Por meio de um estudo de caso, bem como do olhar crítico 

acerca de algumas teorias que buscam conceituar e problematizar o conceito de 

desenvolvimento, especialmente tendo como base a proposta de Amartya Sen, 

perfeitamente adequada com os indicadores e matizes dos direitos humanos, pretende-se 

realizar um estudo crítico-reflexivo sobre a situação do município de Barro Alto/GO 

pós-instalação da mineradora transnacional Anglo American, a fim de problematizar os 

efeitos e consequências (positivos e negativos) do empreendimento no que tange ao 

desenvolvimento da região. 

Nos estágios que antecedem a instalação de uma empresa transnacional em 

determinada localidade, para extração de algum tipo de minério ali presente, é comum 

que os interessados nesse empreendimento adotem um discurso claramente 

desenvolvimentista. Isto é, a fim de justificar os enormes impactos sociais e ambientais 

que um grande empreendimento extrativista fatalmente dará causa, adota-se, 

convenientemente, o discurso segundo o qual a sua exploração trará à comunidade 

melhorias em sua qualidade de vida e bem-estar. Mas será que tal discurso transcende, 

de fato, do mundo das ideias para o contexto fático? Eis uma das questões a serem 

problematizadas por meio desta pesquisa. 

Além disso, as profundas mudanças no modo de vida, no sistema produtivo 

local, a alteração da paisagem, os prejuízos para a fauna, a piora na qualidade do ar e da 

água, o risco de acidente ou contaminação em decorrência de vazamento ou 

rompimento de barragem de rejeitos, entre outras consequências, são externalidades, é 

dizer, efeitos negativos decorrentes dos grandes empreendimentos minerários que, no 

espectro do discurso desenvolvimentista, notadamente em vista de seus efeitos 

positivos, tornam-se perfeitamente assimiláveis. A promessa de desenvolvimento em 

certos casos é de tal maneira assertiva que chega ao ponto de ofuscar por completo 
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todas as externalidades de um empreendimento extrativista de grande porte, tais como 

os problemas ambientais.  

A importância de realizar o presente estudo é justificável na medida em que a 

prática da mineração no Estado de Goiás se confunde com sua ocupação. Os primeiros 

colonizadores que aqui chegaram com a intenção de se fixarem, no início do século 

XVII, foram atraídos justamente pelo ouro, inicialmente, encontrável em grande 

quantidade no leito dos rios que cortam a região. A atividade mineradora, após forte 

depressão, cujos efeitos se fizeram sentir mais fortemente a partir da primeira década do 

século XVIII, voltou a ter relevância para o Estado a partir da segunda metade do século 

XX, quando começaram a ser descobertas várias minas e jazidas com relevância 

internacional, marco a partir do qual transnacionais mineradoras passam a se instalar 

por aqui, realizando estudos e aquisição de direitos de lavra, sempre com a promessa de 

prosperidade e desenvolvimento regional.  

Em Barro Alto, a mineração de grande porte começou na década de 1970, 

contudo, até 2011, funcionou apenas como ponto de extração de níquel, período durante 

o qual o minério era extraído no município e transportado para Niquelândia para 

transformação em liga ferroníquel. A partir de março de 2011, passou a funcionar a 

primeira linha de produção da planta industrial ali instalada pelo grupo Anglo 

American, marco a partir do qual o minério passou a ser extraído e beneficiado no 

município, o que, novamente, se travestiu em promessa de desenvolvimento. 

A mineração de grande porte tornou-se atividade essencial à manutenção do 

padrão de bem-estar e de consumo da vida nos países ocidentais de economia 

capitalista, principalmente naqueles considerados desenvolvidos, no entanto, e 

principalmente para os países subdesenvolvidos e pobres, os grandes empreendimentos 

projetam-se por meio do discurso do relevante papel que dizem poder exercer como 

indutores do desenvolvimento regional. Isso se daria, principalmente, pela capacidade 

de atrair grandes investimentos, de gerar empregos diretos e indiretos e pelo retorno 

fiscal que poderia ser convertido em financiamento de políticas públicas. Resta saber, 

contudo, se tais promessas são meras quimeras ou realidades palpáveis. 

O impacto da mineração de grande porte na base de arrecadação fiscal local 

parece ser fato evidente de que a atividade minerária gera, por si só, desenvolvimento. 

Para tanto, bastaria verificar que, em 2017, o município de Barro Alto (atualmente com 

população estimada em 10.435 habitantes) arrecadou, somente a título de Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, sem considerar o impacto 
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da mineração na arrecadação de outros impostos de competência municipal e no valor 

do repasse de outros de competência estadual, o montante total de R$ 16.420.206,19. 

Tal cifra impressiona e poderia, vista isoladamente, ser tida como prova cabal de que há 

um genuíno desenvolvimento, ao menos econômico, na região. Mas será que os 

números expressivos impactam também nas condições sociais locais? Eis o desafio do 

presente estudo, observar o fenômeno não somente pelos óculos de um prisma 

econômico básico, quantitativo, mas também qualitativo. 

Considerando esse cenário, por um lado tem-se a promessa de desenvolvimento 

afiançada pelos empreendimentos mineradores de grande porte e, por outro, é 

necessário perquirir a respeito do efetivo impacto econômico-social para as regiões sob 

influência direta da atividade minerária transnacional. Nessa perspectiva, o presente 

estudo de caso tem por objetivo investigar se a mineração de grande porte em Barro 

Alto realmente tem se revelado indutora do desenvolvimento regional. Ademais, 

interessa saber quais seriam as características principais desse processo, é dizer, se se 

trata apenas de melhora dos indicadores econômicos tradicionais – tais como PIB e 

renda per capita – ou de mudanças estruturais que resultem em melhores condições de 

vida para a população local. 
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PROTOCOLO METODOLÓGICO 

A presente pesquisa foi desenvolvida mediante aplicação de dois métodos 

distintos, mas complementares. Usamos para a coleta de dados o método de Estudo de 

Caso. Para categorização dos dados e para conclusões e/ou hipóteses que deles foram 

obtidas, usamos o método da Teorização Fundamentada nos Dados (TFD), inicialmente 

denominado Grounded Theory. A divisão de momentos aqui posta não significa que os 

métodos foram aplicados de forma estanque e engessada, ao contrário, significa que 

foram preponderantemente utilizados nas etapas da pesquisa para as quais 

demonstraram maior aptidão de gerar resultado.  

O estudo de caso pode ser entendido como um estudo aprofundado de uma única 

unidade de um fenômeno determinado, com objetivo de elucidar as características de 

um número maior de fenômenos semelhantes. Nesse sentido, o estudo de caso pode ser 

definido como “um estudo intensivo de uma única unidade com objetivo de entender 

uma classe maior de unidades similares” (GERRING, 2004, p. 342)
1
.  

De forma complementar e a partir de uma perspectiva operacional, salienta Yin 

(2010, pp. 39-40) que o estudo de caso deve ser compreendido com método de 

investigação empírica que: (i) investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade 

e em seu contexto de vida real, especialmente quando não é evidente a fronteira 

limítrofe entre o fenômeno e seu contexto; (ii) enfrenta situação em que haverá mais 

variáveis de interesse do que ponto de dados, em razão do que, deverá equacionar 

inúmeras fontes de evidência e proceder a triangulação dos dados; (iii) beneficia-se do 

desenvolvimento anterior de proposições teóricas para orientar a coleta e a análise de 

dados. 

Considerando todas essas nuances, é precisa, clara e pedagógica, a definição de 

estudo de caso apresentado por Machado, para quem 

[...] é possível caracterizar o “estudo de caso” como uma estratégia 

metodológica de construção de um objeto empírico muito bem definido e 

específico, potencialmente revelador de aspectos e características de uma 

problemática que não seriam facilmente acessados por intermédio de outras 

estratégias. Tomado dessa forma, o estudo de caso nos convoca a mergulhar 

profundamente em um fenômeno e a observar a partir das variadas fontes e 

perspectivas. E, justamente por isso, boa parte do trabalho está em restringir e 

recortar o caso, explicitando suas fronteiras. (MACHADO, 2017, p. 361, 

grifo do autor).  

 

                                                           
1
 “As a substitute for these flawed definitions, I propose to define the case study as an intensive study of a 

single unit for the purpose of understanding a larger class of (similar) units.” 
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Segundo Flyvbjerg (2006, pp. 227-228), o estudo de caso é um método ideal 

para generalizar usando o teste de “falsificação” proposto por Karl Popper. De forma 

mais abrangente, Yin (2010, p. 36) afirma que o estudo de caso tem por meta a 

generalização teórica (generalização analítica), em que uma teoria previamente 

desenvolvida é usada como padrão, com o qual são comparados os resultados empíricos 

do estudo de caso. 

Stake (1999, p. 53) pondera que as partes essenciais do plano de coleta de 

dados em um estudo de caso são as seguintes: (i) definição do caso; (ii) lista de 

perguntas da investigação; (iii) identificação dos ajudantes e das fontes de dados; (iv) 

distribuição do tempo disponível para realização da pesquisa; (v) planejamento 

orçamentário; (vi) e, por fim, o tipo de material que veiculará o estudo de caso. 

Três princípios devem ser seguidos para maximizar a confiabilidade dos dados 

coletados. O primeiro princípio propõe a utilização de múltiplas fontes de evidência, 

cuja vantagem consiste no desenvolvimento de linhas convergentes de investigação 

mediante uma triangulação de dados que, por sua vez, permite a corroboração dos 

resultados (YIN, 2010, p. 143). O segundo princípio diz respeito à maneira de organizar 

e documentar os dados coletados, o que deve ser feito por meio de um banco de dados 

que reúna os dados ou a base comprobatória da pesquisa, as anotações realizadas pelo 

investigador no transcurso dos trabalhos e os documentos coletados (YIN, 2010, p. 146-

147). O terceiro princípio preza pela manutenção do encadeamento lógico das 

evidências, de modo a permitir que um observador externo consiga enxergar o caminho 

percorrido desde as questões iniciais da pesquisa até o seu resultado. É dizer que o 

encadeamento das evidências se presta a permitir que o observador externo seja capaz 

de traçar os passos da pesquisa em qualquer um dos seus sentidos: das questões iniciais 

à conclusão ou da conclusão às questões iniciais (YIN, 2010, p. 150). 

A presente pesquisa se ocupou de um caso único – o município de Barro Alto 

(GO) – e teve como objeto duas unidades de análise imbricadas uma na outra, isto é, a 

mineração de grande porte e o desenvolvimento. As perguntas que serviram de farol 

para a coleta dos dados foram as seguintes: A partir da realidade do município de Barro 

Alto, é possível concluir que a mineração de grande porte é fator desencadeador de 

desenvolvimento local? Em caso de resposta afirmativa, quais são as características do 

fenômeno observado? 
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Para responder a essas perguntas investigamos múltiplas fontes de dados, desde 

pesquisas anteriormente realizadas com objetivos semelhantes ou que apresentassem 

dados úteis para nossa análise, até as inúmeras fontes institucionais (governamentais ou 

não) de dados sobre a realidade socioeconômica da região. Sem ignorar suas limitações, 

foram amplamente utilizados (e confrontados) os índices sintéticos de medição da 

realidade, tais como: PIB, IDH, Gini, IDM etc.  

A interpretação dos dados coletados foi realizada a partir de marcos teóricos 

escolhidos pelo autor. Em primeiro lugar, os foram submetidos a duas teorias puramente 

econômicas sobre desenvolvimento para, por último, serem analisados a partir da 

perspectiva que compreende o desenvolvimento como direito humano. Assim, 

considerando a mesma base de dados, procuramos responder às perguntas iniciais sob 

três enfoques teóricos completamente distintos, dois puramente economicista e outro 

que compreendemos como conteúdo adequado do direito humano ao desenvolvimento, 

de modo a obter um grau satisfatório de confiabilidade externa para esta pesquisa.  

A elaboração das respostas a partir dos dados coletados – ou teorização a partir 

do caso estudado – se deu pela aplicação da TFD, concebido como método de análise de 

dados qualitativos. Segundo Cappi (2017, p. 397), a TFD visa a geração de hipóteses 

que, fundamentadas na observação da realidade empírica, levam à criação de uma 

proposta teórica, a qual, por sua vez, torna-se objeto de verificação, discussão e 

comparação, à luz de outras formulações teóricas já existentes. É dizer que se trata de 

método que permite produzir conhecimento teórico a partir da observação da realidade 

empírica. Esse processo concebe ao pesquisador ampla liberdade, exigindo dele 

sensibilidade e flexibilidade na observação e na análise dos dados, sem descuidar do 

rigor e da sistematicidade que estas requerem (CAPPI, 2017, p. 398).  

A TFD, segundo Cappi (2017, p. 399), constitui tanto um modelo de construção 

teórica, quanto um procedimento para análise de dados empíricos, abarcando a 

complexidade da relação existente entre a teoria, o método e os dados empíricos. Para 

dissertação e teses, a TFD tem a vantagem de eliminar, ou ao menos encurtar, a 

distância entre os dados empíricos coletados e as proposições teóricas propostas para 

serem utilizadas na análise e na categorização, impedindo que os dados sejam 

“arredondados” para caberem nas teorias, ou as teorias deformadas para 

corresponderem aos dados. Com efeito, por se tratar de um método que propõe teorizar 

a partir da realidade empírica – o que lhe atribui um caráter essencialmente indutivo – a 

TFD não exige que o pesquisador produza uma teoria no sentido amplo do termo, 
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reputando como resultado válido a simples criação de hipóteses e/ou conceituações 

incipientes (CAPPI, 2017, p. 400).  

Sobre esse aspecto, explica Cappi: 

A TFD explicita as regras metodológicas pelas quais se busca construir uma 

formulação teórica enraizada em dados empíricos, essencialmente 

qualitativos. Tratando-se de articular a análise rigorosa e sistemática à 

possibilidade de dar conta da riqueza e da complexidade da realidade, a TFD 

propõe uma construção teórica que seja, por um lado, aderente à realidade e 

que, por outro lado, garanta uma capacidade de compreensão ou de 

explicação teórica mesma. (CAPPI, 2017, p. 400).  

 

A análise de dados pela TFD se opera mediante mecanismos de codificação. A 

primeira etapa desse processo é denominada codificação aberta, isto é, requer que sejam 

elaborados conceitos/códigos para os elementos que compõem a realidade observada. 

Nessa fase, todos os dados coletados merecem uma conceituação o mais próximo 

possível da realidade empírica e devem ser organizados em categorias segundo critérios 

estabelecidos (propriedade, intensidade, frequência etc). A segunda etapa, denominada 

codificação axial, consiste na comparação das categorias extraídas da classificação dos 

conceitos/códigos obtidos na etapa anterior, o que envolve a comparação de suas 

propriedades e dimensões, para, a partir daí, iniciar uma articulação teórica entre os 

dados da realidade observada. A terceira etapa, chamada de codificação seletiva, é 

aquela que permite a formulação de uma proposta teórica que desvende as relações 

importantes e recorrentes entre as categorias do fenômeno observado, válida para o 

conjunto de dados empíricos considerados na pesquisa (CAPPI, 2017, p. 405-408).  

Sobre tal processo, explica Cappi (2017, p. 408) que as formulações teóricas 

produzidas assumem a função de mapas conceituais da realidade estudada. O processo 

de refinamento das categorias torna possível uma visão abstrata do fenômeno que 

poderá, sem prejuízo das críticas e complementações futuras, ser aplicável para 

interpretação de um número maior de situações semelhantes.  

Com efeito, esta pesquisa buscou categorizar e classificar os dados da realidade 

empírica estudada para identificar as relações próprias do fenômeno analisado, por meio 

das quais se buscou obter uma resposta para as perguntas iniciais que formulamos. 

Assim, pretendeu-se que, a partir de um certo nível de abstração, a(s) resposta(s) 

obtida(s) sirva(m) para compreensão ou, no mínimo, problematização de outras 

realidades semelhantes. Contudo, nossa postura não foi posta de forma rígida ao ponto 

de forçar uma resposta. 
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O presente trabalho foi estruturado em três capítulos. O primeiro cuidou de 

realizar o resgate histórico da mineração em Goiás, passando pelo retrato da mineração 

contemporânea no Estado e especificamente no município de Barro Alto. Estabelecido o 

retrato da mineração no município, foram apresentados os indicadores sociais e 

econômicos pré-operação da planta industrial da Anglo American em Barro Alto-GO, 

aqueles contemporâneos ao início de suas atividades e, por fim, os números e medições 

atuais, como forma de realizar um confronto comparativo.  

No Capítulo 2 foram apresentadas as principais concepções teóricas sobre 

desenvolvimento, perpassando pelos primeiros usos do termo até a especificidade de 

teorias a seu respeito que gozam de maior prestígio nas ciências econômicas, 

contextualizando-as com a realidade de Barro Alto a fim de extrair possíveis conclusões 

sobre as características do fenômeno que ali se verifica. Buscou-se classificá-lo segundo 

as variáveis adotadas pelas teorias econômicas que enxergam desenvolvimento como 

aumento da renda ou produtividade, como industrialização ou como mudanças 

estruturais que resultam em ganho de bem-estar para a população em geral, de forma 

equitativa e distributiva.  

No Capítulo 3 o desenvolvimento foi abordado a partir da perspectiva que o 

concebe como um direito humano. A teoria das capacidades e funcionamentos proposta 

por Amartya Sem foi adotada como ponto de vista viável para compreensão abrangente 

da extensão e conteúdo desse direito, complementando tal concepção com a ideia de que 

o Estado, ao lado das empresas Transnacionais, seja o principal responsável por sua 

promoção, defesa e efetivação. Assim, após referência aos principais marcos históricos 

para consolidação desse direito em âmbito internacional, e por meio da abordagem das 

principais vantagens e pontos frágeis da concepção proposta por Amartya Sen, foi 

analisado se no caso Barro Alto a mineração de grande porte se comportou como fator 

de promoção do direito humano ao desenvolvimento ou se a promessa de 

desenvolvimento ficou limitada ao discurso retórico e esvaziado de sentido prático e 

concretude social. 
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CAPÍTULO 1 – A ORIGEM E O CONTEXTO DA MINERAÇÃO NO ESTADO 

DE GOIÁS E NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO  

 

À presente pesquisa interessa saber, a partir de um estudo de caso da cidade de 

Barro Alto, se empreendimentos mineradores de grande porte constituem fator 

desencadeador de desenvolvimento regional. Se sim, acrescendo ao problema de 

pesquisa discussão teórica acerca do seu conteúdo, é dizer, o que constitui efetivamente 

esse fenômeno, nos interessa perquirir quais são as principais características do 

desenvolvimento que se verifica.  

De modo mais específico, pretendemos compreender se houve mudanças 

estruturais na sociedade de Barro Alto que resultaram em melhor qualidade de vida para 

a população em geral a partir da instalação da transnacional Anglo American, ou se 

essas mudanças se limitam apenas a ganhos em indicadores econômicos que, na prática, 

não repercutem de maneira direta na qualidade de vida das pessoas. 

Para tanto, é importante compreender em que contexto se insere a mineração no 

Estado de Goiás, perpassando por sua origem histórica e indo até sua relevância 

econômica atual para a região, que ocupa a posição de terceiro maior produtor nacional 

de minério. Por outro lado, é de suma relevância entender corretamente como a cidade 

de Barro Alto se insere nesse cenário regional, isto é, qual é sua contribuição para a 

relevância do setor extrativista na economia regional e, por conseguinte, qual é a 

relevância da mineração de grande porte para a própria economia local.  

Com efeito, o presente capítulo tem por objetivo abordar a origem da mineração 

no Estado de Goiás, demonstrando que sua ocupação deu-se, originariamente, no século 

XVIII, em decorrência da abundância aparente de ouro de fácil extração. Em seguida, 

será abordada a importância da mineração para a economia regional a partir da segunda 

metade do século XX, perpassando pela descoberta e exploração das minas de 

importância mundial, os principais destinos do minério extraído na região, bem como 

seu potencial de crescimento no futuro. 

No tópico seguinte, abordaremos a origem da mineração em Barro Alto, como 

surge, se desenvolve e suas características atuais. Por fim, serão analisados os principais 

indicadores socioeconômicos da cidade em três momentos distintos a fim de se 

comparar a realidade local anterior à chegada da transnacional Anglo American, o seu 
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impacto a partir do momento em que começa a se instalar e, por fim, sua influência após 

mais de cinco anos em operação. 

A abordagem realizada no presente capítulo, para além de ser fundamental na 

compreensão do caso específico que se pretende estudar, fornecerá os dados empíricos 

para a teorização das características socioeconômicas do município de Barro Alto, a 

partir do que será possível verificar se houve desenvolvimento local e, nesse caso, quais 

foram suas principais características desde o momento em que lá se instala a 

Transnacional Mineradora Anglo American. 

 

1.1. Breve Histórico da Mineração no Estado de Goiás 

Conforme referimos, introdutoriamente, a prática da mineração no Estado de 

Goiás confunde-se com sua ocupação. Isto significa que o Estado convive há anos com 

as promessas de progresso e desenvolvimento que costumam estar atreladas às 

justificativas para se autorizar a implementação da atividade minerária no Estado. 

Trocamos um quinhão de nossa riqueza mineral por um quinhão de desenvolvimento 

regional. Ao menos, é o que se pensa, ou o que querem que acreditemos.  

Fato é que em vários momentos a história de Goiás confundiu-se com a da 

mineração. Foi a riqueza do solo goiano que atraiu, na primeira metade do século 

XVIII, a primeira expedição – à época denominada “Bandeira” – com a finalidade de 

ocupação do território que hoje pertence aos Estados de Goiás e Tocantins. Embora 

várias bandeiras tenham cruzado essa região rumo ao norte, em expedições de jesuítas 

do Pará rumo ao sul, somente após a descoberta de ouro em Minas Gerais e em Cuiabá 

é que o interesse em buscar novas minas em Goiás surgiu, estimulando, assim, a 

primeira bandeira com objetivo de se fixar nessa região. Goiás ingressou no mapa da 

colonização portuguesa, inicialmente, como território de minas pertencente à capitania 

de São Paulo.  

A primeira expedição, organizada pelo paulista Bartolomeu Bueno da Silva, saiu 

de São Paulo em 03 de julho de 1722, tendo em 26 de julho de 1725, após quase 

fracassar, encontrado ouro de aluvião em abundância nas cabeceiras do rio vermelho 

(SILVA, 2002, pp. 121-122), onde, posteriormente, fundou-se o Arraial Santana, o qual, 

posteriormente, passou a se chamar Vila Boa e atualmente corresponde à cidade de 

Goiás.  



12 

Apontam Palacín e Moraes (1975, p. 27) que, passados vinte anos, Goiás tinha 

crescido consideravelmente, tanto em população quanto em importância, motivo pelo 

qual, verificada a inviabilidade do então território continuar sendo administrado de 

longe por São Paulo, a Corte portuguesa decidiu torná-lo independente, elevando-o à 

categoria de Capitania. Em 1749, Vila Boa se torna independente, mesmo ano em que 

por lá chegou seu primeiro governador e capitão general, o Conde dos Arcos. 

A história da mineração em Goiás, no século XVIII e início do século XIX, pode 

ser dividida em quatro períodos. O primeiro período corresponde aos 10 primeiros anos 

de exploração (1726-1735), caracterizados pela larga produtividade e facilidade em se 

encontrar ouro sedimentar no leito dos rios, estimando-se que tenham sido produzidos 

de 10 a 15 mil quilos de ouro (PALACÍN; GARCIA; AMADO, 1995, p. 87). Nesse 

período, o ouro extraído nas minas goianas representou mais que a terça parte do total 

da América portuguesa, época em que, conforme salienta Lima (2010, p. 30), dessa 

colônia saía mais da metade da produção do ouro mundial.  

No segundo período, compreendido entre 1736 a 1751, a taxa de produtividade 

do primeiro período começou a declinar, contudo, o número de escravos trabalhando na 

exploração do ouro aumentou, chegando a mais de 15 mil, o que resultou em uma 

produção média calculada em 23 mil quilos de ouro. O terceiro período, que vai de 1752 

a 1778, a arrecadação do quinto alcança seu ponto mais alto, nomeadamente em 1753. 

Após esse marco, é observado um declínio lento, mas constante da produtividade, 

contudo, em razão da quantidade de escravos trabalhando nas minas, ainda em alta, a 

produção de ouro alcança 50 mil quilos. O quarto período, após 1779, é marcado pelo 

declínio acelerado da produtividade na extração do ouro. Em 1789, a produção alcançou 

apenas 225 quilos, caindo para 75 quilos/ano em 1822 (PALACÍN; GARCIA; 

AMADO, 1995, p. 87).  

 

Tabela 1 - Produção de Ouro em Goiás no Século XVIII 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor 

PERÍODO VOLUME (kg)

1726 - 1735 10.000 a 15.000

1736 - 1751 23.000

1752 - 1778 50.000

1789 225

1822 75
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Vale ressaltar que o volume de ouro produzido em Goiás no período em 

referência não é objeto de consenso. Eschwege (1979, apud TIBIRIÇÁ, 2017, p. 11) 

aponta, tomando como referência a arrecadação do Quinto entre 1720 a 1730, que a 

produção de ouro na região chegou a 135.416 quilos. Goiás e Cuiabá teriam produzido, 

até 1820, 190.000 quilos de ouro. Estima-se, contudo, que o ouro exportado via 

contrabando tenha atingido a margem de 154.805 quilos. 

Nos cem anos de duração da primeira experiência mineira em Goiás, marcada 

por uma produtividade formidável nas primeiras quatro décadas de exploração e depois 

por um declínio da produtividade que se intensifica sobremaneira na segunda década do 

século XIX, o ouro foi extraído por meio de técnicas rudimentares para os padrões da 

época, quase não se praticou mineração de morro. As modalidades de extração 

verificadas nesse período foram de “veio de rio”, “taboeiro” e “grupiara”. 

A modalidade veio de rio, explicam Palacín, García e Amado (1995, p. 92), era 

realizada no cascalho superficial, ainda não removido (chamado de cascalho virgem), 

usando a bateia, uma espécie de peneira, na qual, após lavrado e agitado o cascalho, o 

ouro se depositava no fundo. Com o passar do tempo e o revolvimento do cascalho no 

leito dos rios, o ouro passou a ser encontrado mais profundamente, o que dificultou o 

seu alcance com o uso da bateia, passando-se à mineração de taboeiro, realizada às 

margens dos rios. Essa técnica consistia em represar a água e realizar cavas para retirar 

o cascalho. No fim, quando as duas técnicas anteriores já não retornavam resultados 

econômicos satisfatórios, passou-se a usar a mineração de grupiara, realizada nas 

encostas das ladeiras a não mais que 20 metros do leito dos rios. Essa técnica consistia 

na retirada do cascalho das encostas usando uma cavadeira com ponta de ferro e exigia, 

para sua lavagem, que fossem abertos regos para o transporte da água.  

Na primeira metade do século XVIII, durante o auge da mineração em Goiás, 

foram criados vinte e seis arraiais, em sua grande maioria por colonizadores vindos de 

São Paulo, Bahia e Pará. Entre os principais arraiais que se formaram estão: Santana 

(1726), que posteriormente passará a se chamar Vila Boa; Meia Ponte (1731), 

atualmente Pirenópolis; Crixás (1734), São José do Tocantins (1735), atualmente 

Niquelândia; Jaraguá (1737); Cavalcante (1740); Guarinos e Pilar (1741) e Santa Luzia, 

atualmente Luziânia. Segundo Lima (2010, p. 30), esses núcleos de ocupação, longe de 

povoarem o extenso território goiano, vão pontuar uma extensa área e se constituirão 

como base de povoamento no período do apogeu da mineração.  
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Figura 1 - Capitania de Goiás em 1808 

 

Fonte: Tibiriçá, 2017, p. 12. 
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A ocupação do território goiano apresentou três aspectos principais que 

merecem ser mencionados: o primeiro refere-se à existência anterior da cidade em 

relação ao campo; o segundo, intimamente relacionado ao primeiro, diz respeito à 

prevalência do caráter urbano na primeira fase do povoamento do território goiano 

(LEITE, 2013, pp. 43-44); e o terceiro, lembrado por Tibiriçá (2017, pp. 6 e 8), refere-se 

à criação desses núcleos de povoamento às margens dos rios, sem considerar fatores 

geológicos ou climatológicos. A existência de água e ouro eram os únicos critérios 

avaliados para se fundar um arraial, nesse sentido, salientam Palacín e Moraes (1975, p. 

11) que 

O povoamento determinado pela mineração de ouro é o povoamento mais 

irregular e mais instável, sem nenhum planejamento, se nenhuma ordem. 

Onde aparece ouro, ali surge uma povoação; quando o ouro se esgota, os 

mineiros mudam-se para outro lugar e a povoação definha ou desaparece.  

 

No primeiro século de mineração, tanto em Goiás quanto nas demais regiões da 

colônia portuguesa onde foi encontrado ouro, visando a maior produtividade possível 

das minas, a Coroa portuguesa proibiu, com exceção do comércio e prestação de 

serviços, a exploração de outras atividades econômicas nas regiões mineiras, tolerando a 

pecuária e a agricultura somente com objetivo de atender a demanda interna da 

capitania (PALACÍN; MORAES, 1975, p. 16). Em razão disso, pouco se desenvolveu a 

criação de animais ou plantações em Goiás durante os primeiros cem anos de sua 

ocupação. Nesse período, o abastecimento vinha de outras capitanias, principalmente de 

São Paulo, e os produtos que aqui chegavam eram vendidos a preços extorsivos e a 

moeda de troca era sempre o ouro em pó. Nos primeiros anos de ocupação, salientam 

Palacín, García e Amado (1995, p. 104), o alqueire do milho chegou a custar seis a sete 

oitavas de ouro e a farinha dez oitavas, o que correspondia a mais do triplo da produção 

média de ouro por escravo; o primeiro porco que apareceu em Goiás custou oitenta 

oitavas e a primeira vaca de leite, duas libras de ouro. 

Conforme apontado anteriormente, a partir da segunda metade do século XVIII a 

mineração em Goiás começa a declinar gradativamente. Entre as principais causas de 

sua decadência está a falta de técnica adequada para a extração do ouro. Eschwege 

afirma que a crise do ouro é devida, para além da falta de técnica, à ambição 

desenfreada de mineiros e governantes, bem como à existência de leis inadequadas e à 

equivocada distribuição da região pela Coroa portuguesa (PALACÍN, GARCÍA e 

AMADO, 1995, p. 99). Conforme lembra Tibiriçá (2017, p. 23), Eschwege era crítico 

do processo de extração aurífera adotado no Brasil, caracterizado pela falta de técnica 
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adequada para os padrões da época, bem como pela forma inadequada como o governo 

colonial lidava com a distribuição das áreas aos mineiros e com a elaboração das leis 

que regulamentavam a atividade extrativa. 

Em um dos documentos produzidos por Eschwege, resgatado por Palacín, 

García e Amado (1995, pp. 103-4) em obra que retoma parte da história goiana, as 

causas da crise aurífera em Goiás são identificadas nos seguintes termos: 

A falta de experiência, a ambição do Governo e, em parte, o 

desconhecimento do País, mal organizado e quase despovoado, deram lugar a 

muitas leis inadequadas, que provocavam a ruína rápida desse notável ramo 

de atividade, importante fonte de renda para o Estado. De nenhuma dessas 

leis numerosas que têm aparecido até hoje, se pode dizer propriamente que 

tivesse por finalidade a proteção da indústria do ouro. Ao contrário, todas 

elas apenas visavam ao aumento do custo da produção, com o 

estabelecimento de medidas que assegurassem a parte devida à Coroa. Quase 

30 anos decorreram então, sem que se modificassem os velhos processos 

rotineiros de exploração. Provavelmente entendiam que nada havia a 

melhorar, embora a produção do ouro se tornasse menor de ano para ano. 

Ninguém queria admitir que a causa do declínio da mineração estava nos 

processos irregulares de extração, acreditando-se, ao contrário, que a mesma 

devia ser encontrada, como afirmavam os mineiros no esgotamento natural 

dos depósitos. A mais, entendiam que o contrabando contribuía igualmente 

para o enorme decréscimo do Quinto. 

 

Segundo Gustavo Neiva Coelho (apud TIBIRIÇÁ, 2017, p. 14), no momento em 

que a crise na extração aurífera torna-se grave, no início do século XIX, tem início um 

movimento de despovoamento do território goiano. O fenômeno teria origem na forma 

como a economia mineradora instalou-se na região, sem se preocupar com a construção 

de riquezas sólidas, constituição de capital, no estabelecimento da agropecuária, e, 

consequentemente, na falta de interesse da população em ocupar o território de forma 

permanente. 

Na primeira década do século XIX, o cenário na Capitania de Vila Boa era 

desolador. Em razão da dificuldade de se encontrar ouro e com a consequente 

decadência da produção, a população diminuiu e boa parte se dispersou sertão afora, 

causando a ruína de vários arraiais que se formaram à beira de rios onde um dia se 

encontrou ouro. A agropecuária da região existia apenas a nível de subsistência. A 

região começa, então, um longo período de transição, passando de uma economia 

mineradora de alto teor comercial para uma economia agrária, fechada, de subsistência, 

produzindo excedente suficiente apenas para aquisição de itens essenciais tais como: 

sal, ferramentas etc. (PALACÍN; MORAES, 1975, pp. 41-46). 
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Após declínio acentuado nas décadas iniciais do século XIX, a mineração 

somente voltará a ter importância para a economia goiana na década de 1960. A partir 

desse marco, a produção mineral no Estado de Goiás apresenta uma crescente nos 

últimos sessenta anos, o que lhe rendeu a posição de terceiro maior produtor mineral do 

Brasil, atrás somente de Minas Gerais e Pará, respectivamente, primeiro e segundo lugar 

no ranking nacional. Ressalta Carvalho (1988, p. 21) que antes desse período apenas 

alguns poucos acontecimentos nessa área tiveram relevância, entre eles a descoberta dos 

depósitos de níquel em Niquelândia (São José do Tocantins, antes dessa descoberta), em 

1906, a tentativa frustrada do seu aproveitamento na década de 1930 e suas avaliações 

iniciais em 1940. Acrescenta o mesmo autor que teve alguma relevância a pequena 

exploração do quartzo, em garimpos, durante a Segunda Guerra Mundial nos 

municípios Cristalina e Cristalândia.  

A retomada significativa em importância da mineração para a economia do 

Estado ocorre, efetivamente, na segunda metade do século XX. Dois eventos foram 

extremamente importantes para que isso ocorresse, sendo o primeiro deles a criação da 

empresa Metais de Goiás S.A. – METAGO, em 1962, pelo governo Mauro Borges, com 

objetivo de garantir o controle e o uso eficiente dos recursos minerais do solo goiano. O 

segundo foi a descoberta do depósito de amianto crisotila com relevância mundial em 

Minaçu no ano de 1963, o qual passou a ser explorado pela SEMA em 1967 e, em 1988, 

respondia por 98% da demanda nacional desse minério (CARVALHO, 1988, p. 21). 

Segundo Leite (2013, p. 43), a METAGO foi criada inicialmente para fomento 

de pequenos mineradores, contudo, durante o regime militar pós-1964, passa a ter suas 

atividades pautadas pelos interesses do capitalismo internacional. Nesse período, a 

empresa volta-se para exploração mineral, desenvolvimento de pesquisas minerais e 

tecnológicas necessárias para aproveitamento do potencial mineral do Estado, 

atendimento das demandas do mercado internacional e à política de substituição de 

importações (GOIÁS, 2002).  

Em 1968, a empresa inicia trabalhos de pesquisa de depósitos de fosfato, nióbio, 

titânio, terras raras e vermiculita em Catalão. Segundo Carvalho (1988, p. 21), essas 

pesquisas, e outras realizadas pela empresa Mineração Catalão de Goiás, resultaram na 

avaliação de grandes reservas destes bens minerais e a implantação imediata de três 

grandes minas: duas de fosfato e uma de nióbio com metalurgia integrada. A partir de 

1980, o alinhamento da ideologia neoliberalista prevalecente no cenário internacional 
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com a queda acentuada no preço das commodities minerais resultou em crise financeira 

para a METAGO, que acabou sendo extinta no final dos anos de 1990.  

Ressalta Carvalho (1988, p. 22) que, a partir de 1970, várias empresas estatais 

importantes – CPRM, DOCEGEO e a NUCLEBRÁS (INB) – passam a atuar em Goiás 

realizando trabalhos geológicos e/ou exploratórios. Na mesma época, alguns grupos 

nacionais expressivos e várias multinacionais passam a atuar no Estado, conjuntura que 

contribuiu para aumentar a credibilidade do setor mineral goiano. Registra o mesmo 

autor que, em termos de produção mineral, merece destaque: o início da exploração do 

amianto em Minaçu pela S/A Mineração de Amianto (SAMA) em 1967; de cimento em 

Corumbá pelo grupo Votorantin e em Palmeiras pelo grupo Paraíso no ano de 1970; de 

nióbio em Catalão pelas empresas FOSFAGO (COPEBRÁS) e pela GOIASFÉRTIL, 

respectivamente, em 1980 e 1982; de ferroníquel e carbonato de níquel em Niquelândia 

pelas empresas CODEMIN (grupo Anglo American) e grupo Votorantin, 

respectivamente, em 1982 e 1983.  

O processo de retomada em importância da mineração, não só para o Estado de 

Goiás como para o Brasil como um todo, teve influência fundamental do novo regime 

jurídico de regulamentação da propriedade minerária inaugurada pela Constituição 

Federal de 1934, que estabeleceu o regime de concessão. Isto é, a partir de então, o 

subsolo passou ao status constitucional de propriedade do Estado, cabendo aos 

proprietários o direito sobre a superfície.  

Cumpre lembrar, conforme ressalta Tibiriçá (2017, p. 18), que nesse mesmo ano 

foi sancionado o Código de Minas e criado o Departamento Nacional da Produção 

Mineral (DNPM), transformado recentemente em Agência Nacional de Mineração. A 

instalação do DNPM, em Goiás, ocorre em 1968, mesma época em que o órgão dá 

início aos primeiros levantamentos geológicos básicos sistematizados do Estado, não 

obstante a parte norte, atualmente pertencente ao Estado do Tocantins, já tivesse sido 

levantada mediante o Projeto Araguaia nos primeiros anos pós 1965, mesma época em 

que tem início o mapeamento geológico da área abrangida pelo denominado Projeto 

Brasília, ambos realizados pela empresa PROSPEC por encomenda do DNMP 

(CARVALHO, 1988, p. 22). 

A ampliação do conhecimento sobre o potencial geológico de Goiás para a 

mineração de grande escala, resultado de pesquisas e levantamentos iniciados na década 

de 1960, deu origem ao plano de desenvolvimento do setor mineral do Estado intitulado 

“Levantamento do Setor Mineral – Diagnóstico e Programação”, elaborado em 1974 
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para o quadriênio 1975-79. Segundo Leite (2013, p. 64), o diagnóstico identificou, em 

âmbito regional, os principais atores institucionais para o cenário da mineração, 

apresentou as informações geológicas até então disponíveis, identificou e mensurou o 

potencial mineral e as minas e jazidas mais promissoras. O diagnóstico identificou, 

também, os principais problemas que àquela época estavam impedindo a expansão da 

indústria de mineração no Estado, a saber: falta de infraestrutura de energia, transporte e 

telecomunicações.  

A parte programática do referido plano de desenvolvimento contemplou a 

criação de polos mineradores. O polo minerador seria constituído por uma região 

detentora de depósitos minerais ou jazidas com potencial para exploração em escala 

industrial. A criação dos polos tinha por justificativa fomentar o desenvolvimento 

socioeconômico da região sob sua influência, criar empregos e gerar renda. O plano de 

1974, baseado no amplo conhecimento até então produzido sobre as principais 

ocorrências minerais em Goiás, selecionou os municípios de Minaçu, Niquelândia, 

Barro Alto e Catalão para instalação dos seguintes polos mineradores: (i) Polo Mineiro 

de Canabrava; (ii) Polo c; (iii) Polo Mínero-Químico de Catalão (LEITE, 2013, p. 64). 

A considerável reserva de níquel que se estende principalmente entre os 

municípios de Niquelândia e Barro Alto foi o fator preponderante para a criação do Polo 

Mínero-Metalúrgico na região. A criação do referido polo na segunda metade da década 

de 1970 atraiu investimentos públicos consideráveis no desenvolvimento da 

infraestrutura necessária para atender às demandas dos empreendimentos de grande 

porte que começavam a operar na região, tais como a construção de rede rodoviária 

pavimentada, rede moderna de telecomunicações e implantação de linhas de 

transmissão e subestações de energia elétrica. 

Durante a década de 1980, paralelamente ao esforço do governo estadual para 

atrair investimentos de grande porte para o setor mineral, a METAGO passa a atuar na 

identificação de depósitos minerais destinados à exploração por mineradoras de 

pequeno e médio porte, bem como para o garimpo.  

No final da década de 1980, segundo o Diagnóstico do Setor Mineral Goiano, 

elaborado em 2002 pela EDEM PROJETOS por solicitação do Governo de Goiás, a 

METAGO deixa de ter protagonismo na pesquisa e na exploração mineral cedendo 

espaço para a iniciativa privada. De acordo com o Diagnóstico, a “indefinição da gestão 

empresarial, a retração dos investimentos e as ingerências políticas resultaram em 
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progressivo esvaziamento da sua capacitação técnica”, o que culminou no encerramento 

da empresa no final da década de 1990 (GOIÁS, 2002, p. 12).  

O Governo do Estado de Goiás criou, em Janeiro de 2000, por meio da Lei n. 

13.590/2000, para ocupar o espaço antes ocupado pela METAGO, o Fundo de Fomento 

à Mineração – FUNMINERAL, que passou a desenvolver os seguintes objetivos 

principais: (i) prospecção e pesquisa mineral; (ii) aproveitamento das jazidas minerais 

goianas; (iii) industrialização de bens minerais no território goiano; (iv) geração e 

difusão de tecnologias das prospecção, pesquisa, lavra, beneficiamento e 

industrialização de bens minerais; (v) financiamentos de projetos e empreendimentos de 

prospecção, pesquisa, lavra e industrialização de bens minerais; e (vi) participação 

societária em empresas objetivando a alavancagem de empreendimentos de mineração.  

Entre os objetivos adicionais do FUNMINERAL, estava a identificação de 

problemas científicos, tecnológicos, econômicos, financeiros e gerenciais que pudessem 

estar impedindo ou atrasando a viabilidade de novos empreendimentos mineradores no 

Estado, organização do cadastro de recursos minerais e a prestação de assistência 

técnica aos micros, pequenos e médios mineradores.  

O desfecho do primeiro ciclo histórico da mineração no Estado de Goiás revela 

que, dadas certas circunstâncias, a atividade extrativista não se apresenta como fator de 

desenvolvimento econômico regional sólido e duradouro, embora capaz de fomentar o 

comércio enquanto a exploração dos recursos minerais se mostrar economicamente 

rentável para as Empresas Transnacionais. Noutro giro, as circunstâncias abordadas 

anteriormente, sobre o reaquecimento do setor minerador a partir da segunda metade do 

século XX, revelam que as características do extrativismo atual diferem profundamente 

daquelas verificadas no século XVIII, principalmente, mas não só, pela presença de 

volumes cada vez maiores de capital aplicados por Empresas Transnacionais.  

Com efeito, interessa saber se a atividade mineradora nos moldes em que se 

apresenta contemporaneamente é capaz de gerar resultados essencialmente diferentes 

daqueles verificados nas primeiras décadas do século XIX. Nesse sentido, a fim de 

melhor compreender esse contexto, serão traçadas nos próximos tópicos as principais 

características da mineração de grande porte que se desenvolve no Estado de Goiás e, 

mais especificamente, no município de Barro Alto. 
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1.2. Retrato da Mineração Contemporânea em Goiás 

A mineração de grande porte no Estado de Goiás se desenvolve atualmente em 

duas províncias estruturais – que se caracterizam por feições estruturais distintas das 

regiões vizinhas –, a saber: Província Estrutural do Paraná e Província Estrutural do 

Tocantins. Esta última, situada no Maciço Central de Goiás, onde se encontram os mais 

expressivos depósitos e jazidas minerais, contém depósitos de: níquel, em Niquelândia e 

Barro Alto; amianto crisotila, em Minaçu; cobre e ouro, em Alto Horizonte; e ouro em 

Crixás e Pilar de Goiás. A Província Estrutural do Paraná, localizada no sudoeste 

goiano, mais pobre em quantidade e diversidade de commodities minerais, contém 

depósitos de fosfato e nióbio localizados nos municípios de Catalão e Ouvidor. 

Segundo dados divulgados pelo antigo Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM, atualmente Agência Nacional de Mineração – ANM, entre os anos de 

2012 a 2016 foram protocolados 6.895 requerimentos de pesquisa mineral no Estado de 

Goiás; 1.748 requerimentos de licenciamento; e 661 pedidos de autorização de lavra. No 

mesmo período, foram expedidas 6.180 autorizações de pesquisa; concedidos 1.529 

licenciamentos; e concedidas 222 autorizações de lavra (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2017, p. 11).  

Em 31 de dezembro de 2016, havia 2.739 alvarás de pesquisa em vigor em todo 

o Estado de Goiás. Entre todas as regiões com pesquisa em andamento, Niquelândia 

ocupava o primeiro lugar com 162 alvarás expedidos e Barro Alto a vigésima sexta 

colocação, com 28 alvarás em vigor (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2017, p. 

14). 

Desse universo de autorizações para pesquisa de bem mineral, um grupo de 

quinze substâncias correspondiam a 90,22%, ficando outras 36 substâncias com os 

9,78% restantes. Desse total, um grupo de quatro substâncias – ouro, areia, cobre e 

calcário –, responderam por 57,54% do total de alvarás requeridos. Pedidos para 

pesquisa de níquel ocuparam a nona posição, com 81 pedidos em contraste com os 966 

realizados em relação ao ouro (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2017, p. 15).  

No mesmo período, isto é, em 31 de dezembro de 2016, havia 922 

requerimentos de concessão de lavra protocolizados no DNPM, e Barro Alto ocupava a 

décima terceira posição em números de pedidos, totalizando, para o referido município, 

14 pedidos de lavra. Entre as substâncias como maior incidência, estava a areia e o 

calcário, aquela amplamente utilizada na cadeia produtiva da construção civil, e este 
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último na agricultura na produção de fertilizantes. O níquel e o alumínio somaram, 

respectivamente, 23 e 11 requerimentos, ocupando, assim, a sétima e a décima segunda 

posições no ranking de pedidos protocolados (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 

2017, p. 33).  

No período em referência, havia 2.251 títulos de lavra concedidos, entendido 

este último como todo ato administrativo que concede autorização para extração de um 

determinado bem mineral, possuindo as seguintes categorias: manifesto de mina, 

decreto de lavra, portaria de lavra, registro de extração permissão de lavra garimpeira e 

guia de utilização. Desse universo, 40,56% foram concedidos para extração de areia; 

11,64% para extração de cascalho; 8,62% para extração de argila; 8,40% para extração 

de calcário; 2,2% para extração de níquel; 1,42% para extração de ouro; e o restante 

divididos entre bens minerais como esmeralda, diamante, granito, quartzito, xisto, água 

termal e mineral, basalto, etc. (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2017, p. 52).  

Para Barro Alto havia, em dezembro de 2016, um relatório de pesquisa 

apresentado ainda pendente de aprovação, dois relatórios de pesquisa já aprovados, 

quatorze pedidos de lavra pendentes de apreciação e vinte e oito alvarás de pesquisa em 

vigor. Desses alvarás para pesquisa, sete foram concedidos para investigação de 

alumínio; dois para areia; dois para argila; um para calcário e dezesseis para níquel (p. 

53 e 60). Nesse mesmo período, havia vinte e uma concessões de lavra em vigor em 

Barro Alto, sendo quatro para extração de alumínio e dezessete para níquel 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2017, p. 96). 

Em termos de arrecadação da Compensação Financeira Pela Exploração de 

Recursos Minerais – CFEM – instituída pelo § 1.º do art. 20 da Constituição Federal –, 

o Estado de Goiás ocupa atualmente a posição de terceiro maior arrecadador no cenário 

nacional, ficando atrás de Minas Gerais e Pará. Em 2017, conforme dados 

disponibilizados pela Agência Nacional de Mineração – ANM, Goiás arrecadou o 

montante de R$ 86.195.893,70. A série histórica de arrecadação de CFEM pelo Estado 

de Goiás pode ser melhor visualizada na tabela a seguir:  
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Tabela 2 - Série Histórica de Arrecadação de CFEM no Estado de Goiás 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações 

disponíveis no sítio eletrônico da ANM.  

 

Em 2017, os municípios campeões em arrecadação de CFEM foram: Alto 

Horizonte com R$ 27.907.844,24; Barro Alto com R$ 16.420.206,19; Ouvidor com R$ 

10.069.042,03; Catalão com R$ 5.840.732,59; Minaçu com R$ 5.219.061,61; e Crixás 

com R$ 5.090.690,97. Nesse mesmo período, os bens minerais que mais renderam 

CFEM foram os seguintes:  

 

Tabela 3 - Arrecadação de CFEM no Estado de Goiás por Mineral em 2017 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações disponíveis no sítio 

eletrônico da ANM.  

 

Os investimentos no segmento da mineração no Estado de Goiás e Distrito 

Federal, no ano de 2016, consideradas apenas as áreas para as quais já foram expedidos 

títulos de lavra, somaram a quantia total de R$ 778.236.306,88. O percentual de 96,52% 

ANO VALOR 

2005 R$15.252.586,68

2006 R$16.044.280,57

2007 R$35.278.568,02

2008 R$44.875.780,34

2009 R$37.143.397,71

2010 R$48.861.368,30

2011 R$58.525.359,76

2012 R$76.263.056,94

2013 R$69.131.211,16

2014 R$71.586.275,80

2015 R$79.408.196,65

2016 R$102.172.436,66

2017 R$86.195.893,70

BEM MINERAL VALOR 

Amianto R$5.218.393,28

Apatita R$4.724.896,77

Calcário R$5.063.569,45

Cobre R$24.102.781,82

Fosfato R$4.964.469,08

Níquel R$15.340.434,32

Nióbio R$6.086.406,62

Ouro R$5.090.066,89
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desse total de investimento ficou concentrado em dez municípios, com destaque para as 

cidades de Alto Horizonte e Crixás, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 4 - Os Dez Municípios Goianos com Maior Índice de Investimentos no Setor Extrativo 

Mineral em 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados constantes do Relatório da 

ANM sobre o “Desempenho do Setor Mineral” em Goiás no ano de 2016 (p. 

191).  

 

Levando em conta os bens minerais cuja exploração recebeu investimentos no 

mesmo período, isto é, durante o ano de 2016, é possível perceber um interesse atual 

maior pelos seguintes minérios: 

 

Tabela 5 - Os Minerais com Maior Índice de Investimentos em Goiás no Ano de 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados constantes do Relatório da 

ANM sobre o “Desempenho do Setor Mineral” em Goiás no ano de 2016 (p. 

192).  

 

CIDADE VALOR 

Alto Horizonte R$303.519.759,00

Crixás R$180.615.317,96

Niquelândia R$76.277.868,98

Pilar de Goías R$73.394.047,22

Catalão R$61.502.086,91

Ouvidor R$28.107.720,90

Guarinos R$10.581.840,59

Faina R$7.936.366,06

Distrito Federal R$6.042.226,79

Minaçu R$3.192.396,30

BEM MINERAL VALOR 

Cobre R$303.519.759,00

Ouro R$274.494.467,03

Níquel R$76.257.868,98

Fosfato R$61.502.086,91

Nióbio R$25.850.388,67

Britas R$10.029.877,64

Calcário Agrícola R$5.727.384,07

Areia R$3.650.301,28

Calcário p/ Cimento R$3.622.012,00

Amianto R$3.192.396,30



25 

Em 2016, o setor mineral em Goiás e no Distrito Federal gerou 15.692 postos 

diretos de trabalho, e um grupo de nove municípios – Niquelândia, Crixás, Ouvidor, 

Alto Horizonte, Catalão, Minaçu, Indiara, Anápolis e Palmeiras de Goiás – foi 

responsável pelo percentual de 75,90% desse total, isto é, pela criação de 11.911 postos 

de trabalho (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2017, p. 200). Segundo dados da 

ANM, em 2012, foram gerados pelo setor 14.227 postos de trabalho; em 2013, esse 

número aumenta para 16.881; em 2014, sofre uma pequena queda e soma a quantidade 

de 16.488 para aumentar novamente em 2015, ano em que, no período considerado, o 

setor alcança o maior índice de novas vagas, atingindo a marca de 16.938 novos postos 

de trabalho. 

Analisando os números da empregabilidade do setor mineral no Estado de Goiás 

e Distrito Federal por outro prisma, tem-se que um grupo com dez tipos de minério foi o 

responsável por 91,44% do total de vagas criadas no ano de 2016, sendo eles: 

 

Tabela 6 - Número de Postos de Trabalho Gerados em Goiás e no Distrito Federal por Tipo de 

Minério 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados constantes do Relatório da 

ANM sobre o “Desempenho do Setor Mineral” em Goiás no ano de 2016 (p. 

201).  

 

A produção mineral em Goiás no intervalo compreendido entre os anos de 2012 

e 2016 tem mantido uma certa estabilidade em termos numéricos. O setor alcançou seu 

melhor resultado no ano de 2012, quando a produção somou o montante de R$ 

6.650.933.596,40; e seu pior resultado no ano seguinte, 2011, quando a produção 

atingiu o patamar de R$ 5.119.112.463,18. Nos anos seguintes, observa-se um aumento 

BEM MINERAL N. DE POSTOS DE TRAB.

Níquel 3.471

Ouro 2.897

Nióbio 1.669

Cobre 1.337

Fosfato 1.262

Britas 1.034

Areia 826

Água Mineral 688

Calcário Agrícola 633

Barita 532
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progressivo da produção até 2015, ano em que alcança o montante de R$ 

6.571.518.027,73, voltando a cair em 2016 para R$ 5.357.998,73 (p. 261).  

Quanto ao fluxo da produção mineral goiana no ano de 2016, segundo os dados 

disponibilizados pela ANM no relatório sobre o “Desempenho do Setor Mineral” em 

Goiás, publicado em 2017, da quantidade total de ouro produzido, 99,8%, percentual 

oriundo do município de Crixás, foi destinado ao mercado internacional, tendo como 

principal importador os Estados Unidos. O percentual de 91,22% do níquel extraído em 

Goiás, oriundo principalmente do município de Niquelândia, foi destinado para o 

mercado interno, distribuído entre os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande 

do Sul, sendo o percentual restante de 8,78% destinado ao Reino Unido.  

Em relação ao nióbio, produzido em Catalão e Ouvidor, teve 39,28% da sua 

produção destinada ao mercado externo, principalmente para China (15,73%), 

Cingapura (9,05%), Estados Unidos (7,23%), Japão (5,83%) e Rússia (1,46%). O 

restante foi comercializado com o mercado interno e teve como principal destino os 

Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2017, p. 267). O fosfato produzido nos mesmos municípios foi totalmente 

consumido pelo mercado interno, principalmente pelo próprio mercado goiano e 

Estados de Minas Gerais e São Paulo.  

O amianto, produzido em Minaçu, teve 44,7% da sua produção destinada ao 

mercado externo, comercializada principalmente com Índia e Indonésia. Os outros 

55,3% foram divididos entre o mercado goiano e os Estados de Minas Gerais, Paraná, 

São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2017, p. 267). 

Os minérios utilizados na cadeia produtiva da construção civil foram 

consumidos em sua maioria no próprio mercado goiano e o restante pelo mercado 

interno. Goiás e Distrito Federal consumiram 97,55% da produção regional de areia, e 

os 2,45% restantes foram negociados no Estado de Minas Gerais. O mercado goiano 

consumiu 72,18% da brita aqui produzida, e o restante foi negociado com o Distrito 

Federal e o Estado do Tocantins. A mesma tendência é observada em relação à 

destinação do calcário agrícola, sendo o percentual de 89,96% da sua produção 

comercializado dentro do Estado de Goiás, e o restante destinado aos Estados do Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2017, p. 267).  
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Sob a importância da mineração para o financiamento do Estado, observa 

Tibiriçá (2017, pp. 50-54) que o impacto fiscal dos minerais metálicos é superior ao 

gerado pelos minerais não metálicos. Explica a autora que esse fenômeno dá-se em 

razão do maior valor de mercado dos minerais metálicos que são comercializados como 

commodities, gerando, assim, maiores receitas via CFEM e ICMS. Nesse sentido, 

afirma que o setor mineral representa, para diversos municípios goianos, a principal 

fonte de receita fiscal, respondendo os  recursos oriundos da CFEM por mais de 70% da 

receita fiscal dos municípios de: Alto Horizonte, Crixás, Pilar de Goiás, Avelinópolis, 

Santa Bárbara de Goiás, Niquelândia, entre outros. Os tributos oriundos do setor 

mineral representam 30% da receita fiscal dos municípios de Alto Horizonte, Crixás e 

Pilar de Goiás. Em Niquelândia e Barro Alto, a extração de níquel é responsável por 

97% da receita de ICMS e, em Minaçu, a CFEM e o ICMS resultante da extração de 

amianto representam 33,62% da receita municipal. 

Em relação ao município de Barro Alto, essa pesquisa aponta um quadro 

diferente do desenhado por Tibiriçá (2017) em relação ao peso dos recursos oriundos, 

direta ou indiretamente, da mineração de grande porte para o orçamento fiscal. Sem 

dúvida, conforme afirma a autora, a mineração de grande porte apresenta evidente 

potencial para impactar positivamente o orçamento municipal, mas, em relação a Barro 

Alto, conforme ilustrado pela “Tabela n. 9 - Participação das Principais Receitas em 

Relação ao Orçamento Total”, no período de 2002 a 2018, os recursos oriundos do 

pagamento de CFEM não ultrapassaram o percentual de 21,29% do orçamento 

municipal. Por outro lado, não é possível confirmar qual é exatamente o percentual de 

participação da mineração de grande porte na arrecadação de ICMS em relação ao 

município de Barro Alto, embora seja possível afirmar que tal atividade é a principal 

responsável pelo volume de arrecadação do referido tributo. Esses aspectos serão 

discutidos no item 1.4 deste capitulo.  

Segundo dados da ANM publicados no relatório sobre o desempenho do setor 

mineral em Goiás e no Distrito Federal no ano 2016, estavam previstos para 2017 e 

anos seguintes diversos investimentos de grande porte para o setor mineral goiano. 

Entre eles, a previsão de investimentos na ordem de R$ 300 a R$ 600 milhões pela 

Mineradora Serra Verde, empresa pertencente ao Grupo Mining Ventures Brasil – 

MVB, para instalação de planta destinada à exploração de terras raras em Minaçu. 

Entre as previsões de investimentos, destaca-se o denominado projeto Mara 

Rosa, da empresa Amarillo Gold, para exploração de ouro na mina de Posse, com 
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previsão de investimento na ordem de US$ 160 milhões e geração de 830 empregos 

diretos e 2.055 empregos indiretos durante a instalação, e 399 empregos diretos e 1.600 

indiretos durante a operação (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2017, p. 278).  

Outro projeto fonte de grandes expectativas para o setor mineral, contudo sem 

uma previsão de investimento formalizada, corresponde ao projeto Faina Goldfields da 

mineradora australiana Orinoco Gold que, após concluir a sondagem da mina de ouro 

Sertão localizada no município de Faina, obteve resultados com intersecções de dois 

metros com teor de 18,7 gramas de ouro por tonelada; meio metro com 7,33 gramas de 

ouro por tonelada; 1,82 metros com 13,55 gramas de ouro por tonelada; 0,65 metro com 

13,05 gramas de ouro por tonelada; 0,46 metro com 21,40 gramas de ouro por tonelada; 

meio metro com 46,8 gramas de ouro por tonelada (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2017, p. 278) . Esses resultados apontam para uma possível viabilidade de 

exploração da mina, o que, caso se confirme, atrairá novos investimentos de larga escala 

para o setor e resultará na criação de número considerável de novos postos de trabalho. 

Apresentadas as características da mineração contemporânea no Estado de 

Goiás, nos interessa saber, de forma específica, como surge e se desenvolve a atividade 

extrativista de grande porte na cidade de Barro Alto, isso porque suas características são 

fundamentais para compreender se os empreendimentos mineradores de grande porte se 

constituem em fator de desenvolvimento regional, no que tange ao município, bem 

como quais seriam, então, os elementos identificadores, ou caracterizadores, desse 

desenvolvimento. Busca-se saber se se trata somente de melhora específica de alguns 

indicadores econômicos ou de mudanças estruturais que resultam em uma vida melhor 

para a população diretamente afetada pelos empreendimentos mineradores de grande 

porte. 

 

1.3. Mineração de Grande Porte em Barro Alto  

A colonização da região onde hoje está localizado o município de Barro Alto 

deu-se a partir da criação de uma Fazenda com mesmo nome, constituída, em 1949, por 

agricultores atraídos pela alta fertilidade e pelo baixo custo de suas terras. Inicialmente, 

foi constituído como distrito da cidade de Pirenópolis pela Lei municipal n. 145, de 22 

de outubro de 1958, porém, menos de um mês depois, foi elevado à categoria de 

município pela Lei estadual n. 2.139, de 14 de novembro de 1958.  
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A origem dessa colonização remonta à “Marcha para Oeste”, política 

implementada pelo Estado Novo com objetivo de redefinir a lógica produtiva em escala 

nacional, especificamente para promover o desenvolvimento da agricultura nacional 

voltada para atender a demanda por produtos alimentícios dos grandes centros urbanos 

emergentes; incentivar a produção de matéria prima para a crescente indústria do 

Sudeste; e, absorver o grande excedente populacional liberado pela crise na cafeicultura 

paulista. 

Uma das estratégias adotadas por essa política de rearranjo produtivo foi a 

colonização mediante a concessão de pequenas propriedades fundiárias para pequenos 

produtores rurais que almejavam deixar a dependência de grandes fazendeiros e 

possuírem suas próprias terras. Outro elemento importante foi a criação da Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás (CANG), instituída pelo Decreto 6.882, de 19 de fevereiro 

de 1941, na região onde hoje se localiza o município de Ceres, que atraiu para o Estado 

diversos migrantes vindos de Minas Gerais e de diversas regiões do Nordeste em busca 

da promessa de lotes gratuitos de terras férteis, que variavam entre 26 a 32 hectares, 

ferramentas para plantio, casas populares, escola para as crianças e apoio técnico 

(CASTILHO, 2012, p. 119). 

Leite (2013, p. 96) afirma que, após a implantação da Colônia, verificou-se um 

crescimento expressivo da produção agrícola na região e, por consequência, a 

valorização das terras. A valorização das propriedades rurais na região da Colônia 

Agrícola deu origem a diversos conflitos agrários entre colonos, posseiros, grileiros e 

grandes fazendeiros, que resultaram na concentração fundiária e consequente expulsão 

dos colonos da área abrangida pela Colônia. Os agricultores que saíam da colônia 

passaram a migrar para o norte goiano, onde encontraram grandes extensões de terras 

devolutas passíveis de ocupação. Esse movimento, que se verifica a partir dos últimos 

anos da década de 1940, dá origem a diversas fazendas e aglomerações urbanas que 

acabaram por se transformar em vários dos atuais municípios do Norte de Goiás, entre 

eles, que aqui nos interessa, o município de Barro Alto. 

A mineração de grande porte tem início em Barro Alto com a instalação da 

Codemin, empresa do grupo Anglo American, a partir do Agosto de 1979, no município 

de Niquelândia. A partir de 1982, a referida empresa passa a explorar a reserva de 

níquel presente em Barro Alto e a transportar o produto da extração até a planta 

industrial de liga ferroníquel instalada em Niquelândia. Inicialmente, a atividade de 
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mineração de grande porte em Barro Alto consistia apenas na extração do minério bruto, 

sem qualquer tipo de processamento ou beneficiamento no local.  

Segundo informações do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, do projeto Barro 

Alto, concluído em novembro de 2000, o interesse do grupo Sul-Africano em explorar o 

depósito de níquel na região remonta ao ano de 1972, quando foi criada a empresa 

BAMISA – Barro Alto Mineração Ltda. que passou a adquirir os títulos minerários para 

exploração da região niquelífera de Barro Alto (BRANDT, 2000, p. 14). 

Somente em dezembro de 2006, o grupo Anglo American anunciou oficialmente 

a construção de uma planta industrial em Barro Alto para produzir ferroníquel, com 

investimento inicial previsto em US$ 1,5 bilhão e promessa de criar 780 novos postos 

de trabalho na fase de operação. A construção da planta industrial teve início em janeiro 

de 2007. Em 2010, quando o projeto de implantação tinha atingido 88,6% de conclusão, 

com 7.000 postos de trabalho criados até então, o grupo atualizou a expectativa de 

investimento na planta de Barro Alto para US$ 1,8 bilhão e a de geração de emprego 

para 680 vagas após início da operação. Em 2011, após inauguração oficial da planta 

industrial, o investimento na sua implantação foi atualizado para US$ 1,9 bilhão.  

A inauguração oficial da planta industrial de Barro Alto aconteceu em 06 de 

dezembro de 2011, contudo, a primeira corrida de metal da linha um de produção 

ocorreu meses antes, em março de 2011. A segunda linha de produção começou a 

operar em setembro de 2011. No primeiro trimestre do ano de 2012, o grupo Anglo 

American anunciou aumento de 97% na produção de níquel em comparação com o 

mesmo período do ano anterior, passando de 6.100 para 12.000 toneladas, aumento 

atribuído principalmente ao início da operação Barro Alto que, até então, funcionava 

com 70% da sua capacidade produtiva. 

Conforme dados divulgados pela ANM, no relatório “Desempenho do Setor 

Mineral” de 2017, Barro Alto possui uma reserva inferida de níquel de 44,4 milhões de 

toneladas e de alumínio de 64,2 milhões de toneladas (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2017, p. 143). A extração de alumínio no município está no seu início e 

ainda não apresenta dados relevantes para a análise do impacto da mineração de grande 

porte no aspecto desenvolvimento para a região considerada.  

Por outro lado, conforme dados da ANM, a extração de níquel alçou Barro Alto 

ao posto de campeã do Estado de Goiás no quesito valor da produção mineral, em 2016, 

ano em que alcançou a marca de R$ 1,1 bilhão correspondente a 20,49% da produção 

goiana neste ano (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2017, p. 263). O resultado 
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obtido em 2016 é expressivo se comparado a 2015, quando Barro Alto respondeu por 

6,41% da produção mineral em Goiás, correspondente a R$ 431,2 milhões 

(MINISTÉRIO DE MINEAS E ENERGIA, 2016, p. 275), ano em que se verificou uma 

sensível queda na produção em comparação com o ano de 2014, quando alcançou 

resultado correspondente a R$ 1,1 bilhão e 13,54% da produção mineral do Estado 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2015, p. 275).   

Conforme relatório da ANM sobre o “Desempenho do Setor Mineral” em 2017, 

Barro Alto respondeu por 18,43% do total de CFEM arrecadada no Estado de Goiás e 

no Distrito Federal, quando atingiu a marca de R$ 16,4 milhões (Tabela 07), ficando 

atrás somente do município de Alto Horizonte, que arrecadou R$ 27,9 milhões, 

correspondente a 31,33% do total (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2018, p. 

170). A arrecadação de CFEM por município do Estado de Goiás e Distrito Federal 

pode ser visualizada no gráfico a seguir: 

 

Figura 2 - Gráfico do Percentual de Arrecadação de CFEM por Município em Goiás em 2017 

 

Fonte: DIPAR/ Superintendência do DNPM-GO / Desempenho do Setor Mineral Ano Base: 

2017/ Exercício: 2018, p. 170. 

 

A arrecadação de CFEM por tipo de substância no Estado de Goiás – com 

destaque para participação da extração de níquel, realizada em Barro Alto, ocupando o 

segundo lugar no ranking –, pode ser visualizada de forma clara no gráfico a seguir: 
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Figura 3 - Gráfico do Percentual de Arrecadação de CFEM por Substância em Goiás em 2017 

 

Fonte: DIPAR/ Superintendência do DNPM-GO / Desempenho do Setor Mineral Ano Base: 

2017/ Exercício: 2018, p. 171. 

 

A partir de 2012, nota-se um incremento da base fiscal do município de Barro 

Alto puxado pelo aumento na arrecadação da CFEM, o que ocorre após as duas linhas 

de produção da planta industrial da Anglo American passarem a funcionar. A média 

arrecadatória da CFEM salta de R$ 2,1 milhões no período entre 2005 a 2011 para R$ 

12,3 milhões entre 2012 a 2017: 

 
Tabela 7 - Série Histórica de Arrecadação de CFEM em Barro Alto - GO 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base nas informações disponibilizadas 

no sítio eletrônico da ANM. 

ANO VALOR MÉDIA

2005 R$1.210.347,06

2006 R$1.710.064,47

2007 R$2.264.832,42

2008 R$2.557.148,80

2009 R$2.115.597,31

2010 R$1.904.115,37

2011 R$3.249.682,93

2012 R$10.980.181,74

2013 R$9.830.161,01

2014 R$12.200.868,28

2015 R$10.607.445,56

2016 R$14.280.554,19

2017 R$16.420.206,19

R$2.144.541,19

R$12.386.569,50
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Ao analisar o detalhamento de receitas do município de Barro Alto desde o ano 

de 2002 – ano mais antigo com registro na base de dados do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás – nota-se desde logo uma inconsistência. O valor de 

repasse de CFEM declarado pela ANM, conforme Tabela 7, diverge dos valores que 

ingressaram como receita no orçamento Municipal. Segundo o detalhamento de receitas 

de Barro Alto, a média de arrecadação de CFEM, entre os anos de 2002 a 2011, perfaz a 

média de R$ 1.361.140,41 por ano, e no intervalo de 2012 a 2017 equivale à média de 

R$ 7.859.837,97 por ano. Apesar de se tratar de um fato que deva ser melhor 

investigado, a razão de ser dessa diferença não será objeto de investigação na presente 

pesquisa, o que poderá ser retomado em futura tese de doutorado. 

A tabela a seguir ilustra a evolução histórica do volume de ingresso de CFEM no 

orçamento municipal segundo detalhamento de receitas disponíveis no Portal do 

Cidadão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás:  

 

Tabela 8 - Série Histórica de Arrecadação da CFEM em Barro Alto Segundo Orçamento Municipal 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados disponibilizados pelo Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás no “Portal do Cidadão”.  

 

Tomando por base o relatório anual de detalhamento de receitas de Barro Alto, 

no qual são descritos o tipo de receita e o valor de ingresso nos cofres do tesouro 

municipal, é possível constatar que, no intervalo entre 2002 a 2018, somente em 2013 a 

CFEM constituiu a principal fonte de renda do município, ano em que respondeu por 

21,29% de sua receita – R$ 6.382.732,97 –, enquanto outras três fontes juntas (FPM – 

ANO VALOR MÉDIA

2005 R$688.727,11

2006 R$1.107.148,58

2007 R$1.431.905,19

2008 R$1.694.867,29

2009 R$1.375.989,21

2010 R$1.265.585,86

2011 R$1.963.759,61

2012 R$6.528.912,03

2013 R$6.382.732,97

2014 R$8.011.814,30

2015 R$6.610.790,28

2016 R$9.217.032,88

2017 R$10.407.745,36

R$1.361.140,41

R$7.859.837,97
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Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, ISSQN) responderam por 48,03% - R$ 

17.352.822,60.  

A análise das receitas orçamentárias do poder executivo municipal, no período 

de 16 anos (2002 a 2018), deixa claro que as principais receitas orçamentárias de Barro 

Alto são quatro: repasse oriundo do FPM – Fundo de Participação dos Municípios; 

repasse de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; repasse de 

CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais e, por fim, 

ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. 

Conforme se vê na Tabela 9, a CFEM começa a ter alguma relevância 

orçamentária para Barro Alto em 2005, mas, até o ano de 2012, quando a planta 

industrial da mineradora Anglo American passa a funcionar com suas duas linhas de 

produção, sua participação no total de receitas orçamentárias sofre oscilações que vão 

de 13,09%, em 2006, até 4,42%, em 2010. A partir de 2012, a participação da CFEM no 

total de receitas orçamentárias do município ganha consistência e relevância, a qual, até 

2018, oscilou entre 12,37% a 21,71% do total de receitas, conforme ilustra a tabela que 

segue:  

 

Tabela 9 - Participação das Principais Receitas em Relação ao Orçamento Total do Município de 

Barro Alto (2002 a 2018) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás no “Portal do Cidadão”. 

  

ORÇAMENTO FPM % ICMS % ISSQN % CFEM %

2018 R$ 45.028.268,73 15,71 30,61 16,34 17,53

2017 R$ 50.206.515,90 17,07 33,89 14,43 20,73

2016 R$ 44.689.277,15 14,18 34,03 19,55 20,62

2015 R$ 53.447.863,79 10,23 24,86 42,67 12,37

2014 R$ 36.909.017,25 13,64 20,46 28,01 21,71

2013 R$ 29.980.428,24 15,68 11,74 20,61 21,29

2012 R$ 33.307.178,09 13,45 10,13 29,7 19,6

2011 R$ 28.448.373,39 15,58 10,82 45,06 6,9

2010 R$ 28.617.047,00 12,58 8,45 49,75 4,42

2009 R$ 21.511.902,46 15,51 14,6 38,84 6,4

2008 R$ 20.255.710,16 17,69 17 29,7 8,37

2007 R$ 14.934.252,37 19,61 11,95 9,5 9,59

2006 R$ 8.458.607,12 32,7 13,77 3,92 13,09

2005 R$ 6.990.982,45 36,84 12,61 2,53 9,85

2004 R$ 5.934.372,64 40,24 15,71 1,2 1,41

2003 R$ 5.392.134,58 42,92 18,48 0,04 0

2002 R$ 6.634.651,04 52,91 15,79 0,18 0
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Apesar do ganho em importância para a base orçamentária, em 2012, como dito 

acima, a análise das fontes de receitas municipais no período considerado revela que a 

CFEM, salvo no ano de 2013, nunca foi a principal fonte de recursos orçamentários do 

município. No entanto, é possível notar que, ao lado das outras três fontes mencionadas 

anteriormente, constitui, após 2012, o grupo de 04 fontes de receitas mais relevantes 

para o tesouro municipal. 

É possível inferir pelos dados disponíveis que a atividade mineradora teve 

impacto positivo na base de arrecadação municipal. A Tabela 9 revela que a principal 

fonte de renda da cidade, no período entre 2002 e 2007, foram os repasses do FPM. A 

partir do ano de 2008, quando se intensificam os trabalhos de implantação da planta 

industrial da Anglo American, em Barro Alto, o ISSQN ganha protagonismo como 

principal fonte de receita orçamentária da cidade, status que se manteve, com exceção 

do ano de 2013, até 2015. Já a partir de 2016, os repasses de ICMS passam a constituir a 

principal fonte de renda orçamentária municipal, o que se verifica até 2018. 

Sobre a relação entre a implantação da planta industrial da Anglo American e o 

aumento na arrecadação de ISSQN é preciso que se faça um alerta. A relação de 

causalidade estabelecida no parágrafo anterior é inferida por uma coincidência temporal 

entre a intensificação dos trabalhos de implantação da mineradora e o aumento da 

arrecadação. Contudo, não há dados ou informações disponíveis que permitam que se 

estabeleça essa relação de forma segura. Os dados necessários para essa análise foram 

solicitados à administração do município de Barro Alto na forma da Lei de Acesso à 

Informação, contudo, até o encerramento desta pesquisa, não houve nenhuma resposta 

dos gestores municipais. 

Considerando que o ICMS é um tributo de competência estadual, cujos repasses 

para os municípios decorrem do comando contido no inciso IV do artigo 158 da 

Constituição Federal de 1988, para perquirir se há uma relação entre o aumento de sua 

participação na base fiscal do município de Barro Alto e o início do funcionamento da 

planta industrial da mineradora lá instalada, a partir de 2011, é preciso entender como 

ocorre o repasse desse tributo para os municípios goianos. 

Segundo dispõe o dispositivo constitucional mencionado acima, 25% do produto 

da arrecadação de ICMS pelo Estado deve ser dividido entre os municípios. Segundo 

dispõe o inciso I, do parágrafo único do artigo 158 – regulamentado pelo § 1º do artigo 

3º da Lei Complementar n. 63/1990 –, o mínimo de ¾ dessa fatia deve ser dividida entre 

os municípios levando em conta a proporção entre o valor das mercadorias saídas 
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somadas ao valor das prestações de serviços no seu território, deduzido o valor das 

mercadorias entradas em cada ano, cujo resultado se denomina “valor adicionado”.  

Segundo Ramos Filho (2017, p. 443), o valor adicionado tem por função 

determinar a forma como cada Estado irá realizar a distribuição dos recursos de ICMS 

pertencentes aos municípios, de modo que, “o município que mais gera valor 

adicionado mais recebe de participação na arrecadação do ICMS”.  

Nota-se, portanto, que o repasse de 25% do produto de arrecadação de ICMS 

pelos Estados para os municípios leva em consideração, quanto a ¾ dessa fatia, a 

própria participação do município beneficiado no resultado total da arrecadação. Isto é, 

quanto mais intensa for a atividade econômica no município, maior será, então, sua 

participação nos repasses de ICMS.  

A Tabela 10 demonstra a evolução do valor adicionado de ICMS arrecadado 

pelo município de Barro Alto no intervalo de 2002 a 2017. Os dados referentes a 2018, 

até o encerramento desta pesquisa, não estavam disponíveis. Os valores constantes da 

Tabela 10 foram coletados em resoluções que são publicadas anualmente pelo Conselho 

Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios – COINDICE/ICMS, órgão 

responsável pelo cálculo do coeficiente de participação de cada município nos repasses 

de ICMS: 

 

Tabela 10 - Série Histórica de Valores Adicionados do ICMS para Barro Alto (2002 a 2017) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas resoluções publicadas pelo 

COÌNDICE/ICMS entre 2002 a 2017. 

ANO

VALOR 

ADICIONADO - 

ICMS

Média Ponderada

2017 966.501.672,00R$  

2016 801.846.908,00R$  

2015 791.527.125,00R$  

2014 816.947.411,00R$  

2013 546.351.577,00R$  

2012 524.211.799,00R$  

2011 78.989.960,00R$    

2010 99.967.025,00R$    

2009 113.281.540,00R$  

2008 81.509.549,00R$    

2007 74.348.308,00R$    

2006 171.865.756,00R$  

2005 81.206.821,00R$    

2004 49.618.735,00R$    

2003 21.414.261,00R$    

2002 15.812.042,00R$    

R$ 741.231.082,00

R$ 78.801.399,70
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Não há dados disponíveis que permitam mensurar com precisão qual é a 

participação do setor extrativo nos valores adicionais de ICMS arrecadado pelo 

município de Barro Alto. Requerimento desses dados foram feitos à Secretaria de 

Estado de Fazenda do Estado de Goiás por meio da Lei de Acesso a Informação, 

contudo, até o encerramento dessa pesquisa, nenhuma resposta havia sido dada.  

Nada obstante, assim como procedemos em relação ao ISSQN, é possível inferir, 

a partir da coincidência temporal, que a atividade extrativista desenvolvida em Barro 

Alto impactou de forma significativa a arrecadação de ICMS. Observe-se que no 

intervalo compreendido entre 2002 até 2011, a média anual de valor adicionado de 

ICMS arrecadado no município é de R$ 78.801.399,70. Note-se, ainda, que após a 

planta industrial da mineradora entrar em plena operação, o que ocorre no de 2012, essa 

média, até o ano de 2017, salta para R$ 741.231.082,00.  

De certo modo, o aumento na média de arrecadação a partir de 2012, conforme 

abordado acima, explica a importância que os repasses de ICMS adquirem para o  

orçamento municipal a partir de então. Interessante notar, outrossim, que seu impacto 

positivo para as finanças locais se fizeram sentir mais fortemente no último triênio – 

2016, 2017 e 2018 –, quando assume o posto de maior fonte orçamentária de recursos, 

representando a média de 32,84% do total da arrecadação municipal.  

Apesar de os dados apresentados acima impressionarem pelas cifras, dando a 

impressão de que tudo caminha muito bem e que o município está sendo beneficiado 

pela atividade extrativista, é necessário, antes de qualquer conclusão apressada nesse 

sentido, analisar em valor monetário a quantidade de bens minerais exportados, bem 

como o lucro obtido com a comercialização do minério extraído em Barro Alto.  

Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços – Mdic, entre 2011 a 2018, o município de Barro Alto exportou US$ 

2.394.863.160,00 de Ferro-Liga. Esse valor é mensurado em FOB (free on board), 

popularmente conhecido como preço “posto na fábrica”, que corresponde ao preço de 

saída do minério da planta industrial da Anglo American, ou seja, não é o preço de 

comercialização do minério no exterior.  

A Tabela n. 11 demonstra o volume de minério exportado pelo município de 

Barro Alto desde março/2011 até dezembro/2018, portanto, não engloba os valores 

referentes à comercialização interna do minério produzido. Para conversão dos valores 

especificados em dólar para o real, aplicou-se a taxa de câmbio anual média para cada 
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um dos anos retratados, adotando-se como parâmetro a taxa de câmbio mensal fornecida 

pelo IPEA:  

 

Tabela 11 - Série Histórica de Exportações de Ferro-Liga por Barro Alto-GO (2011 a 2018) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas informações disponibilizadas pelo MDIC no Portal Comex 

Stat.  

 

Os valores correspondentes às exportações refletem o volume de níquel, um 

recurso mineral não renovável, extraído do solo local e enviado para o exterior, isto é, 

reflete o volume da remessa de uma riqueza natural não renovável para outros países. 

Em contrapartida direta por essa exploração, conforme revela a Tabela n. 8, a qual se dá 

pelo pagamento de CFEM, o município recebeu o valor de R$ 56.687.010,67. Isto é, 

dos R$ 6,6 bilhões exportados, retornou diretamente para o município o montante de R$ 

56,6 milhões, o que equivale ao percentual de 0,85% de toda a riqueza mineral 

explorada. 

Se considerarmos como verdadeira, apenas para fins comparativos, a afirmação 

que todo o volume de repasse de ICMS e toda a arrecadação de ISSQN do município de 

Barro Alto tenha uma relação direta com a atividade extrativista iniciada em 

março/2011 em seu território – o que não é verdadeiro –, ter-se-á que tal atividade, no 

intervalo compreendido entre 2011 a 2018, teria retornado de forma indireta para o 

município o montante de R$ 162,1 milhões. 

 

 

ANO VALOR FOB (US$) CONVERSÃO

MÉDIA ANUAL 

DA TX. DE 

CÂMBIO 

NOMINAL

2018 378.565.087,00$            1.383.970.863,89R$  3,66

2017 309.184.095,00$            985.524.302,81R$     3,19

2016 285.238.216,00$            995.481.373,84R$     3,49

2015 219.074.193,00$            729.699.624,52R$     3,33

2014 412.122.673,00$            969.862.023,79R$     2,35

2013 339.995.844,00$            733.257.703,56R$     2,16

2012 370.290.465,00$            724.226.434,46R$     1,96

2011 80.392.587,00$              134.657.583,23R$     1,68

TOTAL 2.394.863.160,00$          6.656.679.910,10R$  



39 

Tabela 12 - Série Histórica de Arrecadação de ISSQN e ICMS por Barro Alto (2011 a 2018) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados disponibilizados pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no “Portal do 

Cidadão”.  

 

Somada a quantia obtida no parágrafo anterior ao retorno direto mediante 

pagamento de CFEM, ter-se-ia que do total de riqueza mineral extraída e exportada, 

retornou para cidade diretamente afetada por essa atividade o montante de R$ 218,8 

milhões. Todavia, tal retorno pode se revelar sensivelmente menor, haja vista que a 

atividade extrativista não é responsável pela receita total arrecadada a título de ICMS e 

ISSQN.  

Contata-se, com efeito, considerado o melhor cenário possível, que de toda a 

riqueza mineral não renovável explorada pela atividade extrativista de grande porte, 

apenas 3,28% retornou para o município de Barro Alto de forma direta – CEFEM – e 

indireta – ICMS e ISSQN.  

Outra comparação possível, reveladora da relação entre o montante da riqueza 

extraída no solo do município de Barro Alto e o percentual de retorno direto para a 

comunidade local, pode ser estabelecida entre o valor da produção mineral em 2017, 

ano em que atingiu a marca de R$ 1.134.465.640,81, e a CFEM destinada para o 

município, a qual, conforme apontamos acima, atingiu a marca de R$ 16.420.206,19 – 

aqui consideramos o valor informado pela ANM e não o que efetivamente ingressou no 

orçamento fiscal (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2018, p. 263). Isto é, de 

toda a riqueza mineral extraída do solo local, apenas 1,44% retornou de forma direta na 

forma de recurso fiscal para o município.  

A Anglo American possui operação para extração de níquel em Barro Alto, 

Niquelândia e na Venezuela. Em suas publicações anuais de resultado e lucros, a 

ANO ICMS ISSQN 

2018 13.782.130,53R$  7.355.981,86R$    

2017 17.016.441,42R$  7.242.957,18R$    

2016 15.207.995,90R$  8.735.787,08R$    

2015 13.288.765,18R$  22.806.578,34R$  

2014 7.552.072,26R$    10.338.444,44R$  

2013 3.518.878,42R$    6.180.207,21R$    

2012 3.373.075,68R$    9.892.064,48R$    

2011 3.078.192,24R$    12.818.430,11R$  

Total 76.817.551,63R$  85.370.450,70R$  

SOMA R$ 162.188.002,33
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empresa não faz a separação por unidade, mas pelo tipo de mineral explorado. Portanto, 

não há em seus informes públicos, direcionados ao mercado e aos acionistas, 

informação específica quanto ao resultado e ao lucro obtido com a operação da planta 

em Barro Alto. Contudo, conforme informações publicadas pela própria Transnacional 

em sua página oficial na internet, sabe-se que a planta de Barro Alto é responsável pela 

média de 60% de sua produção de níquel.  

Apesar de ser inviável fazer qualquer juízo de valor sem que se saiba exatamente 

qual é o resultado e o lucro obtido pela Transnacional com sua atividade na planta de 

Barro Alto, sendo essa a principal responsável por sua operação com níquel, é relevante 

que se tenha em vista quais foram os resultados obtidos com essa exploração, o que será 

melhor compreendido com base na tabela a seguir: 

 

Tabela 13 - Série Histórica de Resultados Obtidos pela Anglo American com a Exploração de 

Níquel (2011 - 2017) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos Relatórios Financeiros Anuais (Year End Financial 

Report) publicados pela Anglo American em seu sítio eletrônico.  

 

Para a presente pesquisa interessa saber se a atividade extrativista de grande 

porte desenvolvida em Barro Alto pode ser considerada um mecanismo propulsor do 

desenvolvimento regional, do bem-estar e de melhores condições de vida para as 

pessoas diretamente afetadas por sua operação.  

Nesse espeque, o presente tópico teve por objetivo detalhar a forma e a 

quantidade do retorno financeiro advindo da atividade mineradora para Barro Alto. 

Objetivou-se, ainda, compreender qual foi até aqui seu impacto na base fiscal necessária 

para que o município possa desenvolver políticas públicas voltadas para o bem-estar. 

ANO
RESULTADO 

OBTIDO
VLR. CONVERTIDO

MÉDIA 

ANUAL DA TX. 

DE CÂMBIO 

NOMINAL

2017 $451.000.000,00 R$ 1.437.562.500,00 3,19

2016 $426.000.000,00 R$ 1.486.740.000,00 3,49

2015 $146.000.000,00 R$ 486.301.666,67 3,33

2014 $142.000.000,00 R$ 334.173.333,33 2,35

2013 $136.000.000,00 R$ 293.306.666,67 2,16

2012 $336.000.000,00 R$ 657.160.000,00 1,96

2011 $488.000.000,00 R$ 817.400.000,00 1,68
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A análise dos dados revela que o retorno da exploração mineral para a base 

fiscal do município é insignificante se comparado ao volume das exportações e dos 

resultados obtidos anualmente pela Transnacional em sua operação com níquel. Trata-se 

aqui de fazer uma comparação simples, isto é, verificar o quanto de riqueza é extraída 

do solo e qual é exatamente a fatia dessa riqueza que retorna para aqueles diretamente 

afetados por sua extração. Segundo constatamos, do total de riqueza extraída, desde o 

início da exploração mineral no local, somente 3,28% retornou, direta e indiretamente, 

para a base fiscal do município de Barro Alto. 

Estabelecido esse cenário, interesse saber agora, o que será objeto de análise no 

próximo tópico, como a atividade extrativista impactou o cenário socioeconômico do 

município de Barro Alto. Com isso, pretende-se analisar se após a instalação e o início 

da Operação da Transnacional houve melhora nos indicadores de bem-estar, ou não. 

 

1.4. Aspectos Socioeconômicos do Município de Barro Alto  

A mineração de grande porte em Barro Alto operou modificações no cenário 

socioeconômico do município. Segundo Tibiriçá (2017, p. 45), a atividade extrativa teve 

forte influência sobre a renda per capita e o PIB da região, que passou de R$ 14.265,70, 

em 2010, antes da primeira linha de produção da planta industrial do grupo Anglo 

American entrar em operação, para R$ 56.609,31, em 2014, quando as duas linhas de 

produção da referida planta já estavam em pleno funcionamento.  

Apesar da melhora no PIB e na renda per capita, e do forte aporte financeiro 

decorrente dos investimentos que foram realizados para instalação da planta de 

produção, salienta Tibiriçá que a melhora da realidade social não tem acontecido na 

mesma velocidade ou proporção. Avalia, nesse sentido, que essa discrepância é um 

importante aspecto negativo da mineração, posto que expõe a fragilidade do retorno da 

atividade mineradora para a população (TIBIRIÇÁ, 2017, p. 45).  

Sob uma perspectiva de justiça fiscal, constatou-se no tópico anterior que o 

retorno da atividade extrativa para a base fiscal do município é percentualmente 

insignificante em relação ao volume de riquezas extraídos do seu território. Pois bem, 

agora é preciso analisar se esse retorno, apesar de comparativamente insignificante, 

gerou algum impacto positivo para o bem-estar da população local.  

A promessa de desenvolvimento é o principal argumento utilizado pelas 

empresas transnacionais para justificar socialmente as externalidades geradas pelos 
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empreendimentos extrativistas de grande porte. No caso de Barro Alto, a promessa de 

desenvolvimento faz-se presente desde o início do estudo de viabilidade técnica e 

econômica do empreendimento minerador que ali se instalou a partir de janeiro de 2007. 

O grupo Anglo American registra no Estudo de Impacto Ambiental – EIA, em tópico 

destinado à avaliação dos impactos socioeconômicos, que o empreendimento é 

ansiosamente aguardado pela comunidade local e pelos moradores das cidades 

circunvizinhas, pois haveria na população local a crença de que a chegada do 

empreendimento proporcionaria o desenvolvimento da região (BRANDT, 2000, pp. 

489-90).  

Obviamente, essa esperança não nasce do nada, trata-se de uma crença plantada 

e cultivada por quem interessa justificar as externalidades e as mudanças no modo 

tradicional de vida da comunidade causadas por empreendimentos extrativistas de 

grande porte. O Estudo de Impacto Ambiental – EIA, do projeto Barro Alto, dá uma 

clara noção desse fenômeno, quando em seu item “5.3.3.6” retrata que a população não 

está interessada no que o grupo Anglo American fará na região e, portanto, nas 

consequências negativas que possam resultar para o modo de vida local, mas, sim, nos 

empregos que serão gerados, no crescimento do comércio, no fomento do setor 

imobiliário, nas estradas que serão construídas etc (BRANDT, 2000, pp. 489-490). 

No citado item “5.3.3.6”, ao analisar os impactos sociopolíticos do 

empreendimento sobre a comunidade local, o Grupo Anglo American consignou o 

seguinte: 

Em relação à possibilidade da instalação do projeto minerário no município, 

moradores e líderes comunitários deixaram clara sua expectativa de que a 

exploração de “seu minério” tenha início imediato. Não importa muito que 

não se saiba exatamente o que fará a empresa, ou que tipo de problema 

eventual isso possa trazer; o que conta é que serão gerados muitos empregos, 

que o comércio vai crescer, que casas serão construídas e alugadas, que 

hotéis e clubes serão abertos, que estradas serão feitas e que, por tudo isso, o 

dinheiro passará a correr na cidade.  

Essa  é, no geral, a posição da população de Barro Alto. Composta em sua 

maioria por pequenos proprietários rurais, por famílias que se dedicam a um 

comércio de reduzida expressão ou à prestação de serviço, essa população se 

vê constantemente pressionada pela falta de alternativas de emprego para 

seus filhos e de perspectivas econômicas para si mesma. Para eles a possível 

implantação do empreendimento é muito atraente, desde que se tomem 

medidas que garantam ficar no município parte dos benefícios indiretos dele 

oriundos.  

[...] 

Em relação à possibilidade da instalação do projeto minerário no município, 

segundo informações da população e do próprio prefeito municipal, tem-se 

ainda um desconhecimento a respeito do projeto. Porém, vê-se de forma 
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positiva a implantação do mesmo, pois poderiam ser abertas novas frentes de 

trabalho que, atualmente, praticamente inexistem na região. (BRANDT, 

2000, pp. 489-90). 

 

Quando teve início o processo de licenciamento ambiental para instalação da 

planta industrial da Anglo American em Barro Alto, em novembro de 2000, segundo 

dados constantes no Estudo de Impacto Ambiental-EIA (BRANDT, 2000, p. 445), 74% 

do contingente de trabalhadores formais do município estavam empregados na 

agroindústria. Fora da produção agroindustrial, nessa mesma época, a principal fonte de 

empregos formais não sazonal era a Prefeitura Municipal.  

Nessa época, segundo a mesma fonte, a atividade econômica que mais se 

destacava na região era a pecuária bovina, então com 291 produtores rurais cadastrados 

nos órgãos oficiais. Quanto à produção agrícola, destacavam-se as plantações de cana-

de-açúcar, soja, milho e arroz. A cultura de seringueiras também era destaque da pauta 

produtiva do município, naquela ocasião com 380 mil pés plantados em uma área de 

865 hectares dos quais 112.500 estavam produzindo (BRANDT, 2000, pp. 449-450). 

O estudo de impacto ambiental em tela destaca que o setor secundário da 

economia municipal era economicamente inexpressivo, e aponta que à época em que 

fora elaborado havia apenas duas indústrias de resfriamento de leite instaladas em Barro 

Alto – Nestlé e Novalat –, além de duas fábricas de picolé e o escritório da própria 

Anglo American (BRANDT, 2000, p. 450).  

A mesma constatação é registrada quanto ao setor terciário. Segundo o estudo de 

impacto ambiental elaborado pela Anglo American, o comércio em Barro Alto pouco 

representava para a economia local. Sublinha que não havia no município uma 

diversidade ampla e autossuficiente que garantisse a oferta de bens e serviços para 

satisfação da demanda, dependendo a população local de outros municípios como 

Uruaçu, Jaraguá e, principalmente, Goianésia, para satisfação de todas as suas 

necessidades, seja por produtos comercializados por atacado, varejo ou por serviços de 

diversas naturezas (BRANDT, 2000, p. 451). 

Sobre o aspecto ocupacional do município de Barro Alto, a partir da análise dos 

dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho por meio do PDET – Programa de 

Disseminação das Estatísticas do Trabalho, que permite o acesso ao banco de 

informações da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, é possível afirmar que 
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houve alterações na característica ocupacional no município de Barro Alto a partir do 

início das atividades da Transnacional Mineradora no local. 

Segundo os dados consolidados da RAIS, em 2017, havia em Barro Alto 3.068 

trabalhadores ocupados. Três setores responderam por mais de 60% desse contingente, a 

saber: 29,62% dos trabalhadores empregados pelo setor extrativo mineral – distribuídos 

em 10 estabelecimentos, sendo o principal empregador nesse setor a Anglo American –, 

o que correspondeu a 909 postos de trabalho; 28,35% foram empregados pela 

Administração Pública municipal, percentual que correspondeu a 870 postos de 

trabalho; e 21,70% foram empregados pelo setor de serviços, responsável por 666 

postos de trabalho.  

Nesse mesmo ano, o setor industrial de transformação foi responsável pela 

geração de 50 postos de trabalho, ou 1,68% do total de postos de trabalho ativos, 

contingente distribuído entre 15 (quinze) estabelecimentos existentes. Esses números 

revelam que, apesar da intensa atividade extrativista desenvolvida em Barro Alto desde 

2012, o município não foi capaz de desenvolver e consolidar um setor industrial de 

transformação relevante. 

O comércio foi responsável por 199 postos de trabalho, o que equivale a 6,4% 

do total de pessoas ocupadas no município de Barro Alto. Esse contingente está 

distribuído por 115 estabelecimentos cadastrados, o que equivale a uma média de 1,73 

empregados por estabelecimento comercial. É possível inferir, a partir desse dado, que a 

maioria dos estabelecimentos comerciais do município são de pequeno porte, o que, por 

sua vez, indica a inexistência de um comércio desenvolvido que seja capaz de absorver 

qualquer contingente de mão de obra ocioso decorrente de circunstâncias como o 

encerramento das atividades extrativas pela Transnacional atualmente instalada na 

Cidade. Isto é, ao contrário do que foi propagado e era esperado pela população local, o 

empreendimento extrativista não provocou o desenvolvimento do comércio.  

A agroindústria (agropecuária, extração vegetal, caça e pesca), em 2017, foi 

responsável por 361 postos de trabalho, o que equivale a 11,76% do número total de 

trabalhadores ocupados, distribuídos por 64 estabelecimentos existentes. Tomando 

como parâmetro a informação constante do Estudo de Impacto Ambiental-EIA 

(BRANDT, 2000, p. 445) elaborado para licenciamento do empreendimento em 

operação no município desde 2011, no qual está consignado que àquela época 74% dos 
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trabalhadores formais da região estavam empregados pela agroindústria, é possível 

notar uma mudança profunda nesse setor.  

Esses números indicam uma mudança profunda no cenário da vida cotidiana de 

Barro Alto, isto é, em menos de duas décadas a cidade passa de uma economia baseada 

na produção agroindustrial – que engloba agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, 

responsável por 74% dos postos formais de trabalho, para uma cidade em que o 

principal gerador de postos de trabalho é uma Transnacional Extrativista. Aqui algumas 

questões podem ser levantadas: Empreendimentos extrativistas de grande porte causam 

o desmantelamento da agricultura familiar? Esses empreendimentos influenciam no 

êxodo rural? No abandono de uma forma típica de viver?  

Em relação ao incremento do Produto Interno Bruto do município, é possível 

observar um significativo incremento do seu volume a partir do ano de 2012, o que 

coincide que o início da operação plena da planta industrial da Anglo American. Barro 

Alto sai de um PIB nominal de R$ 188,9 milhões, em 2011, para R$ 474 milhões, em 

2012, um crescimento de 250,8% em apenas um ano. No triênio 2014 a 2016, o PIB 

municipal cresceu a uma taxa média de 20,1%, chegando à marca de R$ 794,9 milhões 

no ano de 2016.   

Conforme dados disponibilizados no Portal IBGE Cidades, o PIB per capita de 

Barro Alto apresentou considerável evolução, passando de R$ 14,2 mil, em 2010, para 

R$ 48,1 mil, em 2013, até atingir R$ 77,6 mil, em 2016, conforme pode-se visualizar na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 14 - Série Histórica do PIB (e PIB per capita) de Barro Alto (2010 a 2016) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados disponibilizados pelo 

IBGE no “Portal Brasil em Síntese”. 

ANO PIB (x 1000)  PIB PER CAPITA

2016 794.970,09R$        77.671,72R$                 

2015 605.071,29R$        60.320,14R$                 

2014 556.094,89R$        56.628,81R$                 

2013 463.005,00R$        48.199,54R$                 

2012 474.081,00R$        52.159,84R$                 

2011 188.957,00R$        21.216,78R$                 

2010 124.126,00R$        14.265,70R$                 
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O crescimento do PIB de Barro Alto tem relação direta com o início da atividade 

extrativista em seu território, conclusão que se extrai tanto da coincidência temporal 

entre o início desse evento e o início da operação plena da planta industrial da Anglo 

American, em 2012, quanto da substancial modificação da balança comercial do 

município, a partir de tal marco, modificação positiva ilustrada na Tabela n. 11, 

influenciada exclusivamente pela exportação de ferro-ligas.  

Pelos dados explicitados até aqui – geração de empregos, crescimento do PIB, 

incremento do orçamento fiscal – não seria errado concluir, a partir do enfoque clássico 

sobre o fenômeno objeto desta dissertação, que a atividade extrativista de grande porte é 

fator indutor do desenvolvimento. Se, por outro lado, analisarmos o quadro traçado a 

partir da corrente que compreende a industrialização como principal fator de 

desenvolvimento, isto é, que o desenvolvimento é induzido pela criação de uma 

indústria de escala e escopo, seria possível concluir que a mesma atividade não é capaz 

de gerá-lo, porquanto, conforme apontado acima, o setor industrial em Barro Alto é 

ainda hoje insignificante.  

Outrossim, se olharmos para o panorama traçado a partir da perspectiva teórica 

que designa o desenvolvimento como aumento da produtividade que resulta ao final em 

melhoria da condição de vida da população, ou, ainda, como ganho em liberdade para 

que as pessoas tenham a possibilidade de levar a vida que desejam, não é possível tatear 

uma conclusão como fizemos no parágrafo anterior.  

É que para essas correntes não interessa apenas o crescimento do PIB ou o 

desenvolvimento da Indústria, embora tais fatores não sejam ignorados, mas o efetivo 

ganho em bem-estar para todas as pessoas. Nesse sentido, é preciso aprofundar o debate 

mediante análise de dados qualitativos sobre os indicadores sociais comumente usados 

para esse fim, tais como o IDH e o índice de Gini. Teríamos que acionar, talvez, a 

observação participante ou uma investigação de inspiração etnográfica.  

Os indicadores sociais comumente utilizados para analisar a realidade social de 

determinada localidade, tais como o Índice de Desenvolvimento Humano Médio-

IDHM; Índice de Gini; Taxa de Incidência de Pobreza; Taxa de Analfabetismo; Nível 

de Instrução; não permitem, em relação ao município de Barro Alto, um diagnóstico 

sobre a influência entre a presença da Transnacional Extrativista e o seu 

desenvolvimento humano e social. Isso porque tais indicadores foram medidos, pela 
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última vez, em data anterior ao início da operação da planta industrial da Anglo 

American. 

O IDHM do município foi medido pela última vez em 2010, um ano antes da 

primeira linha de produção da Anglo American começar a operar e apontou, conforme 

disponibilizado pelo Portal IBGE Cidades, um índice de 0,742. Nas medições 

anteriores, realizadas em 2000 e 1991, o IDHM apresentou, respectivamente, os índices 

0,543 e 0,399.  

A última aferição do índice de Gini disponível no Portal IBGE Cidades, apurado 

em 2003, apresentou, naquela época, um fator de desigualdade 0,4. Há outras medições 

mais recentes disponibilizadas pelo DATASUS apontando que em 1991 o índice de 

Gini para Barro Alto era 0,4636, subindo para 0,5014, em 2000, e caindo para 0,4454 

em 2010.  

Segundo o Portal Brasil, em Síntese do IBGE, a última medição da Taxa de 

Incidência de Pobreza, responsável pela verificação do percentual da população que se 

encontra à margem da pobreza, também foi realizada em 2003, apurando, àquela época, 

que a média de 55,23% da população do município de Barro Alto se encontrava em 

situação de miserabilidade. Em 2010, segundo o DATASUS, 2.019 (ou 23,44% da 

população total) pessoas em Barro Alto viviam com renda igual ou inferior a meio 

salário mínimo, enquanto outras 560 (ou 6,59% da população total) sobreviviam com 

renda inferior a um quarto do salário mínimo – à época o salário mínimo no Brasil era 

de R$ 510,00.  

Obviamente que o índice de Gini, a Taxa de Incidência de Pobreza e a medição 

da população de baixa renda atualmente existentes sobre o município de Barro Alto não 

apresentam solidez suficiente para subsidiar qualquer conclusão a respeito do objetivo 

desta pesquisa, uma vez que aqui nos interessa saber se a mineração de grande porte se 

comportou como fator de desenvolvimento para o município de Barro Alto e, em caso 

de resposta positiva, quais foram as características desse desenvolvimento. Isso porque 

a operação da Transnacional na região teve início efetivo no mês de março de 2011, 

desde então, como evidenciado neste capítulo, várias foram as mudanças no aspecto 

econômico e fiscal do município. Com efeito, é inócua a utilização de dados que 

remontam a uma realidade pretérita sem que se tenha uma medição recente, pós- 

mineração, para comparação e análise.  
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Aqui se revela a importância da pesquisa empírica para verificação das 

condições sociais de vida da população de Barro Alto, principalmente para verificar se 

atualmente a vida dos menos afortunados é melhor do que era antes de 2011. A 

verificação empírica deste cenário não perderia sua relevância mesmo se os índices 

anteriormente analisados – IDHM, Gini, Taxa de Incidência da Pobreza, População de 

Baixa Renda – tivessem sido atualizados em 2018, uma vez que as variáveis 

consideradas no cálculo desses índices não são capazes de encampar a multidiversidade 

de fatores que influenciam o bem-estar da população, o desenvolvimento humano em 

sua dimensão holística, tal como será apresentado no próximo capítulo.  

A afirmação feita no parágrafo anterior merece ser melhor explicada. O 

coeficiente de Gini – que leva o nome do seu criador: o estatístico italiano Corrado Gini 

– é um indicador sintético de desigualdade. Sua variação vai de 0 a 1, em que 0 

representa uma situação na qual a igualdade é total, os recursos disponíveis estão 

igualmente distribuídos entre todos os integrantes da amostra considerada, e 1 quando a 

desigualdade é absoluta, ou seja, um grupo restrito da amostra detém a totalidade dos 

recursos disponíveis.  

Aponta Thomas Piketty (2014, p. 260) que índices sintéticos como os de Gini 

podem se mostrar úteis em algumas circunstâncias, contudo, apresentam inúmeros 

problemas. Segundo esse autor, o grande problema do coeficiente é tentar resumir em 

um único indicador numérico uma realidade multidimensional, o que reputa viável 

somente se a pretensão for simplificar em excesso a realidade e misturar coisas que não 

devem ser misturadas (desigualdade no trabalho com desigualdade do capital). Por fim, 

salienta que 

Indicadores estatísticos sintéticos como o coeficiente de Gini fornecem, ao 

contrário, uma visão abstrata e complicada da desigualdade, que não só 

impede que nos situemos na hierarquia de nosso tempo [...], como também 

não permite perceber que os dados subjacentes apresentam anomalias ou 

incoerências, ou que, no mínimo, não são totalmente comparáveis ao longo 

do tempo ou entre países – por exemplo, porque o topo da distribuição é 

truncado ou porque as rendas do capital são omitidas em alguns países mas 

não em outros. (PIKETTY, 2014, p. 261). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por sua vez, foi criado como 

alternativa às distorções geradas pela utilização exclusiva do PIB per capita na 

avaliação do bem-estar humano agregado. Assim, a fim corrigir tais distorções, criou-se 

um cálculo baseado em três variáveis: a longevidade (expectativa de vida ao nascer), 

que significa não só viver mais, mas a possibilidade de viver com qualidade (vida 
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saudável); conhecimento, acesso à uma educação de qualidade que permita ao indivíduo 

ser produtivo na vida; e, por fim, a renda, que corresponde ao acesso a recursos 

necessários para poder ter uma vida decente, tais como: terra, crédito, renda e outros. A 

escolha dessas varáveis se deu ao argumento de que representam os aspectos mais 

básicos do desenvolvimento humano, e, por outro lado, pela conveniência utilitária da 

maioria dos países possuírem dados estatísticos aceitáveis para sua avaliação. O cálculo 

do IDH está calcado em uma aproximação da redução de desigualdade. Isso quer 

significar que o cálculo não leva em conta o quanto cresceu cada coeficiente, mas a 

redução do intervalo entre a realidade constada e o seu máximo valor possível. 

(BUENO, 2007, pp. 51-52). 

Desde sua primeira aplicação, no relatório PNUD – Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, de 1990, o IDH tem sido objeto de diversas críticas 

quanto à forma de mensuração das variáveis, quanto ao peso de cada variável, quanto à 

metodologia de cálculo, quanto à confiabilidade das informações fornecidas pelos 

países, quanto à sua dependência excessiva do PIB, entre outros fatores. Mas as 

principais críticas ao IDH referem-se à sua precisão na interpretação de realidades 

diversas, uma vez que não engloba diretamente fatores tais como liberdade política, 

cultura, garantia de direitos humanos, autoestima, entre outros, tão caros para o bem-

estar e o desenvolvimento humano. 

Neste sentido, salienta Veiga (2003) que 

O principal defeito do IDH é que ele resulta da média aritmética de três 

índices mais específicos que captam renda, escolaridade e longevidade. 

Mesmo que se aceite a ausência de outras dimensões do desenvolvimento 

para as quais ainda não há disponibilidade de indicadores tão cômodos – 

como a ambiental, a cívica, ou a cultural – é duvidoso que seja essa média 

aritmética a que melhor revele o grau de desenvolvimento atingido por uma 

determinada coletividade (neste caso o município). Ao contrário, é mais 

razoável supor que o cerne da questão esteja justamente no possível 

descompasso entre o nível de renda obtido por determinada comunidade e o 

padrão social que conseguiu atingir, mesmo que revelado apenas pela 

escolaridade e longevidade. 

 

Argumenta Veiga (2003) que a utilização acrítica do IDH, sem considerar a 

metodologia frente a cada caso específico, sem saber no mínimo a distância relativa 

entre o índice de renda e os índices de longevidade e conhecimento, pode resultar em 

leitura equivocada da realidade, distorções que podem chegar ao ponto de ser 

considerado mais desenvolvido um município abastado que apresenta precárias 
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condições de vida em relação a outro menos abastado, mas com condições dignas de 

vida para a população.  

A última medição do IDH-M do município de Barro Alto apontou um índice de 

0,742, a cidade foi considerada com alto índice de desenvolvimento humano, segundo 

uma escala que varia do muito baixo (0 – 0,499), baixo (0,500 – 0,599), médio (0,600 – 

0,699), alto (0,700 – 0,799) ao muito alto (acima de 0,800). Assim, de acordo com a 

crítica feita acima ao IDH, mesmo que o valor encontrado para o município de Barro 

Alto fosse atual, e que o mesmo apresentasse evolução em relação à uma hipotética 

medição anterior, ainda assim não seria seguro afirmar que a atividade mineradora de 

grande porte é indutora do desenvolvimento humano. 

Se a presente análise se limitasse à análise de indicadores, poder-se-ia, 

imediatamente, concluir que a atividade mineradora de grande porte não é indutora de 

desenvolvimento. Segundo o Índice de Desenvolvimento dos Municípios – IDM do 

Estado de Goiás, elaborado pelo Instituto Mauro Borges em períodos intervalares de 

dois anos, não houve qualquer melhora significativa no município de Barro Alto 

segundo seis variáveis medidas em uma escala de 0 até 10, destacando-se  que quanto 

mais próximo ao zero pior é o desempenho do município e quanto mais perto do dez, 

melhor será seu desempenho: (i) economia; (ii) educação; (iii) saúde; (iv) trabalho; (v) 

infraestrutura; (vi) segurança (GOIÁS, 2016, p. 6).  

Inclusive, seria até aceitável dizer que houve piora nas condições de vida, haja 

vista que houve redução do IDM verificado em 2010, antes da primeira linha de 

produção da Anglo American entrar em operação, em relação aos anos seguintes – 

2012, 2014, 2016 e 2018 – posteriores ao início da operação plena de sua planta 

industrial. Observe pela Tabela 15 que o IDM geral de Barro Alto, em 2010, era 7,36 – 

ano em que ocupou o 2º lugar no ranking dos dez melhores índices do Estado de Goiás 

(GOIÁS, 2013, p. 23) –, baixando para 5,08, em 2012, mantendo-se nessa faixa pelos 

períodos seguintes até a última medição em 2018. 

A tabela a seguir apresenta o comportamento do IDM de Barro Alto entre 2010 e 

2018, bem como o comportamento de cada variável do cálculo para o mesmo período: 
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Tabela 15 - Quadro Comparativo do IDM de Barro Alto (2010 a 2018) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nas publicações bienais do IDM pelo IMB.  

 

A componente infraestrutura leva em consideração quatro variáveis: (i) 

cobertura da rede geral ou pluvial de esgoto; (ii) cobertura da rede de energia elétrica; 

(iii) cobertura da rede de água; (iv) cobertura da rede de telefonia fixa e internet 

(GOIÁS, 2019, p. 11). A levar em conta as medições obtidas pelo Instituto Mauro 

Borges na elaboração do IDM desde 2012, pode-se dizer que não houve qualquer 

melhora nos aspectos considerados após a chegada da mineração de grande porte, isto é, 

a camada da população que não tinha acesso à internet, água tratada, esgotamento 

sanitário e energia elétrica continua, até os dias atuais, na mesma condição. Isso porque, 

conforme se vê na Tabela 15, houve piora entre o índice encontrado em 2012 e o atual, 

passando de 2,63 para 2,51.  

O componente trabalho também é calculado levando em consideração quatro 

variáveis, a saber: (i) empregos formais; (ii) remuneração no mercado de trabalho; (iii) 

nível de escolaridade dos trabalhadores; e (iv) variação do número de empregos formais 

(GOIÁS, 2019, p. 9-10). No intervalo de 2012 a 2018, houve uma pequena melhora no 

indicador dessa componente, passando de 3,95 para 4,95. Apesar da singela melhora, 

considerando que o indicador encontra-se mais próximo do zero e mais distante do dez, 

é possível inferir que há em Barro Alto um desiquilíbrio entre a oferta de mão de obra e 

o número de postos formais de trabalho, o que sinaliza a incapacidade da atividade 

mineradora de grande porte gerar postos diretos e indiretos de trabalho suficientes para 

abarcar a oferta de mão de obra de um município com população inferior a dez mil 

habitantes.  

A economia é, depois da educação, a componente com maior número de 

variáveis no cálculo do IDM. A formação desse indicador leva em consideração sete 

2010 2012 2014 2016 2018

IDM - GERAL 7,36 5,08 5,38 5,11 5,19

IDM - ECONOMIA 7,63 2,02 3,84 3,65 3,13

IDM - EDUCAÇÃO 6,12 5,78 5,53 5,26 5,57

IDM - SAÚDE 9,01 7,18 7,92 7,76 7,84

IDM - TRABALHO 7,21 3,95 4,08 4,73 4,95

IDM - INFRAESTRUTURA 5,27 2,63 2,71 2,55 2,51

IDM - SEGURANÇA 8,93 8,93 8,19 6,74 7,13
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aspectos da realidade econômica dos municípios: (i) PIB per capita; (ii) valor 

adicionado do setor de serviços; (iii) valor adicionado do setor agropecuário; (iv) valor 

adicionado do setor industrial; (v) evolução do PIB nos dois anos anteriores; (vi) 

recursos próprios do município na composição da receita total; e (vii) equilíbrio 

orçamentário do município (INSTITUTO MAURO BORGES, 2019, p. 9). A Tabela 15 

demonstra que houve pequena melhora no indicador econômico de Barro Alto entre os 

anos de 2012 e 2014, quando passou de 2,02 para 3,84. Contudo, nos anos que se 

seguiram, o índice vem demonstrando uma tendência negativa, caindo para 3,65, em 

2016 e para 3,13, em 2018.  

Se, portanto, estabelecermos uma comparação entre os indicadores econômicos 

apontados no parágrafo anterior com o índice de 2010 (7,63), quando a Anglo American 

ainda não havia inaugurado sua primeira linha de produção, mas se encontrava em fase 

de implantação, é possível inferir duas situações: a primeira, e mais drástica, seria 

afirmar que a atividade extrativa de grande porte, apesar de gerar aumento no volume de 

receitas para o Município e o incremento substancial do PIB local, não é capaz de gerar 

desenvolvimento econômico. A segunda, um tanto mais branda, seria afirmar que 

empreendimentos extrativistas de grande porte geram um tipo desenvolvimento 

econômico passageiro que perdura enquanto estão sendo realizados os investimentos de 

implantação.  

Em relação ao aspecto saúde não houve grandes modificações nos períodos 

anteriores e pós-mineração. Alertamos, de antemão, que neste aspecto não estamos 

investigando o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, respiratórias e gravidez 

infantil e indesejada no período de implantação da planta industrial da Anglo American. 

Aqui nos interessa saber qual era o quadro geral de saúde da localidade, antes e 

posteriormente ao início da operação da mineração de grande porte.  

Segundo dados do Instituto Mauro Borges – IMB, no período compreendido 

entre 2005 a 2013 o município de Barro Alto possuía apenas um hospital público com 

39 leitos de enfermaria e nenhum de UTI. No período compreendido entre 2014 a 2017 

o local continua contando com apenas um único hospital, mas verificou-se uma queda 

no número de leitos disponíveis, passando de 39 para 23. Em 2010, um ano antes do 

início da operação da Anglo American, o município possuía taxa de 4,47 leitos por mil 

habitantes, havendo em 2017 queda nessa taxa para 2,20. O número está abaixo da 
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quantidade de leitos recomendados pela Organização Mundial da Saúde, que é de três 

leitos por mil habitantes no mínimo (KOIKE, 2018). 

Os óbitos por causas evitáveis, em menores de cinco anos, no período 

compreendido entre 2004 e 2016, segundo dados disponibilizados pelo DATASUS, 

também não são sintomáticos, pois no período de doze anos somaram onze casos. 

Segundo GOIÁS (2019) – considerando os níveis estipulados pela OMS – o município 

de Barro alto apresentou uma taxa de mortalidade infantil média (entre 20 a 49 por mil), 

em 2008, quando somou 38,8 óbitos por nascidos vivos; entre 2009 e 2015 a taxa variou 

entre 0 e 16,5 mortes, o que é considerado baixo (abaixo de 20 por mil); a taxa voltou 

ao patamar médio em 2016, quanto atingiu o volume de 20,4 mortes por mil nascidos 

vivos. 

Quanto ao aspecto educação, segundo o Portal Brasil em Síntese do IBGE, Barro 

Alto conta atualmente com nove instituições de ensino fundamental, todas em tempo 

parcial. Por outro lado, conforme dados disponibilizados pelo INEP – Instituto Nacional 

de Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, o município conta com duas instituições de 

ensino sob administração estadual.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB do município de 

Barro Alto – calculado de acordo com o fluxo escolar e as médias de desempenho nas 

avaliações do INEP –, em relação aos primeiros anos do ensino fundamental evoluiu 

gradualmente de 3.8, em 2005, para 6.4, em 2017; em relação aos anos finais do ensino 

fundamental, o índice evoluiu gradualmente 3.7, em 2005, para 5.3, em 2017 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019). 

Segundo o Portal Brasil em Síntese do IBGE, no ano 2000, 23,50% da 

população com quinze anos ou mais não sabiam ler. Em 2010, essa taxa caiu para 

12,70%. Nesse mesmo ano, a taxa de escolarização da população de seis a quatorze 

anos era de 99%. 

Conforme problematizamos no início deste tópico, existe uma crença 

disseminada de que a atividade mineradora de grande porte, desenvolvida por 

Transnacionais e caracterizadas pelo grande volume de capital aplicado, é fator de 

desenvolvimento regional, sendo este, inclusive, um dos principais argumentos 

utilizados durante o processo de licenciamento ambiental desses empreendimentos. 
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Diante deste cenário, estabeleceu-se como objeto desta pesquisa verificar se, após nove 

anos de operação, há dados que possam confirmar essa assertiva. 

No decorrer da apresentação dos dados foram sendo apresentadas algumas 

inferências sobre a realidade local de acordo com a natureza e a origem dessas 

informações. Caso as informações tratadas neste tópico sejam consideradas 

isoladamente, isto é, sem uma interpretação holística e sistematizada, duas conclusões 

tornar-se-iam aceitáveis. Tendo sob perspectiva apenas os dados puramente econômicos 

e fiscais, isto é, considerando apenas a evolução do Produto Interno Bruto – PIB e do 

volume de receitas orçamentários para o município de Barro Alto, seria possível 

concluir que a mineração de grande porte é, sim, indutora de desenvolvimento. Por 

outro lado, ao se englobar outros fatores, tais como educação, infraestrutura, justiça 

fiscal – ou seja, o quanto a empresa lucra explorando uma riqueza que é pública e o 

quanto ela retorna para o Estado em termos de contrapartida –, saúde e trabalho, poder-

se-ia dizer que, ao menos no caso Barro Alto, a mineração foi incapaz de gerar qualquer 

tipo de desenvolvimento.  

Diante desse panorama, apresentaremos no Capítulo 2 duas perspectivas teóricas 

puramente economicistas sobre o fenômeno do desenvolvimento, que servirão de marco 

teórico para análise do caso apresentado e circunscrito neste capítulo. Desse modo, 

analisaremos os dados apresentados sobre o município de Barro Alto a partir do enfoque 

de cada uma dessas teorias, buscando, a partir daí, extrair possíveis conclusões sobre o 

objeto desta pesquisa, isto é, testaremos a hipótese de que a atividade minerária, em 

Barro Alto, não tem propiciado o desenvolvimento da região, uma vez que o retorno 

direito e indireto da mineração foi incapaz de gerar mudanças substanciais no quadro 

socioeconômico do município.  

No Capítulo 3 repetiremos o mesmo processo de análise, contudo a partir de 

uma perspectiva que concebe o desenvolvimento como um direito humano. Nesse 

espeque, após delimitar o sentido e o alcance desse direito, passando pelo processo 

histórico de sua formação e aceitação no cenário internacional, analisaremos o quadro 

socioeconômico do município de Barro Alto a fim de constatar se há efetividade do 

direito humano ao desenvolvimento no local após início da atividade mineradora de 

grande porte. 
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CAPÍTULO 2 – O CASO BARRO ALTO SOB O PONTO DE VISTA DAS 

TEORIAS ECONÔMICAS DO DESENVOLVIMENTO  

 

Dedicamo-nos neste trabalho a analisar até que ponto se confirma, ou não, a 

afirmação de que empreendimentos extrativistas de grande porte, executados por 

empresas transnacionais, são fatores que desencadeiam, ou provocam, o 

desenvolvimento. Para tanto, limitamos nossa análise a um único caso: o município de 

Barro Alto. A redução da análise a uma única cidade se justifica pela possibilidade de 

detalhamento minucioso da sua realidade local, traçando paralelos entre as 

características de sua realidade antes e depois da mineração.  

No Capítulo 1, cuidamos de descrever o contexto no qual se insere a mineração 

desenvolvida no município de Barro Alto, traçando uma linha histórica dessa atividade 

para o Estado de Goiás até chegar no caso objeto de nossa análise. Quanto a Barro Alto, 

traçou-se com cuidado, por meio da análise de informações oficiais – não deixamos de 

alertar para necessidade de um maior aprofundamento utilizando-se de pesquisa 

empírica futura, em sede de doutoramento–, o cenário da mineração, sua influência na 

base fiscal de arrecadação municipal e nos indicadores socioeconômicos. 

Certo é que os dados levantados não prescindem de ferramentas analíticas para 

sua interpretação e tais ferramentas são fornecidas pelas teorias que se propuseram a 

interpretar o fenômeno do desenvolvimento. Isto é, só podemos compreender a 

realidade retratada no Capítulo 1 por meio de uma dada teoria sobre o desenvolvimento 

– ou teríamos que desenvolver uma própria, o que, obviamente, não está ao nosso 

alcance –, a qual nos aponte quais são os elementos que compõem e caracterizam esse 

fenômeno. É claro que existem no mundo inúmeras teorias sobre desenvolvimento. 

Abarcar todas neste trabalho é contraproducente, e também não é nossa intenção, o que 

não torna a escolha analítica do presente capítulo menos arbitrária. 

Abordaremos o desenvolvimento sob duas perspectivas teóricas que 

privilegiaram na sua construção um olhar para a realidade Latino Americana, macro 

contexto no qual se insere o nosso foco de análise: Barro Alto. Nesse sentido, em um 

primeiro momento, desenvolvimento será tomado como mudanças estruturais que 

resultam em melhoria de vida para as pessoas, ou seja, em ganho de bem-estar. Em 

seguida, o fenômeno também será analisado pelas lentes que enxergam na 

industrialização o motor do desenvolvimento, isto é, que admite a industrialização como 
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única forma possível de provocar mudanças estruturais que, por sua vez, resultarão em 

uma vida melhor para as pessoas, deixando de abordar outras vertentes, dado a 

delimitação da proposta. 

 

2.1. A complexidade do Caso e os Múltiplos Aspectos Sobre a Ideia de 

Desenvolvimento.  

A palavra desenvolvimento é repleta de significados e sentidos que variam de 

acordo com o período histórico ao qual se faz referência, do local de onde se fala, bem 

como da perspectiva teórica que se adota. Segundo Anjos Filho (2013, p. 17), a palavra 

desenvolvimento surge entre os séculos XII e XIII, significando inicialmente “revelar” 

ou “expor”, adquirindo o sentido de evolução de um estágio mais simples para outro 

mais complexo somente em meados do século XIX. Desde então, desenvolvimento 

passou a ter inúmeras conotações que comportam, individualmente, mais de uma 

compreensão, tais como desenvolvimento: social, político, humano, econômico, 

ambiental, infantil, nacional, regional, sustentável, entre outros qualificativos.  

O termo desenvolvimento é bem flexível, frequenta terrenos ideológicos 

absolutamente antagônicos, é dizer, vai do norte ao sul e da direita à esquerda. Por isso, 

não é possível trabalhar um conceito de desenvolvimento amplamente aceito, de modo 

que a melhor forma de compreender adequadamente o referido fenômeno se dá 

mediante análise de seus significados e elementos estruturantes em uma dada 

perspectiva histórica e/ou teórica. Por exemplo, nos próximos tópicos, o 

desenvolvimento será abordado a partir das principais correntes econômicas do século 

XX, que se diferenciam uma da outra na eleição do elemento propulsor do 

desenvolvimento, isto é, enquanto para uns o propulsor do desenvolvimento seria a 

inovação, para outros seria a industrialização ou, ainda, o aumento da renda real. 

Para Costa Pinto (1980, p. 96), desenvolvimento deve ser compreendido como 

uma configuração específica, historicamente definida, do processo geral de mudança 

social. Não se trata de qualquer mudança, mas, conforme esclarecido por Ferreira (1993, 

p. 40-41), uma mudança social em certo sentido e com determinadas implicações 

substanciais. A primeira característica desse processo de mudança social seria o 

aumento ou incremento real da renda per capita, gerando, como consequência, uma 

maior quantidade de bens e serviços disponíveis pela e em favor da comunidade. O 

segundo aspecto, diz respeito à perspectiva temporal do aumento real da renda per 
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capita, isto é, trata-se de uma mudança social que exige a manutenção das taxas de 

aumento em longo prazo. O terceiro aspecto seria a criação das condições necessárias 

para uma melhor distribuição de bens e, por conseguinte, um ganho em bem-estar para 

os membros da comunidade. 

Conforme apresentamos no Capítulo 1, é evidente que após o início da operação 

da planta industrial da Transnacional Anglo American em Barro Alto houve substancial 

incremento da renda per capita, provocado pelo aumento do PIB per capita, 

constatando-se uma relação direta entre tais fenômenos. Contudo, sob o aspecto 

temporal dessa mudança, não se notou em Barro Alto, o que será detalhadamente 

abordado no Capítulo 3, nenhum tipo de programação, planejamento ou política pública 

voltada para manutenção do nível de produção e da renda per capita atual a longo 

prazo, inclusive no período que se seguir a paralização ou encerramento da atividade 

mineradora de grande porte na região. Do mesmo modo, não se notou em Barro Alto 

nenhum contexto – partindo da análise dos indicadores socioeconômicos, 

principalmente a série histórica do IDM – que torne possível afirmar que a comunidade 

local tenha hoje um acesso mais amplo a bens e serviços (privados e públicos) do que 

tinham antes de 2011, quando entrou em operação a planta industrial da Anglo 

American.  

A concepção do desenvolvimento como mudança social está diretamente 

atrelada à noção de estrutura social, explicitada por Costa Pinto (1980, p. 97) como a 

perspectiva que encara a sociedade do ângulo das relações dos homens entre si e dos 

homens com as coisas materiais que os cercam, caracterizadas pela interdependência e 

origem na atividade social de produzir e reproduzir as condições essenciais de 

sobrevivência do grupo. Assim, a estrutura social seria formada por uma base, 

correspondente às formas históricas de produção; por um corpo, correspondente ao 

sistema de estratificação social; e por uma cúpula, constituída pelo conjunto de 

instituições e valores sociais cuja finalidade seria sancionar e manter o sistema 

interdependente constituído pelas partes. A principal característica dessa noção de 

estrutura social é a “estreita e complexa interdependência que existe entre as partes que 

a compõem”, bem como “a diferença de cadência e de ritmo, a falta de sincronia e 

uniformidade com que mudam” suas diferentes partes (COSTA PINTO, 1980, p. 98).  

Nessa ordem de ideias, o desenvolvimento seria o processo de transformação das 

estruturas sociais a partir de mudanças no padrão de relações do homem com o meio 

material que o cerca – com os meios de manutenção e replicação da vida –, que irá 



58 

repercutir, por sua vez, em mudanças em todo o conjunto da estrutura social. Trata-se, 

assim, do movimento de mudança nas inter-relações entre as camadas da estrutura 

social pela modificação na forma de produzir as condições materiais para a manutenção 

da vida. Com efeito: 

O desenvolvimento, enfim, assegura pela modificação das estruturas 

econômicas, uma mudança na psicologia social da comunidade, de atitudes, 

costumes, padrões de comportamento, filosofia de vida etc.; tem destarte 

determinadas implicações sócio-culturais. (FERREIRA, 1993, p. 42). 

 

Sob esse enfoque, afirma Costa Pinto (1980, pp. 304-305) que, diferentemente 

do desenvolvimento que se verifica na Inglaterra ou Estados Unidos a partir do século 

XIX, o desenvolvimento moderno não é um processo espontâneo e gradual de mudança, 

mas, “para não fracassar, um processo induzido, provocado e intencional, uma ação ou 

impulso deliberado, por meio do qual a sociedade aceita a mudança como valor 

desejável e como objetivo a perseguir”. Acrescenta o mencionado autor, ainda, que 

modernamente o desenvolvimento caracteriza-se pela agência do Estado, no qual 

enxerga o único órgão ou instituição capaz de desempenhar, com autoridade e 

eficiência, o papel de agente básico da mudança social. 

A partir da compreensão de desenvolvimento como processo de mudança social 

por meio do qual se instaura numa região um mecanismo endógeno de crescimento 

econômico cumulativo e diferenciado (CALDERAN BELTRÃO apud FERREIRA, 

1993, p. 38) que, por sua vez, provocaria o aumento da renda per capita, o surgimento 

de instituições modernas, inovação tecnológica, Ferreira (1993, p. 19) propõe 

compreender o subdesenvolvimento como a realidade que cerca aqueles países e regiões 

que dispõem de baixa renda e capital per capita, de tecnologia rudimentar na agricultura 

e na indústria e de economia baseada no setor primário e agrário.  

A compreensão do desenvolvimento como um processo específico e 

historicamente localizado de mudança social está alinhada ao pensamento econômico 

estruturalista, que recusa simplificar a realidade ao ponto de admitir que 

desenvolvimento seja sinônimo de crescimento econômico. O método estruturalista 

destaca o desenvolvimento a partir da interdependência dos setores produtivos e a 

necessidade de aperfeiçoamento de suas estruturas e eliminação dos pontos de 

estrangulamento do desenvolvimento (SOUZA, 2012, p. 6). A partir dessa perspectiva, 

desenvolvimento deve ser abordado como 

um conjunto de transformações intimamente associadas, que se produzem na 

estrutura de uma economia, e que são necessárias à continuidade de seu 
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crescimento. Essas mudanças concernem à composição da demanda, da 

produção e dos empregos, assim como da estrutura do comércio exterior e 

dos movimentos de capitais com o estrangeiro. Consideradas em conjunto, 

essas mudanças estruturais definem a passagem de um sistema econômico 

tradicional a um sistema econômico moderno. (CHENERY, 1981, p. 09 apud 

SOUZA, 2012, p. 6).  

 

No caso em estudo, verifica-se a instalação de um mecanismo exógeno – 

Transnacional – de produção de riqueza utilizando-se de um elemento endógeno – 

recursos minerais – do município de Barro Alto. Apesar desse mecanismo ter provocado 

um crescimento exponencial no PIB do Município, conforme afirmou-se anteriormente, 

os dados analisados no Capítulo 1 permitem concluir que não se operou nenhuma 

modificação estrutural na comunidade local que torne possível afirmar que ali verificou-

se o fenômeno do desenvolvimento sob o aspecto apresentado acima. Aqui vale frisar, a 

título de exemplo, a falta de ampliação da infraestrutura de serviços básicos como 

energia elétrica, internet, água tratada e, o que é mais caro para a saúde e para o bem-

estar das pessoas, a implementação de saneamento básico e universal. Veja a ambígua 

realidade local: trata-se de uma cidade com um PIB per capita considerável, acima da 

realidade da grande maioria dos municípios brasileiros, mas, apesar disso, sua 

infraestrutura em nada se difere daqueles que não contam com a produção mineral de 

grande porte.  

Segundo Bercovici (2005, p. 53), o desenvolvimento implica, necessariamente, 

transformações qualitativas no aspecto social e/ou no sistema produtivo da sociedade. 

Quando essas mudanças não ocorrem, diz-se que não se está perante um processo de 

desenvolvimento, mas de simples modernização. Na modernização são mantidas as 

características do subdesenvolvimento, compreendido sob a perspectiva de Celso 

Furtado como um fenômeno de dominação de natureza cultural e política, bem como a 

concentração de renda. A assimilação do progresso técnico se dá somente em benefício 

de uma minoria privilegiada. Nesse sentido, embora haja crescimento econômico e 

aumento da produtividade, até mesmo em taxas elevadas, a modernização é incapaz de 

gerar melhoria nas condições de vida da maioria das pessoas.  

Bercovici (2005, pp. 51-52) compreende o desenvolvimento como condição 

indispensável para a realização do bem-estar social. Nesse processo de transformação 

das condições de vida das pessoas, caberia ao Estado a função principal e indispensável 

de planejar o futuro, constituindo-se em principal promotor do desenvolvimento. 

Defende, portanto, uma atuação ampla e intensa do Estado para modificar as estruturas 
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socioeconômicas, bem como distribuir e decentralizar a renda, promovendo a integração 

social e política da totalidade da população. 

Há uma corrente de economistas, no entanto, que considera crescimento como 

sinônimo de desenvolvimento, de forma que o problema central para o desenvolvimento 

de todo e qualquer país se reduz à questão da acumulação de capital. Conforme 

esclarece Souza (2012, p. 5), a ideia central nessa corrente é que o crescimento 

econômico, distribuindo diretamente a renda entre os proprietários dos fatores de 

produção, engendra automaticamente a melhoria dos padrões de vida e o 

desenvolvimento econômico. Desse modo, o aumento da produção e em última 

instância da renda seria um remédio para todos os males.  

A visão que trata desenvolvimento e crescimento econômico como sinônimos 

tem sofrido pesadas críticas. A experiência histórica demonstrou que o crescimento 

econômico pode conviver com externalidades indesejáveis, uma vez que seus benefícios 

nem sempre irão alcançar ou provocar melhoria nas condições de vida da comunidade 

como um todo. Em sentido contrário, constatou-se que o crescimento econômico 

desalinhado de outras medidas pode gerar desemprego, baixos salários, concentração de 

renda, redução da base fiscal do Estado pela transferência de divisas para o exterior e, 

assim, a redução da sua capacidade de financiamento de políticas públicas, entre outras 

externalidades. 

Os dados levantados sobre a realidade do município de Barro Alto reforçam a 

crítica às concepções que alinham as ideias de crescimento econômico e 

desenvolvimento, como se houvesse uma relação de causalidade inevitável entre um 

fenômeno e outro. No período analisado, a partir de 2011, nota-se em Barro Alto um 

forte crescimento econômico, medido pelo PIB local, contudo as características desse 

crescimento, claramente extrativista, demonstrou a falta de capacidade do incremento da 

atividade econômica para gerar, por si mesma, melhoria nas condições de vida da 

comunidade local. Na prática, como a grande responsável por esse crescimento 

econômico é uma empresa Transnacional, o produto ou frutos desse crescimento 

econômicos são remetidos para o exterior em forma de lucros e dividendos a serem 

repartidos entre seus acionistas. O embrião mais antigo da ideia de desenvolvimento 

como crescimento econômico situa-se nas políticas econômicas adotadas por Henrique 

VII após assumir o trono da Inglaterra em 1485. Henrique VII viveu sua infância e 

juventude na próspera Borgonha, região na qual não só os produtores de têxteis, mas 
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também os padeiros e outros artesãos eram abastados. No seu momento de ascensão 

como monarca, deparou-se com uma Inglaterra empobrecida, praticamente sem 

produção têxtil, embora fosse a grande exportadora de lã da época. Diante desse 

cenário, para diminuir o atraso em relação às regiões mais prósperas do continente, 

levando em conta o que havia observado na Borgonha, criou uma série de políticas 

econômicas para transformar a Inglaterra de exportadora de lã para produtora de têxtil. 

Cem anos mais tarde, o intento de Henrique VII será consolidado por Elizabeth I que, 

com o denominado Plano Tudor, proibiu a exportação de lã não processada pelo país 

(REINERT, 2016, pp. 99 e 128).  

Para os economistas fisiocratas (século XVIII), o elemento central para o 

desenvolvimento não seria a expansão do comércio, mas a expansão da produção 

agrícola, constituindo a terra o fator principal neste processo. Os fisiocratas defendiam 

menor intervenção estatal na circulação de pessoas e bens, mas, por outro lado, 

incentivavam a ideia de maior investimento do Estado na agricultura, uma vez que a 

terra seria fator de produção de valor. A indústria e o comércio seriam apenas 

desdobramentos da agricultura. O desenvolvimento seria principalmente o fruto do 

investimento na agricultura para aumentar sua produtividade que, por sua vez, 

impulsionaria todo o resto da economia. Salienta Reinert (2016, p. 31) que a crença 

fisiocrata de que a riqueza das nações vinha só da agricultura não perdurou por muito 

tempo, uma vez que, ao implantarem seu modelo econômico na França, obtiveram 

como resultado escassez de alimentos e pobreza.  

No mercantilismo o desenvolvimento, compreendido como sinônimo de 

crescimento econômico, seria fruto da maximização da balança comercial pela expansão 

das exportações e compressão das importações. Nesse período, o protecionismo estatal 

ganhou força. Concomitantemente, as metrópoles celebraram pactos com suas colônias 

pelos quais se estabelecia a exclusividade no comércio, isto é, as colônias somente 

poderiam vender produtos primários para sua metrópole, a preços baixíssimos, e, ao 

mesmo tempo, somente poderiam comprar produtos manufaturados desta, contudo, a 

preços altíssimos. Segundo Souza (2012, p. 55), a lógica interna do mercantilismo 

consistia em expandir as exportações para desafogar os estoques internos e elevar o 

nível de renda e de emprego; de outro lado, com o afluxo de moeda para o mercado 

interno, esperava-se uma redução da taxa de juros e, com isso, o aumento do 

investimento e do crescimento econômico. 
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Houve intenso movimento teórico na tentativa de justificar a expansão 

mercantilista e a exploração das colônias, principalmente por parte de economistas 

ingleses. Fruto desse movimento, em 1776, Adam Smith, em seu livro “A riqueza das 

nações: investigação sobre sua natureza e origem”, defende que o fator primordial da 

riqueza nacional seria o trabalho produtivo, compreendido como aquele que produz um 

excedente de valor sobre seu custo de produção. Assim, a riqueza seria resultado da 

quantidade de trabalho produtivo empregado no processo produtivo em relação à 

população total. Adam Simth defende que nenhum trabalhador pode ser autossuficiente 

e produzir todos os bens de que precisa para sobreviver, razão pela qual deve se ocupar 

em produzir aqueles para os quais possui maiores habilidades ou maiores recursos 

produtivos e adquirir os produtos cuja dificuldade na produção são grandes (SOUZA, 

2012, p. 60). Essa visão justificaria uma divisão internacional do trabalho e, no passo 

seguinte, a política mercantilista de importação de matéria prima e exportação de 

produtos industrializados. 

Em 1817, David Ricardo lança os “Princípios de economia política e 

tributação”, livro no qual defende a especialização dos países em determinados tipos de 

atividades econômicas segundo suas vantagens comparativas. Isto é, os países deveriam 

especializar-se naquilo que são relativamente mais eficientes em comparação com 

outro. No cerne de sua teoria está a ideia de valor-trabalho desprovido de qualquer 

qualidade, o que significa dizer que uma hora de trabalho de um programador da 

Microsoft no Vale do Silício equivaleria, em termos comparativos, a uma hora de 

trabalho de um vendedor de loja de departamento no Brasil. Na prática, a teoria das 

vantagens comparativas de David Ricardo legitimou teoricamente a manutenção das 

colônias no atraso, proibidas de se modernizarem e obrigadas a produzir e a exportar 

produtos primários para importar produtos industrializados.  

A ideia de desenvolvimento nasce e continua a ser compreendida por centenas 

de anos, e por diversas gerações de teóricos, como o mecanismo que torna possível o 

crescimento econômico (entendido como aumento marginal da produção) e o 

incremento da renda, nesse passo, sem focar na forma como é apropriada e distribuída a 

renda produzida, os quais deveriam ser, sob uma perspectiva ética, os resultados do 

crescimento da renda para as pessoas em geral. Acreditava-se, com efeito, que o 

aumento do Produto Nacional Bruto – PNB implicaria, de maneira automática, uma 
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espécie de efeito cascata – ou derrame –, em ganho de bem-estar para a população no 

geral. 

Sobre esse aspecto, salienta Resende que 

A renda nacional estava de tal forma associada a uma vida melhor que não 

era preciso introduzir indicadores de bem-estar entre os objetivos da política 

econômica. Se a economia crescesse e a renda aumentasse, todos os demais 

indicadores de bem-estar as acompanhariam. Tão alta era a correlação entre o 

crescimento e o aumento de bem-estar que não se perdia grande coisa ao 

simplificar a análise e definir o crescimento como objetivo da política 

econômica. (RESENDE, 2013, p. 23). 

 

Mais recentemente, alguns economistas defendem a ideia segundo a qual o 

desenvolvimento da nação, tomado como sucesso econômico, depende de suas 

instituições. Acemoglu e Robinson (2012, p. 71) advogam que o crescimento 

econômico e a prosperidade estão associados a instituições políticas e econômicas. 

Argumentam, nesse sentido, que as instituições econômicas dão forma aos incentivos 

econômicos – para buscar mais educação, para poupar e investir, desenvolver e 

implantar novas tecnologias etc. –, no entanto, é o processo político que determina a que 

instituições econômicas as pessoas viverão submetidas, e são as instituições políticas 

que ditam como se dará esse processo.  

Entre as instituições políticas necessárias ao processo de desenvolvimento, 

Acemoglu e Robinson (2012, p. 32) citam a existência de constituições escritas, 

democracia, bem como a capacidade do Estado de regular e governar a sociedade, de 

assegurar serviços públicos, leis, direitos de propriedade e liberdade de firmar contratos 

(p. 59). Às instituições econômicas caberia, por sua vez, fomentar a atividade 

econômica, o aumento da produtividade e a prosperidade, o que se faz por meio do 

desenvolvimento de novas tecnologias e da educação (p. 61). Nesse sentido, 

argumentam que 

Instituições econômicas inclusivas, que asseguram os direitos de propriedade, 

criam condições igualitárias para todos e incentivam os investimentos em 

novas tecnologias e competências, têm maiores chances de conduzir ao 

crescimento econômico do que as extrativistas, que são estruturadas de modo 

que poucos possam extrair recursos de muitos e mostram-se incapazes de 

proteger os direitos de propriedade ou fornecer incentivos para a atividade 

econômica. As instituições econômicas inclusivas são sustentadas por suas 

contrapartes políticas (isto é, aquelas que promovem ampla distribuição do 

poder político de maneira pluralista e conseguem alcançar algum grau de 

centralização política, de modo a estabelecer a lei e a ordem, que são os 

fundamentos de direitos de propriedade seguros e de uma economia de 

mercado inclusiva), ao mesmo tempo em que lhes dão sustentação. 

(ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 332). 
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Adotando brevemente a concepção institucionalista apresentada por Acemoglu e 

Robinson (2012) sobre desenvolvimento como ponto de partida para observação da 

realidade em Barro Alto, desde logo salta aos olhos um gargalo institucional para o 

desenvolvimento do município. O governo local, desde que teve início a mineração de 

grande porte até o presente momento, não demonstrou capacidade e iniciativa para 

elaborar e implementar um sistema integrado por programas, planejamentos e políticas 

públicas voltadas para fomentar a criação de um setor produtivo local independente da 

Transnacional Anglo American, de modo que se criem as condições necessárias para 

manutenção dos mesmos níveis de arrecadação após o fim da mineração de grande 

porte, enfim, visando à promoção do bem estar da comunidade local a médio e longo 

prazo. Por outro lado, quanto às instituições econômicas, os dados apontados no 

Capítulo 1 demonstram que não se desenvolveu em Barro Alto um setor produtivo que 

não esteja direta e indiretamente vinculado à mineração de grande porte, ou seja, não se 

desenvolveu no Município um setor industrial e de serviços sinérgico, enquanto o 

comércio continua atrofiado e irrelevante sob diversos aspectos, entre os quais, a sua 

incapacidade de gerar empregos e incorporar a oferta de mão de obra local. 

Seguindo, para Albert Hirschman (apud BERCOVIC, 2005, p. 47) a meta do 

desenvolvimento não seria eliminar os desequilíbrios entre os diversos setores sociais, 

mas, ao contrário, mantê-los. Seria o desequilíbrio o fator de indução do 

desenvolvimento por meio das tentativas contínuas e incessantes de superação desses 

estágios Sob esse aspecto, a tarefa política de desenvolvimento consistiria em manter ou 

sustentar as tensões, desproporções e desequilíbrios gerados pela cadeia de 

desequilíbrios (MALUF, 2015, p. 57).  

O desenvolvimento se consolida historicamente como um fenômeno repleto de 

interpretações e significados, ora compreendido como sinônimo de crescimento 

econômico, ora como crescimento econômico e melhoria nas condições de vida das 

pessoas, noutro momento como mudança qualitativa das estruturas econômicas e sociais 

ou, ainda, como avanços em diversas áreas induzidos pelos desequilíbrios próprios de 

cada nação.  

Compreender a realidade do município de Barro Alto sob cada um desses 

enfoques é tarefa que não cabe nos limites de uma dissertação, de sorte que, a fim de 

contribuir com a interpretação da realidade, restringiremos a análise a duas perspectivas 

específicas. Logo a seguir, abordaremos desenvolvimento a partir da perspectiva 

proposta por Celso Furtado, para quem tal fenômeno deve ser compreendido como 
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processo por meio do qual o aumento da produtividade faz crescer a renda real, a qual 

modifica o padrão da procura por bens e serviços que, por sua vez, modifica a estrutura 

da produção, mudanças das quais resultaria o ganho em bem-estar para as pessoas. 

Na sequência, trataremos do desenvolvimento tendo por base a perspectiva que 

enxerga na industrialização o principal motor do desenvolvimento, a partir do qual, se 

operam modificações na estrutura social que resultarão em melhoria no bem-estar da 

população. A análise tomará como marco teórico a obra de dois autores que se 

complementam, a saber: Raul Prebisch e Erik S. Reinert.  

A análise do caso estudado, sob a ótica das duas perspectivas teóricas apontadas 

acima, pretende verificar se, partindo de uma concepção meramente economicista do 

desenvolvimento, portanto limitadora do seu real e efetivo alcance enquanto concebido 

na condição de direito humano, é possível afirmar que em Barro Alto cumpriu-se a 

promessa de desenvolvimento feita à comunidade pela Transnacional no momento em 

que pleiteava a licença ambiental para seu empreendimento. Com isso, pretende-se dar 

maior amplitude à análise dos dados levantados nesta pesquisa, buscando responder à 

sua pergunta objeto a partir de visões desenvolvimentistas limitadas aos seus aspectos 

econômicos e, em seguida, o que será feito no Capítulo 3, a partir da abrangente 

concepção de desenvolvimento como direito humano. 

 

2.2. Desenvolvimento na Perspectiva de Celso Furtado 

Para Furtado (2009, p. 84), o desenvolvimento é um processo complexo que não 

pode ser compreendido em toda sua dimensão só pelas lentes da economia, na medida 

em que os instrumentos da análise econômica não podem explicar a dinâmica das 

mudanças sociais senão de maneira limitada, por ser assim, a sua correta apreensão 

exige uma abordagem interdisciplinar com aportes de outras disciplinas como história, 

sociologia, antropologia etc. Nesse sentido, afirma que a análise econômica não pode 

dizer porque uma sociedade se desenvolve e a que agentes sociais deve-se esse 

processo, contudo, pode precisar quais são especificamente os mecanismos do 

desenvolvimento econômico (FURTADO, 1951, p. 14). 

Sob essa perspectiva, explica que a teoria do desenvolvimento deve se ocupar 

em explicar, a partir de uma perspectiva macroeconômica, quais são as causas e o 

mecanismo do aumento persistente da produtividade do fator trabalho e suas 

repercussões na organização da produção e na forma como se distribui e se utiliza o 
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produto social. A compreensão integral do desenvolvimento exige que tal atividade 

explicativa se divida em dois sentidos que, longe de se oporem, são complementares. 

Em um primeiro momento, no qual predomina a aplicação de modelos econômicos 

abstratos e simplificadores da realidade existente, a análise deve focar os mecanismos 

de crescimento, isto é, quais são as relações estáveis e as variáveis quantificáveis 

indicativas do processo de crescimento. No segundo instante, a análise deve se 

preocupar em realizar um estudo crítico de uma dada realidade, que se refere ao plano 

histórico da teoria, mediante a aplicação das categorias e padrões identificados na etapa 

anterior da atividade explicativa (FURTADO, 1983, p. 3).  

Na perspectiva do autor, o desenvolvimento econômico é identificado como 

fenômeno dotado de uma dimensão claramente histórica, o que implica reconhecer que 

cada economia que ingressa nesse processo enfrentou e enfrentará seus próprios e, no 

mais das vezes, específicos problemas. Por essa razão, a análise do fenômeno que 

somente utiliza modelos abstratos e simplificadores da realidade mostra-se insuficiente, 

tendo em vista que esses modelos não são capazes de captar as especificidades e as 

peculiaridades decorrentes do processo histórico de formação de cada sistema 

econômico, tais como: complexo de recursos naturais, correntes migratórias, a ordem 

institucional etc. (FURTADO, 1983, pp. 04-05). 

Considerando, então, que a teoria do desenvolvimento tem por objeto explicar as 

causas e os mecanismos do aumento persistente da produtividade do fator trabalho, 

Furtado (2009, p. 30) conceitua produtividade social como sendo o produto total por 

unidade de tempo de ocupação da força de trabalho de uma coletividade, de modo que, 

a partir daí, considera que a teoria do desenvolvimento é, principalmente, uma teoria 

macroeconômica da produção.  

Nesse sentido, salienta que uma teoria do desenvolvimento econômica deve 

esclarecer como, historicamente, vem se transformando o processo da produção; as 

causas que influenciam e influenciaram as modificações dos níveis de produção; deve 

expor os mecanismos do processo da produção e as relações funcionais e de causalidade 

entre as variáveis pertinentes; deve indicar as relações entre a estrutura do aparelho 

produtivo e as formas de distribuição e utilização da renda; entre a modificação nos 

padrões de uso da renda e o ritmo de acumulação (poupança); e, por último, qual é a 

taxa máxima virtual de acumulação e em que condições esta pode ser alcançada 

(FURTADO, 2009, p. 30).  
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Por isso, salienta que a teoria do desenvolvimento econômico não se preocupa 

com o aumento da produtividade em uma dada empresa em particular, nem em um 

grupo de empresas ou setor empresarial, apesar de admitir que não se pode falar em 

aumento do produto social sem considerar adequadamente a melhora da produtividade 

nas empresas consideradas individualmente. Ressalta que o aumento da produtividade 

em uma determinada empresa ou setor empresarial pode significar apenas aumento na 

taxa de lucros para o empresário, sem repercussão para o nível global de renda da 

sociedade como um todo. Assim, adverte que  

Não se deve, portanto, confundir aumento de produtividade – no plano 

microeconômico – com desenvolvimento, o qual dificilmente se poderia 

conceber sem elevação da renda real per capita. Não obstante, o aumento da 

produtividade física no plano da empresa, pelo fato de que se baseia, quase 

sempre, na incorporação de novas técnicas e contribui para liberar mão de 

obra, é fenômeno de grande importância no processo do desenvolvimento. 

(FURTADO, 1983, p. 07). 

 

A evolução da produção local em Barro Alto a partir de 2011, que pode ser 

aferida pela evolução do seu PIB, tem uma relação direta com a atividade extrativista 

desenvolvida pela Transnacional Anglo American. Conforme apontamos no Capítulo 1, 

o PIB de Barro Alto cresceu 250,8% entre 2011 e 2012, logo após o iniciada a operação 

da planta industrial da referida Transnacional no local, mantendo uma taxa anual de 

crescimento de 20,1% entre 2014 a 2016. A principal causa desse aumento foi a 

produtividade gerada pela atividade mineradora. Uma vez relacionado esse cenário à 

constatação de que em Barro Alto não surgiu um setor industrial e de comércio com 

características diversas das existentes anteriormente a mineração, torna-se possível dizer 

que o aumento da produtividade verificada no município concentrou-se em um único 

setor, especificamente em uma única empresa – a Transnacional Anglo American –, o 

que é indicativo da ausência de desenvolvimento local a partir da perspectiva 

‘furtadiana’.  

Para Celso Furtado (2009, p. 85), o processo de desenvolvimento realiza-se de 

duas formas diferentes: pode ocorrer por novas combinações de fatores existentes no 

nível da técnica conhecida, fenômeno observável comumente nas economias 

subdesenvolvidas; ou pela introdução de inovações técnicas. Afirma, nesse sentido, que 

uma região plenamente desenvolvida é aquela em que não se pode aumentar a 

produtividade senão pela adição de novas técnicas, de modo que o crescimento de uma 

economia desenvolvida seria um problema de acumulação de novos conhecimentos 

científicos e de progresso na aplicação tecnológica desses novos conhecimentos. Por 
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outro lado, aquelas regiões cuja produtividade pode aumentar pela implementação de 

técnicas já conhecidas são consideradas em níveis diferentes de subdesenvolvimento, 

conforme o caso.  

Assim, desenvolvimento econômico consiste na introdução de inovações 

técnicas que possibilitem novas combinações dos fatores de produção que, por sua vez, 

resultem no aumento da produtividade do trabalho. Para Furtado, desde que não atuem 

determinados fatores, na proporção em que aumenta a produtividade há um aumento na 

renda real social, identificada como aumento na quantidade de bens e serviços à 

disposição da população. Num passo seguinte, o aumento da renda tende a provocar um 

aumento nos salários reais que irá desencadear reações tendentes a modificar a estrutura 

da procura por bens e serviços que, por sua vez, tende a modificar o padrão de 

produção. Destarte, o desenvolvimento econômico decorre de uma “série de interações 

mediante as quais o aumento de produtividade faz crescer a renda real, e o consequente 

aumento da procura faz com que se modifique a estrutura da produção” (2009, p. 86). 

Assim sendo, em um primeiro momento, considerando o contexto de 

subdesenvolvimento do município de Barro Alto, o desenvolvimento local se daria pela 

introdução ou nova combinação de fatores de produção existentes no nível da técnica 

conhecida. A consequência natural seria, conforme explicado anteriormente, o aumento 

da produtividade do fator trabalho que, por sua vez, ampliaria a renda real das pessoas 

permitindo que acessem um conjunto mais amplo de bens e serviços. Contudo, em 

relação ao caso em estudo, conforme será detalhadamente abordado a seguir, houve 

redução na média remuneratória dos trabalhadores de Barro Alto entre 2012 e 2018, 

período de pleno funcionamento da Transnacional no local, o que indica a inexistência 

de introdução de novos fatores de produção capazes de resultar, em última instância, na 

ampliação dos conjuntos de bens e serviços aos quais a população local tem acesso. 

Nota-se, com efeito, que a compreensão da visão ‘furtadiana’ de 

desenvolvimento lança mão de algumas ferramentas tradicionais da análise econômica, 

tal como: renda, procura, capital e progresso técnico. Portanto, a compreensão da sua 

visão acerca do desenvolvimento econômico perpassa pela apreensão da forma como 

tais ferramentas são utilizadas na sua análise.  

Afirma o nosso autor que o aumento do fluxo de renda, por unidade de força de 

trabalho utilizada, tem sido aceito, desde a época dos economistas clássicos – entre os 

mais conhecidos: Adam Smith e David Ricardo –, como o melhor indicador para análise 

do processo de desenvolvimento de uma dada região ou economia. Para o referido 
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autor, o conceito de renda é complexo, pois surgiu como resultado da tentativa de 

unificação dos conceitos de estoque de bens e fluxo de serviços, podendo ser 

compreendido, a partir daí, como a remuneração ou o custo dos fatores utilizados na 

produção de bens e serviços. Nessa perspectiva, a renda gerada em um dado período 

pode ser compreendida como o custo da produção alcançada ou, em outros termos, 

como poder de compra gerado pelo processo de produção (FURTADO, 1983, p. 89-90). 

O fluxo de renda compreende na sua concepção “todos os pagamentos realizados 

ou imputados aos fatores utilizados para alcançar certo nível de produção, durante um 

certo período de tempo” (FURTADO, 1983, p. 94). O aumento do seu fluxo pode 

ocorrer em decorrência de modificações nas técnicas de produção, como no caso de 

introdução de uma inovação ou do índice de capital aplicado por pessoa ocupada, que 

irão repercutir de forma direta na produtividade média do fator trabalho. Com efeito, o 

aumento na produção correspondente, diretamente, no aumento do fluxo de renda 

(FURTADO, 1983, p. 90). 

Para o nosso autor o desenvolvimento pode ser compreendido como conjunto de 

mudanças provocadas em todo o complexo econômico em decorrência do aumento do 

fluxo de renda, ou seja, do aumento na produtividade real do complexo econômico. 

Nesse compasso, acrescenta que 

as modificações na produtividade média ao nível do conjunto complexo 

acarretam outras modificações na forma como se distribui e utiliza a renda. O 

conjunto dessas modificações decorrentes da elevação da produtividade 

média do fator trabalho, as quais ao adquirir certa permanência se assimilam 

à estrutura, constitui o processo de desenvolvimento. (FURTADO, 1983, p. 

92, grifo do autor).  

 

Conforme dito, na medida em que aumenta a renda real há uma modificação no 

padrão de consumo, isto é, opera-se entre os consumidores reações tendentes a 

modificar a estrutura da procura. Ao ter início o processo de desenvolvimento 

econômico – aumento da produtividade do fator trabalho – os primeiros resultados 

obtidos são totalmente transformados em lucro que, por sua vez, permitirão o acumulo 

de capital para novas inversões no sistema produtivo e, por via de consequência, a 

intensificação da produção. Contudo, em um segundo momento, quando mantém-se o 

estímulo para o aumento persistente da produção, o processo de desenvolvimento tende 

a provocar um aumento nos salários reais, momento a partir do qual o aumento do fluxo 

de renda tende a ser distribuído entre consumo e inversões (FURTADO, 1951, pp. 16-

19).  
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Uma consequência natural do aumento do consumo é a ampliação do comércio. 

Partindo dessa afirmação, vislumbra-se que em Barro Alto, mesmo considerando o setor 

extrativista, não se verificou, a partir de 2011, um aumento qualitativo da produção 

local capaz de influenciar o aumento dos salários reais e, consequentemente, estimular a 

ampliação do consumo de bens e serviços. Basta ver, conforme apontamos no Capítulo 

1, que atualmente existem 115 estabelecimentos comerciais em Barro Alto responsáveis 

pela geração de 199 postos de trabalho, ou seja, a média de empregado por 

estabelecimento é de 1,73. Infere-se, desses dados, que o setor terciário no Município é 

formado, ao menos em sua maioria, por pequenos estabelecimentos, revelando uma 

realidade pouco ou nada diferente daquela apontada pela Anglo American no EIA para 

licenciamento do seu empreendimento – o qual foi elaborado em 2000. A procura 

adicional pelos consumidores decorrentes do aumento do salário real pressionará os 

preços em certos setores, o que determinará o encaminhamento das novas inversões 

para eles, absorvendo-se, por essa forma, a poupança adicional criada pelo aumento no 

fluxo de renda (FURTADO, 1951, p. 19). Nesse sentido, a nova poupança seria 

absorvida tanto por investimentos apoiados em procura externa quanto no mercado 

interno. Os novos investimentos provocarão, ao seu turno, aumento de produtividade 

noutros setores e, assim, desde que ausentes certos fatores, o desencadeamento do 

aumento do fluxo de renda, capitalização, aumento do salário real, modificação da 

procura, novos investimentos. 

Com o aumento da produtividade, a evolução da procura é uma variável 

independente no processo de desenvolvimento. Nesse sentido, pode ocorrer um 

aumento da produtividade sem uma correspondente diversificação na procura para além 

do atendimento das necessidades de subsistência, situação na qual tenderia a ficar 

ocioso o potencial de inversão decorrente do aumento do fluxo de renda. Essa 

circunstância decorreria da não verificação da relação comumente observável entre 

aumento da produtividade e diversificação da procura, de modo que, nessas 

circunstâncias, a partir de um determinado patamar de renda per capita, o resultado do 

desenvolvimento seria criar horas suplementares de ócio para a totalidade ou parte da 

população (FURTADO, 2009, p. 92). 

Segundo Furtado (1985, p. 118), a intensidade com a qual ocorre o processo de 

desenvolvimento pode ser determinada a partir de dois indicadores: (i) importância 

relativa das inversões e (ii) produtividade dessas inversões. Em outros termos, o ritmo 

do desenvolvimento econômico é função de duas relações: (i) inversões – renda 
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territorial e (ii) capital aplicado no processo produtivo – renda territorial, sendo a renda 

territorial o total da renda gerada em dado território, incluindo a renda das companhias 

estrangeiras que operam nesse território e excluindo a renda de empresas nacionais que 

atuam no estrangeiro (2009, p. 93). Nota-se, com efeito, que o capital é a variável 

determinante do ritmo pelo qual se processa o desenvolvimento econômico.  

A primeira relação diz respeito a quantidade de capital acumulado pelo aumento 

do fluxo de renda de tempos anteriores no aumento da produtividade nos tempos atuais, 

isto é, trata-se da proporção da renda nacional correspondente ao período anterior que se 

inverte dentro da própria economia (FURTADO, 1951, p. 24). Nesse sentido, a 

intensidade do desenvolvimento pode ser estabelecida mediante uma relação direta com 

a taxa de capitalização, ou seja, é uma função do esforço dispendido em um dado 

período para o crescimento e da parte do produto obtido nesse período que a população 

deixa de consumir para transformar em capacidade produtiva (FURTADO, 2009, p. 96). 

A segunda relação apresentada acima representa a quantidade de produto que se 

obtém em média por unidade de capital invertido. Aqui é preciso esclarecer que o 

acervo de capital disponível em uma dada região é formado por bens reprodutíveis e 

não-reprodutíveis, sendo estes últimos aqueles que o homem encontra na natureza e 

incorpora ao processo produtivo (terra, minerais, água etc.). Os bens reprodutíveis, por 

sua vez, correspondem à soma total de trabalho realizado no passado que permite 

aumentar a produtividade no presente (FURTADO, 1985, p. 118). Ao estabelecer essa 

relação, pontua Celso Furtado que um dos maiores problemas na análise do processo de 

desenvolvimento está em como medir um estoque de capital heterogêneo, uma vez que 

cada elemento apresenta um padrão de desgaste, e do nível tecnológico que caracteriza 

as diversas camadas desse estoque (p. 118).  

Diante desses termos, a quantidade de produto que uma coletividade obtém em 

um dado período depende da quantidade de trabalho realizado nesse período, bem como 

da quantidade de trabalho realizado nos períodos anteriores para beneficiar a geração 

presente, isto é, da acumulação de capital. Assim, se se admite como constante a 

quantidade de trabalho aplicada no processo produtivo, tem-se que a quantidade do 

produto obtido cresce em função da acumulação de capital e do progresso técnico a ele 

incorporado (FURTADO, 1985, p. 119). Nesse sentido, conclui Celso Furtado (2009, p. 

94) que o desenvolvimento econômico é, fundamentalmente, um processo de 

acumulação de capital.  
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Partindo do pressuposto que a acumulação de capital alcançaria seu limite em 

curto espaço de tempo sem as inovações e sua aplicação tecnológica, o progresso 

técnico é concebido como uma das dimensões do processo de acumulação do capital. 

Sob esse aspecto, argumenta Celso Furtado (1985, p. 120) que o progresso técnico 

constitui um processo de múltiplas dimensões que, não obstante tenha por uma de suas 

bases a acumulação de capital, constitui ele mesmo a principal fonte do capital que se 

acumula, assim como o mecanismo que permite a continuidade da acumulação em 

longo prazo. 

Celso Furtado não estabelece uma relação universal, ou sempre verdadeira, entre 

estoque de capital e força de trabalho e aumento da produtividade (produto por unidade 

de tempo), uma vez que essa relação pode sofrer influências de circunstâncias de 

natureza temporal e espacial. Ressalta que duas regiões com igual estoque de capital e 

nível de progresso técnico similar, onde as pessoas trabalhem a mesma quantidade de 

horas com a mesma intensidade, podem alcançar níveis diversos de produção per 

capita. Aponta que essa disparidade pode ter duas causas distintas: a primeira seria a 

utilização por uma das regiões de um recurso natural esgotável; a segunda seria a 

existência em abundância de recursos naturais não-esgotáveis (FURTADO, 1985, p. 

120).  

Por outro lado, o mencionado autor alerta para o fato de que a renda real per 

capita não indica necessariamente o grau de acumulação de capital já alcançado por 

uma economia, isto é, o esforço para o desenvolvimento já realizado em dada região. A 

respeito desse aspecto esclarece que uma região pode realizar um enorme esforço de 

desenvolvimento e alcançar um nível elevado de capitalização sem que, no entanto, 

alcance o mesmo nível de renda per capita que outras regiões que acumularam menos 

capital e que não tenham o mesmo grau de progresso técnico. A título de exemplo, 

Celso Furtado menciona ser essa hipótese bem ilustrada pelos casos do Japão e da 

Argentina: 

O primeiro desses países tem uma capitalização média muito maior que o 

segundo, mas sua renda per capita é sensivelmente mais baixa. A abundância 

de terras férteis na Argentina faz que seja muito elevada a produtividade 

média do capital empregado na economia desse país; por outro lado, a 

superpopulação do Japão obriga a utilizar mesmo as terras menos férteis e os 

recursos naturais mais pobres, reduzindo enormemente a produtividade 

média do capital. (FURTADO, 2009, p. 95). 
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O processo de desenvolvimento econômico estaria condicionado, diz Celso 

Furtado, ao padrão de comportamento de agentes econômicos que estão em condições 

de influenciar a conduta de outros agentes, ou de alterar relações estruturais de forma a 

frustrar suas reais expectativas. Essa influência pode ser verificada, por exemplo, no 

comportamento dos assalariados que, dada uma circunstância de escassez relativa da 

mão de obra ante um crescente na acumulação de capital, pode influenciar na 

distribuição de renda ao seu favor. Por outro lado, os empresários podem neutralizar o 

poder dos assalariados ao realizar investimentos em invenções e no progresso da técnica 

como um todo, provocando, por essa forma, uma queda na dependência do fator mão de 

obra. Com efeito, o processo de desenvolvimento econômico não é alheio à influência 

de inúmeras forças sociais que se estimulam e/ou limitam mutuamente por meio da 

tomada de decisões que movem o sistema econômico (FURTADO, 1985, p. 132). 

Diante de tais elementos, Celso Furtado conceitua desenvolvimento nos 

seguintes termos: 

O desenvolvimento econômico, conforme dissemos, consiste na 

introdução de novas combinações de fatores de produção que tendem 

a aumentar a produtividade do trabalho. A técnica moderna é o 

conjunto de normas cuja aplicação possibilita aumentar essa 

produtividade. À medida que cresce a produtividade – sempre que não 

atuem certos fatores... – aumenta a renda real social, isto é, a 

quantidade de bens e serviços à disposição da população. Por outro 

lado, o aumento das remunerações resultante da elevação da renda real 

provoca, nos consumidores, reações tendentes a modificar a estrutura 

da procura. Ocorre, assim, uma série de interações mediante as quais o 

aumento de produtividade faz crescer a renda real, e o consequente 

aumento da procura faz com que se modifique a estrutura da 

produção. (FURTADO, 2009, p. 86). 

 

Nota-se, com efeito, que a concepção de desenvolvimento proposta pelo autor 

não envolve qualquer ideia de estágios, isto é, que o desenvolvimento se concretiza em 

etapas pelas quais necessariamente passarão todos os países que sonham em possuir, um 

dia, o mesmo padrão de consumo de nações como os EUA. Destarte, o 

subdesenvolvimento não seria um passo anterior ao desenvolvimento, mas um processo 

histórico autônomo que com este convive e interage, interação que pode ser concebida 

como uma relação centro-periferia caracterizada pela dependência econômica, 

tecnológica e financeira dos países subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos. 

Com efeito, os países e regiões subdesenvolvidas não se caracterizam pelo fato 

de não terem alcançado ainda o nível de renda dos países ricos, mas, pelo dualismo 

estrutural do sistema econômico, isto é, pela convivência entre setores produtivos que 
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adotam técnicas modernas de produção, geralmente voltados para o mercado externo, e 

setores arcaicos voltados basicamente para produção de produtos de subsistência. Sob a 

perspectiva social, os países e regiões subdesenvolvidas caracterizam-se pelo 

considerável contingente de pobres e miseráveis em relação à população total, pelo alto 

índice de analfabetismo, pela concentração de renda e riqueza nas mãos de poucas 

famílias (geralmente dominam o setor moderno da estrutura econômica), altas taxas de 

inflação, insuficiência do investimento público, entre outras características. 

Algumas ferramentas presentes na teoria do desenvolvimento proposta por Celso 

Furtado mostram-se extremamente úteis para compreensão do fenômeno no município 

de Barro Alto, sendo elas: o aumento da produtividade e o aumento do fluxo de renda. 

Para o citado economista, essas são as principais variáveis do processo de 

desenvolvimento econômico. A análise dessas variáveis no caso em estudo pode ser 

realizada mediante resultados obtidos pelo Índice de Desempenho dos Municípios – 

IDM nos anos que antecederam o início da atividade mineradora na região, e nas 

medições posteriores.  

O IDM, conforme já explicamos no Capítulo 1, é um índice sintético composto 

por seis indicadores, entre os quais, economia e trabalho. A dimensão econômica do 

índice é calculada levando em conta, entre outros fatores, a renda gerada pelo setor 

industrial, de serviços e agropecuário, bem como a evolução do PIB per capita – a soma 

dos bens e serviços finais produzidos no Município dividida pelo número de habitantes. 

Esses indicadores – renda gerada e PIB per capita – são calculados em escores 

padronizados que variam de 0 até 10. 

O indicador trabalho que compõe o IDM é calculado levando em consideração o 

número de empregos formais, o nível de remuneração mediana do mercado formal de 

trabalho, o nível de escolaridade dos trabalhadores e a variação de empregos formais. 

Esses indicadores também são calculados em escores padronizados que variam de 0 até 

10. 

Utilizaremos a renda gerada pelos setores produtivos, segundo medições obtidas 

pelo indicador econômico do IDM, para verificar como se comportou a variável 

produtividade em períodos anterior e posterior ao início da operação da Transnacional 

mineradora no local. A evolução do PIB per capita, por sua vez, será utilizada como 

instrumento de avaliação do comportamento do fluxo de renda nesse mesmo período. 

Agregado a isso, utilizaremos as variações no nível de remuneração mediana do 

indicador trabalho do IDM para verificar se houve evolução dos salários reais no 
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município de Barro Alto posteriormente ao início da operação da planta de produção da 

Transnacional mineradora presente no local. A análise da evolução dos salários reais é 

importante porque, na perspectiva da teoria em análise nesse tópico, trata-se de um 

indicativo de desenvolvimento econômico. 

Conforme pode-se observar da Tabela 15, o IDM-economia do município de 

Barro Alto apresentou um indicador de 7,63 em 2010; 2,02 em 2012; 3,84 em 2014; 

3,65 em 2016 e 3,13 em 2018. Neste trabalho, interessa-nos saber se houve o 

desenvolvimento local após início da atividade extrativista de grande porte, portanto, o 

nosso olhar tem como marco inicial o momento em que começa a operar a planta 

industrial da Anglo American – Março/2011 – em Barro Alto. Isto é, não é objeto de 

análise o comportamento do fenômeno no período de instalação do empreendimento. O 

IDM-economia do ano de 2010 sofreu intensa influência no fluxo de investimentos da 

fase de implantação do empreendimento minerador, portanto, não será utilizado como 

parâmetro para verificar se nos anos que se seguiram à sua operação houve 

desenvolvimento da região, uma vez que no período posterior ao início da operação o 

fluxo de investimento deixa de ter a representatividade do período de instalação. Assim, 

o parâmetro comparativo será o IDM-economia de 2012.  

Pois bem. Os índices de 2012 a 2018 cobrem os oito anos iniciais de operação da 

atividade mineradora de grande porte em Barro Alto, cujo início deu-se em março de 

2011. Nesse intervalo, o PIB per capita evoluiu de 0,90 em 2012, para 2,80 em 2014, 

4,69 em 2016 e, por fim, para 4,98 em 2018. O índice de produtividade da indústria 

evoluiu de 0,09 em 2012, para 0,44 em 2014, caiu para 0,42 em 2016 e voltou a crescer 

em 2018 quando atingiu o índice de 0,72. O índice de produtividade do setor de serviços 

evoluiu de 0,02 em 2012 para 0,04 em 2014, passando a 0,05 em 2016, desempenho que 

se repetiu em 2018. A produção agropecuária apresentava um índice de 0,29 em 2012, 

0,25 em 2014 e 2016, passando a 0,31 em 2018.  

O PIB per capita do município de Barro Alto, nos oito anos de operação da 

planta industrial da Anglo American no local, evoluiu 4,08 pontos em uma escala, como 

dito, que varia de zero até dez. A Tabela 14 demonstra que o PIB per capita de Barro 

Alto passou de R$ 21,2 mil em 2011 para R$ 77,6 mil em 2016. Com efeito, é inegável 

que houve uma sensível melhora nesse aspecto desde o início da operação da Anglo 

American no município.  

Tendo em vista que o PIB per capita é o resultado da soma de bens e serviços 

produzidos no município dividida pelo número de habitantes, a representatividade de 
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sua evolução em termos de desenvolvimento precisa ser estabelecida em comparação 

com a evolução do índice de produtividade do setores industrial, de serviços e 

agropecuário.  

O índice de produtividade da indústria ascendeu 63 centésimos entre os anos de 

2012 e 2018, passando, em uma escala que varia de zero até dez, de 0,09 para 0,72. Já o 

índice de produtividade do setor de serviços apresentou evolução de 03 centésimos no 

mesmo período, passando de 0,02 em 2012 para 0,05 em 2018. A produtividade no 

setor agropecuário evoluiu de 0,29 em 2012 para 0,31 em 2018, o que representa uma 

mudança de apenas 02 centésimos para mais. Nota-se, com efeito, que no período 

considerado o aumento na produtividade local é resultado da evolução no setor 

industrial, aumento que se pode atribuir às exportações de commodities minerais cuja 

dimensão pode ser verificada na Tabela 11. 

Fixada o comportamento da produtividade local, é preciso, em um passo 

seguinte, saber qual foi a evolução dos salários reais. Se a evolução do PIB per capita 

não resulta em aumento da capacidade das pessoas terem acesso a novos produtos e 

serviços, isso implica dizer que a riqueza gerada não fica em Barro Alto, em sendo 

assim, não se poderia falar em desenvolvimento.  

Pois bem, o índice da remuneração mediana do IDM-trabalho em Barro Alto foi 

medido em 5,82 em 2012, subindo 61 centésimos em 2014 quando alcançou o índice de 

6,43, caindo 1,71 décimos em 2016 quando mediu 4,72, apresentando nova queda em 

2018 quando apresentou o índice de 3,65. Sem considerar a flutuação do índice nos 

anos de 2014 e 2016, nota-se que o seu valor absoluto sofreu uma queda de 2,17 

décimos comparativamente entre 2012 e 2018.  

O cenário em Barro Alto, de acordo com os indicadores apresentados, indica um 

ambiente de pequena melhora na produtividade local – puxada pela mineração –, mas 

que, numa escala de zero a dez, ainda encontra-se na casa dos centésimos, ou seja, 

muito perto do zero ou da insignificância. Apesar de o PIB per capita ter evoluído, 

aproximando-se de uma posição equidistante tanto do zero quanto do dez, o nível da 

remuneração mediana no município caiu 2,17 pontos, deixando uma posição inicial 

mais próxima do dez – 5,82 em 2012 – para uma posição mais próxima ao zero em 

2018 – 3,65.  

Assim, observa-se que após o início da mineração de grande porte em Barro 

Alto houve baixa evolução da produtividade nos setores industriais, de serviço e 

agropecuário, e queda na remuneração mediana da população empregada. Isso quer 
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significar que, apesar da melhora no PIB per capita, não houve ganho em termos de 

renda real para a população local, ou seja, é possível afirmar que após o início da 

mineração de grande porte da região não houve nenhuma mudança significativa no 

acesso da população a novos grupos de bens e serviços, uma vez que não houve melhora 

nos salários reais.  

Se na visão de Celso Furtado o desenvolvimento econômico verifica-se por meio 

da introdução de novas técnicas que proporcionarão maior produtividade e o aumento 

da renda real, o que por sua vez influencia os salários reais viabilizando às pessoas 

acesso a novos grupos de bens e serviços, situação que acabaria por modificar o padrão 

de procura e, assim, incentivaria novos investimentos na produção, é possível concluir, 

diante do contexto retratado anteriormente, que a mineração de grande porte no 

município de Barro Alto não se comportou como fator desencadeador do 

desenvolvimento econômico local. 

Segundo Myrdal (1972), o desenvolvimento e o subdesenvolvimento envolvem 

um processo circular acumulativo em que diversos fatores podem influir positiva ou 

negativamente, atuando simultaneamente como causa e efeito, movimento circular que 

resultará em ascensão (desenvolvimento) ou decadência (subdesenvolvimento). A 

aplicação do princípio da causação circular acumulativa à presente análise, tomando em 

conta o fato de o IDM-trabalho ter sofrido uma queda considerável no período 

analisado, o que indica uma queda na média de remunerações e, portanto, nos salários 

reais, é possível inferir que a mineração de grande porte não só não pode ser 

considerada como causa positiva para o desenvolvimento da região, mas, ao contrário, 

atuou como causa negativa – ou concausa – resultante na redução da média 

remuneratória da população de Barro Alto.  

No próximo tópico analisaremos o fenômeno em Barro Alto a partir de uma 

outra perspectiva, a que enxerga na industrialização o motor e o principal indicativo de 

desenvolvimento regional. Embora a conclusão quanto à nossa pergunta inicial tenha 

sido negativa sob a ótica da teoria do desenvolvimento de Celso Furtado, é preciso 

testá-la sob outro enfoque de modo que se tenha uma visão complementar, e assim mais 

abrangente, do fenômeno estudado. É o que faremos a seguir. 
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2.3. Desenvolvimento como Industrialização na Perspectiva de Raúl Prebisch e 

Erik S. Reinert 

A defesa da importância da indústria para o desenvolvimento nacional é antiga. 

Segundo Chang (2007, p. 54), o primeiro a sistematizá-la foi Alexander Hamilton em 

seu “Report on the Subject of Manufactures” apresentado ao Congresso estadunidense 

em 1791. No relatório, Hamilton defende a indispensabilidade de um grande programa 

nacional para desenvolver a indústria, adotando como estratégia principal a proteção da 

indústria nacional da concorrência estrangeira durante sua “infância”, devendo “nutri-

la” até que pudesse defender-se sozinha. Entre as medidas propostas por Hamilton para 

proteção da indústria nascente em seu país está a implementação de tarifas e proibição 

de importação; subsídios; proibição de exportação de matéria-prima chave; liberalização 

de importação e descontos tarifários sobre insumos utilizados na indústria nacional; 

prêmios e patente para invenções; regulamentação e implementação de normas para 

produtos; e o desenvolvimento da infraestrutura financeira e de transporte. 

A análise histórica da economia dos países atualmente desenvolvidos sugere 

que, apesar de não se poder estabelecer uma receita de uso geral para alcançar os níveis 

de riqueza dos quais usufruem atualmente, é possível visualizar um padrão nas políticas 

de desenvolvimento adotadas por eles durante o período denominado de catch-up, 

correspondente ao intervalo histórico em que foram implementadas as políticas voltadas 

para a promoção da industrialização, do comércio e para o desenvolvimento de 

tecnologias que lhes permitiram ocupar a posição atual na economia de fronteira. 

Segundo Chang (2004, p. 115), existe um padrão histórico de desenvolvimento 

observável desde a Grã-Bretanha do século XVIII à Coréia das últimas décadas do 

século XX, caracterizado, basicamente, pela proteção da indústria ao utilizar 

mecanismos como: proteção tarifária, subsídios à exportação, redução de tarifas sobre 

insumos utilizados pelo setor de exportação, concessão de monopólios, acordos para 

cartelização, créditos diretos, planejamento de investimentos, planejamento de recursos 

humanos, apoio à P&D (pesquisa e desenvolvimento) e promoção de instituições que 

viabilizassem a parceria público-privada. 

Sob essa perspectiva, ao contrário do que possa parecer, a promoção do 

desenvolvimento não depende apenas da proteção e do fomento da indústria nascente, 

mas, em grau muito maior, da passagem de uma indústria de pouco valor agregado para 

uma atividade de maior valor agregado. Segundo Reinert (2016, p. 228), nenhum país 

ficou rico produzindo e exportando alimentos – ou qualquer produto primário – sem 
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possuir também um setor industrial caracterizado direcionado a um setor de 

concorrência imperfeita e rendimentos crescentes.  

O desenvolvimento estaria, então, intimamente vinculado à uma industrialização 

caracterizada por atividades de custos decrescentes conforme aumento do volume da 

produção – rendimentos crescentes –, cujos produtos concorram em um mercado no 

qual as empresas consigam influenciar o seu valor de comercialização, ou seja, de 

concorrência imperfeita. Com efeito, o processo de desenvolvimento implica a 

passagem de uma economia baseada em atividades de rendimentos decrescentes e 

concorrência perfeita, tal como a agricultura e mineração, nas quais a partir de certo 

ponto o aumento do volume de produção não resultará em diminuição dos custos, sendo 

o valor de comercialização do produto ditado exclusivamente pelo mercado 

internacional, para outras mais complexas que não dependam diretamente de fatores tais 

como a produtividade da terra ou da vida útil das minas.  

Para Reinert (2016, p. 47), a industrialização capaz de gerar desenvolvimento é 

aquela composta principalmente por indústrias tecnológicas e inovadoras, que 

competem em um mercado de concorrência imperfeita, ou seja, em um ambiente no 

qual as empresas são capazes de influenciar os preços de seus produtos. Nesse sentido, 

afirma que todos os países ricos ficaram ricos por meio de políticas que os lançaram em 

direção às atividades manufatureiras, afastando-os da exploração de bens primários. 

Após oito anos de mineração de grande porte em Barro Alto, executada por 

empresa Transnacional caracterizada pelo aporte de intensivo capital estrangeiro, não se 

verifica na localidade o aparecimento de um setor industrial que se possa considerar 

tecnológico e inovador, com características essencialmente diferentes da exploração de 

bens primários. Conforme apontamos no Capítulo 1, o setor secundário em Barro Alto 

continua inexpressivo e não apresenta nenhuma grande diferença em relação ao cenário 

existente anteriormente ao início da operação da Anglo American em 2011. Ademais, 

não há, até a presente data, nenhuma política pública elaborada pelo Governo local ou 

parceria entre o Poder Público e a Transnacional Anglo American – que não se possa 

considerar um simulacro – com objetivo de mudar esse cenário, ou seja, com objetivo 

de atrair para o município de Barro Alto indústrias manufatureiras capazes de gerar um 

desenvolvimento que se possa sustentar a médio e longo prazo. 

O cenário econômico em Barro Alto ainda é fortemente marcado pela 

exploração de bens primários – minério e agropecuária –, atividades econômicas que, 

embora sejam indispensáveis, são incapazes de gerar desenvolvimento por possuírem 
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um limite a partir do qual a adição de mais fatores de produção não resultarão em 

diminuição do custo e aumento de lucros, mas exatamente o contrário. Uma das 

consequências práticas disso é que, atingido esse limite, o setor deixa de gerar empregos 

e, portanto, renda. Ironicamente, são essas atividades, ao lado da administração pública 

local e do setor de serviços, as principais fontes de emprego e renda em Barro Alto.  

Em crítica ao modelo desenvolvimentista que atualmente domina o cenário 

global, representado pelas estratégias neoclássicas capitaneadas pela atuação das 

instituições de Washington, FMI e Banco Mundial, afirma Reinert (2016, p. 308) que os 

países que não alteraram suas estruturas econômicas na direção de atividades com 

rendimentos crescentes estão, agora, à mercê dos caprichos da natureza, no que chamou 

de “equilíbrio ‘natural’ de pobreza”. Na mesma ocasião, afirmou o mesmo autor que, 

mais cedo ou mais tarde, países especializados em fornecer matéria prima chegarão ao 

ponto de experimentar rendimentos decrescentes, o que implica um retorno cada vez 

menor por cada unidade de capital adicionada ao sistema produtivo (p. 161). 

Diferentemente do pensamento econômico neoclássico, que vê o 

desenvolvimento como consequência de uma política macroeconômica restritiva, da 

liberalização do comércio internacional e dos investimentos externos, da privatização e 

desregulamentação (CHANG, 2004, p. 11), segundo a concepção apontada acima, o 

desenvolvimento econômico seria fruto da industrialização focada em atividades de 

escala e rendimentos crescentes.  

Nesse sentido, divergindo do pensamento neoclássico, o desenvolvimento 

decorreria de investimentos e políticas de longo prazo na formação de setores industriais 

sinérgicos, o que implica, consequentemente, no investimento em formação e no 

desenvolvimento de novas tecnologias. Sobre este último aspecto, salienta Reinert 

(2016, p. 169) que não adianta investir apenas em educação como estratégia para tirar 

qualquer país da pobreza, uma vez que, caso seja implementada desvinculada de uma 

política voltada para o desenvolvimento industrial, a fim de criar a demanda 

correspondente pela mão de obra que se formará, resultará no aumento da tendência a 

imigração. Essa circunstância, em particular, seria altamente prejudicial para o 

desenvolvimento de qualquer país, pois perderia todo o tempo e dinheiro investido na 

formação da mão de obra para outros países que sem ter gasto nenhum centavo se 

beneficiarão do seu poder produtivo.  

Chang (2004, p. 35) chama atenção para o fato de os países atualmente 

desenvolvidos, na busca de uma posição na economia de fronteira, terem utilizado 
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ativamente políticas industriais, comerciais e tecnológicas de caráter claramente 

intervencionistas para promover a indústria nascente, ou seja, esses países, no período 

em que ainda não haviam alcançado a sua atual posição no cenário global, investiram 

pesado na industrialização, na expansão de sua participação no comércio e em inovação 

tecnológica, valendo-se, inclusive, de proteções tarifárias pesadas.  

A título de exemplo, Chang (2004, p. 59) chama atenção para os dois melhores 

períodos de vinte anos em relação ao desempenho no crescimento do PIB per capita dos 

Estados Unidos entre 1830 a 1910 – 1870 a 1890 (2,1%) e 1890 a 1910 (2%) –, 

caracterizados pela prática de intenso protecionismo econômico. Contudo, salienta que 

apesar da importância da proteção tarifária para os resultados obtidos, aponta que houve 

importante investimento do governo na expansão da educação pública, em pesquisas 

agrícolas, concessão de terras públicas para instalação de faculdades agrícolas e criação 

de institutos oficiais de pesquisa (p. 60). 

Para Reinert (2016, p. 73), os traços que distinguem os países ricos dos países 

pobres podem ser resumidos nos seguintes fatores: concorrência imperfeita, inovações, 

sinergias entre os setores econômicos, economia de escala e escopo e a presença de 

atividades econômicas que tornam possíveis esses fatores. Destarte, a corrente 

econômica que enxerga na industrialização e no avanço tecnológico as causas principais 

do desenvolvimento diverge completamente da teoria econômica neoclássica. Para os 

economistas neoclássicos, o comércio em detrimento da produção é o principal fator de 

desenvolvimento de um país ou região. Ademais, partindo do pressuposto que o preço 

dos fatores de produção tende a uma equalização mundial, ignoram a importância dos 

rendimentos crescentes, não admitem o que Schumpeter chamou de destruição criadora, 

isto é, o poder de inovação utilizando-se do desenvolvimento de novas tecnologias, 

tampouco a importância da sinergia entre os setores produtivos já que, a partir da teoria 

econômica de David Ricardo, acreditam que cada país deve se especializar em 

determinado tipo de atividade econômica segundo suas vantagens comparativas.  

A adoção da teoria neoclássica como pano de fundo para os projetos e políticas 

internacionais de desenvolvimento seria, na visão de Reinert (2016, p. 25), a razão para 

que a pobreza e a desigualdade não pare de crescer apesar dos trilhões de dólares 

investidos em “ajuda ao desenvolvimento” para os países pobres a partir de 1970. A 

causa seria, portanto, a imposição de políticas macroeconômicas e instituições voltadas 

para a liberalização do comércio e do fluxo de investimento do capital externo, 

ignorando completamente o fato histórico de que esse tipo de política não foi adotada 
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pelos países atualmente desenvolvidos durante o seu catch-up, bem como o fato de que 

as instituições atualmente existentes nesses países são produtos do próprio 

desenvolvimento e não, como se preconiza, sua causa. 

Nota-se aqui um curioso fenômeno, isto é, os países desenvolvidos com objetivo 

de preservar sua posição mundial atuam de modo a impedir que os países pobres 

adotem as mesmas políticas que lhes permitiram alcançar a posição econômica que hoje 

ocupam. Ao criticar Adam Smith, List assim descreveu tal circunstância: 

É um expediente muito comum e inteligente de quem chegou ao topo da 

magnitude chutar a escada pela qual subiu a fim de impedir os outros de 

fazerem o mesmo. [...] Qualquer nação que, valendo-se de taxas 

protecionistas e restrições à navegação, tiver levado sua capacidade industrial 

e sua navegação a um grau de desenvolvimento que impeça as outras de 

concorrerem livremente com ela não pode fazer coisa mais sábia do que 

chutar a escada pela qual ascendeu à grandeza, pregar os benefícios do livre-

comércio e declarar, em tom penitente, que até recentemente vinha trilhando 

o caminho errado, mas acaba de descobrir a grande verdade. (LIST apud 

CHANG, 2004, pp. 16-17). 

 

A leitura do trecho do EIA do empreendimento da Anglo American em Barro 

Alto, que trata da expectativa dor moradores locais com a chegada da mineração de 

grande porte – transcrito no item 1.4 do Capítulo 1 – transparece que tanto a 

Transnacional (por motivos óbvios) como a população local (de forma inconsciente) 

possuem uma ideia claramente neoclássica de desenvolvimento, isto é, que a abertura 

para o fluxo de investimentos vindos do exterior e o fomento do comércio seriam 

suficientes, ou capazes, de mudar o cenário socioeconômico do município de Barro 

Alto. Contudo, o que se verificou foi a saída de um IDM medido em 7,36 em 2010 – 

antes da planta industrial da Anglo American entrar em operação – para 5,19 em 2018. 

Se, por outro lado, for considerada a evolução do índice após o efetivo início da 

operação da referida planta industrial, o que se tem é a tímida passagem de um IDM de 

5,08 em 2012 para 5,19 em 2018. 

Outro grande defensor da industrialização como fator preponderante em 

qualquer política de desenvolvimento foi o argentino Raúl Prebisch, responsável pela 

primeira formulação teórica em economia política voltada para compreender e 

interpretar as especificidades da realidade Latino Americana. Todo o pensamento 

econômico de Raúl Prebisch – em suas várias etapas – parte de uma ideia chave sobre a 

realidade regional dos países latino americanos. Considerava o proeminente economista 

argentino que os nossos problemas econômicos não seriam fatores circunstanciais ou 

transitórios, mas representativos da crise da ordem de coisas existentes e da falta de 
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capacidade do sistema econômico – decorrentes de falhas estruturais – em manter um 

ritmo de desenvolvimento capaz de acompanhar a taxa de crescimento populacional e as 

exigências quanto a condições para se viver melhor (PREBISCH, 1964, p. 11). 

O pensamento de Raúl Prebisch sobre desenvolvimento econômico atravessa 

cinco etapas sucessivas, as quais foram influenciadas pela realidade cambiante da região 

– que se transformou sob influência das grandes crises financeiras e das duas grandes 

guerras do século XX –, e por ensinamentos de sua própria experiência prática. A 

primeira etapa, que se estende entre 1943 a 1946, é marcada pela refutação das teorias 

do equilíbrio e aceitação da ideia de ciclo econômico; a segunda etapa, entre os anos 

1949 e 1959, Raúl Prebisch desenvolve o sistema “centro-periferia” e dedica-se a 

demonstrar a deterioração dos termos de intercâmbio entre os países que ocupam o 

centro do ciclo econômico e aqueles que se situam na periferia; a terceira etapa, com 

início em 1959 e término em 1963, é marcada pela defesa pública da necessidade de 

criação de um mercado comum latino americano, voltado a corrigir o desequilíbrio nas 

relações comerciais entre centro e periferia, e pelo desenvolvimento da sua teoria da 

insuficiência dinâmica da economia; a quarta etapa é marcada por sua passagem pela 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, entre os anos 1963 

a 1969; a quinta e última etapa tem início em meados dos anos 1970 e termina com sua 

morte em 1986, e é marcada pela concepção de que o desenvolvimento só pode ocorrer 

se houver mudança na estrutura social (COUTO, 2007, p. 46).  

A defesa da industrialização é um dos elementos que permeiam todas as etapas 

do pensamento político-econômico de Raúl Prebisch. Segundo afirma, industrialização 

deve ser o principal objetivo da política de desenvolvimento, sendo essa a única forma 

para que os países periféricos – para o autor o centro do ciclo econômico são os poucos 

países que alcançaram o mesmo nível material dos EUA e a periferia é integrada por 

vários países, dentre eles os que compõem a América Latina – consigam captar parte 

dos frutos proporcionados pelo desenvolvimento tecnológico por meio do qual é 

possível melhorar o nível de vida das pessoas (PREBISCH, 1989, p. 29-30). 

Nessa esteira, assevera que a industrialização é um passo fundamental para que a 

economia cresça em ritmo mais acelerado que o crescimento das exportações primárias 

– salienta que o crescimento da demanda externa por produtos primários cresce em taxa 

sensivelmente mais lenta que a necessidade interna por produtos manufaturados que 

necessitam ser importados. O processo de industrialização seria crucial para absorver 

parte da mão de obra disponível, formada tanto pela taxa de crescimento da população 
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quanto pela migração de outros setores, bem como para que outra parte seja absorvida 

por atividades necessárias ao funcionamento do setor industrial, tal como os transportes, 

ou por ele fomentado, tal como o comércio. Além disso, salienta Raúl Prebisch que o 

aumento da produtividade média desencadeado pela industrialização, somado à maior 

produtividade do setor primário pela incorporação de novas técnicas, é capaz de 

produzir a elevação da renda per capita que gerará, em um passo seguinte, o aumento 

da demanda por bens e serviços, e, assim, novas fontes de emprego (2011, p. 269). 

A questão do desemprego estrutural é objeto de preocupação contínua em seus 

escritos, uma vez que considerava que não poderia haver desenvolvimento se a taxa de 

crescimento da mão de obra fosse superior à capacidade do setor produtivo de 

incorporá-la. Com efeito, considerava a indústria e as atividades conexas um elemento 

chave na dinâmica de absorção do contingente de mão de obra (PREBISCH, 1964, p. 

35).  

A importância da industrialização para a teoria econômica de Raúl Prebisch 

decorre de sua preocupação com a deterioração dos termos de troca entre os países 

periféricos e os países do centro. A deterioração dos termos de intercâmbio, ou troca, é 

explicada pela combinação da diferença entre a elasticidade-renda da demanda e da 

densidade tecnológica entre ambos os polos do ciclo econômico, características de um 

sistema anacrônico de trocas – intercâmbio entre produtos primários por manufaturas – 

dentro do qual se desenvolveram os países da América Latina. Esse esquema de trocas é 

posto como um grande obstáculo para o desenvolvimento econômico, uma vez que, 

enquanto a procura de produtos manufaturados que os países periféricos importam tende 

a elevar-se rapidamente, as exportações primárias aumentam com relativa demora, o 

que demonstra uma tendência latente para o desequilíbrio (PREBISCH, 1964, p. 16).  

Essa conjuntura de diferença nos termos de troca entre os integrantes do ciclo 

econômico – centro-periferia –, resulta na diferença do ritmo de crescimento da renda 

entre os países do centro e os países periféricos. O aumento da produtividade nos países 

do centro transforma-se em maior volume de renda que, por sua vez, aumenta a 

demanda por produtos e serviços. Esse aumento não repercute automaticamente na 

demanda por produtos primários devido ao desenvolvimento tecnológico que 

proporciona a sua dispensabilidade ou seu uso mais eficiente. Por outro lado, a renda 

nos países periféricos cresce em ritmo menos acelerado que a procura por produtos 

manufaturados, o que causa desequilíbrio na balança de pagamentos entre centro e 

periferia. 
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Conforme ressalta Couto (2007, p. 50), essa deterioração nos termos de troca 

entre países do centro e da periferia era explicada pelo ciclo da economia. A queda dos 

preços dos produtos primários na fase descendente do ciclo era maior que sua alta na 

fase ascendente. Por outro lado, os preços dos produtos manufaturados aumentavam na 

fase ascendente do ciclo e resistiam à queda. 

Esse ciclo provoca nos países centrais, industrializados, a absorção do excedente 

de mão de obra por um setor produtivo eficiente, resultando em alta nos salários reais. 

Já nos países periféricos, provoca o deslocamento do excedente de mão de obra para 

atividades de baixa produtividade, conjuntura que exerce uma pressão sobre os salários 

reais provocando sua baixa. Por conseguinte, 

O centro fica em melhores condições para reter os lucros do aumento geral de 

sua produtividade porque nele não ocorre, como na periferia, a necessidade 

de o excedente de mão de obra ser absorvido em ocupações de produtividade 

mais baixa, em detrimento do nível salarial. Em outras palavras, a melhora 

geral da produtividade reflete-se inteiramente no aumento dos salários no 

centro, ao passo que na periferia uma parte dessa melhora é transferida, por 

meio da queda dos preços de exportação e da correspondente deterioração na 

relação de preços do comércio. (PREBISCH, 2011, p. 331).  

 

Nessa quadra, entre outras medidas, argumenta Raúl Prebisch ser necessária a 

implementação de uma política de substituição de importações que deve se preocupar 

inicialmente com a produção de bens industriais de consumo corrente e de alguns bens 

duráveis de consumo e capital. Esgotada essa etapa, a política deve avançar para o 

desenvolvimento de uma indústria voltada para produção de bens intermediários, ou 

bens duráveis de consumo e capital de fabricação complexa destinados tanto ao 

mercado interno quanto, e principalmente, para o externo. Assim, complementa que 

Em resumo, o processo de substituição tem de ser contínuo, enquanto não se 

corrigem as tendências díspares, que não se poderão corrigir caso se 

mantenha o presente módulo de intercâmbio. Realizadas umas substituições, 

sobrevém a necessidade de realizar outras, e cada vez surgem novos e 

crescentes obstáculos. (PREBISCH, 1964, p. 87).  

 

Afirma Couto (2007, p. 61) que ao identificar os elementos que compõem o 

sistema econômico mundial, isto é, países industrializados ocupando o centro e países 

produtores primários na periferia desse ciclo, Prebisch apontou com convicção a 

industrialização como principal caminho para o desenvolvimento. Com efeito, a 

periferia do ciclo econômico global somente alcançaria o seu desenvolvimento 

econômico com a industrialização mediante a substituição de importações. Em seguida, 
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a substituição de importações deveria se voltar para uma indústria manufatureira focada 

em exportação.  

Raúl Prebisch (1964) rejeita a ideia segundo a qual o desenvolvimento é um 

fenômeno que se opera espontaneamente e afirma, em sentido contrário, que a sua 

realização exige um esforço racional e deliberado. O desenvolvimento exige 

planejamento estratégico para se realizar, o que quer significar o estabelecimento de um 

método rigoroso para suplantar seus obstáculos e uma disciplina continuada na ação do 

Estado. Por conseguinte, o desenvolvimento exige uma série de atos de previsão, de 

antecipação para necessidades futuras e do atendimento racional dessas necessidades 

pelo aporte racional dos escassos recursos disponíveis. 

O Estado teria uma posição estratégica nesse planejamento, uma vez que tem em 

seu poder instrumentos eficazes capazes de impulsionar, ou paralisar, caso utilizados de 

forma incorreta, o desenvolvimento, tais como: a política fiscal e aduaneira, a política 

monetária e de concessão de crédito aos empresários. Para Prebisch (1989), o Estado 

tem importante função na realização de investimentos básicos que de nenhum modo 

seriam realizados pela iniciativa privada.  

Ratifica Couto (2007, p. 54) que para Prebisch o desenvolvimento econômico 

não viria de forma espontânea e sim de um esforço racional e deliberado; a acumulação 

de capital e a redistribuição de renda não seriam resultado do suposto livre jogo do 

mercado, mas somente se tornariam possíveis pela ampla participação do Estado sobre a 

poupança, a terra e a iniciativa privada, inserindo dinamicidade no sistema econômico.  

Já salientamos algumas vezes, e este será um ponto ao qual voltaremos no curso 

deste texto, que não há em Barro Alto qualquer planejamento público com foco em 

tornar a cidade independente dos recursos gerados direta e indiretamente pela 

mineração. Tal circunstância coloca o bem-estar local em uma situação de absoluta 

indefinição, uma vez que a mineração de grande porte, apesar do grande volume de 

capital aplicado para sua execução, pode ser paralisada da noite para o dia, seja porque a 

extração do minério tornou-se dificultosa e inviável; ou porque o desenvolvimento 

tecnológico reduziu a importância ou a demanda pelo minério; ou ainda, se por outras 

razões o preço de cotação do minério caiu ao ponto de tornar inviável a continuidade da 

atividade extrativa, entre outras situações possíveis. Ou seja, o Governo Municipal em 

Barro Alto não exerce a função de inserir dinamicidade ao sistema econômico local, 

uma vez que até o presente momento mostrou-se incapaz de influenciar a iniciativa 

privada e adotar as políticas necessárias para desencadear um processo de 
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desenvolvimento que se sustente a longo prazo independentemente da atividade 

extrativista exercida atualmente pela Anglo American. Por fim, quanto às contribuições 

de Raúl Prebisch para compreender o fenômeno do desenvolvimento, no último ciclo de 

sua obra, o proeminente economista argentino ressalta que nem a industrialização e 

tampouco o desenvolvimento podem ser concebidos como um fim em si mesmos. 

Devem resultar, em última instância, na modificação da estrutura social, permitindo a 

mobilidade e o surgimento de elementos dinâmicos no seu interior, modificando o 

caráter retrógrado que qualificada a estrutura social na América Latina, responsável por 

impor obstáculos ao progresso técnico, ao desenvolvimento econômico e social 

(COUTO, 2007, p. 54). 

Várias experiências recentes parecem corroborar a importância do fomento e 

proteção da indústria nacional para o desenvolvimento. Para Bastian (2008, p. 102), as 

políticas industriais adotadas pela China na década de 1990 foram fundamentais para 

que alcançasse os índices econômicos atuais, marcadamente a regulamentação do 

investimento estrangeiro, a promoção da transferência de tecnologias para as empresas 

chinesas, a restruturação do setor estatal e a fusão das firmas estatais para formar 

empresas maiores e mais fortes. Nesse período, a participação da indústria primária no 

PIB perdeu importância, passando de 27,9% em 1978 para 14,8% em 2001, ao passo 

que no mesmo período a participação da indústria terciária, de maior valor agregado, 

passou de 24,2% para 39,3% (p. 101). 

Sobre o crescimento econômico experimentado pela Irlanda no mesmo período, 

ressalta Bastian (2008, p. 162) que as políticas industriais tiveram uma dupla influência 

nesse processo, sendo que, em um primeiro plano, atraíram multinacionais para o país, o 

que resultou no aumento do emprego e das exportações. Por outro lado, as empresas 

nacionais foram beneficiadas com expansão da demanda doméstica provocada pelo 

aumento da renda real da população e com investimentos públicos diretos no seu 

aperfeiçoamento e na formação de novas empresas mais competitivas. 

O processo de desenvolvimento da Coreia do Sul, desde o fim da Guerra da 

Coreia em 1953, obedeceu a uma série de etapas voltadas para a industrialização do 

país. A primeira medida consistiu na nacionalização do mercado financeiro em 1961 

pelo General Park-Chung Hee. A primeira etapa da política de desenvolvimento 

consistiu na substituição de importação de vários produtos por meio da criação de um 

setor industrial especializado em produtos leves (vestuário, brinquedos etc.), de baixo 

conteúdo tecnológico, pouca necessidade de capital e demanda abundante em mão de 
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obra. No passo seguinte, foram implementadas medidas para estimular a exportação 

desses mesmos produtos. Na terceira etapa, as políticas desenvolvimentistas voltaram-se 

para a criação e o fomento de produções industriais mais complexas, de maior valor 

agregado, primeiramente para o mercado interno e em seguida para exportação 

(ROMERO, 2017, p. 25). 

Na década de 60, o Estado Sul-Coreano passou a oferecer subsídios diretos a 

empresas privadas em troca de uma maior produção destinada a substituir importações e 

aumentar a taxa de exportação. Na década seguinte, em 1970, o Estado implementou 

políticas para diversificação da indústria nacional. Considerando a incapacidade do 

empresariado de bancar essa mudança, o Estado Sul-Coreano assumiu a 

responsabilidade pelos principais investimentos necessários à formação de uma 

indústria nacional sinérgica e diversificada. Entre os anos de 1972-76 foram realizadas 

intervenções seletivas direcionadas ao desenvolvimento da indústria pesada e química, 

por meio de empréstimos subsidiados a longo prazo, proteção do setor e regulamentação 

para barrar a entrada de empresas estrangeiras (ROMERO, 2017, p. 25-26).  

No mesmo período, a Coreia do Sul passou a investir pesado em P&D (pesquisa 

e desenvolvimento), passando os gastos nesta área de 0,32% do seu PIB em 1971 para 

1,90% em 1988. Ao mesmo tempo, criou o Fundo de Reserva de Desenvolvimento 

Tecnológico pelo qual as empresas poderiam destinar até 20% do seu lucro, antes do 

abatimento de impostos, para usá-lo nos quatro anos seguintes. Além disso, o Estado 

incentivou as grandes empresas a instalarem o seu próprio centro de P&D, e as 

pequenas empresas a constituírem consórcio com essa finalidade. Os institutos 

destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico passaram de 52 em 1980 para 

749 em 1990 (ROMERO, 2017, p. 26).  

Em síntese, para a corrente de economistas que divergem da teoria econômica 

neoclássica sobre os fatores propulsores do crescimento econômico, o desenvolvimento 

é fruto de um planejamento a longo prazo de políticas destinadas à formação e ao 

fortalecimento da indústria nacional, ampliação da indústria de maior valor agregado 

(com rendimentos crescentes), o que se faz, para além das peculiaridades que devem ser 

avaliadas de acordo com a realidade atual dos países de industrialização atrasada, 

mediante proteção tarifária, investimento em desenvolvimento tecnológico, subsídios 

diretos a longo prazo para empresas nacionais, investimento em educação e formação 

profissional, substituição das importações por produtos nacionais, aumento da 
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exportação, criação de infraestrutura para produção de escala e fomento do crescimento 

sinérgico dos setores produtivos. 

No tópico anterior, utilizamos a ótica da produção e da renda para analisar se a 

mineração de grande porte atuou como fator de desenvolvimento do município de Barro 

Alto. A conclusão a que se chegou foi negativa, ou seja, o início da atividade 

extrativista não proporcionou desenvolvimento para a localidade de sua operação. 

Agora, interessa-nos enxergar o fenômeno a partir da perspectiva da industrialização, é 

dizer, se no período analisado instalou-se em Barro Alto um setor industrial sinérgico, 

com produção de escala e caracterizado por uma produção de rendimentos crescentes. 

Essa análise, mais do que permitir verificar a existência ou não do fenômeno 

estudo, ajudará a prever se no momento em que houver o esgotamento da mina de 

níquel, ou caso sua exploração se torne inviável por questões mercadológicas, 

provocando em ambos os casos o fechamento da mina, o município estará preparado 

para absorver a mão de obra que for liberada e se será capaz de manter o mesmo nível 

de prestação de serviços à comunidade sem a base arrecadatória da mineração.  

No momento anterior ao início da instalação do empreendimento extrativista em 

Barro Alto, conforme restou registrado no próprio Estudo de Licenciamento Ambiental 

do empreendimento, o setor industrial no município era inexpressivo, e, à época, havia 

na localidade duas indústrias de resfriamento de leite e duas fábricas de picolé 

(BRANDT, 2000, p. 450). No mesmo período, 74% dos trabalhadores formais do 

município estavam empregados no setor agroindustrial, seguido pela Prefeitura 

Municipal na posição de segunda maior fonte de empregos formais.  

No tópico anterior demonstramos que o IDM-economia de Barro Alto pouco se 

alterou desde o início da atividade mineradora na localidade, passando, em uma escala 

que varia de zero até dez, de 2,02 em 2012 para 3,13 em 2018. O IDM-economia 

melhorou 1,11 décimos em oito anos, permanecendo, contudo, bem próximo do zero e 

ao mesmo tempo distante do dez. O indicador de produtividade do setor industrial, um 

dos componentes do IDM-economia, pouco se alterou nesse mesmo período, passou de 

0,09 em 2012 para 0,72 em 2018, o que representou uma melhora de 63 centésimos na 

mesma escala que varia de zero a dez. Ressalta-se que a produtividade do setor 

industrial presente em Barro Alto é considerada irrelevante no período analisado, isto é, 

a produção industrial secundária é insignificante tanto no momento em que tem início a 

atividade extrativista de grande porte, quanto após oito anos de efetiva operação no 

município. 
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O quadro de empregabilidade em Barro Alto não sofreu alteração quanto à 

irrelevância do setor secundário na geração de postos de trabalho. Conforme 

salientamos no Capítulo 1, em 2007, havia no município 3.068 trabalhadores ocupados, 

desse contingente 29,62% estava alocado no setor mineral, sendo a Anglo American a 

única responsável por essa demanda, correspondente a 909 postos de trabalho. Em 

segundo lugar em geração de empregos aparece a própria Administração Pública, com 

870 postos de trabalho ou 28,35% do contingente total. O setor secundário, por sua vez, 

foi responsável pela geração de 50 postos de trabalho, ou 1,68% do total de 

trabalhadores ocupados. Esses 50 trabalhadores estavam divididos em quinze 

estabelecimentos existentes, o que perfaz uma média de 3,33 trabalhadores por 

estabelecimento.  

O nível de empregabilidade do setor secundário em Barro Alto permite concluir 

que não há no local um setor industrial de escala capaz de gerar uma demanda relevante 

de mão de obra. O setor primário e a administração pública ainda são responsáveis pela 

principal demanda de mão de obra no Município, o que indica, a partir da perspectiva 

teórica ora apresentada, a ausência dos principais fatores capazes de gerar o 

desenvolvimento: indústria de escala e escopo caracterizados pelo emprego de 

tecnologia avançada e por inovações tecnológicas. 

Nota-se, assim, que o único plano estratégico traçado mediante parceria entre a 

Prefeitura Municipal de Barro Alto, a Anglo American e a Organização Não 

Governamental Agenda Pública, que teve início em 2015 e foi chamado de Fórum de 

Desenvolvimento Econômico da Cidade de Barro Alto, não resultou, até o presente 

momento, na formação de uma estrutura econômica/produtiva capaz de tornar o 

município independente dos recursos gerados pela atividade mineradora.  

Conforme consta em notícia publicada no sítio eletrônico da Anglo American 

em 14 de Abril de 2017
2
, o mencionado Fórum tinha por objetivo realizar cursos sobre 

políticas de desenvolvimento econômico, atração e captação de investimentos para 

lideranças políticas, setores empresariais, servidores públicos e entidades da sociedade. 

Além do que, era prevista a elaboração de uma agenda estratégica para planejamento e 

execução de ações que vão garantir a continuidade econômica do município a médio e a 

longo prazo.  

                                                           
2
 http://brasil.angloamerican.com/imprensa/press-releases/2017/13-04-2017?sc_lang=pt-PT 
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Fato é, portanto, que passados oito anos desde o início da extração e 

beneficiamento de minério em larga escala no município de Barro Alto, não se verificou 

na região nenhuma modificação qualitativa sob o enfoque das teorias 

desenvolvimentistas tratadas neste capítulo. Destarte, é possível concluir, com base nas 

premissas consideradas, que a mineração de grande porte, no caso específico analisado, 

não é fator de promoção do desenvolvimento local. Assim, torna-se necessário 

interpretar o caso concreto, objeto de análise, sob a perspectiva do direito humano ao 

desenvolvimento e seu conteúdo, o que faremos no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 – A MINERAÇÃO DE GRANDE PORTE EM BARRO ALTO SOB 

A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS: EXPOLIAÇÃO OU LIBERTAÇÃO? 

 

Dedicamos o capítulo anterior à análise da questão inicial, qual seja, se a 

mineração de grande porte atuou como fator de desenvolvimento local em Barro Alto, e, 

em caso de resposta positiva, quais foram as características desse desenvolvimento, 

análise feita sob as perspectivas de duas teorias essencialmente economicistas sobre o 

conceito de desenvolvimento. Inicialmente, o fenômeno em Barro Alto foi analisado 

sob a perspectiva do aumento da produção, da renda e dos salários reais. Após, 

submetemos a realidade local ao enfoque da corrente teórica que concebe a 

industrialização como único, ou principal, meio de promoção do desenvolvimento de 

qualquer sociedade. A partir de tais ferramentas de análise, concluímos que a mineração 

de grande porte não foi capaz de gerar o desenvolvimento do local onde acontece sua 

exploração. 

A presente pesquisa parte da seguinte pergunta-objeto: a mineração de grande 

porte desenvolvida por transnacional, no município de Barro Alto, é capaz de gerar o 

desenvolvimento local? Conforme apontamos, sob o enfoque das teorias econômicas 

consideradas nesta dissertação, e levando em conta os indicadores socioeconômicos 

existentes e disponibilizados sobre a realidade local, a atividade extrativista de grande 

porte desenvolvida em Barro Alto, com início em março de 2011, não foi capaz de 

desencadear um ciclo virtuoso de desenvolvimento.  

Alerta Coelho (2014, p. 44), contudo, para necessidade, ao tratar do conceito de 

desenvolvimento – ou do direito fundamental ao desenvolvimento – de se superar a 

simples visão economicista e, por conseguinte, para a exigência urgente de desvencilhar 

tal ideia-força do discurso justificador e legitimador que procura dar estabilidade ao 

sistema capitalista, para transformá-la em instrumento de crítica aos valores desse 

sistema. Salienta que uma concepção adequada de desenvolvimento não se situa fora de 

uma postura crítica consciente da potencialidade transformadora que essa ideia possui 

dentro do constitucionalismo moderno.  

Neste capítulo cuidaremos de apresentar uma visão sobre desenvolvimento que 

vai além das análises puramente econômicas – duas das quais foram apresentadas no 

capítulo antecedente – e que se aproxima da sua natureza de Direito Humano, para, a 

partir dessa perspectiva, analisar se a mineração de grande porte em Barro Alto 

comportou-se como fator ou motor para o desenvolvimento local. Isto é, neste capítulo 
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consideramos, nos termos do apresentado no capítulo anterior, que as visões puramente 

econômicas do desenvolvimento são insuficientes para captar sua realidade 

multidimensional, de tal modo que uma análise mais crítica do fenômeno exige que 

recorramos ao aporte jusfilosófico subjacente ao seu reconhecimento como Direito 

Humano.  

Com efeito, o propósito principal deste capítulo é desbravar quais são as 

ferramentas analíticas fornecidas pela construção da ideia do desenvolvimento como 

direito humano, bem como de sua suas possíveis repercussões para compreender o caso 

estudado. A partir de tais ferramentas, pretendemos perquirir, então, se em Barro Alto a 

mineração de grande porte influenciou ou ampliou a efetividade do direito humano ao 

desenvolvimento para, então, tentar responder à nossa pergunta principal: se, no caso 

estudado, a atividade extrativista de grande porte pode ser considerada um fator de 

desenvolvimento local e, por conseguinte, se é possível afirmar que a promessa de 

desenvolvimento feita à comunidade no momento em que o empreendimento estava em 

processo de licenciamento concretizou-se, ou não. É o que passamos a analisar.  

 

3.1. Contexto de Consolidação do Direito ao Desenvolvimento como um Direito 

Humano 

Os primeiros traços do desenvolvimento como direito humano podem ser 

encontrados, segundo Arjun Sengupta (2005, p. 61), na Declaração da Filadélfia sobre 

os fins e objetivos da Organização Internacional do Trabalho – OIT, de 1944. E, no ano 

seguinte, nos artigos 55 e 56 da Carta das Nações Unidas, assinada em São Francisco no 

ano de 1945. 

O artigo 55 da Carta diz, expressamente, que a ONU tem por uma de suas 

atribuições contribuir para a criação de condições de estabilidade e bem-estar, níveis 

mais altos de vida, de trabalho efetivo e de condições de progresso e desenvolvimento 

econômico e social; de contribuir para solução de problemas econômicos, sociais e 

sanitários. Afirma Bedin (2003, p. 131) que referidas disposições demonstram que as 

Nações Unidas, desde sua constituição, estaria preocupada com as questões conexas ao 

direito ao desenvolvimento.  

O primeiro passo significativo no sentido de reconhecer o desenvolvimento 

como direito e, mais à frente, como um direito humano, pode ser identificado na própria 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, especificamente em seu artigo 
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XXII. Contudo, é preciso que se tenha claro que, seguindo o escopo e os objetivos 

gerais do mencionado documento, nesse momento, o direito ao desenvolvimento é posto 

como um dos mecanismos para manutenção da paz e da segurança mundial e não como 

um direito às bases materiais e recursos necessários à plena realização das capacidades 

humanas. Assim dispõe o artigo XXII: 

Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança 

social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 

acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 

econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade. 

 

Para Sátiro, Marques e Oliveira (2015, p. 11), entre os diplomas internacionais 

que vão albergar a visão do direito ao desenvolvimento como direito humano está o 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966, que em seus artigos 1º e 

3º contemplam a noção de desenvolvimento das capacidades humanas, assim como o 

direito dos povos de dispor sobre eles mesmos, reconhecimento que perpassa pela 

necessária observância dos direitos econômicos, sociais e culturais.  

Essa noção estaria presente, também, mas de forma complementar, no Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, na medida em 

que este diploma prevê o caráter progressivo de realização dos direitos humanos e 

fundamentais, até o limite dos recursos disponíveis, a fim de assegurar o respeito à 

dignidade humana (SÁTIRO; MARQUES; OLIVEIRA, 2015, pp. 11-12). 

As primeiras formulações teóricas sobre uma repartição mundial equitativa dos 

recursos, e do direito dos homens de usufruir destes recursos de maneira equitativa, 

inerente ao conteúdo do direito ao desenvolvimento, podem ser encontradas na doutrina 

social da Igreja Católica, que, em sua participação na I Conferência sobre Comércio e 

Desenvolvimento, realizada em 1964, no âmbito das Nações Unidas, afirmou a 

necessidade do reconhecimento e respeito do direito de todos os povos ao 

desenvolvimento como condição para efetivação da solidariedade universal (ZAMORA, 

2001, p. 215).  

Em 1967, o Papa Paulo VI, na carta encíclica Populorum Progressio, afirma que 

“uma das tarefas dos atores da economia internacional é a obtenção de um 

desenvolvimento integral e solidário para a humanidade”. Nesse sentido, o item 373 do 

Compêndio da Doutrina Social da Igreja prescreve que tal tarefa exige um modelo 

econômico que garanta a distribuição equitativa dos recursos, considerando, para esse 

fim, a interdependência – econômica, política e cultural – entre os povos. Acrescenta o 
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item 374 que as pessoas não devem perder sua humanidade no processo de 

desenvolvimento, “reduzidas ao papel de engrenagens no mecanismo da produção e do 

consumo”.  

Para Isa (2003, p. 19) e Delgado (2001, p. 85), entre outros, a primeira definição 

e caracterização do direito ao desenvolvimento como direito humano foi apresentada 

pelo jurista senegalês Keba M’Baye, que, em 1972, dedicou a conferência inaugural do 

Curso de Direitos Humanos do Instituto Internacional de Direitos do Homem de 

Estrasburgo à necessidade de se afirmar o direito ao desenvolvimento.  

Naquela ocasião, consignou Keba M’Baye que 

Ao nível do indivíduo, não é necessário que o direito ao desenvolvimento 

obrigue o homem a abdicar daquilo que é essencial à sua sobrevivência e a 

sua capacidade de ser feliz, pois isso seria a violação de um direito 

fundamental e por menos, um abuso de direito. Para os povos, o direito ao 

desenvolvimento é primeiramente o direito deles de dispor deles mesmos de 

autodeterminar-se segundo a sua consciência; portanto, é o direito a escolher 

suas próprias sociedades e seus estilos de vida. (apud DELGADO, 2001, p. 

87). 

 

Contudo, para Arjun Sengupta (2005, p. 62), a primeira vez que o conceito de 

desenvolvimento surgirá como direito humano será na Declaração Sobre o Progresso e 

Desenvolvimento Social, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 11 de 

dezembro de 1969. Afirma o mencionado autor que essa declaração é fruto da 

insatisfação da comunidade internacional com a divisão do compromisso com os 

direitos humanos em dois instrumentos distintos, referindo-se aos pactos adotados em 

1966, uma vez que esses direitos e as liberdades fundamentais seriam indivisíveis. Com 

efeito, a Declaração sobre o Progresso e Desenvolvimento Social teria surgido em 

resposta à concepção segundo a qual a realização dos direitos civis e políticos não seria 

possível sem o efetivo gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

Em 1977, a questão do reconhecimento e implementação do direito ao 

desenvolvimento passa a integrar efetivamente a agenda das Nações Unidas. É a 

Comissão de Direitos Humanos da ONU o órgão que, pela primeira vez, expressa em 

um documento oficial a existência de um direito ao desenvolvimento. Em sua 

Resolução n. 4 (XXXIII), de 21 de fevereiro de 1977, a referida comissão solicita ao 

secretário geral das Nações Unidas que realize um estudo sobre as dimensões 

internacionais do direito ao desenvolvimento como direito humano. Dois anos depois, 

em 05 de março 1979, a Comissão de Direitos Humanos aprova a resolução n. 5 

(XXXV) – o único voto contra sua aprovação foi dos E.U.A – na qual enfatiza, 

expressamente, que o direito ao desenvolvimento é um direito humano e a igualdade de 
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oportunidades uma prerrogativa tanto das nações quanto das pessoas individualmente 

(ISA, 2003, p. 19).  

Nessa mesma linha, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 23 de novembro 

de 1979, aprovou a resolução 34/46 – sobre “Distintos critérios e meios possíveis dentro 

do sistema das Nações Unidas para melhorar o gozo efetivo dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais” – que em seu item n. 8 considera expressamente o direito ao 

desenvolvimento um direito humano, e a igualdade de oportunidade para o 

desenvolvimento uma prerrogativa tanto das nações quanto dos indivíduos que formam 

as nações.  

Em 1981, os membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU criaram um 

Grupo de Trabalho integrado por especialistas dos governos com objetivo de trabalhar 

na caracterização do direito humano ao desenvolvimento, e na elaboração de propostas 

para um instrumento internacional sobre o direito humano ao desenvolvimento (ISA, 

2003, p. 20; ZAMORA, 2001, p. 216). Foram realizadas três reuniões entre julho de 

1981 e janeiro de 1982, ao final das quais chegou-se à conclusão da conveniência de se 

elaborar uma declaração sobre o direito ao desenvolvimento. Entre 1982 a 1985, seus 

membros se dedicaram à elaboração da proposta de uma declaração sobre o direito 

humano ao desenvolvimento (BEDIN, 2003, p. 134).  

Todas as reuniões do mencionado Grupo de Trabalho foram marcadas por 

profunda divergência entre os representantes dos países desenvolvidos (Norte) e dos 

países em desenvolvimento (Sul). Quanto às principais divergências, aponta José 

Augusto Lindgrem Alves (apud BEDIN, 2003, p. 135) que 

Os representantes dos países em desenvolvimento, sem descartar o aspecto 

individual do direito ao desenvolvimento, tendiam naturalmente a privilegiar 

o enfoque coletivo e a necessidade de ações de cooperação internacional para 

a promoção do desenvolvimento e a reformulação da ordem econômica 

internacional. Para os representantes dos países desenvolvidos ocidentais, os 

indivíduos, não os Estados, seriam os sujeitos do direito ao desenvolvimento. 

Além disso, tinham por base de suas posições o entendimento de que o 

direito ao desenvolvimento seria um conceito ético, não devendo acarretar 

implicações jurídicas internacionais.  

 

Na sessão anual de 1985, contornando a resistência imposta pelos representantes 

dos países desenvolvidos, os países em desenvolvimento conseguiram aprovar na 

Comissão de Direitos Humanos uma proposta de declaração apresentada pela 

Iugoslávia, considerada moderada. Após longo debate, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 04 de dezembro de 1986, aprovou por meio da resolução 41/128, por 146 

votos favoráveis, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, principal 
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instrumento legal de direito internacional voltado para a proteção do direito ao 

desenvolvimento (BEDIN, 2003, p. 135). O único voto contrário à sua aprovação, mais 

uma vez, foi dos E.U.A. Abstiveram-se de votar 08 países: a Dinamarca, Finlândia, 

Alemanha, Islândia, Israel, Japão, Suécia e Reino Unido. 

Salienta Zamora (2001, p. 217) que a decisão da Comissão de Direitos Humanos 

de apresentar um documento à Assembleia Geral que não representava um consenso 

sobre todos os tópicos do direito ao desenvolvimento foi muito lamentada. Mas, ao 

mesmo tempo, reconhece que as divergências dificilmente poderiam ter sido compostas 

em outro momento futuro, dadas as condições e a natureza do debate travado entre o 

bloco dos países desenvolvidos e o dos em desenvolvimento, caracterizado por uma 

clara oposição entre um e outro.  

Sublinha Arjun Sengupta (2005, p. 62) que o direito humano ao 

desenvolvimento é caracterizado no seu principal marco jurídico internacional como 

elemento de união dos direitos civis e políticos aos direitos de caráter econômico, social 

e cultural em um conjunto indivisível e interdependente de direitos humanos e 

liberdades fundamentais, a fim de que sejam desfrutados por todas as pessoas sem 

qualquer tipo de distinção.  

Contudo, é preciso ressaltar que, antes mesmo da Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento ser aprovada, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 

publicada em 1979, conhecida, também, como Carta de Banjul já reconhecia 

expressamente o desenvolvimento como direito humano. Apesar de sua abrangência 

regional, a Carta Africana foi o primeiro instrumento internacional de direitos humanos 

a admitir formalmente o desenvolvimento como um direito humano. O referido 

instrumento atesta, já no seu preâmbulo, que o futuro dos povos depende da dedicação 

de uma particular atenção ao direito ao desenvolvimento.  

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos concebe o direito ao 

desenvolvimento sob a perspectiva da indivisibilidade entre os direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais, considerando, inclusive, que o gozo dos direitos 

econômicos, sociais e culturais é condição para a efetiva fruição dos direitos civis e 

políticos. O reconhecimento do desenvolvimento como direito humano é feito de modo 

expresso no artigo 22º de forma a não deixar dúvidas quanto ao seu novo status: 

Artigo 22º 

1.Todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento econômico, social e 

cultural, no estrito respeito da sua liberdade e da sua identidade, e ao gozo 

igual do patrimônio comum da humanidade. 
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2.Os Estados têm o dever, separadamente ou em cooperação, de assegurar o 

exercício do direito ao desenvolvimento. 

 

Em 1992, o direito ao desenvolvimento é reafirmado pela Declaração do Rio 

Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, desta vez, como se lê no seu princípio n. 3, 

vinculado à ideia de sustentabilidade ambiental. Na perspectiva da Declaração do Rio, o 

direito ao desenvolvimento deve ser exercido mediante o aproveitamento racional dos 

recursos naturais, sem descuidar da obrigação de garantir às gerações presentes e futuras 

as condições ambientais de satisfação de todas as suas necessidades. 

O desenvolvimento sustentável procura conciliar, com efeito, o progresso 

técnico com a natureza. Segundo Anjos Filho (2013, p. 61), sob essa perspectiva, o 

direito ao desenvolvimento tem por finalidade evitar que a fruição do necessário à 

satisfação das necessidades atuais impeça as futuras gerações de terem suas próprias 

necessidades satisfeitas em razão da degradação ambiental, uma vez que há uma nítida e 

íntima relação entre a preservação atual do meio ambiente e as possibilidades das atuais 

e futuras gerações usufruírem de todos os direitos humanos.  

No ano seguinte, em 1993, tem lugar outro marco significativo na consolidação 

do direito ao desenvolvimento. Naquele ano, a declaração que resultou da Conferência 

Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Viena, aprovada sem nenhum voto 

contra ou abstenção, reafirmou o caráter inalienável do direito ao desenvolvimento e, 

pela primeira vez de forma expressa, o seu caráter universal. Por outro lado, reforçou a 

relação de interdependência entre o direito ao desenvolvimento, democracia, demais 

direitos humanos e liberdades fundamentais.  

Dois anos após a Rio-92, outro grande marco para a construção do direito 

humano ao desenvolvimento teve vez em Copenhague no ano de 1995. Trata-se da 

Cúpula de Copenhague sobre desenvolvimento social, que resultou na elaboração da 

Declaração de Copenhague sobre o Desenvolvimento Social e do Programa de Ação da 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social. 

A Declaração de Copenhague sobre o Desenvolvimento Social reconheceu, 

naquela ocasião, que grande parte da população mundial sofria com graves problemas 

sociais, especialmente com a pobreza, desemprego e exclusão social, os quais 

reclamavam uma solução urgente. Reconheceram a indispensabilidade da democracia e 

da transparência para a persecução do desenvolvimento social sustentável. Por outro 

lado, reafirmou-se a correlação entre desenvolvimento e a manutenção da paz e da 

segurança nacional, e, ainda, que não se pode alcançar o desenvolvimento e paz sem o 
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respeito a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Restou reconhecida, 

também, a inter-relação entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e 

proteção ambiental, sendo responsabilidade dos governos e de todos os setores da 

sociedade civil a sua promoção.  

Seguindo a tradição inaugurada com a Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento de 1986, a Declaração de Copenhague sobre o Desenvolvimento 

Social, conforme dito acima, adotada em 1995, reconheceu que “as pessoas são o 

elemento central” das preocupações com o desenvolvimento sustentável, sendo direito 

de todos ter uma vida sã e produtiva em harmonia com o meio ambiente. Nesse sentido, 

o referido documento diz que, sob a perspectiva social e econômica, os investimentos 

mais produtivos são aqueles que dão poder às pessoas para aproveitar ao máximo suas 

capacidades, recursos e oportunidades. 

Afirma Alves (2001, pp. 189-190) que a Cúpula Mundial realizada em 

Copenhague, malgrado as limitações de seus documentos, trouxe importantes 

contribuições para o tratamento nacional e internacional de questões urgentes ligadas ao 

desenvolvimento. Salienta que restou reconhecido pelos chefes de Estado que o 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico e industrialização não 

produz por si só o aprimoramento necessário das condições sociais. Nesse sentido, 

destaca-se a necessidade de se encarar e promover o desenvolvimento não como um fim 

em si mesmo, mas como meio para aperfeiçoamento da vida humana, tendo por base o 

respeito e a implementação de todos os direitos humanos e as liberdades fundamentais.  

A consolidação da ideia de que o desenvolvimento econômico é insuficiente à 

consecução do conteúdo ético e normativo do direito ao desenvolvimento, segundo 

Anjos Filho (2013, p. 45), é evidenciada pelo fato de as Nações Unidas começarem a 

trabalhar com a noção de desenvolvimento humano, que apontou a insuficiência dos 

índices econômicos tradicionais – renda per capita, PNB etc. – para medição dos níveis 

de desenvolvimento. Sua adoção no âmbito do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD foi diretamente influenciada pela Declaração sobre o Direito 

ao Desenvolvimento, de 1986, e pela resolução n. 41/133, ambas da mesma data, 

documentos que provocaram uma reavaliação das linhas gerais que orientaram as três 

primeiras Décadas das Nações Unidas para o Desenvolvimento (p. 46).  

Segundo o mesmo autor uma noção inicial sobre desenvolvimento já estava 

presente na Resolução n. 2.626 (XXV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 24 

de outubro de 1970, que instituía a Estratégia de Desenvolvimento Internacional para a 
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Segunda Década para o Desenvolvimento das Nações Unidas. O preâmbulo do referido 

documento menciona a necessidade de prover a todas as pessoas um padrão mínimo de 

vida por meio do progresso econômico e social e do desenvolvimento, que fosse 

adequado à dignidade humana. Afirmou o documento, também, que o principal objetivo 

do desenvolvimento consistia em implementar uma melhoria sustentada no bem-estar 

das pessoas, prejudicado por privilégios indevidos gozados por uma minoria, riqueza 

extrema e injustiça social (p. 45). 

Sob esse aspecto, conforme abordaremos no próximo tópico, o direito humano 

ao desenvolvimento pode ser adequadamente compreendido como sendo um processo 

que deve resultar em oportunidades para que as pessoas possam escolher levar o tipo de 

vida que têm razão para querer, isto é, o direito humano ao desenvolvimento deve ser 

concebido como mecanismo de remoção das barreiras e gargalos que impedem as 

pessoas, em qualquer lugar no mundo, de viver suas vidas em Estado de bem-estar. Mas 

para que as pessoas realmente tenham a oportunidade de escolher, reconhece-se a 

indispensabilidade de algumas condições essenciais: ter uma vida longa e saudável, 

adquirir conhecimento, acessar os recursos necessários ao desfrute de um padrão de 

vida decente, gozar de liberdade política, econômica e social. Destarte, a ideia de 

desenvolvimento humano está fundamentada no amplo acesso à: saúde, educação, renda 

e participação política. 

A ideia de desenvolvimento humano foi reforçada pelas Nações Unidas pela 

Declaração do Milênio de 18 de setembro de 2000, na qual restou assentada a ideia de 

que esse deveria ser o centro das políticas gerais a serem levadas a cabo pela referida 

instituição. O referido documento erigiu como um dos objetivos-chave a serem 

perseguidos o desenvolvimento e a erradicação da pobreza, a partir do qual derivaram-

se oito objetivos específicos, comumente chamados de Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, a saber: 1. erradicar a pobreza extrema e a fome; 2. atingir o ensino básico 

universal; 3. promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres; 4. 

reduzir a mortalidade infantil; 5. melhorar a saúde materna; 6. combater o HIV/AIDS, a 

malária e outras doenças; 7. garantir a sustentabilidade ambiental; 8. estabelecer uma 

parceria mundial para o desenvolvimento.  

Tais objetivos procedem de uma orientação geral da Declaração Milênio por 

quatro valores fundamentais considerados essenciais para as relações internacionais no 

século XXI, sendo eles: a igualdade, compreendida como necessária participação de 

todas as pessoas no desenvolvimento, isto é, ninguém deve ser privado da possibilidade 
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de participar e de se beneficiar desse fenômeno; a solidariedade, a partir da qual 

compreende-se que as responsabilidades na solução dos grandes problemas mundiais 

sejam distribuídas segundo critérios de justiça e equidade, entendendo-se que os que 

sofrem, ou se beneficiam menos, merecem a ajuda dos mais beneficiados; o respeito 

pela natureza, compreendido pela necessidade de se atuar com prudência na gestão de 

todas as espécies e recursos naturais, segundo princípios do desenvolvimento 

sustentável, percebido como única forma de conservação e transmissão dos recursos 

naturais para as futuras gerações; a responsabilidade comum pela gestão do 

desenvolvimento econômico e social no mundo, bem como pelo enfrentamento das 

ameaças a paz internacional, que deve ser partilhada por todos os Estados e exercida 

multilateralmente (ANJOS FILHO, 2013, p. 57).  

Posteriormente, o direito ao desenvolvimento é reafirmado em inúmeras 

resoluções e documentos oficiais das Nações Unidas que, entre outras coisas, 

preocuparam-se em identificar as principais barreiras ao desenvolvimento; mecanismos 

de medição, avaliação e fiscalização da sua implementação; programas para sua 

implementação local e regional; bem como em ressaltar a importância do respeito e 

proteção universal de todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais como 

preceitos indissociáveis do direito ao desenvolvimento.  

Diante desse panorama, Bedin (2003, p. 140) afirma que o direito ao 

desenvolvimento consolidou-se como um dos grandes temas do Século XXI, revelando-

se como um fenômeno que ultrapassa fronteiras e não se limita a circunscrição política 

de uma soberania, e que não pode ser abordado senão de maneira integrada e 

cooperativa pelos diversos atores internacionais, entre eles, os indivíduos considerados 

coletiva e singularmente.  

Um olhar sobre a cronologia do direito ao desenvolvimento revela que, com o 

passar dos anos, desde que esboçado na década de 1940, principalmente pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, sua ideia vem ganhando peso 

tanto em conteúdo quanto em importância. Ressalta-se que de uma tímida previsão em 

instrumentos esparsos sobre outros temas e aspectos da comunidade internacional, tal 

como se verifica, por exemplo, na Carta da ONU de 1945, após vários anos de insistente 

pesquisa e debate tanto no âmbito das Nações Unidas quanto regionalmente, o direito ao 

desenvolvimento adquire o status jurídico internacional de direito autônomo e, ao 

mesmo tempo, indissociável dos demais direitos humanos e liberdades fundamentais.  
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A afirmação do direito humano ao desenvolvimento é uma grande conquista 

para todos, sobretudo para os países pobres, com problemas em matéria de alimentação, 

educação, saúde, proteção social, infraestrutura, emprego, trabalho infantil, preconceito 

contra as mulheres, mortalidade, violência etc, uma vez que, em sua reconhecida 

dimensão coletiva, exige uma atuação integrada e coordenada entre todos os países do 

mundo na construção e implementação de soluções para os gargalos locais de 

desenvolvimento. 

Nessa esteira, conforme concebido por Arjun Sengupta (apud NWAUCHE; 

NWOBIKE, 2005, p. 101), a construção do direito humano ao desenvolvimento não 

faria sentido sem que se admita a criação de obrigações legais correlatas a esse direito. 

Com efeito, o direito humano ao desenvolvimento envolveria a obrigação legal dos 

países ricos proverem os recursos e a assistência técnica necessária para aqueles países 

que não possuem capacidade própria para garantir sua efetivação. Isto é, seriam os 

países desenvolvidos os sujeitos passivos do direito ao desenvolvido no âmbito 

internacional. 

Em prefácio à coletânea de artigos denominada “Implementing the Right to 

Development – The Role of International Law”, organizada por Stephen P. Marks 

(2008), afirma Arjun Segunpta que a discussão acerca da natureza do direito ao 

desenvolvimento estaria relativamente superada, concentrando-se o debate atual em 

questões ligadas à sua implementação, nos mecanismos e políticas que podem ser 

adotadas pelas autoridades para permitir a realização desse direito de forma progressiva, 

e em como prover a fonte de custeio para tornar possível sua realização.  

Ademais, acrescentaríamos que um dos grandes temas atuais, nessa senda, diz 

respeito ao papel das empresas Transnacionais na promoção do desenvolvimento a 

partir da perspectiva dos direitos humanos, isto é, não apenas como melhoria de índices 

econômicos tradicionais, tais como os que medem o nível de renda e produção, mas 

como melhoria nas condições reais de bem-estar das pessoas que têm suas vidas direta 

ou indiretamente afetadas por sua atividade.  

O debate precisa avançar para que seja assentada e claramente definida a 

responsabilidade das empresas Transnacionais no processo de promoção do 

desenvolvimento, compreendido sob a perspectiva abrangente dos direitos humanos, 

reconhecendo-se o seu papel fundamental na promoção das condições necessárias para 

que as comunidades afetadas por suas atividades possam levar a vida que, segundo sua 

cultura e modo próprio de viver, têm razão para querer.  
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Passamos, assim, ao próximo item que trata do Direito Humano ao 

Desenvolvimento trazendo detalhes acerca do contexto histórico que permeou todo o 

processo de descolonização, suas características, formas de implementação, entre outros 

aspectos relevantes ao assunto abordado.  

 

3.2. Conteúdo do Direito Humano ao Desenvolvimento 

Conforme se viu, o debate sobre a existência de um direito ao desenvolvimento 

surge e toma força no cenário internacional a partir de meados do século XX, portanto, 

em meio a um contexto histórico de descolonização, crescimento da dívida externa, 

transição para o mercado, alterações nos padrões de consumo, declínio e agravamento 

das condições de vida e marginalização social. Desde então, o debate acerca da sua 

existência, suas principais características, formas de implementação, garantias, entre 

outros aspectos, vem ganhando força e espaço no cenário político e econômico tanto em 

âmbito local quanto internacionalmente. 

A construção e a admissibilidade do direito humano ao desenvolvimento foram 

marcadas por intenso debate durante o qual foram levantadas questões sobre a 

impossibilidade de admiti-lo nesses termos ante o seu eminente caráter coletivo, a falta 

de justiciabilidade e a dificuldade na sua implementação (DELGADO, 2001, p. 86). 

Todavia, conforme se viu no tópico anterior, as barreiras impostas ao seu 

reconhecimento ou a tentativa de esvaziamento da discussão acerca do tema, em sua 

grande maioria patrocinados por países e grupos cujos interesses restariam prejudicados 

em suas posições privilegiadas, não foram suficientes para barrar a admissão do direito 

ao desenvolvimento como um direito humano universal e inalienável.  

Anjos Filho (2013, p. 111-12) aponta que o direito ao desenvolvimento surge 

como evolução do debate em torno do direito do desenvolvimento, entendido esse 

último como o regime de desigualdades compensadoras implementadas nas relações 

comerciais entre Estados desenvolvidos e subdesenvolvidos, isto é, de caráter finalista 

que busca superar a situação de desigualdade em relação ao nível de desenvolvimento 

econômico entre os Estados. Afirma o autor que 

O desenvolvimento deixou de ser uma questão econômica entre Estados, no 

bojo da polarização norte-sul, para se transformar em um fenômeno jurídico, 

inicialmente interestatal e depois no campo dos direitos humanos 

fundamentais, em um processo de juridicização que se deve principalmente 

aos esforços dos países em desenvolvimento. A abordagem do 

desenvolvimento, portanto, deve ser feita considerando-o não apenas como 
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uma necessidade, muito menos com um ato de caridade, mas sim como um 

direito. (ANJOS FILHO, 2013, p. 113, grifo do autor).  

 

Sob a perspectiva do sistema internacional de proteção e promoção dos direitos 

humanos, no centro do direito ao desenvolvimento está o ser humano. Diferentemente 

das perspectivas econômicas colocadas no capítulo anterior, sob o olhar da Declaração 

Sobre o Direito Humano ao Desenvolvimento da ONU, de 1986, o ser humano deixa de 

ser um mero coadjuvante do processo de desenvolvimento e passa a ser compreendido 

como elemento central.  

A centralidade do ser humano no processo de desenvolvimento está estampada 

de forma expressa no artigo 2.º, item 1, da Declaração de 1986, onde se lê que “a pessoa 

humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante ativo e 

beneficiário do direito ao desenvolvimento.” Essa disposição é repetida pela Declaração 

Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, que no seu princípio 1 coloca o ser 

humano no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável.  

É preciso notar que ao colocar a pessoa humana como agente e beneficiário do 

desenvolvimento, a Declaração de 1986 opera uma ruptura com a ortodoxia econômica 

que ganha força a partir da década de 1970, período de crise fiscal dos Estados de bem-

estar social e “estagflação”
3
, corrente teórica que compreendia desenvolvimento como 

industrialização, inovação, aumento de renda, produtividade ou simplesmente 

crescimento econômico.  

Esse giro de perspectiva não se limita a fundar o direito ao desenvolvimento 

sobre o alicerce da dignidade da pessoa humana, mas procura reformular seu conceito 

para ampliar de forma considerável seus elementos. Nesse sentido, desenvolvimento 

passa a ser compreendido, conforme exposto no segundo parágrafo preambular da 

Declaração de 1986, não só como crescimento econômico, mas também como processo 

social, cultural e político abrangente, cujo principal objetivo é aumentar o bem-estar de 

toda a população e de todos os indivíduos em particular.  

Em seu artigo 1º, a Declaração de 1986 dispõe que 

O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do 

qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele 

                                                           
3
 Termo empregado por Jomo K. S. no prefácio ao livro de REINERT, E. S. Como os países ricos 

ficaram ricos... e por que os países pobres continuam pobres. Tradução: Caetano Penna. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2016. 
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desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

possam ser plenamente realizados. 

 

Aponta Coelho (2014, p. 46) que o direito humano ao desenvolvimento aparece 

na Declaração de 1986 como um esforço explícito em prol da promoção e da 

concretização dos direitos sociais. Nesse espeque, chama atenção para o caráter 

multifacetário de seu conteúdo, isto é, pondera que o direito humano ao 

desenvolvimento não possui um caráter unicamente econômico, mas também social, 

cultural e político, cujo objetivo principal é o constante incremento do bem estar de 

todos.   

Sob essa perspectiva, para ser considerada como fator de desenvolvimento local, 

a mineração de grande porte deve ser capaz de fomentar transformações profundas que 

resultem não só em melhoria da arrecadação fiscal para o Estado, ou na geração de 

limitados postos de trabalho para a comunidade local, deve, antes, se comportar como 

um fator dinâmico de mudança social, influenciando a melhoria nas condições locais 

não só sob o aspecto econômico/financeiro, mas, e principalmente, ampliando as 

possibilidades e a efetiva capacidade das pessoas para exercerem o seu papel político; 

provocando melhoria nas condições sociais para que a população viva livre da pobreza, 

de doenças evitáveis, entre outras circunstâncias limitadoras; e, também, influenciando 

o ambiente cultural, valorizando o modo típico de vida local, seus rituais, crenças etc.  

Em relação a Barro Alto, desde o início da atividade extrativa de grande porte no 

local, o PIB do município apresenta um crescimento contínuo ano a ano, conforme 

vimos na Tabela 14. Contudo, ao mesmo tempo em que a produção local cresce, 

apresentando números capazes de gerar esperança e otimismo, verifica-se uma 

estagnação de outros indicadores, diga-se, mais complexos, que medem a melhoria nas 

condições de vida local sob o aspecto da infraestrutura e da educação.  

A Tabela 15 vista anteriormente, sobre o IDM local, aponta que entre 2012 a 

2018 houve redução dos números da educação de 5,78 para 5,57, o que indica piora ou 

ausência de melhora na evasão escolar, ausência de melhoria ou piora no número de 

escolas que possuem itens de infraestrutura necessárias à oferta de ensino em condições 

de qualidade (biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, quadra, 

internet banda larga, energia, água filtrada, esgoto e sanitário dentro do prédio) e 

inexistência de qualificação dos docentes (GOIÁS, 2019, p. 10). A mesma tendência 

verifica-se em relação às melhorias de infraestrutura medidas pelo IDM, isto é, apesar 
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do já baixíssimo desempenho nesse aspecto para o município de Barro Alto, sua 

medição passou de 2,63 em 2012 para 2,51, indicando que, mesmo após o início da 

mineração de grande porte, a população local ainda é extremamente carente em relação 

à cobertura de rede geral ou pluvial de esgoto, rede de energia elétrica, cobertura da 

rede de telefonia fixa e internet.  

Partindo do texto da Declaração de 1986, Arjun Sengupta (2005, p. 67) qualifica 

o direito ao desenvolvimento como um direito humano inalienável; como processo 

econômico, social, cultural e político, em que todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais podem ser totalmente realizados; direito o qual toda pessoa humana e 

todos os povos têm o direito de participar, contribuir e desfrutar.  

Sob esse prisma, Osmani (2005, pp. 113-114) salienta que o direito humano ao 

desenvolvimento apresenta duas características fundamentais, isto é, primeiro deve ser 

visto sob a perspectiva da indivisibilidade de direitos, de modo que a promoção de 

direitos civis, políticos, socioeconômicos e culturais deve ser admitida como estratégia 

de desenvolvimento. Em segundo lugar, tal direito apresenta um aspecto essencialmente 

processual, é dizer, não implica apenas em participar dos frutos do desenvolvimento, 

mas na efetiva participação “no” e contribuição do indivíduo “para” o processo de 

desenvolvimento.  

Ao contrário do que se possa imaginar, o direito ao desenvolvimento como 

direito humano não possui uma dimensão exclusivamente individual, mas, também, e 

principalmente, coletiva ao passo que não se pode cogitar na sua efetivação fora da 

solidariedade que deve existir tanto no âmbito interno e externo dos Estados como entre 

todos os povos, grupos e coletividades. Argumenta Arjun Sengupta (2005, p. 80) que 

em inúmeros casos os direitos individuais só podem ser satisfeitos em um contexto 

coletivo, de sorte que o direito do Estado ou nação em se desenvolver seria uma 

condição necessária para a realização do direito individual ao desenvolvimento.  

Nessa mesma linha, argumenta Gilberto Bercovici (2005, p. 51) que o papel 

central na promoção do desenvolvimento deve ser exercido pelo Estado, do qual se 

espera uma atuação ampla a intensa na realização das reformas estruturais, no 

planejamento e na implementação de políticas com objetivo de modificar as estruturas 

socioeconômicas, melhorar a distribuição e descentralização da renda. Com efeito, o 

Estado seria o grande agente do desenvolvimento, e, sob essa perspectiva, sua atuação 

não deve se limitar a garantir as condições mínimas de existência humana para o 

exercício das liberdades individuais.  
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O direito ao desenvolvimento é ao mesmo tempo um direito individual e 

coletivo, ou seja, é um direito que tutela tanto do indivíduo como a comunidade onde 

convive e se desenvolve. Sob esse prisma, a Declaração de 1986 prevê no seu artigo 3º, 

que cabe aos Estados, a responsabilidade primária pela criação das condições nacionais 

e internacionais favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento, bem como o 

dever de cooperação com o fim de assegurá-lo e para eliminação dos obstáculos ao 

desenvolvimento.  

Em 1993, a Declaração e Plano de Ação de Viena amplia o conceito do direito 

humano ao desenvolvimento, elevando-o ao patamar de direito universal. Assim, em 

seu item 10 reafirma o direito ao desenvolvimento enquanto direito universal, 

inalienável e como parte integrante dos direitos humanos fundamentais. Por outro lado, 

reconhecendo-o como um direito de solidariedade, a Declaração de Viena ratifica e 

reafirma a dimensão coletiva do direito humano ao desenvolvimento, chamando atenção 

para a importância da atuação do Estado e da elaboração de políticas públicas 

adequadas para sua concretização, nos seguintes termos: 

10. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao 

desenvolvimento, previsto na Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, 

como um direito universal e inalienável e parte integral dos direitos humanos 

fundamentais. 

 

Como afirma a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa 

humana é o sujeito central do desenvolvimento. 

 

Embora o desenvolvimento facilite a realização de todos os direitos humanos, 

a falta de desenvolvimento não poderá ser invocada como justificativa para 

se limitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 

 

Os Estados devem cooperar uns com os outros para garantir o 

desenvolvimento e eliminar obstáculos ao mesmo. A comunidade 

internacional deve promover uma cooperação internacional eficaz, visando à 

realização do direito ao desenvolvimento e à eliminação de obstáculos ao 

desenvolvimento. 

 

O progresso duradouro necessário à realização do direito ao desenvolvimento 

exige políticas eficazes de desenvolvimento em nível nacional, bem como 

relações econômicas eqüitativas e um ambiente econômico favorável em 

nível internacional. 
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No decorrer do debate que se travou no âmbito das Nações Unidas, a partir da 

segunda metade da década de 1960, sobre ser o direito ao desenvolvimento um direito 

humano, foi publicado em 11 de dezembro de 1978 o primeiro informe do secretário 

geral das Nações Unidas
4
 sobre as dimensões internacionais do direito ao 

desenvolvimento. Nesse informe, o secretário geral destaca quais seriam os principais 

argumentos de sustentação do direito ao desenvolvimento, a saber: (i) o caráter 

fundamental do desenvolvimento para o ser humano; (ii) o dever internacional de 

solidariedade para o desenvolvimento; (iii) a interdependência moral; (iv) a 

interdependência econômica; e (v) a manutenção da paz e da segurança mundial e o 

dever moral de reparação (ISA, 2003, p. 23). 

Entre os argumentos utilizados pelo Informe de 1978, revela enorme importância 

para a defesa do direito humano ao desenvolvimento o reconhecimento do seu caráter 

fundamental, isto é, não se pode ignorar sem enormes prejuízos que todos os direitos 

humanos – civis, políticos, econômicos, sociais e culturais –, em maior ou menor grau, 

dependem da realização do desenvolvimento, processo por meio do qual é possível 

propiciar a base material sobre a qual irão se realizar.  

Sob tal aspecto, argumenta-se que o direito humano ao desenvolvimento seria 

um direito-síntese. Nesse sentido, Isa (2003, p. 44) pontua que o direito ao 

desenvolvimento teria por último objetivo a promoção e a aplicação do conjunto dos 

direitos humanos. Assim, argumenta, “no fundo, o direito ao desenvolvimento pretende 

reforçar e aprofundar a indivisibilidade e a interdependência de todos os direitos 

humanos” e, ainda, “não há um verdadeiro desenvolvimento sem a efetiva 

implementação de todos os direitos humanos”.  

Isso não quer dizer, contudo, que o direito ao desenvolvimento resulta em uma 

reunião integral de todos os direitos humanos em um só direito, mas, antes, apresenta-se 

como manifestação de direitos transindividuais de solidariedade, que apresentam como 

característica marcante uma implicação universal por exigirem esforços em escala local, 

regional e mundial para sua efetivação (SATIRO; MARQUES; OLIVEIRA, 2015, p. 7).  

Portanto, o direito ao desenvolvimento vai além de uma mera síntese dos demais 

direitos humanos, mas, assim como estes, é caracterizado pela interdependência e 

indivisibilidade, com projeções econômicas, sociais, culturais, ambientais. Nesse 

                                                           
4
 Informe del Secretario General: Las dimensiones internacionales del derecho al desarrollo como derecho 

humano en relación con otros derechos humanos basados en la cooperación internacional, incluindo el 

derecho a la paz, teniendo en cuenta la exigencias del nueo orden económico internacional y las 

necesidades humanas fundamentales. E/CN.4/1334, de 11 de deciembre de 1978. 
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contexto de interdependência e indivisibilidade, atribuem-se a cada um desses direitos e 

liberdades fundamentais novas dimensões mais abrangentes (Anjos Filho, 2013, p. 223). 

Argumenta Anjos Filho (2013, p. 44) que o desenvolvimento envolve, além do 

crescimento econômico, compreendido como instrumento que contribui para sua 

realização, uma forte dimensão social e abarca temas como democracia, justiça social e 

autonomia estatal. A partir da perspectiva dos direitos humanos, desenvolvimento 

constitui um processo mediante o qual se ampliam as possibilidades de escolhas dos 

indivíduos, a saber:  

O desenvolvimento, portanto, é um fenômeno abrangente, que admite 

diversas projeções, todas elas interdependentes entre si, entre as quais aquelas 

ligadas ao crescimento econômico, ao meio ambiente sustentável e ao 

desenvolvimento social, de cuja conjunção deve resultar uma melhoria no 

potencial de escolha das pessoas que lhes permitam alargar suas liberdades, 

concebidas estas do ponto de vista instrumental e finalístico, constituindo um 

processo amplo que se pode chamar de desenvolvimento humano. (ANJOS 

FILHO, 2013, p. 72-71).  

 

Em síntese, o direito humano ao desenvolvimento apresenta como principais 

características o reconhecimento do seu caráter fundamental à promoção da dignidade 

da pessoa humana, bem como o caráter participativo do indivíduo e das coletividades na 

sua promoção, tidos não só como beneficiários de seus resultados, mas também como 

agentes do processo pelo qual o desenvolvimento se realiza. Por outro lado, o direito 

humano ao desenvolvimento não pode ser bem compreendido sem que se considerar sua 

dimensão de solidariedade, a necessidade de atuação conjunta dos Estados, seja no 

âmbito interno ou externo, bem como sua dependência com relação a elaboração de 

políticas públicas para sua promoção.  

Sob essa perspectiva, uma resposta mais abrangente à pergunta posta no início 

desta pesquisa – se a mineração de grande porte promove o desenvolvimento local – 

perpassa pela análise da participação das pessoas que compõem a realidade local do 

Município de Barro Alto no processo de transformação social. Isto é, seria preciso 

identificar se após o início da operação da Anglo American no local ampliou-se a 

participação popular nas decisões políticas e orçamentárias com repercussões para a 

coletividade – por exemplo, se a população tem o poder de influenciar a forma de 

utilização do retorno financeiro da mineração de grande porte para objetivos que lhes 

são caros – , o que implica perquirir, também, se as pessoas foram capacitadas para um 

agir efetivo e consciente, se foram criados ou ampliados os mecanismo de influência e 
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participação popular, e se a participação coletiva nas decisões políticas tem alguma 

relevância. Infelizmente, não há tempo e não dispomos dos recursos necessários para 

realizar os levantamentos empíricos necessários para responder a essas questões, de 

modo que esse aspecto do desenvolvimento – o que lamentamos profundamente – não 

será objeto de análise nesta dissertação.  

Conforme já salientamos anteriormente, não há em Barro Alto nenhum tipo de 

planejamento, programa ou política pública para garantir o desenvolvimento econômico 

local sustentado a longo prazo, principalmente voltados para garantir ao Município 

sustentabilidade orçamentária após o fim da mineração. A mesma constatação tem-se 

quanto a políticas ou planejamentos voltados para a promoção, proteção ou efetivação 

do desenvolvimento em sua perspectiva multidimensional.  

Diante do exposto, é necessário analisar se a realidade em Barro Alto, pós-

mineração de grande porte, apresenta um desenvolvimento adequado sob o ponto de 

vista do direito humano ao desenvolvimento, considerado seu amplo espectro e sua 

relação com os direitos sociais, civis, políticos e culturais. Para tanto, nos próximos 

tópicos, trataremos de circunscrever de forma um tanto mais profunda a dimensão 

individual e coletiva do direito humano ao desenvolvimento, para, então, focar no caso 

analisado. 

 

3.3. Desenvolvimento na Perspectiva de Amartya Sen: Uma visão conceitual para a 

dimensão individual do Direito Humano ao Desenvolvimento 

Salientamos acima que o direito humano ao desenvolvimento possui tanto uma 

dimensão individual, que será objeto deste tópico, quanto uma dimensão coletiva. A 

dimensão individual do direito ao desenvolvimento decorre da própria centralidade do 

ser humano nos principais instrumentos internacionais de promoção e proteção dos 

direitos humanos, tais como a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948 e os Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966, 

documentos cujo eixo central gravita em torno e em prol da dignidade da pessoa 

humana.  

A Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, por se inserir no 

sistema internacional de promoção e proteção dos direitos humanos, não poderia se 

situar fora desse eixo que tem como núcleo a proteção e a promoção da dignidade 

humana. Com efeito, diz Anjos Filho (2013, p. 219) que o referido instrumento 
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internacional, de suma importância para a efetividade do direito ao desenvolvimento, 

reconhece que a pessoa humana deve ser não só o sujeito central de seus objetivos, mas 

o principal ator no processo de desenvolvimento e o principal beneficiário de suas 

conquistas.  

A centralidade do indivíduo vem estampada no preâmbulo da própria 

Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 – já alertamos para esse 

aspecto da declaração –, quando o desenvolvimento é concebido como um processo 

econômico, social, cultural e político abrangente, cujo objetivo é o constante incremento 

do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, processo no qual o indivíduo 

atua de forma ativa, livre e significativa, sendo ele, também, o principal destinatário da 

distribuição justa de seus resultados.  

Diante desse panorama, pontua Anjos Filho (2013, p. 220) que o 

desenvolvimento deve ser integral, o que exige um processo que respeite a dignidade da 

pessoa humana e que produza resultados de forma a maximizar todas as potencialidades 

humanas, de modo que a promoção, o respeito e o gozo de certos direitos humanos e 

liberdades fundamentais não autorizam a negação de outros que se situam no mesmo 

patamar de proteção e importância. Com efeito, o mencionado autor sublinha o 

seguinte: 

A pessoa humana, assim, tem o direito de participar ativamente do 

desenvolvimento, exercendo o seu papel ativo em benefício próprio e dos 

demais, contribuindo na medida das suas potencialidades, que devem ser 

ampliadas ao máximo. Esta última tarefa exige a satisfação de direitos 

humanos básicos, como educação, saúde, alimentação, moradia, alargando-se 

assim a capacidade de escolha das pessoas. A condição de beneficiário 

último, da qual resulta o direito de usufruir os frutos respectivos, implica, 

dentre outras consequências, ter acesso ao resultado econômico do 

desenvolvimento. Logo, a repartição das receitas e a distribuição de renda 

fazem parte do conteúdo do direito ao desenvolvimento. (ANJOS FILHO, 

2013, p. 222).  

 

A partir dessa mirada sobre o tema, a compreensão do desenvolvimento como 

fenômeno e direito não se limita às concepções baseadas no crescimento econômico, o 

que implica admitir que a geração de riquezas não pode ser concebida como um fim em 

si mesma, como se se tratasse de um objetivo que, após alcançado, implicaria a solução 

de todos os demais problemas enfrentados no mundo. A compreensão dos mecanismos 

que proporcionam o aumento da riqueza deve se dar a partir de sua instrumentalidade 

para o processo de satisfação das necessidades humanas. Alerta Coelho (2014, p. 54) 
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para o perigo reducionista de se solapar a dignidade humana como critério central na 

promoção do desenvolvimento focando a análise apenas na sustentação econômica do 

Estado e suas metas, circunstância que reduz a amplíssima temática do direito humano 

ao desenvolvimento a uma questão de alcançar metas meramente econômicas. 

Em relação ao caso em estudo, a crescente melhora no PIB do município de 

Barro Alto, a balança comercial positiva, o substancial aumento do ingresso de recursos 

orçamentários, entre outros aspectos essencialmente econômicos, não são suficientes 

para concluir que a mineração de grande tenha dado causa ao desenvolvimento local, 

porquanto esses são aspectos instrumentais que integram o processo de satisfação das 

necessidades humanas, foco do direito humano ao desenvolvimento. Tal resposta 

encontra-se, outrossim, na constatação do grau de influência desses aspectos para 

promoção, efetivação e proteção da dignidade humana em toda a sua amplitude para a 

população local. 

A visão sobre o processo pelo qual se realiza o desenvolvimento não deve ser 

restringida e assimilada à ideia de produção e ao aumento da riqueza, pois existem 

diversas situações em que o crescimento econômico se revela um dado negativo, entre 

outras situações nas quais não se verifica uma relação direta entre melhoria dos 

indicadores econômicos clássicos (como o PNB e renda per capita) e ganho em 

indicadores ligados à concepção do direito humano ao desenvolvimento, como, por 

exemplo, o aumento da expectativa de vida. Resende (2013, p. 27) argumenta que 

A primeira constatação é que o crescimento econômico, por tanto tempo o 

motor do progresso e da melhora de vida, já não o é mais. A expectativa de 

vida aumenta com a renda per capita nos países pobres, mas a partir de um 

determinado nível – acima do qual já estão todos os países latino-americanos, 

por exemplo – já não há mais aumento da expectativa de vida com o aumento 

da renda. Não porque a expectativa de vida tenha atingido o limite 

fisiológico, pois ela continua a se elevar para todos com o passar do tempo e 

a melhora tecnológica; apenas não há mais correlação observável entre nível 

de renda do país e a expectativa de vida. 

 

Entre as situações em que o crescimento econômico se revela um dado 

negativo, Anjos Filho (2013, p. 63) destaca as seguintes: crescimento sem emprego – 

melhora da economia sem expansão das oportunidades de emprego; crescimento 

desumano – o crescimento beneficia apenas os mais ricos sem qualquer vantagem para 

os mais pobres; crescimento sem direito de opinião – quando a economia cresce sem 

respeito à democracia, excluindo a participação da maioria da população; crescimento 
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desenraizado – sendo aquele que se realiza sem respeito às identidades culturais; 

crescimento sem futuro – o crescimento se realiza sem preocupação com as futuras 

gerações. 

Em Barro Alto, por exemplo, tem-se o seguinte cenário: em 2018 as 

exportações de minério atingiram o patamar aproximado de R$ 1,3 bilhões – Tabela 11 

–, o melhor resultado desde o começo da operação da planta industrial da Anglo 

American em 2011. Contudo, a considerável produção local não repercutiu no quadro 

de empregabilidade do município, permanecendo o IDM-trabalho praticamente 

inalterado em relação ao ano de 2016 – Tabela 15. O índice de Gini da cidade de Barro 

Alto é obsoleto, portanto, não é possível mensurar se o crescimento do PIB per capita 

no Município a partir de 2011 veio acompanhado de melhor distribuição de renda ou se 

resultou em maior desigualdade social nesse aspecto. Apesar de vivermos em um 

Estado democrático, um dos aspectos do desenvolvimento como direito humano, 

conforme apontado, é a ampliação da participação política das pessoas, criando-se ou 

ampliando a via de acesso aos canais já existentes para esse fim. No caso em estudo, já 

apontamos anteriormente, não se verificou a existência da efetiva participação popular 

nas decisões políticas com repercussões para a comunidade. Não há, ainda, nenhuma 

política ou planejamento a longo prazo com objetivo de manter e ampliar o bem-estar da 

comunidade local a médio e longo prazo.  

Levando em consideração tão só esses elementos, seria possível concluir, ainda 

que provisoriamente, que a mineração em Barro Alto gerou crescimento econômico e 

melhorou a arrecadação fiscal do Município, contudo, tais dados, tendo em vista suas 

repercussões, ou mesmo a ausência daquelas que deveriam se verificar, revelam-se 

negativos. Isto é, o crescimento econômico e a melhor arrecadação do Município não se 

converteram em circunstâncias promotoras e de efetividade da dignidade humana. 

A inadequação da via do crescimento econômico, ou seja, da produção de 

riqueza como caminho principal para se alcançar o desenvolvimento é reforçada pela 

compreensão mais abrangente da pobreza e de suas consequências na vida das pessoas. 

No quadro em que desenvolvimento é entendido como direito humano ao 

desenvolvimento, a pobreza deixa de ser compreendida simplesmente como ausência de 

renda e, assim, de depender de uma linha cega que divide pobres e não-pobres sem 

qualquer critério para diferenciar a situação daqueles que se encontram um pouco acima 

ou abaixo dessa linha divisória, daqueles que estão muito abaixo dela. 
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Argumenta Amartya Sen que a identificação da pobreza mediante a definição 

de uma “linha de pobreza” divisória, linha esta que define o nível de renda abaixo da 

qual as pessoas são diagnosticadas como pobres, “não dá atenção ao fato de que as 

pessoas podem estar um pouco abaixo da linha, ou muito abaixo, e que também a 

distribuição de renda entre os pobres pode ou não ser ela mesma muito desigual” (SEN, 

2017, p. 165-166). Nesse sentido, argumenta que a pobreza pode ser melhor 

compreendida em suas consequências se tomada como deficiência de capacidades 

básicas para alcançar certos níveis de vida minimamente aceitáveis (SEN, 2017, p. 172-

173).  

Com efeito, sob a perspectiva do desenvolvimento como direito humano, a 

pobreza pode ser definida como privação multidimensional de oportunidades básicas 

para um vida com dignidade, tais como: curta expectativa de vida, falta de acesso à 

educação, escassez ou inexistência de recursos materiais para se ver livre da fome, 

exclusão social, ausência de liberdade e déficit de dignidade (ANJOS FILHO, 2013, p. 

54). 

Tais críticas não têm por objetivo excluir ou minimizar a importância do 

crescimento econômico para o fenômeno do desenvolvimento, uma vez que, para além 

de gerar renda para muitas pessoas, o crescimento econômico tende a aumentar a base 

fiscal para que o Estado possa desenvolver políticas públicas e implementar serviços 

públicos de caráter social (SEN, 2011, p. 381). A crítica de Amartya Sen à ideia de 

desenvolvimento centrada no aspecto renda é melhor compreendida quando ele 

argumenta que 

A utilidade da riqueza está nas coisas que ela nos permite fazer – as 

liberdades substantivas que ele nos ajuda a obter. Mas essa relação não é 

exclusiva (porque existem outras influências significativas em nossa vida, 

além da riqueza) nem uniforme (pois o impacto da riqueza em nossa vida 

varia conforme outras influências). É tão importante reconhecer o papel 

crucial da riqueza na determinação de nossas condições e qualidade de vida 

quanto entender a natureza restrita e dependente dessa relação. Uma 

concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da acumulação 

de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras variáveis 

relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do crescimento 

econômico, precisamos enxergar muito além dele. (SEN, 2010, p. 28).  

 

Uma vez admitida a insuficiência das concepções baseadas no aumento da 

renda – crescimento econômico – para entender o fenômeno do desenvolvimento 

enquanto um direito humano, é possível encontrar na teoria do “desenvolvimento como 
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liberdade”, proposta por Amartya Sen, fundamento teórico cujos conceitos e perspectiva 

se mostram adequados à visão emancipadora do desenvolvimento como direito humano. 

O principal mérito da teoria do “desenvolvimento como liberdade”, e ao mesmo tempo 

o ponto em que sofre a maior parte das críticas, se refere a centralidade do indivíduo 

para a correta compreensão do fenômeno do desenvolvimento. Nessa perspectiva, as 

pessoas não são concebidas simplesmente como beneficiárias finais das vantagens e 

oportunidades geradas pelo crescimento econômico, mas, e ao mesmo tempo, como 

principais agentes e principal fim do desenvolvimento. 

O desenvolvimento, argumenta Amartya Sen, só pode ser adequadamente 

compreendido como ampliação das liberdades reais que as pessoas gozam para levar a 

vida que valorizam, e a pobreza, por sua vez, como privação de capacidades básicas 

necessárias para que as pessoas tenham a oportunidade de levar o tipo de vida que 

desejam. Com efeito, o desenvolvimento consiste na eliminação de privações de 

liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas para que possam 

exercer sua condição de agente, assim, a eliminação das privações de liberdades 

substanciais é condição constitutiva do desenvolvimento. 

Não podemos deixar de reconhecer que uma resposta completa à pergunta 

principal desta pesquisa, a partir da perspectiva individual do direito humano ao 

desenvolvimento, exige um levantamento empírico das condições de vida dos mais 

pobres. Requer, ainda, que se analise se a população mais pobre de Barro Alto enfrenta 

atualmente mais privações de capacidades básicas em comparação com o período 

anterior a mineração de grande porte. Destarte, alertamos que, nesta perspectiva, esta 

pesquisa é incapaz de oferecer uma resposta completa, podendo, contudo, apontar um 

cenário possível e hipóteses a serem trabalhadas posteriormente. 

Posto isso, sigamos em frente. 

Por se tratar de um fenômeno multidimensional, compreendendo a liberdade da 

forma mais abrangente possível, a realização do desenvolvimento impõe que se 

removam as principais fontes de privação de liberdade das pessoas, tal como: a pobreza, 

falta de oportunidades econômicas e sociais, negligência dos serviços públicos e a 

intolerância ou interferência excessiva dos Estados repressivos (SEN, 2010, pp. 16-17). 

Por isso, Amartya Sen (2010, p. 25) propõe cinco tipos de liberdades instrumentais 

indispensáveis para o estudo e a avaliação do desenvolvimento, a saber: liberdades 
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políticas; facilidades econômicas; oportunidades sociais; garantias de transparência e 

segurança protetora.  

Na teoria proposta por Amartya Sen, a liberdade é central para o processo de 

desenvolvimento por duas razões distintas: razão avaliatória e razão de eficácia. Sob a 

primeira perspectiva, a avaliação do desenvolvimento deve ser feita verificando-se 

primordialmente se houve aumento nas liberdades das quais as pessoas desfrutam, isto 

é, a avaliação do desenvolvimento não pode ser dissociada da vida que as pessoas 

podem levar e das liberdades das quais efetivamente podem desfrutar (SEN, 2011, p. 

380). Sob o segundo aspecto, a realização do desenvolvimento depende diretamente da 

livre condição de agente das pessoas. Esclarece o autor que ao empregar o termo agente 

o faz no sentido do indivíduo como membro público e como participante de ações 

econômicas, sociais e políticas, isto é, como alguém que age e ocasiona mudanças. 

Nesse sentido, a razão de eficácia da liberdade deve ser compreendida como melhora no 

potencial das pessoas para cuidarem de si mesmas e para influenciarem o mundo (2010, 

pp. 33-34).  

Com efeito, nota-se que na perspectiva apontada acima, a liberdade seria o 

principal objetivo a ser alcançado pelo desenvolvimento, mas não só, também seria o 

meio pelo qual deve ser realizado. Nesse processo, a liberdade exerce duas funções 

principais, designadas por Amartya Sen como “papel constitutivo” e o “papel 

instrumental”. O papel constitutivo, argumenta, diz respeito à importância intrínseca da 

liberdade no enriquecimento da vida humana e está relacionado ao gozo de liberdades 

substantivas que incluem a capacidade de se ver livre da fome, subnutrição, doenças 

evitáveis ou tratáveis, e, por outro lado, de saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter 

participação política, liberdade de expressão etc. (2010, p. 55). Sob esse aspecto da 

questão, acrescenta Amartya Sen que 

Ao avaliarmos nossas vidas, temos razões para estarmos interessados não 

apenas no tipo de vida que conseguimos levar, mas também na liberdade que 

realmente temos para escolher entre diferentes estilos e modos de vida. Na 

verdade, a liberdade para determinar a natureza de nossas vidas é um dos 

aspectos valiosos da experiência de viver que temos razão para estimar. 

(SEN, 2011, p. 261).  

 

Segundo Sen (2010, p. 57), o papel instrumental da liberdade se fere aos 

diferentes modos como diferentes tipos de direitos, oportunidades e “intitulamentos” 
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(entitlements) contribuem para expansão da liberdade humana em geral e, por via de 

consequência, para o desenvolvimento. Acerca desse aspecto é importante destacar que 

não se trata de uma valoração estática e nitidamente delimitada dos vários tipos de 

liberdades importantes para o desenvolvimento, mas, antes, de uma abordagem 

interessada principalmente na inter-relação e na influência de um tipo de liberdade na 

outra. O papel instrumental da liberdade para o desenvolvimento é claramente 

dinâmico, uma vez que precisa considerar na devida medida, por exemplo, o quanto 

oportunidades sociais como educação e saúde podem influenciar no exercício das 

liberdades políticas e econômicas e assim em diante.  

Conforme já ressaltado acima, Amartya Sen identifica cinco liberdades 

instrumentais fundamentais, quais sejam: liberdades políticas, facilidades econômicas, 

segurança protetora, garantias de transparência e oportunidades sociais. As liberdades 

políticas referem-se à possibilidade de as pessoas escolherem seus representantes e os 

princípios pelos quais esses devem se pautar; a possibilidade de fiscalizar e criticar as 

autoridades; ao direito de livre expressão que abrange uma imprensa livre de censura 

etc. As facilidades econômicas, por sua vez, se referem às oportunidades que as pessoas 

gozam para utilizar recursos econômicos com propósito de consumo, produção ou troca, 

o que implica considerar, também, o acesso ao crédito público e privado, a políticas 

públicas de fomento, a investimentos etc. A segurança protetora se refere à abrangência 

e à capacidade da rede de seguridade social da qual as pessoas dispõem, impedindo, 

entre outras circunstâncias, que desempregados ou adoecidos sejam lançados na mais 

abjeta miséria em decorrência da inabilitação temporária ou permanente para o trabalho 

(SEN, 2010, p. 58-60). Esclarece Anjos Filho (2013, p. 51) que as garantias de 

transparência referidas por Amartya Sen objetivam assegurar uma presunção básica de 

confiança necessária às relações sociais, essenciais para questões ligadas ao combate à 

corrupção, irresponsabilidade financeira e transações ilícitas.   

Entre as liberdades instrumentais básicas merece destaque, ao nosso ver, 

aquelas classificadas como oportunidades sociais. As oportunidades sociais estão 

diretamente ligadas às disposições que a sociedade estabelece nas áreas de saúde, 

educação, inclusão social, qualificação profissional, empregabilidade, combate à 

discriminação de qualquer natureza, acesso à cultura e ao lazer, aspectos diretamente 

relacionados à capacidade das pessoas de viverem melhor e de participarem ativamente 

de atividades econômicas e políticas (SEN, 2010, p. 59). Argumenta Amartya Sen, a 
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fim de ressaltar o caráter dinâmico da relação entre as liberdades instrumentais, que as 

oportunidades sociais  não são importantes unicamente à condução da vida privada, 

mas, também, para uma participação maior nas facilidades econômicas e em atividades 

políticas, uma vez que, por exemplo, o analfabetismo ou a morbidez evitável podem ser 

uma barreira intransponível para participação adequada em atividades econômicas 

(SEN, 2010, p. 59). Assim, aponta para a necessidade de implementação de políticas 

públicas direcionadas à criação de oportunidades sociais, uma vez que somente pelo 

amplo compartilhamento dessas oportunidades será possível criar as condições 

necessárias para as pessoas participarem diretamente das consequências positivas do 

processo de crescimento econômico (SEN, 2010, p. 190). 

A perspectiva da liberdade proposta por Amartya Sen engloba tanto os 

processos que proporcionam às pessoas liberdade de ações e decisões, quanto às 

oportunidades reais que as pessoas têm para viver como gostariam, bem como para 

promover os fins que reputam importantes. O aspecto da oportunidade está relacionado 

com as possibilidades de as pessoas realizarem aquilo que valorizam, sem se 

importarem com o processo mediador dessa realização. O aspecto do processo, por sua 

vez, diz respeito exatamente ao meio pelo qual as pessoas podem viver como gostariam 

ou realizar aquilo que reputam importante (SEN, 2011, p. 262). Portanto, para a 

perspectiva do desenvolvimento como liberdade, não importa unicamente se as pessoas 

conseguem levar um tipo de vida que valorizam, mas, ainda, como e por quais meios 

isso se torna possível, é dizer, não basta um “resultado de culminação” mas antes é 

necessário um “resultado abrangente” que leva em conta a forma como a pessoa atinge a 

situação culminante (SEN, 2011, p. 263). 

Sob essa perspectiva a privação de liberdade, e por consequência as barreiras 

ao desenvolvimento, pode ser decorrente de processos inadequados ou oportunidades 

inadequadas. Isto é, as privações podem surgir da ausência de direitos políticos e civis, 

como a privação do direito ao voto e a liberdade de expressão, bem como da ausência 

de oportunidade para realizar o mínimo para uma vida com dignidade, tal como se ver 

livre da fome, da morbidez evitável, da morte prematura etc (SEN, 2010, p. 32).  

Outra questão diretamente ligada à concepção do desenvolvimento como 

liberdade diz respeito aos critérios e ao modo pelo qual é avaliado ou medido. Isto é, 

quais são os aspectos relevantes para a análise desse fenômeno concretamente nas 

sociedades existentes atualmente, cada uma marcada por suas próprias características? 
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Considerando que o desenvolvimento nessa perspectiva tem por finalidade proporcionar 

às pessoas a possibilidade de escolherem viver a vida que gostariam, é preciso definir 

um espaço de avaliação que permita verificar em que medida essa possibilidade de 

escolha é real. 

Ademais, é preciso considerar que os seres humanos se diferem uns dos outros 

de muitas maneiras, diferenças que vão desde características externas e circunstanciais 

(meio ambiente, comunidades, cidades etc.) até características pessoais (idade, sexo, 

aptidões físicas e mentais), o que implica admitir que a igualdade entre as pessoas em 

um determinado aspecto tende a resultar, ao mesmo tempo, em desigualdade noutro 

(SEN, 2017, p. 50-51).  

É em razão da diversidade humana que o espaço para avaliação do 

desenvolvimento como liberdade não deve se limitar às questões de renda ou utilidade. 

A renda se mostra inadequada porque uma pessoa acometida por uma doença grave, 

cujo tratamento demande grande parte de seus ganhos, fatalmente não terá as mesmas 

possibilidades de converter sua renda em funcionamentos que valorizam da mesma 

maneira que outra pessoa que obtenha os mesmos ganhos, contudo, sem que esteja 

acometida por qualquer problema de saúde. A utilidade, por outro lado, é um espaço 

inadequado de avaliação porque não leva em conta a situação dos indivíduos em 

particular, senão a soma de bem-estar geral da sociedade, critério com alta tendência em 

tornar invisível consequências graves da pobreza, da desigualdade, do desemprego etc.  

Amartya Sen (2017, p. 75) critica o foco de Rawls sobre “bens primários” e de 

Dworkin sobre “igualdade de recursos” como critérios para avaliar a liberdade das 

pessoas, uma vez que a liberdade em si deve ser distinguida não apenas da realização, 

mas também de recursos e meios para liberdade. Nesse sentido, fundamenta sua crítica 

nos argumentos expostos anteriormente, isto é, na diversidade humana e nas suas 

consequências para conversão de bens primários ou recursos em liberdade, 

argumentando que 

Os recursos que uma pessoa tem, ou os bens primários que detém, podem ser 

indicadores bastante imperfeitos da liberdade que essa pessoa realmente 

desfruta para fazer isto ou ser aquilo. [....], as características pessoais e 

sociais de pessoas diferentes podem diferir enormemente e resultar em 

variações interpessoais substanciais na conversão de recursos e bens 

primários em realizações. Exatamente pela mesma razão, as diferenças 

interpessoais nessas características pessoais e sociais podem tornar 

similarmente variável a conversão de recursos e bens primários em liberdade 

para realizar. (SEN, 2017, p. 75, grifo do autor). 
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Diante desse quadro, Amartya Sen propõe que o desenvolvimento deve ser 

avaliado no espaço das capacidades. Ressalta que “em contraste com as linhas de 

pensamento baseadas na utilidade ou nos recursos, na abordagem das capacidades a 

vantagem individual é julgada pela capacidade de uma pessoa fazer coisas que ele tem 

razão para valorizar” (SEN, 2011, p. 265). Segundo Anderson (2014, p. 202), a métrica 

das capacidades tem a vantagem de permitir a análise de injustiças em relação a outros 

aspectos para além da distribuição de recursos e outros bens, uma vez que a capacidade 

de uma pessoa decorre não apenas de suas características pessoais fixas e de seus 

recursos divisíveis, mas também de suas características mutáveis, relações sociais e 

normas, bem como da estrutura de oportunidades, bens públicos e espaços públicos.  

Dois conceitos são fundamentais para compreender a abordagem das 

capacidades propostas por Amartya Sen: capacidades e funcionamentos. Para o autor, 

funcionamentos coincidem com as várias coisas que uma pessoa pode considerar 

valioso fazer ou ter (SEN, 2010, p. 104), entre os quais, se incluem aspectos 

elementares como estar nutrido adequadamente, estar em boa saúde, livre de doenças 

que podem ser evitadas e da morte prematura, instruído, etc., até realizações mais 

complexas, tais como ser feliz, ter respeito próprio, ser confiante, tomar parte na vida da 

comunidade, dentre outros aspectos (SEN, 2017, p. 79). Segundo Elizabeth Anderson, a 

ideia de funcionamentos também engloba preocupações das pessoas com outros Estados 

de ser e fazer que reflitam seus fins autônomos como “querer ser extrovertida, criar os 

filhos, praticar medicina, jogar futebol, fazer amor e assim por diante” (2014, p. 198).  

A capacidade, nesta abordagem, representa as combinações alternativas de 

funcionamentos que uma pessoa pode realizar, trata-se, portanto, do grau de liberdade 

substantiva do qual as pessoas gozam. A liberdade substantiva, por sua vez, está 

diretamente ligada ao conjunto capacitório do qual as pessoas podem usufruir, isto é, 

dos conjuntos alternativos de funcionamentos aos quais têm acesso, e não dos 

funcionamentos efetivamente realizados (SEN, 2010, p. 105).  

Argumenta Amartya Sen que a noção de capacidade para realizar 

funcionamentos representa várias combinações de funcionamentos (Estados e ações) 

que uma pessoa pode realizar. A quantidade e o grau de cada funcionamento usufruído 

por uma pessoa, salienta o autor, pode ser representada por um número real, e, quando 

isso é feito, a realização efetiva da pessoa pode ser vista como um vetor de 

funcionamento (SEN, 2010, p. 105). Diante desse quadro, compreende-se que 
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A capacidade é, portanto, um conjunto de vetores de funcionamentos, 

refletindo a liberdade da pessoa para levar um tipo de vida ou outro. Tal 

como o assim chamado “conjunto orçamentário” no espaço de mercadorias 

representa a liberdade de uma pessoa para comprar pacote de mercadorias, o 

“conjunto capacitório” [capability set] reflete, no espaço dos funcionamentos, 

a liberdade da pessoa para escolher entre vidas possíveis. (SEN, 2017, p. 80, 

grifo nosso). 

 

A avaliação a partir dessa perspectiva permite concluir que, mesmo que duas 

pessoas se igualem em funcionamentos realizados, uma pode estar em situação de 

completa desvantagem em relação à outra se o seu acesso se restringe a um limitado 

conjunto capacitório, enquanto a outra pode escolher entre várias opções. A 

diferenciação entre essas duas pessoas é possível uma vez que a ideia de capacidade é 

orientada para a liberdade e oportunidades, isto é, “para aptidão real das pessoas para 

escolher viver diferentes tipos de vida a seu alcance, em vez de confinar a atenção 

apenas ao que pode ser descrito como a culminação – ou consequência – da escolha” 

(SEN, 2011, p. 271).  

Nesse sentido, a avaliação do desenvolvimento de Barro Alto após a mineração 

de grande porte implica investigar, entre outros aspectos abordados neste texto, se 

houve ampliação das possibilidades de realizações para todas as pessoas que compõem 

a comunidade local. Isto é, é necessário verificar, por exemplo, se o filho do pobre, que 

antes não terminaria o ensino fundamental, tem a possibilidade e o provimento das 

condições necessárias para ingressar, permanecer e concluir o ensino superior. Se as 

mulheres jovens não estão abandonando seus estudos devido à gravidez indesejada; se o 

trabalho da mulher é valorizado, e há isonomia remuneratória em relação aos homens, 

entre outras muitas questões. 

Elizabeth Anderson ressalta que a métrica da capacidade é 

superior à métrica dos recursos porque se concentra nos fins e não nos meios, 

pode lidar melhor com a discriminação contra pessoas incapacitadas, é 

adequadamente sensível às variações individuais em funcionamentos que têm 

importância para a democracia, e é apropriada para orientar a justa prestação 

dos serviços públicos, sobretudo na saúde e na educação. (apud SEN, 2011, 

p. 298).  

 

A visão de desenvolvimento proposta por Amartya Sen figura-se mais complexa 

que as conclusões a que chegaram os economistas clássicos, marxistas ou neoclássicos, 

ou, conforme classificação proposta por Reinert (2016), a corrente ortodoxa ou o “outro 
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cânone” da economia, na medida em que articula todas as concepções de 

desenvolvimento características dessas vertentes, colocando a qualidade de vida das 

pessoas no centro das atenções, deixando de considerá-la, portanto, como mera 

consequência automática do crescimento econômico, ou do aumento de renda, da 

evolução tecnológica ou da industrialização. A perspectiva da liberdade mostra-se, 

portanto, mais adequada para interpretação e entendimento a que tipo de 

desenvolvimento faz referência da declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 

1986. 

Tal concepção é, inclusive, a base da visão de justiça proposta por Amartya Sen, 

concentrada em realizações como alternativa às visões focadas em arranjos 

organizacionais, que correspondem a teorias que se dedicam em definir instituições, 

organizações e certos arranjos organizacionais justos (SEN, 2011, p. 40). Propõe, nesses 

termos, em contraste com a maioria das teorias modernas preocupadas em prescrever as 

instituições de uma sociedade justa, uma abordagem baseada em realizações que servem 

para avaliar o avanço ou o retrocesso da justiça (SEN, 2011, p. 39). Sobre sua 

abordagem, esclarece Amartya Sen que 

A necessidade de uma compreensão de justiça que seja baseada na realização 

está relacionada ao argumento de que a justiça não pode ser indiferente às 

vidas que as pessoas podem viver de fato. A importância das vidas, 

experiências e realizações humanas não pode ser substituída por informações 

sobre instituições que existem e pelas regras que operam. Instituições e regras 

são, naturalmente, muito importantes para influenciar o que acontece, além 

de serem parte integrante do mundo real, mas as realizações de fato vão 

muito além do quadro organizacional e incluem as vidas que as pessoas 

conseguem – ou não – levar. (SEN, 2011, p. 48).  

 

Nesse sentido, o foco informacional da teoria da justiça proposta por Amartya 

Sen, em contraste com as linhas de pensamento baseadas na utilidade ou nos recursos, 

está calcada na perspectiva das capacidades, na qual a liberdade substantiva de uma 

pessoa é julgada pelas oportunidades das quais dispõe para fazer ou ser aquilo que tem 

razão para valorizar (SEN, 2011, p. 265-66). Contudo, alerta que o olhar a partir das 

capacidades não é capaz de considerar a justiça e a equidade envolvidas no processo de 

realização da liberdade substantiva, uma vez que as considerações sobre um processo 

justo vão muito além das vantagens gerais dos indivíduos e abrange outros aspectos que 

não podem ser adequadamente abordados exclusivamente a partir dessa perspectiva 

(SEN, 2011, p. 331). 
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Nota-se, com efeito, uma íntima relação entre desenvolvimento e a realização 

da justiça, porquanto um dos aspectos informacionais importantes na sua avaliação diz 

respeito diretamente às oportunidades que as pessoas têm de ser ou fazer aquilo que 

com razão valorizam. Com efeito, o desenvolvimento é um dos aspectos importantes a 

serem considerados na avaliação da justiça social, o que implica, entre outras 

consequências, no reforço da sua caracterização como direito humano. 

Neste tópico cuidamos de apresentar, a partir da perspectiva teórica das 

capacidades proposta por Amartya Sen, uma possível interpretação para a dimensão 

individual do direito humano ao desenvolvimento, procurando, na medida do possível, 

indicar suas repercussões para a análise do caso em foco, isto é, Barro Alto. Sabe-se, 

contudo, e isso já foi abordado neste texto, que o direito humano ao desenvolvimento 

não apresenta apenas uma perspectiva individual, mas possui outra essencialmente 

coletiva. Trataremos desta última no próximo tópico. 

 

3.4. A Dimensão Coletiva do Direito Humano ao Desenvolvimento 

Diante do exposto no tópico anterior, desenvolvimento pode ser tomado como 

mecanismo pelo qual se assegura às pessoas os meios e os instrumentos adequados – ou 

funcionamentos – para efetivação dos valores que reputam importantes – ou 

capacidades –, permitindo-lhes, desse modo, que cada uma possa viver segundo o 

padrão adequado à sua percepção do tipo de vida que vale a pena ser vivida. 

Desenvolvimento, então, implica uma supressão das privações de meios para satisfação 

das necessidades humanas, concebidas em um sentido amplo (cultura, saúde, lazer, 

cultura etc.). 

Afirma Dias (2007, p. 177) que esse tipo de desenvolvimento exige que o 

Estado disponibilize ou atue para proporcionar um ambiente socialmente capaz de 

oferecer a todos os meios para sua efetiva realização. A partir dessa mirada sobre o 

fenômeno, o direito humano ao desenvolvimento requer de forma positiva o agir estatal 

com objetivo de melhorar as condições estruturais de vida de maneira a aumentar as 

oportunidades sociais de cada uma das pessoas.  

Para Santos (1981), a principal função do governo e do Estado consiste na 

promoção da boa sociedade, entendendo como sociedade boa uma sociedade justa. A 
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sociedade justa, por sua vez, corresponde àquela na qual os cidadãos usufruem de 

chances iguais para sua realização enquanto pessoas morais. Isso implica, na sua visão, 

conceber que a sociedade justa é aquela na qual as desigualdade na distribuição das 

contingências sociais – bens materiais, imateriais e participação no poder – é 

neutralizada, dando a cada um dos cidadãos a possibilidade de se realizarem 

integralmente. Seria, então, função dos governos e do Estado atuar para maximizar a 

igualdade na distribuição das contingências sociais de modo que a igualdade 

fundamental entre todos os cidadãos se realize conforme a necessidade de cada um.  

O fim último do direito humano ao desenvolvimento é o bem-estar completo de 

cada uma das pessoas coletiva e individualmente consideradas, de onde decorre que o 

direito ao desenvolvimento tem por objetivo a efetivação do rol completo de direitos 

humanos já reconhecidos até hoje. Sem ignorar que o Estado também é sujeito de 

direito do direito ao desenvolvimento em âmbito internacional, a sua figura é 

reconhecida como o principal meio e, assim, o principal obrigado a agir para que o 

direito ao desenvolvimento se concretize em toda a sua amplitude. Algumas das razões 

para essa conclusão – que consideramos fundamentais para a questão – serão 

apresentadas neste tópico. 

Segundo Holmes e Sustein (2000), a realização ou efetivação de todos os 

direitos, sejam eles classificados como negativos ou positivos, dependem de gastos e 

decisões orçamentárias do Estado, ou seja, nada obstante a categorização de sua 

natureza, todo direito – inclusive aqueles considerados essencialmente privados – 

implica em custo público e na exigência de uma resposta governamental positiva. A 

onerosidade de todos os direitos decorre da necessidade pressuposta de financiamento 

de mecanismos eficazes de supervisão para monitoramento e fiscalização (HOLMES; 

SUSTEIN, 2000, p. 44). Acrescentam que nenhum direito pode ser garantido se o 

Estado não possuir recursos financeiros para tanto, o que implica considerar que todos 

os direitos são protegidos até o limite imposto pelas decisões orçamentárias que 

determinam a alocação dos escassos recursos públicos (HOLMES; SUSTEIN, 2000, p. 

121). Nesse espeque, concluem que a efetivação de direitos depende da atuação 

governamental, sendo o Estado o instrumento mais eficaz disponível pelo qual uma 

sociedade politicamente organizada pode perseguir seus objetivos comuns (HOLMES; 

SUSTEIN, 2000, p. 232), entre os quais incluímos o desenvolvimento.  
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A principal fonte de renda do moderno Estado de Direito é a tributação. É por 

meio dessa atividade constritiva da propriedade privada que o Estado obtém receita para 

a proteção e a promoção de direitos, ou, conforme exposto anteriormente, para igual 

distribuição das contingências sociais. Liam Murphy e Thomas Nagel (2005, p. 101) 

afirmam que a tributação é um dos principais determinantes da forma como se distribui 

a riqueza gerada em um país, ou seja, é a tributação em primeiro lugar que determinará 

a divisão do produto social entre os diversos indivíduos, tanto sob a forma de 

propriedade privada quanto sob a forma de benefícios fornecidos pelo Estado. Sobre 

esse aspecto, salienta Piketty (2014, p. 464) que do ponto de vista fiscal e orçamentário, 

o poder público nunca desempenhou um papel tão importante como nas últimas 

décadas. Acrescenta, ademais, que a alta da participação da arrecadação sobre as 

riquezas produzidas verificadas ao longo do século XX permitiu ao Estado cuidar de 

missões sociais cada vez maiores (PIKETTY, 2014, p. 465).   

Considerado, então, o cenário em que a promoção de qualquer direito exige a 

alocação de recursos orçamentários e que a obtenção desses recursos se dá 

principalmente pela tributação, um poder e função do Estado, é obrigatório estabelecer 

que a dimensão individual do direito ao desenvolvimento requer que se reconheça no 

Estado o principal obrigado à criação das condições adequadas para sua realização, 

sendo o planejamento, os programas e políticas públicas os principais canais para 

efetivação do direito humano ao desenvolvimento.  

Nesse sentido, a resposta a pergunta inicial deste trabalho, qual seja, se a 

mineração de grande porte provocou o desenvolvimento local em Barro Alto, perpassa 

pela análise do comportamento do governo local nos períodos que se seguiram ao início 

da atividade extrativa no local. Isto é, implica considerar se o retorno financeiro-

orçamentário advindo da extração mineral provocou uma postura positiva do governo 

municipal a fim de atender às exigências que lhes são impostas pelo direito humano ao 

desenvolvimento, notadamente em relação a obrigação de elaborar e efetivar políticas 

públicas voltadas para efetivação dos direitos fundamentais àquele vinculados.  

Coelho (2014, p. 47) afirma que a Declaração Sobre o Direito ao 

Desenvolvimento, de 1986, reconheceu que os sujeitos de direito ao desenvolvimento 

são os seres humanos, e o Estado o primeiro e principal titular do dever de promovê-lo. 

O referido autor concebe as instituições governamentais como principais obrigadas a 

desempenhar a função de planejamento e regulação das atividades sociais com objetivo 
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de incremento do bem-estar e de melhoria na qualidade de vida, bem como para 

distribuição justa dos resultados econômicos e sociais do desenvolvimento (Coelho, 

2014, p. 46). No mesmo sentido, leciona Bercovici (2005, p, 51) ao salientar que o 

desenvolvimento é condição para a realização do bem-estar social, identificando no 

Estado, mediante planejamento, o principal responsável pela efetivação desse direito. 

A partir de uma perspectiva econômica abrangente, Raúl Prebisch (1964, p. 22) 

reconhece na figura do Estado o responsável por promover modificações na estrutura 

social que resultem na melhora das condições materiais de vida, sendo ainda o 

responsável por garantir a correção progressiva das grandes disparidades distributivas 

que afetam o justo aproveitamento por todos dos frutos advindos do desenvolvimento 

econômico. Reconhece, nesse sentido, a importância da atuação governamental na 

elaboração e execução de programas voltados a imprimir maior intensidade e 

regularidade ao desenvolvimento de um país (PREBISCH, 1989, p. 51).  

Enxerga-se no Estado o melhor e mais eficiente meio para se assegurar às 

pessoas igualdade de oportunidade em relação ao acesso a recursos básicos, educação, 

serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e distribuição equânime de renda 

(ANJOS FILHO, 2013, p. 221), aspectos inerentes do direito ao desenvolvimento. 

Toma-se o Estado como instituição que deve se mostrar apta a assumir a 

responsabilidade primária pela criação de condições internas e externas para efetiva 

fruição do direito ao desenvolvimento pelas pessoas. Com efeito, argumenta Anjos 

Filho que 

É lógico e natural que o Estado tenha responsabilidades primárias pela 

promoção do direito ao desenvolvimento e seja assim o seu principal devedor 

no plano interno. Isso porque o desenvolvimento depende de planejamento e 

da elaboração e execução de políticas públicas e programas de ação em 

diversos campos, medidas estas que se encontram sob a responsabilidade do 

Estado, que, internamente, apresenta-se comumente como governo. Os 

Estados têm o dever de formular políticas nacionais adequadas para o 

desenvolvimento, que objetivem o constante aprimoramento do bem-estar de 

toda a população e de todos os indivíduos, e com base em sua participação 

ativa, livre e significativa, e no desenvolvimento e na distribuição equitativa 

dos benefícios daí resultantes. Complementando estas ações, os Estados 

deverão ainda tomar medidas para assegurar o pleno exercício e o 

fortalecimento progressivo do direito ao desenvolvimento, incluindo a 

formulação, adoção e implementação de políticas, medidas legislativas e 

outras, no âmbito nacional e também no plano internacional. Isso torna o 

Estado o principal formulador das políticas de desenvolvimento. (ANJOS 

FILHO, 2013, p. 225-226).  
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Diante desse panorama – custo dos direitos e escassez de recursos – ao se 

pensar na importância da atuação interna do Estado, as políticas públicas apresentam-se 

como absolutamente relevantes, senão indispensáveis, para concretização do direito 

humano ao desenvolvimento. A relevância da política pública – que pode ser 

compreendida sinteticamente como programa de ação governamental voltado à 

concretização de direitos – decorre do seu funcionamento como instrumento de 

aglutinação de interesses em torno de objetivos comuns, resultando em um instrumento 

de planejamento, racionalização e participação popular (BUCCI, 2001, p. 13).  

Afirmamos anteriormente que todo direito demanda um custo e que os recursos 

obtidos pelo Estado através da tributação são limitados, dessa característica decorre que 

todo gasto público é, ao mesmo tempo, uma escolha por investir em um setor e não 

investir em outro. Daí, também, decorre a importância das políticas públicas para 

efetivação do direito humano ao desenvolvimento, uma vez que consubstanciam 

programas de alocação dos recursos públicos segundo objetivos determinados de acordo 

com os anseios da sociedade e que consideram a opinião pública na sua formulação. 

Coelho e Assis (2017, p. 546) afirmam que há uma vinculação direta entre as políticas 

públicas e a eficácia dos direitos humanos, na medida em que a realização de uma 

política pública pode significar a concretização de algum aspecto da dignidade da 

pessoa humana, ao mesmo tempo em que, devido ao cenário de escassez de recursos 

públicos, prioriza um direito em relação a outro.  

Veja, portanto, que a condição do Estado como sujeito passivo do direito 

humano ao desenvolvimento não implica apenas o dever de investimento, mas, um 

passo adiante, impõe o dever de que os gastos públicos sejam realizados com eficiência, 

racionalidade e equidade, definindo-se as prioridades de investimentos em processos 

públicos que considerem de forma abrangente e efetiva a participação popular na 

tomada de decisões (FUKUDA-PAR, 2002, p. 9). Isto é, não basta a mera 

espetacularização do agir governamental que, segundo Coelho e Assis (2017, p.542), 

pode ser concebida como a experiência patológica de simular e dissimular a promoção 

de direitos por meio de políticas públicas, “sobretudo pela maximização (não-real, mas 

midiática) dos resultados e da importância propagandística dessas políticas”, o que cria 

um cenário artificial de efetivação de direitos. 

Essa última postura, de espetacularização das políticas públicas, parece ser 

justamente a postura do governo de Barro Alto. Em suas redes sociais demonstra uma 
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propensão a supervalorizar ações que, se bem oferecem a população local alguns 

serviços públicos, são inócuas sob a perspectiva do planejamento para realização 

continua e sustentada do direito humano ao desenvolvimento em sua completude.  

As figuras a seguir são postagens feitas no perfil oficial do Governo de Barro 

Alto na rede social Instagram, e são um exemplo do tipo de atuação da administração 

pública local. Nelas, têm-se o exemplo do caráter assistencialista das ações 

desenvolvidas pelo governo municipal, bem como da intenção de espetacularizar tais 

ações e vinculá-las não ao agir institucional do Poder Executivo, mas à figura pessoal 

do prefeito, deixando em surdina a falta de políticas públicas com efetivo potencial para 

provocar as transformações necessárias à implementação do direito humano ao 

desenvolvimento:  

 

Figura 4 - Postagem no Perfil Oficial do Governo de Barro Alto no Instagram em 03 de Março de 

2019 (I) 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/BujEdP-Fht1/>. Acesso em: 16 mar. 2019 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BujEdP-Fht1/
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Figura 5 - Postagem no Perfil Oficial do Governo de Barro Alto no Instagram em 03 de Março de 

2019 (II) 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/Bu8gkx1FsFk/>. Acesso em: 16 mar. 2019 

 

Figura 6 - Postagem no Perfil Oficial do Governo de Barro Alto no Instagram em 28 de Fevereiro 

de 2019 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/BucFR_ZF6Wx/>. Acesso em: 16 mar. 2019 
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Figura 7 - Postagem no Perfil Oficial do Governo de Barro Alto no Instagram em 27 de Fevereiro 

de 2019 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/BuZnW3jFr00/>. Acesso em: 16 mar. 2019 

 

Os deveres impostos ao Estado, em decorrência da sua condição de sujeito 

passivo do direito humano ao desenvolvimento, estão de acordo com o próprio conteúdo 

da ação governamental que se atribui ao Estado contemporâneo. Sobre esse aspecto, 

afirma Comparato (1989, p. 74) que governar, na perspectiva do Estado contemporâneo, 

não significa apenas administrar o presente, mas, sobretudo, planejar o futuro mediante 

o estabelecimento de políticas a médio e longo prazo, na medida em que  

O “government by policies”, em substituição ao “government by law”, supõe 

o exercício combinado de várias tarefas, que o Estado liberal desconhecia por 

completo. Supõe o levantamento de informações precisas sobre a realidade 

nacional e mundial, não só em termos quantitativos (para o qual foi criada a 

técnica da contabilidade nacional), mas também sobre fatos não redutíveis a 

algarismos, como em matéria de educação, capacidade inventiva ou 

qualidade de vida. Supõe o desenvolvimento da técnica previsional, a 

capacidade de formular objetivos possíveis e de organizar a conjunção de 

forças ou a mobilização de recursos - materiais e humanos - para a sua 

consecução. Em uma palavra, o planejamento. (COMPARATO, 1989, p. 74, 

grifo do autor). 

 

Quando se pondera acerca das atribuições que devem ser assumidas pelo 

Estado na posição de sujeito passivo do direito ao desenvolvimento, é preciso que se 
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estabeleça a diferença entre o caráter ético e poiético do Estado contemporâneo, 

apontando o primeiro como essencial a consecução do direito ao desenvolvimento e este 

último como entrave para sua efetiva realização. 

No Estado ético, explica Salgado (1998), as decisões de soberania se dirigem 

ao bem comum ou à criação de uma sociedade justa, enquanto no Estado poiético, 

subjuga-se, com caráter de cientificidade, o político, o jurídico e o social, enquanto faz 

prevalecer como sua razão existencial o aspecto meramente econômico. Assim, cria-se 

no Estado um corpo de burocratas que passa a exercer a soberania – tomada de decisões 

– com total imposição do fazer do produto econômico sobre o interesse social (político) 

e o interesse jurídico da sociedade civil: 

Com isso, o elemento central e essencial do Estado de Direito é postergado, 

pois o jurídico, o político e o social são submetidos ao econômico. O Estado 

poiético não tem em mira a “produção social”. Entra em conflito com a 

finalidade ética do Estado de Direito, abandonando sua tarefa de realizar os 

direitos sociais (saúde, educação, trabalho), violando os direitos adquiridos, 

implantando a insegurança jurídica pela manipulação sofística dos conceitos 

jurídicos através mesmo de juristas com ideologia política serviente, 

exercendo o poder em nome de uma facção econômica-financeira. 

(SALGADO, 1998, p. 10-11, grifo do autor). 

 

O direito humano ao desenvolvimento não se realiza por meio de medidas 

meramente protetoras, ele requer uma atuação positiva que construa as condições e 

forneça as funcionalidades necessárias para que as pessoas levem a vida que valorizam, 

ou, em outros termos, para uma vida em bem-estar. Atualmente, não há outro ente com 

maior capacidade de agir nesse rumo do que o Estado, uma vez que, em um ambiente 

democrático e fundado no direito, cabe ao Estado o poder soberano de tributar e 

articular em um cenário de escassez de recursos, mediante planejamento, programas e 

políticas públicas, quais direitos serão efetivados. Contudo, para que sua condição de 

sujeito passivo do direito humano ao desenvolvimento retorne frutos, é preciso que o 

Estado não se caracterize como poiético. Nesse sentido, é necessário que os planos, 

programas e políticas não se pautem pelo fazer do produto econômico, mas se realizem 

segundo os valores e princípios estabelecidos constitucionalmente como importantes 

para a sociedade civil.  

O Estado não é o único sujeito passivo do direito humano ao desenvolvimento, 

também o são a comunidade internacional, as pessoas jurídicas, as coletividades e os 

próprios indivíduos. As pessoas jurídicas de direito privado possuem, atualmente, uma 
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importância fundamental para a efetivação do direito ao desenvolvimento, mormente 

naqueles casos em que – como no município de Barro Alto – o seu poderio econômico e 

seu arsenal de influência ultrapassam o poder do governo local, uma circunstância 

característica do poder ostentado pelas Empresas Transnacionais em ambientes de 

pouco ou baixo desenvolvimento. Sobre tal aspecto, salientam Bambirra e Santos Neto 

(2017, p. 71) que as empresas transnacionais se tornaram atores globais com decisiva 

importância política, ao ponto de serem consideradas quase-Estados.  

Anjos Filho (2013, p. 230) chama atenção para o papel fundamental exercido 

atualmente pelas pessoas jurídicas em questões econômicas, ambientais e sociais 

atinentes ao desenvolvimento, papel este que pode ser mais influente ou poderoso do 

que os Estados. Assim, alerta para a possibilidade de esvaziamento do direito ao 

desenvolvimento caso se negue a possibilidade das pessoas jurídicas figurarem no polo 

passivo dessa relação jurídica, uma vez no sistema capitalista fundado sobre o 

paradigma da livre-iniciativa, as pessoas jurídicas são os principais agentes do 

desenvolvimento, ou seja, pela geração de riquezas.  

Em 2003, o Conselho Econômico e Social da ONU aprovou as chamadas 

Normas, documento no qual se afirmou que são os Estados, sem olvidar a obrigação das 

Empresas Transnacionais, os principais responsáveis pela implementação, respeito e 

efetivação dos direitos humanos. Contudo, no mesmo ato, afirmou-se que as Empresas 

Transnacionais detêm a obrigação de promover, assegurar, respeitar e proteger os 

direitos humanos reconhecidos internamente e internacionalmente, tratando tal 

responsabilidade como solidária e complementar a do Estado (BAMBIRRA; SANTOS 

NETO, 2017, p. 78).  

Especificamente quanto às empresas transnacionais, na sétima reunião do 

Grupo de Trabalho sobre direito ao desenvolvimento da ONU, realizada em 2006, 

restou enfatizado que estas devem observar as obrigações internacionais de direitos 

humanos e as obrigações nacionais da mesma natureza dos países em que operam e dos 

seus países de origem (ANJOS FILHO, 2013, p. 231).  

Em relação à postura da Anglo American frente a seu dever de atuar 

diretamente no planejamento e elaboração de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento local de Barro Alto, analisamos 37 (trinta e sete) publicações 

realizadas em seu sítio na internet entre 2011 e 2017. Em nenhuma publicação foi 
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encontrada referência à participação da Transnacional, seja com apoio técnico ou com 

financiamento, na elaboração de políticas públicas voltadas para efetivação, promoção e 

proteção do direito humano ao desenvolvimento em âmbito local. A semelhança do que 

faz o governo municipal, a Anglo American apresenta uma tendência de 

espetacularização de programas sociais com baixa, ou nenhuma, efetividade para 

transformação sustentada da realidade local sob o ponto de vista do direito humano ao 

desenvolvimento.  

Dois balanços dos projetos sociais desenvolvidos pela Anglo American em 

Barro Alto foram apresentados em notícias públicas em seu sítio na internet em 30 de 

novembro de 2012 e 26 de janeiro de 2016, nas quais se lê: 

ENTREGA DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL MARCA 12º 

FÓRUM INTERCÂMBIO EM BARRO ALTO 

 

[...] 

 

A Anglo American fechará este ano apoiando seis projetos em Barro Alto: 

Goiás (Care Brasil); Vivendo a Adolescência Com Mais Saúde (Reprolatina); 

Escola de Governo (Agenda Pública); Batuqueira e Bola na Rede – Golaço 

Social (APAC); e Camerata de Violões (AACBA). A empresa recebeu 12 

projetos, dos quais um foi aprovado, sete estão em análise e quatro foram 

reprovados e encaminhados para adequação com as normas da empresa. 

 

O projeto que foi aprovado recentemente é “Mulheres e Jovens Quilombolas 

Confeccionando Artes”. Envolvendo 100 famílias do quilombo urbano João 

Borges Vieira, em Uruaçu, a parceria ampliará a produção de bonecas negras 

e a confecção de roupas e artesanato. O investimento da Anglo American 

será de R$ 65 mil. 

 

Além de beneficiar a comunidade de Barro Alto, parcerias mantidas pela 

Anglo American geraram neste ano 120 empregos fixos. Entre as entidades 

parceiras está a Associação dos Amigos da Cultura de Barro Alto, que, com o 

projeto Camerata de Violões, emprega 33 pessoas e atende 210 jovens do 

município. 

 

Para a presidente da APAC, Alveny Leão, a Anglo American está 

plenamente disposta a apoiar os empreendedores sociais que queiram ajudar a 

sua comunidade. “A empresa tem uma política de desenvolvimento 

sustentável e transparência muito bem definida. É por meio de seus 

investimentos que a APAC consegue beneficiar diariamente diversos jovens 

e se manter como referência de projeto cultural”, disse. [...]” (ANGLO 

AMERICAN, 2012). 
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PROJETOS SOCIAIS DE NIQUELÂNDIA E BARRO ALTO 

RECEBEM INVESTIMENTO DA ANGLO AMERICAN 

 

O aporte beneficiará mais de 1300 pessoas em 2016 

 

Os municípios de Niquelândia e Barro Alto, em Goiás, onde a Anglo 

American possui operações para beneficiamento de níquel, receberão 

investimentos da empresa para projetos sociais da região. O aporte 

beneficiará mais de 1.300 pessoas por meio dos programas Camerata de 

Violões, Bola na Rede – Golaço Social, Xuá de Três, Banda de Percussão 

Batuqueira, Sinfonia do Cerrado, Atletas do Futuro, Costura Solidária entre 

outros. Além da construção do  Posto de Saúde Santo Antônio da Laguna, em 

Barro Alto.  

 

“O investimento nesses projetos possibilitará maior contribuição para 

melhorar a qualidade de vida e geração de renda. Esse é o compromisso da 

Anglo American: trabalhar em parceria para fortalecer as comunidades onde 

operamos”, afirmou o Coordenador de Gestão Social de Níquel, Liomar da 

Silva Rocha Vidal.  

 

A Anglo American aprovou a construção de posto de saúde em Santo 

Antônio da Laguna, em parceria com a prefeitura de Barro Alto, que 

beneficiará a população daquela região. Também foi firmada a parceria com 

a Associação de Mulheres Empreendedoras Rurais e Artesanais de Barro 

Alto e Santa Rita do Novo Destino – Amera por meio do projeto MAES – 

Modulos AgroEcológicos Sucessionais, que tem por objetivo a produção de 

produtos orgânicos e comercialização na região. [...]” (ANGLO 

AMERICAN, 2016).  

 

Observa-se que a atuação da Anglo American para o desenvolvimento local se 

restringe a financiamentos de projetos sociais tais como “Camerata de Violões”, “Bola 

na Rede – Golaço Social”, “Bando de Percussão Batuqueira”, “Escola de Governo”, 

“Xuá de Três”, etc. É óbvio que todo projeto social tem sua importância, contudo, 

quando se trata de cumprir uma promessa de desencadear o desenvolvimento local – 

compreendido o termo seja da perspectiva abrangente dos direitos humanos, ou, ainda, 

das visões economicistas apresentadas no Capítulo 2 – as ações desenvolvidas pela 

Transnacional são inócuas do ponto de vista das mudanças estruturais necessárias para o 

desenvolvimento local, as quais demandam políticas públicas (e não projetos sociais) 

elaboradas com compromisso e seriedade em relação às mudanças necessárias e que se 

pretende alcançar.  

Nesse diapasão, o fato de o Estado ser o principal sujeito passivo do direito ao 

desenvolvimento se justifica frente à constatação de que a efetivação de qualquer direito 

implica em custo, sendo a participação da arrecadação fiscal sobre a riqueza gerada em 

seu território a forma mais eficiente de promovê-los, defendê-los e efetivá-los. Ademais, 

o Estado é que detém a capacidade e os meios necessários para formulação de 
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planejamentos, programas e políticas públicas a médio e longo prazo, com objetivo de 

corrigir as desigualdades quanto ao exercício e gozo de todos os direitos humanos, 

inclusive em relação ao direito humano ao desenvolvimento.  

No entanto, não se pode apequenar a importância e o poder de influência 

geopolítica das Empresas Transnacionais nos dias atuais, o qual, em vários pontos do 

globo terrestre, supera, coloniza e condiciona o próprio poder político local. Destarte, 

ante sua capacidade de modificar realidades locais, decorrente do seu poder econômico, 

cabe, ao nosso sentir, às Empresas Transnacionais dividirem com os Estados o posto de 

principal sujeito passivo do direito humano ao desenvolvimento, estabelecendo entre 

ambos uma relação de solidariedade quanto à obrigação de planejar, programar e 

elaborar políticas – efetuando os gastos e investimentos necessários – com o fim de 

promover, proteger e efetivar o direito humano ao desenvolvimento.  

No próximo tópico será realizado o entrelaçamento do dados levantados no 

Capítulo 1, com as conclusões parciais apresentadas no decorrer do texto sobre o caso 

estudado e a concepção multidimensional do direito humano ao desenvolvimento, com 

isso, tentaremos apresentar uma resposta metodologicamente possível para a pergunta 

que permeia toda essa pesquisa, ou seja, se a mineração de grande porte provocou o 

desenvolvimento do Município de Barro Alto.  

 

3.5. O caso Barro Alto Sob a Perspectiva do Direito Humano ao Desenvolvimento 

O conteúdo do direito humano ao desenvolvimento não se limita a uma 

concepção tacanha de crescimento econômico, como se o aumento da produção ou do 

produto interno bruto fosse remédio para todos os males que afetam e impedem as 

pessoas de levarem uma vida com bem-estar. O fim último do direito humano ao 

desenvolvimento é permitir que todas as pessoas tenham todas as oportunidades 

necessárias para viverem a vida que valorizam, para isso, a efetivação desse direito 

requer a criação de um ambiente local, regional e internacional livre de desigualdades 

socioeconômicas no qual se garanta a todos direitos civis e políticos, sociais, culturais, 

econômicos e ambientais.  

O indivíduo é o titular principal do direito humano ao desenvolvimento, o que 

não lhe coloca em uma posição passiva de simples destinatário ou beneficiário final, as 

pessoas são tanto o fim último quanto os principais sujeitos do processo de promoção, 
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defesa e efetivação desse direito. Com efeito, a plena realização do direito humano ao 

desenvolvimento exige a participação daqueles que são os principais interessados, o que 

implica dizer que as decisões políticas com implicações para o desenvolvimento, 

enquanto direito humano, não devem ser tomadas exclusivamente por burocratas ou 

tecnocratas a partir de uma racionalidade exclusivamente econômica conquanto devem 

envolver a sociedade civil pelos diversos canais de participação democrática. 

O desenvolvimento, nessa perspectiva, requer que se amplie a liberdade de 

escolha para que as pessoas possam escolher gozar o tipo de vida que valorizam, o que 

implica a eliminação de privações básicas, tais como as decorrentes da pobreza, como a 

realização de funcionamentos mais complexos como “ser feliz”, “ter respeito próprio”, 

“participar da vida comunitária”, “tomar parte nas decisões políticas” entre outros. A 

liberdade tem, assim, dupla função na promoção do direito humano ao 

desenvolvimento: avaliatória e de eficácia. Avalia-se a promoção e a efetivação do 

desenvolvimento a partir da constatação se houve ou não aumento efetivo da liberdade 

da qual as pessoas usufruem. Por outro lado, a eficácia do direito ao desenvolvimento 

não se dá fora de um processo que considere a condição de agente do próprio indivíduo, 

ou seja, não basta que as pessoas levem um tipo de vida que tenham razões para querer, 

mas, antes, é preciso que tenham escolhido exatamente essa forma de viver entre tantas 

opções quantas forem possíveis.  

Com efeito, a realização da dimensão individual do direito humano ao 

desenvolvimento implica a ampliação dos conjuntos capacitórios cuja realização esteja 

no rol de opções que as pessoas podem escolher. A promoção e a efetivação do direito 

humano ao desenvolvimento relacionam-se diretamente às combinações alternativas de 

funcionamentos que uma pessoa pode realizar, tratando tais funcionamentos como tudo 

que o indivíduo considera valioso fazer ou ter: estar bem nutrido e livre da fome; ter boa 

saúde e se ver livre de doenças evitáveis ou tratáveis; ter instrução formal; participar da 

vida comunitária e tomar parte nas decisões políticas; vestir-se adequadamente; ter 

acesso a crédito; poder escolher uma profissão; estar feliz; ser produtivo; viver livre de 

preconceitos e violências de todos os gêneros etc.  

A realização do aspecto individual do direito humano ao desenvolvimento 

implica reconhecer o Estado como principal obrigado na ampliação dos conjuntos 

capacitórios com os quais esse direito se identifica. Tal sujeição passiva decorre da 

constatação de que o Estado é, atualmente, o ente coletivo como maior capacidade para 

realizar os custos e elaborar o planejamento necessário à efetivação do complexo rol de 
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direitos humanos atualmente reconhecidos, mormente porque detém o poder de 

constrição legítima de parte da riqueza particular para conversão em bens comuns. 

Tendo em vista o poder econômico das empresas transnacionais, que não raro 

lhes coloca em uma posição de influência que suplanta o poder dos governos locais, 

bem como o seu papel de agente do cenário geopolítico global, devem figurar ao lado 

do Estado como sujeito passivo do direito humano ao desenvolvimento, mormente nas 

hipóteses em que sua riqueza decorre da exploração de um recurso natural cuja 

titularidade não lhe pertence, tal como ocorre na exploração mineral de larga escala. 

Portanto, em pé de igualdade com o Estado, as transnacionais devem atuar tanto no 

planejamento quanto no financiamento das ações e medidas – de curto, médio e longo 

prazo – necessárias para promoção, proteção e efetivação do direito humano ao 

desenvolvimento.  

Com efeito, a resposta para a questão posta no início desta dissertação – se a 

mineração de grande porte pode ser considerada como fator de desenvolvimento local – 

deve analisar se houve ampliação dos conjuntos capacitórios à disposição da população 

do Município de Barro Alto após o início da atividade extrativista de grande porte no 

seu território, bem como quais foram os programas e políticas públicas elaboradas, 

desde então, com essa finalidade.  

Desde o ponto de partida da nossa análise, março de 2011, não se tem notícia 

de nenhum programa ou política pública criada no município de Barro Alto para a 

promoção do direito humano ao desenvolvimento que represente uma resposta de 

acordo com a forma e o conteúdo desse direito. O que se nota, por parte da Empresa 

Transnacional de mineração ali presente, são pequenas ações sociais – desenvolvidas 

em âmbito cultural, esportivo e profissionalizante – com baixa ou nenhuma efetividade 

para ampliação da liberdade substantiva dos moradores locais, os principais afetados por 

sua atividade.  

Nesse mesmo período, não se tem notícia de nenhuma política ou planejamento 

sério realizado pelo governo local com vistas à promoção, proteção ou efetivação do 

direito humano ao desenvolvimento. No caso em análise, os instrumentos jurídicos-

orçamentários de controle e planejamento do gasto público – Planos Plurianuais, Leis de 

Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais – não passam de uma peça 

ficcional, produzidos para atender a uma obrigação constitucional sem qualquer 

compromisso com sua concretização ou responsabilidade com a superação das carências 

locais. O que se nota é a utilização da base arrecadatória – inegavelmente ampliada pela 
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atividade extrativista existente no local – para fazer frente à folha de pagamento do 

pessoal empregado pela máquina pública, bem como para realização de obras voltadas 

para perpetuação do mesmo grupo político no poder. Ou seja, não há gastos realizados 

de acordo com políticas públicas voltadas para a sedimentação de um desenvolvimento 

a médio e longo prazo.  

Os dados expostos no Capítulo 1 demonstram que a atividade extrativista de 

grande porte presente em Barro Alto influenciou a base de arrecadação do governo 

local, contudo, passados mais de oito anos de operação da planta industrial da Anglo 

American no local, não se constatou ampliação do acesso à recursos de infraestrutura 

considerados básicos e essenciais para o modo de vida contemporâneo, isto é, não 

houve ampliação do acesso à internet, ao abastecimento residencial com água tratada e 

energia elétrica, tampouco foi criada uma rede de tratamento de esgoto. 

Antes do início da atividade extrativa a população local contava com um único 

hospital, à época com trinta e seis leitos e nenhuma unidade de terapia intensiva. Após o 

início da atividade extrativista, o município continua contando com apenas um hospital, 

nenhuma unidade de terapia intensiva, mas, agora, com apenas vinte e três leitos, menos 

que o mínimo indicado pela OMS para a quantidade de habitantes da cidade (três leitos 

para cada mil habitantes).  

Constatou-se que apesar da melhora no PIB per capita não houve mudanças 

significativas no cenário produtivo do município de Barro Alto, ou seja, fora o produto 

gerado pela planta industrial da Anglo American, em sua grande parte voltado para 

exportação e destinado a remunerar o capital externo aplicado no empreendimento – o 

que quer dizer que o lucro dessa produção não fica no local onde ocorre – não houve um 

aumento relevante da produção municipal e dos salários reais. Por outro lado, 

constatou-se que o setor secundário e terciário da cidade, insignificante no momento em 

que tem início a atividade extrativista de grande porte, assim continua até os dias atuais. 

É dizer, passados mais de oito anos desde que a primeira linha de produção da Anglo 

American entrou em funcionamento, não há nem indícios de criação de um setor 

industrial ou comercial relevante em Barro Alto.  

Os dois maiores geradores de empregos no município são a administração 

pública e a própria Anglo American – quanto ao padrão de empregabilidade desta 

última, ainda seria interessante saber qual é proporção de vagas em sua planta que são 

ocupadas por moradores locais e em que função essas pessoas estão alocadas, o que 

poderá ser realizado em sede de doutoramento, no futuro. Considerando o panorama 
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traçado nesta pesquisa, é possível antever que, em caso de fechamento da mina ou 

paralisação da exploração extrativista no local, haverá a liberação de um excedente 

considerável de mão de obra na região – tanto pelas dispensas da Mineradora quanto 

pelo inevitável enxugamento da máquina pública, uma vez que o município não terá 

orçamento para manter uma folha de pagamento com mais de 800 pessoas, como o faz 

atualmente –, o que, provavelmente, dará causa a inúmeras demandas e gargalos sociais. 

Isso porque, conforme dito, não há na região um setor industrial e comercial capaz de 

absorver qualquer volume de mão de obra e, se não há mineradora, nem indústria e nem 

comércio, é muito improvável que se crie e subsista um setor de serviços capaz de 

desafogar essa possível demanda. 

É fato inegável que a atividade extrativista de grande porte presente em Barro 

Alto gerou para o município relevante incremento na arrecadação de receitas 

orçamentárias – embora o retorno fiscal se mostre ínfimo frente ao volume da riqueza 

mineral explorada pela Anglo American e o lucro que obtém vendendo um recurso 

ambiental que é público e esgotável – não se observou no período analisado nenhum 

esforço sério e relevante do ponto de vista do planejamento e da criação de políticas 

públicas com objetivo de criar na região as condições necessárias para promoção, 

efetivação e proteção do direito humano ao desenvolvimento. Conforme apontamos, a 

análise dos índices socioeconômicos disponíveis, principalmente o IDM, não indicaram 

que no período em foco houve qualquer mudança de conjuntura que tornasse possível 

concluir que houve ampliação da liberdade substantiva das pessoas para escolherem 

entre diversas formas o modo de vida que têm razões para querer, e isso se torna muito 

evidente com a retração do IDM – infraestrutura, do IDM – economia, do IDM – 

segurança, dentre outras circunstâncias abordadas nessa pesquisa.  

Com efeito, não se verificou, sob nenhuma das perspectivas abordadas nesta 

pesquisa, a concretização da promessa de desenvolvimento presente no Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA produzido pela Anglo American quando estava em 

andamento o processo de licenciamento ambiental da sua planta industrial em Barro 

Alto. Isto é, a promessa de desenvolvimento do comércio, da indústria de maiores 

volumes de dinheiro na cidade não passou de quimeras, não ultrapassou a barreira do 

discurso para o mundo dos fenômenos.  

A mineração de grande porte trouxe modernização para atividade extrativista 

desenvolvida em Barro Alto, gerou postos de trabalho, uma certa demanda para o setor 

de serviços e incrementou a base fiscal do município. Contudo, possivelmente ante a 
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falta de políticas e planejamento sério baseados em premissas e objetivos reais, 

factíveis, essa modernização, o incremento da base fiscal e o setor de serviços 

atualmente existentes em Barro Alto subsistirão enquanto subsistir a atividade da Anglo 

American, ou outra Transnacional que venha a substituí-la. Ou seja, o cenário que se 

tem em Barro Alto sem mineração não é promissor, porquanto lá não se vislumbre 

nenhum compromisso público e privado com a promoção, efetivação e proteção do 

direito humano ao desenvolvimento em toda a sua complexidade. 

Salientamos que o retorno fiscal proporcionado direta e indiretamente pela 

Anglo American é ínfimo, portanto, injusto, em relação ao volume total da riqueza que 

anualmente extrai do solo do Município de Barro Alto, bem como em relação ao lucro 

que obtém com a exploração do níquel e remete para o exterior. Assim, entendemos que 

o cumprimento da promessa de desenvolvimento feito pela Empresa Transnacional 

envolveria, em primeiro plano e antes de tudo, medidas para tornar equânime, ou justo, 

o seu retorno financeiro para a população local. Ou seja, o retorno orçamentário não 

deve ficar limitado aos percentuais dos impostos e contribuições instituídos por lei. Do 

contrário, a promessa de desenvolvimento nasce e é descumprida no mesmo instante.  

Se essa operação de correção da proporcionalidade da riqueza explorada versus 

retorno financeiro para comunidade não é realizada, o que se tem é uma espécie 

contemporânea do escambo praticado entre portugueses e índios brasileiros no século 

XVI. Ao invés de trocarmos o pau-brasil por bugigangas sem nenhum valor, trocamos 

uma riqueza pública, que é todo e qualquer recurso mineral, pertencentes a todos, por 

migalhas de recursos orçamentários gerados direta, ou indiretamente, pela mineração de 

grande porte, e simulacros de ações voltadas para o desenvolvimento sustentável dos 

locais onde ocorre sua exploração pelas Transnacionais mineradoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos esta dissertação com a seguinte questão: em que medida a mineração 

de grande porte existente em Barro Alto, executada pela Transnacional Anglo 

American, tem se comportado como elemento propulsor do desenvolvimento regional? 

Em caso de resposta positiva, quais são suas características fundamentais, ou seja, trata-

se de um desenvolvimento baseado exclusivamente na melhora do PIB, ou da renda per 

capita? Ou o fenômeno que se verifica é fator de mudanças estruturais tendentes e 

melhorar as condições de vida da população local?  

Essas questões consideram um cenário em que empreendimentos extrativistas de 

grande porte – tal como se verifica em Barro Alto – assumiram um discurso fortemente 

desenvolvimentista para legitimar sua instalação, atuação e a assimilação de todas as 

externalidades que fatalmente daí decorrerá para comunidades com as mais diversas 

características. Na prática, o discurso desenvolvimentista, marcado por um forte 

globalismo localizado, faz sucumbir qualquer argumento forte o suficiente para obstar o 

exercício da mineração em dadas circunstâncias.  

Para responder às perguntas acima procuramos, inicialmente, circunscrever a 

realidade a partir de qual fenômeno seria observado. Para tanto, no primeiro capítulo 

apontamos que a ocupação inicial do Estado de Goiás, na primeira metade do século 

XVIII, se deu em razão da grande quantidade de ouro facilmente encontrável e extraível 

dos leitos dos rios que cortam a região. A mineração aurífera influenciou a ocupação e a 

formação dos primeiros arraias do Estado, as cidades goianas se formaram, nessa época, 

às margens dos rios onde havia ouro. Nesse período, a quantidade de ouro de fácil 

extração fez com que o colonizador proibisse o exercício da agricultura e da pecuária na 

região, tolerando essas atividades apenas em níveis de subsistência.  

Nas primeiras décadas do século XIX, a Capitania entra em forte declínio devido 

ao esgotamento do ouro de fácil extração e a falta de capital e recursos para aplicação de 

técnicas modernas – para os padrões da época – capazes de extrair o ouro em rocha. 

Houve, nesse período, diminuição da população que se dispersou pelo vasto interior da 

região, quando tem início um período de passagem de uma economia baseada na 

extração de metais preciosos para a agricultura e pecuária, inicialmente fechada e 

voltada para subsistência.  

A mineração retorna a ter relevância para o cenário econômico do Estado de 

Goiás na segunda metade do século XX, quando são identificadas e exploradas minas e 
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jazidas com relevância mundial. Atualmente, o Estado de Goiás ocupa a terceira posição 

em termos de produção mineral no país, o que representa um volume de receita 

considerável em termos de CFEM para os municípios goianos, conforme abordamos no 

capítulo 1.  

A formação e a ocupação do município de Barro Alto se dá, inicialmente, para 

exploração de atividades ligadas ao setor agropecuário, nasce inicialmente como distrito 

do município de Pirenópolis para, logo em seguida, alcançar sua autonomia 

administrativa. Os primeiros ocupantes da região lá chegaram atraídos pelas terras 

férteis e de baixo custo. A mineração, por sua vez, surge na região em na década de 

1970, quando a Anglo American se instala no município de Niquelândia e cria a 

empresa BAMISA – Barro Alto Mineração, que passa a adquirir os títulos minerários 

referente a região. Já nos primeiros anos da década de 1980, a referida Transnacional 

passa a extrair minério de níquel em Barro Alto transportando-o para a planta industrial 

de Niquelândia, onde era transformado em ferro-liga.  

Em 2000, a Anglo American concluiu o Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

para instalação de uma planta industrial em Barro Alto, com objetivo de extrair o níquel 

e transformá-lo em ferro-liga no mesmo local. Em 2006, tem início a construção da 

planta industrial, em Março de 2011 sua primeira linha de produção começa a operar, a 

planta industrial passa a funcionar em capacidade plena no ano de 2012. Conforme 

apontamos no Capítulo 3, o Estudo de Impacto Ambiental – EIA do empreendimento 

extrativista desenvolvido pela Anglo American em Barro Alto trouxe expressamente a 

ideia do desenvolvimento como argumento legitimador para os impactos 

socioambientais de sua atividade.  

Traçadas as características e apontados os principais dados existentes sobre os 

impactos socioeconômicos da mineração de grande porte executada em Barro Alto – 

adotado como ponto de partida, para fins comparativos, o cenário local no momento que 

tem início a operação da planta industrial da Anglo American – submetemos o cenário 

traçado ao enfoque de duas teorias essencialmente econômicas sobre desenvolvimento. 

A primeira trata desenvolvimento como aumento da produção, do PIB per capita e dos 

salários reais, já a segunda aborda o fenômeno identificando-o com a criação de um 

setor industrial sinérgico, capaz de produzir em escala e com escopo, caracterizado pela 

aplicação de técnicas modernas de produção.  

Sob essas duas perspectivas, traçamos um cenário em que a mineração de grande 

porte foi incapaz de gerar o desenvolvimento local, uma vez que não foi capaz de 
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transformar o cenário produtivo local, isto é, não houve aumento relevante da produção 

local, com o desenvolvimento de uma indústria manufatureira sinérgica e de escala, com 

uma lógica produtiva diferente das atividades extrativistas primárias, isto é, capazes de 

influenciar o preço de seus produtos e independentes da disponibilidade e viabilidade de 

exploração de recursos naturais. O comércio local ainda é tacanho, sem nenhuma 

diferença relevante em relação ao cenário existente anteriormente ao início da 

mineração de grande porte. 

Conforme apontamos, o município de Barro Alto não conta com setores 

alternativos de geração de empregos em relação ao que se tinha antes de 2011. 

Desconsiderando os postos de trabalho gerados direta e indiretamente pela Anglo 

American – que desapareceram com o fim da sua atividade no município, ou com a 

inviabilidade da extração de minério no local – o governo local ainda é a principal fonte 

de empregos do município, o que implica dizer que são os recursos públicos a principal 

fonte do dinheiro que circula localmente. É possível antever, ainda, que o fim da 

mineração não provocará apenas a supressão das vagas de emprego geradas pela Anglo 

American, uma vez que, a redução da arrecadação municipal obrigará o governo local a 

diminuir a máquina pública. Portanto, ante a ausência de políticas públicas para o 

desenvolvimento local, o cenário que se desenha é preocupante, já que não há no 

município uma indústria ou comércio capazes de absorver o contingente de mão de obra 

que será liberado após o fim da exploração mineral de grande porte. As consequências 

desse cenário são drásticas, pois a população local pode se deparar com a redução 

abrupta da renda local, com o aumento da pobreza, com a precarização dos serviços 

públicos tais como os de saúde e educação, e, assim, podem se deparar com a 

necessidade de migrar ou se submeterem a atividades informais ou com baixa 

remuneração. 

Um passo seguinte, indo além de uma interpretação unicamente econômica, 

abordamos o fenômeno do desenvolvimento a partir da perspectiva dos direitos 

humanos. Pontuamos que o cerne do direito humano ao desenvolvimento, assim como 

em relação aos demais direitos dessa natureza, é a própria dignidade da pessoa humana, 

e, nesse sentido, são as pessoas os principais sujeitos e agentes do direito ao 

desenvolvimento, enquanto o Estado e as empresas transnacionais ocupam o polo 

passivo dessa relação, isto é, são eles os principais obrigados a criar as condições e 

propiciar os meios adequados para sua efetivação. 
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O desenvolvimento, nessa perspectiva, apresenta-se como uma realidade 

complexa, irredutível a uma perspectiva unicamente econômica, o que quer significar 

que sua realização constitui um objetivo que ultrapassa os limites das teorias que 

limitam o fenômeno do desenvolvimento ao crescimento do PIB, da renda per capita, 

da produção ou à criação de um setor industrial caracterizada por aplicação de técnicas 

modernas, rendimentos crescentes e concorrência imperfeita. A realização do direito 

humano ao desenvolvimento perpassa e não se verifica fora da proteção, promoção e 

efetivação dos direitos humanos políticos, civis, econômicos, sociais, culturais e 

ambientais, uma vez que forma junto com esses um bloco indivisível e irredutível. 

Diante dessa perspectiva, enxergamos na concepção de desenvolvimento de 

Amartya Sen uma proposta adequada para compreender o sentido e o real alcance do 

direito humano ao desenvolvimento, compreendendo-o como um comando que impõe a 

ampliação dos funcionamentos e, por conseguinte, dos conjuntos capacitórios à 

disposição das pessoas para que possam levar o tipo de vida que têm razão para querer. 

Trata-se de imposição para que ampliem as possibilidades e as oportunidades sociais, 

econômicas, culturais, políticas e civis para cada indivíduo, em particular, e para todas 

as comunidades numa perspectiva global. Aqui os objetivos econômicos assumem um 

caráter instrumental, deixam de ser o objetivo a ser alcançado para funcionar como um 

dos mecanismos que torna possível o desenvolvimento visto a partir dessa ótica, isto é, 

como ampliação das liberdades subjetivas.   

Essa perspectiva essencialmente subjetiva demanda outra essencialmente 

coletiva. Isto é, o Estado – e as empresas Transnacionais, conforme argumentamos no 

Capítulo 3, por seu poder econômico e de influência política –, é o principal obrigado a 

promover, proteger e efetivar o direito humano ao desenvolvimento, uma vez que é o 

ente com capacidade de captar recursos – o que faz via tributação – elaborar, articular e 

financiar políticas públicas, programas e planos com esse objetivo. Nesse processo, 

inclusive, tendo em vista que as pessoas são o fim último e os principais sujeitos do 

processo pelo qual se realiza o direito ao desenvolvimento, deve ser reservado um 

espaço para participação das pessoas individualmente consideradas, mediante os 

inúmeros canais de participação política e social. 

Os indicadores socioeconômicos analisados no Capítulo 1 – apesar da 

reconhecida limitação dos indicadores sintéticos – não revelaram nenhuma melhora 

substancial nas condições de vida para a população local. Isto é, na esteira do já 

exposto, não se notou nenhuma mudança conjuntural que revele a ampliação dos 
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conjuntos capacitórios à disposição da população local. Isto é, apesar do importante 

incremento do orçamento municipal, das vagas de emprego geradas direta e 

indiretamente pela mineração de grande porte, dos projetos sociais financiados pela 

Anglo American, os dados coletados não permitem concluir que a mineração de grande 

porte transformou para melhor o modo e as condições de vida locais, o que é indicado 

pela ausência de variação positiva relevante do IDM de Barro Alto. 

A forma como se desenvolve a extração mineral de grande porte em Barro Alto 

e o modo de operação da Transnacional Anglo American não se diferem, na essência, 

do escambo colonial praticado no Brasil. Ao invés da madeira, o forasteiro explora o 

níquel, em troca, ao invés de quinquilharias sem qualquer valor, nos pagam com 

migalhas do bolo econômico que representa toda a riqueza extraída do solo em Barro 

Alto, um verdadeiro escambo contemporâneo.  

Encerramos a presente pesquisa alertando para o caráter não definitivo de 

nenhuma das conclusões a que se chegou. Conforme dissemos em outro momento, é 

necessário que as premissas e as conclusões aqui consideradas sejam testadas por outros 

métodos de pesquisa, principalmente pelo levantamento de dados empíricos. Sem 

embargos, o trabalho realizado é suficiente para levantar como hipótese – assim como 

nos permite a TFD – a incapacidade das atividades mineradoras de grande porte 

gerarem desenvolvimento a partir de dadas perspectivas econômicas, mas também, e 

principalmente, a partir da sua concepção como direito 
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