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RESUMO 

A atividade de mineração causa forte impacto em sua área de atuação, não só na questão 

ambiental como na questão social, gerando dependência econômica dos territórios de forma 

direta e indireta, sendo uma significativa fonte de arrecadação e de geração de empregos. Ao 

se aproximar da exaustão extrativista, não raro, as regiões outrora beneficiadas pelo 

desenvolvimento tornam-se cidades fantasmas, dormitórios ou pequenos vilarejos de idosos 

com pouca infraestrutura. A cidade de Itabira em Minas Gerais tem previsão de exaustão de 

sua produção minerária em aproximadamente oito anos, dado esse cenário, o tema deste 

trabalho é a diversificação de renda através do turismo e o objetivo principal é identificar 

quais e de que forma os potenciais negócios de turismo podem contribuir para esta 

diversificação. A metodologia utilizada na pesquisa foi qualitativa através de pesquisa 

bibliográfica associada com entrevistas semiestruturadas com o objetivo de captar a percepção 

dos stakeholders a respeito do tema, validar a proposta do produto apresentado e identificar 

potenciais fontes de fomento e apoio político ao projeto. Ao final da pesquisa espera-se 

verificar a potencialidade de um produto de turismo patrimonial industrial em área minerária 

em declínio, impactando virtuosamente nas demais opções turísticas locais, contribuindo, 

desta forma, para a manutenção de empregos e renda na comunidade. 

Palavras-chave: turismo patrimonial industrial, turismo minero, diversificação econômica, 

desenvolvimento local, Itabira. 

 

ABSTRACT 

The mining activity has a strong impact on its area of operation, not only on the 

environmental aspect but also on the social one, as it generates direct and indirect 

economic dependence by being a significant source of revenue and generation of 

jobs. As they approach from extractive exhaustion, it is not uncommon for regions 

that once benefited from development to become ghost towns, dormitories or small 

elderly villages with little infrastructure. The city of Itabira in Minas Gerais is 

expected to deplete its mining production in approximately eight years, given this 

scenario, the theme of this work is income diversification through tourism and the 

main objective is to identify how and which potential Local tourism businesses can 

contribute to this diversification. The methodology used in the research was 

qualitative through bibliographic study associated with semi-structured interviews 

with the objective of capturing stakeholders' perceptions about the theme, 

validating the product proposal presented and identifying potential sources of 

promotion and political support for the project. The aim of this research is to verify 

the potential of an industrial heritage tourism product in a declining mining area in 

order to create a significant impact on the other local touristic options, thus 

contributing to the maintenance of jobs and income for the community. 

Keywords: industrial heritage tourism, mining heritage, mining tourism, economic 

diversification, local development. 
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1 INTRODUÇÃO  

A atividade de mineração e seus negócios correlatos causam forte impacto por onde 

atuam, não só na questão ambiental como na questão social, gerando dependência econômica 

dos territórios de forma direta e indireta, sendo essa indústria praticamente a principal fonte 

de arrecadação e de geração de empregos. Uma boa parte dos municípios do estado de Minas 

Gerais são os exemplos mais contundentes deste cenário, onde a produção industrial gira em 

torno da mineração e suas atividades correlatas.  

A cidade de Itabira, alvo desta pesquisa, é um caso muito peculiar, visto que a 

mineradora Vale nasceu nesse município, como uma empresa estatal na época do Estado 

Novo e ambos cresceram numa relação simbiótica. Ao longo desses quase 80 anos de 

existência, a comunidade cresceu e se desenvolveu em torno da mineradora e a questão do 

declínio da produção e da arrecadação municipal vem sendo tratada sem a devida importância 

pelas seguidas alternâncias de gestores públicos. Atualmente é de conhecimento público que a 

mineração nessa região se encontra em declínio e o município deveria se preparar para 

diversificação econômica de modo a gerar novas opções de renda e emprego ao longo dos 

anos vindouros. Itabira vem levando um longo tempo para se preparar para esse declínio e, 

sempre que tem alguma oportunidade entre diversificar ou ficar na comodidade do 

“benefício” da extração mineral, acaba por seguir pela segunda opção (GUIMARÃES; 

MILANEZ, 2017). A dependência da cidade em relação à mineração se manifesta não apenas 

em termos de emprego, como também do próprio orçamento da administração pública. As 

arrecadações oriundas da atividade mineral são um fator significativo na contribuição dos 

recursos da Prefeitura Municipal de Itabira. 

As alternativas pensadas para diversificação socioeconômica do município, atualmente 

com cerca de 120 mil habitantes, ainda são um tanto quanto incertas; o turismo é apresentado 

como uma opção, mas ainda de forma irrelevante quando se analisa sob o ponto de vista de 

potencialidade do negócio. De acordo com o Portal de Notícias local conhecido como 

“Defato”, a principal alternativa de diversificação com a qual o município trabalha é a 

ampliação do campus da Unifei (Universidade Federal de Itajubá) que existe na cidade, mas é 

fato que, somente esta iniciativa não será suficiente, principalmente pela Unifei ser uma 

universidade federal, que depende do governo para o preenchimento de seus quadros, através 
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de concursos públicos. Uma opção que pode ser agregada de forma mais substancial a este 

cenário é o turismo. 

O tema proposto para o projeto de pesquisa parte de uma pergunta geral: como a 

indústria do turismo pode contribuir na diversificação e geração de renda de regiões 

dependentes da mineração, principalmente num cenário em que a atividade extrativista entra 

em declínio com redução de empregos e de arrecadação? O objeto da pesquisa é analisar o 

potencial do turismo como uma alternativa de diversificação da atividade econômica na 

cidade de Itabira. Considerando que o turismo “bem desenvolvido” é um fator gerador de 

novos negócios, consequentemente, há a oportunidade no incremento de postos de trabalho de 

forma direta e indireta, contribuindo para o aumento de renda local. 

A motivação pela escolha do turismo como opção deve-se em parte pela minha própria 

experiência profissional tendo atuado por mais de 20 anos em companhia aérea vivenciando 

de perto o quanto de retorno, um turismo bem desenvolvido gera para as cidades; bem como 

pelo grande potencial turístico inexplorado que o Brasil possui, a exemplo do apelo cultural 

que a cidade de Itabira tem com a história de Drummond e que muitos desconhecem e, por 

fim, por atualmente trabalhar na Vale, onde é clara a preocupação da companhia com o caso 

itabirano.  

A pesquisa que desenvolvi sobre o município em questão teve como objetivo geral 

identificar quais e de que forma os potenciais negócios de turismo local poderiam contribuir 

para a diversificação socioeconômica.  Com relação aos objetivos específicos, o estudo 

pretendeu:  

• verificar se a comunidade local percebe o turismo como fonte alternativa de 

geração de emprego e renda, considerando a realidade local;  

• identificar potenciais fontes de fomento e desenvolvimento da indústria turística;  

• validar a proposta de um produto turístico patrimonial industrial, a exemplo dos 

existentes na Europa após o encerramento da atividade mineradora;  

O estudo foi planejado em quatro etapas: a primeira foi uma pesquisa bibliográfica a 

respeito da indústria do turismo como alternativa socioeconômica, permeado com exemplos 

práticos relacionados ao produto apresentado. Na segunda etapa fiz uma atualização da 
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situação  de dependência socioeconômica do município em relação a atividade mineradora, 

tendo como referência um trabalho realizado na UFOP (ALVARENGA, 2006); o intuito era 

verificar se o cenário apresentado no estudo de Alvarenga, 14 anos depois de sua publicação, 

continuava válido ou se houvera significativa mudança.  

Baseado na pesquisa bibliográfica, a terceira etapa do trabalho consistiu na 

apresentação de um produto turístico dentro do conceito de turismo patrimonial industrial, 

utilizando-se parte da área de mineração atual transformada em um atrativo turístico com a 

perspectiva de deixar um legado à cidade, através da área revitalizada com alguma geração de 

renda e consequente valorização do patrimônio natural e cultural da cidade. 

De modo a atender aos objetivos específicos, na quarta etapa foram realizadas as 

entrevistas em profundidade com pessoas que possuíam algum tipo de influência social, 

econômica ou política na comunidade - e a forma planejada de identificar e abordar esse 

público foi através do contato com a associação comercial da cidade e/ou com funcionários da 

empresa Vale que pudessem informar sobre potenciais entrevistados. No público entrevistado, 

além da comunidade local, também era de suma importância ouvir representantes da empresa 

Vale, a respeito da hipótese proposta, uma vez que ela poderia vir a ser a principal 

fomentadora na transformação do seu site num local de turismo patrimonial industrial.  

Ao final do trabalho, esperava-se apresentar ao poder público local e aos principais 

players envolvidos, a tese de que o investimento em turismo na cidade de Itabira é uma 

proposta alternativa viável na geração de renda além das outras iniciativas, segundo as 

percepções dos principais stakeholders da localidade. 

 

2 DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

A discussão teórico-metodológica baseou-se em pesquisa de fontes secundárias, 

utilizando-se de material bibliográfico publicado sobre o turismo como diversificação 

econômica, bem como sobre o turismo patrimonial industrial. Além desses, com o objetivo de 

validar a premissa que justifica a pesquisa, foi realizada uma análise comparativa de dados 

econômicos apresentados numa pesquisa de mestrado na UFOP, pelo atual professor da 
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FUNCESI – Cristiano P. Alvarenga (2006). Esta validação tinha o objetivo de mensurar a 

situação de dependência econômica do município de Itabira em relação à atividade 

mineradora. Os dados econômicos apresentados na pesquisa de Alvarenga referiam-se ao final 

da década de 90, início do novo milênio e a atualização considerou os anos mais recentes das 

quais se tinham dados disponíveis, considerando as mesmas fontes de consultas apresentadas 

no trabalho citado. Para a validação do produto, como mencionado anteriormente, foram 

realizadas entrevistas em profundidade.  

2.1 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Na estrutura deste item são apresentados basicamente conceitos e estudos de como o 

turismo pode contribuir com a diversificação econômica. Além disso, é demonstrada uma 

visão conceitual das três categorias de turismo percebidas como de maior aderência ao cenário 

da pesquisa, posteriormente confirmadas nas entrevistas: turismo patrimonial industrial, 

turismo cultural e turismo ecológico, sendo que foi trabalhado com maior ênfase, o turismo 

patrimonial industrial que é a base da proposta do produto desse trabalho. 

2.1.1 Panorama da atividade turística como um fator de desenvolvimento local. 

O turismo tem um significado moderno, que se diferencia do tema clássico do conceito 

de viagens, já tratado por numerosos historiadores. No que se refere à própria definição, não 

há um consenso entre autores, pesquisadores e instituições ligadas ao setor, mas cabe destacar 

que guardam forte relação entre si.  

O termo “turismo” se origina no inglês com a palavra tour que passou a ser utilizado 

no final do século XVIII, quando as famílias da aristocracia inglesa enviavam seus jovens a 

um Grand Tour pela Europa acompanhados de seus tutores com o objetivo de complementar 

sua formação educacional que durava de três a cinco anos. Ainda incipiente, o “turismo” se 

fortalece com a Revolução Industrial que proporcionou maior facilidade nos deslocamentos; o 

crescimento econômico dos países  após o término da Segunda Guerra também é considerado 

um fator de desenvolvimento do “turismo”, visto que a grande reconstrução da Europa gerou 

um círculo virtuoso de dinheiro e trabalho; posteriormente, com a formalização das relações 

de trabalho com melhor remuneração e a inclusão do descanso remunerado, o turismo se 

fortalece por completo, onde a simples necessidade de deslocamento dá lugar a um desejo de 
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fruição do tempo de descanso através do lazer e vivência de experiências nos mais variados  

locais diferentes do originário. (TONON, 2012) 

Mario Beni (2007), um autor referência no assunto, apresenta em seu livro “Análise 

Estrutural do Turismo” alguns conceitos de turismo de diferentes autores estrangeiros. Afirma 

que esses conceitos são genéricos e amplos, sendo resultantes de observações empíricas e que 

a conceituação mais aceita é a da Organização Mundial do Turismo (OMT) que inicialmente 

era definido como a “soma de relações e de serviços resultantes de um câmbio de residência 

temporária e voluntária motivada por razões alheias a negócios ou profissionais”. Atualmente, 

a OMT adota o seguinte conceito: “atividades que as pessoas realizam durante viagens e 

estadias em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com 

finalidade de lazer, negócios ou outras”1. 

No livro de Lohamann e Panosso (2008) há um total de 73 conceitos de turismo. De 

acordo com Panosso (2010), o turismo é traduzido em três visões: a leiga, a empresarial e a 

acadêmico-científica. A leiga que é a mais comum, popularmente conhecida como as viagens 

de férias ou lazer; a visão empresarial onde o turismo é visto como uma fonte de negócios 

através do desenvolvimento e disponibilização de produtos e serviços aos consumidores cujo 

foco principal é o ganho financeiro e, por último, a visão acadêmica em que o turismo é visto 

como uma fonte de estudos em que se analisam dados estatísticos, impactos de sua atuação, 

desenvolvimento de políticas e relações interdisciplinares que possam contribuir para o 

desenvolvimento social de determinado local. (LOHMANN; PANOSSO NETO, 2008) 

Leiper também classificava as definições de turismo em três grupos: as de cunho 

econômico onde o foco é comercial/financeiro, as técnicas que valorizam os dados 

estatísticos, bem como as visões dos órgãos formais de turismo e, por último, a holística, onde 

o turismo é visto como um sistema interligado que engloba vários aspectos e elementos 

relacionados entre si (SCÓTOLO; NETTO, 2015 apud LEIPER, 1979). Todas essas visões ou 

conceitos possuem similaridades, pois, para que exista turismo é necessário, de um lado, 

pessoas interessadas em deslocamentos para lazer ou descanso, do outro, empresários ou 

investidores dispostos a apoiar negócios que gerem oferta de produtos e serviços em locais 

que tenham um potencial atrativo e, permeando essa relação de modo que o processo ocorra 

de forma harmônica sem grandes impactos é fundamental que se tenha um planejamento 

 
1 https://web.archive.org/web/20100922120940/http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf 
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adequado, desenvolvido de forma consistente em cima de estudos e análises de dados. Outro 

ponto que não pode desconsiderado é a visão da comunidade anfitriã, visto que, quando não 

atuam de forma participativa no desenvolvimento do turismo na sua comunidade, tendem a se 

relacionar com o processo com desconfiança e até rejeição (DALL'AGNOL, 2012). Por isso, 

além da “necessidade de uma oferta atrativa no local classificado como receptor” 

(BARBOSA, 2015), é fundamental que os anfitriões desejem receber os turistas e que estes 

possuam infraestrutura de serviços para que o processo ocorra de forma sustentável.  

Sob essa ótica, tem-se o conceito de origem-destino consoante com o conceito de 

locais emissores e receptores, que acaba por ter uma certa relação com maior e menor 

desenvolvimento econômico das regiões, onde as economicamente mais desenvolvidas 

acabam sendo mais emissoras do que as de menor desenvolvimento econômico (BARBOSA, 

2005 apud CUNHA, 1997). Para Barbosa (2005), os locais predominantemente receptores 

possuem recursos de infraestrutura e instalações adequadas, mas suas condições 

socioeconômicas são, na maioria das vezes, inferiores aos locais emissores. Rabahy (2003) 

demonstra, pelos dados da OMT, que mais de 50% do turismo emissivo internacional no final 

do século XX era composto por apenas 10 países, distribuídos entre Europa, EUA e Japão, o 

que reforça a premissa de que a atividade turística está relacionada à renda e ao 

desenvolvimento econômico. Ao consultar os dados da OMT atualizados no relatório 

“International Tourism Highligts–2019”, constata-se que a Europa ainda continua sendo a 

principal região emissora, seguida da Ásia e Pacífico.  

Apesar das regiões receptoras terem condições socioeconômicas inferiores que as 

emissoras, pode-se observar que dos 10 destinos que mais recebem turistas no mundo, a 

maioria também se concentra na Europa e EUA,  porém, no último relatório da OMT (2019), 

a região que teve o maior crescimento quando comparado ao ano anterior foi a Ásia/Pacífico 

com destaque para China, sendo o quarto país no mundo em número de receptores, precedido 

pela França, Espanha e EUA, o que de certa forma, reforça a questão da renda traduzido pelo 

intenso desenvolvimento econômico da China.  

Quando se analisa esses mesmos dados relativos ao Brasil, o Ministério do Turismo 

registra a Argentina como o nosso principal emissor com 2.498.483 turistas em 2018, 

seguidos de Estados Unidos com 538.532 e Chile com 387.470. No que tange ao fluxo 

interno, os dados disponíveis para pesquisa se dão por embarques e desembarques 
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domésticos, onde São Paulo é a cidade com maior fluxo, seguido por Brasília, Belo 

Horizonte, Campinas e Rio de Janeiro, respectivamente (PORTAL AVIAÇÃO BRASIL, 

2019), o que reforça mais uma vez a questão de desenvolvimento econômico e renda, apesar 

das cidades de São Paulo e Brasília serem tratadas pela aviação comercial brasileira como 

hubs de distribuição de passageiros, obviamente que isso está relacionado também à demanda, 

estrutura e localização geográfica das respectivas cidades. 

Pelos dados apresentados, o fato de os receptores terem menor nível de 

desenvolvimento socioeconômico do que os emissores não é exatamente uma regra, porém, as 

localidades de menor renda e com bons atrativos turísticos acabam sendo muito mais 

receptoras do que emissoras, como a maior parte da Ásia, América do Sul e Caribe. Esse 

cenário pode ser reforçado em função do que se observa nas publicações da área de turismo 

com enfoque no desenvolvimento econômico, onde encontra-se com frequência estudos 

apresentando perspectivas positivas para cidades periféricas em regiões de menor 

desenvolvimento, a exemplo do Sudeste Asiático, Leste Europeu, África, Américas do Sul e 

Central. 

Fabia Barbosa (2005) apresenta em seu artigo, o turismo como uma alternativa de 

diversificação socioeconômica, uma força econômica das mais importantes onde a oferta e a 

procura por esse tipo de serviço podem gerar mercados sólidos e estruturados com 

consequente geração de renda. Dependendo do tamanho desse mercado e do impacto que ele 

possa gerar à comunidade, se justifica a inclusão desse setor na programação da política 

econômica de acordo com o seu nível de importância e atuação, podendo ser municipal, 

estadual ou federal. Eu reforçaria que a depender do cenário, mais do que entrar na pauta, o 

tema deve ser, principalmente, estimulado e fomentado através do estabelecimento de 

políticas e parcerias com a iniciativa privada, o que é validado na pesquisa de Casimiro 

(2002) que ressalta a importância da implantação de políticas e programas para promover o 

desenvolvimento do turismo no Brasil em função da grande capacidade de gerar postos de 

trabalho, o que vem sendo uma preocupação no Brasil há décadas. 

Takasago et al. (2010) comprovam em pesquisa de dados econômicos do IBGE (2006) 

o potencial que o turismo possui na geração de empregos e, principalmente renda, quando 

trata-se de trabalhadores autônomos.  
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“...no caso do Brasil, Blake, Arbache, Teles e Sinclair (2006), simulando um 

aumento de 10% na demanda internacional por turismo no Brasil, encontram um 

impacto positivo importante na redução da pobreza e da desigualdade.” 

(TAKASAGO, 2011) 

A geração de renda acaba sendo até maior do que a própria geração de empregos em 

virtude dos elevados multiplicadores setoriais que compõem o segmento do turismo, porém, 

caso houvesse maiores investimos no setor, a geração de empregos seria consistente em 

função dos setores-chave envolvidos na cadeia dessa indústria: transportes aéreo regulares ou 

não, transportes rodoviários, atividades de suporte aos transportes, agências de viagens, 

estabelecimentos de hospedagem, alimentação, dentre outros  (CASIMIRO FILHO, 2002). 

A receita originada pelo Turismo em 2017 no mundo ocupou a terceira posição sendo 

precedida apenas pela indústria química e petrolífera. (“Int. Tour. Highlights, 2019 Ed.”, 

2019). No Brasil, o Ministério do Turismo publicou uma pesquisa realizada por uma 

consultoria independente, o “Conselho Mundial de Viagens e Turismo” (WTTC, sigla em 

inglês), onde é demonstrado que em 2018 o mercado de turismo brasileiro cresceu 3,1% em 

relação ao ano anterior totalizando US$ 152,5 bilhões - o que representa cerca de 8% do PIB 

brasileiro. Em termos de postos de trabalho, a indústria do turismo ocupou cerca de 6,9 

milhões de trabalhadores, equivalente 7,5% do volume global de vagas no país. (PORTAL 

DO MIN. DO TURISMO, 2019) 

A análise dos dados que sustentam o papel relevante do turismo para as localidades 

traz a crença de que este pode ser um grande mecanismo de distribuição de renda, um fator 

propulsor do desenvolvimento econômico e do equilíbrio social para países em 

desenvolvimento. “Os benefícios gerados pelo Turismo devem produzir ganhos superiores 

aos seus custos” (THEOBALD, 2002, p.81), no entanto, há estudos que demonstram que, nem 

sempre, essa retórica é verdadeira. As ocorrências indesejadas consequentes de erros ou da 

ausência de um planejamento turístico nas comunidades receptoras, denominadas comumente 

como “impactos” (RUSCHMANN, 2000, p. 34), podem ser reversíveis quando identificados 

de imediato com respectivo plano de ação sobre eles ou irreversíveis quando negligenciados 

de início, conforme Sandra Dall’agnol explica  

“As comunidades receptoras tenderiam a ver o Turismo com desconfiança, porque 

em geral não têm a oportunidade de participar das tomadas de decisões sobre a 

questão nessa área. Sentem-se, com isso, excluídas e acabam não desejando a 

presença de turistas na sua localidade. Pior, em muitos casos o turista chega antes do 



 

 

17 

 

turismo, ou seja, do planejamento e organização da localidade para recebê-lo” 

(2012). 

Os impactos que chegam às localidades são basicamente relacionados aos aspectos 

sociais dos receptores e num segundo momento, como consequência, aos aspectos 

econômicos. No que se refere aos sociais, pode-se destacar a modificação dos hábitos locais 

com perda da identidade original por conta da grande inserção de turistas; aumento de 

violência, aumento do custo de vida local, aumento da intolerância aos turistas pelo fato das 

relações não serem mais pessoais e tão apenas uma forma de geração de lucro 

(DALL’AGNOL, 2012).   

No que se refere aos aspectos econômicos, o aumento de preços dos serviços e custos 

de moradias, despontam como um dos fatores de maior influência negativa. Um estudo 

realizado para avaliação de impactos no Extremo Norte de Queensland (Austrália), identificou 

que os itens percebidos como negativos para a comunidade foram o aumento do custo de vida 

generalizado, o aumento do custo de aquisição de moradia, seja pela compra, construção ou 

aluguel, além do aumento da insegurança urbana (DALL’AGNOL, 2012, apud ROSS, 2002). 

Além da questão de custo de vida, há também, impactos nas relações de trabalho na 

comunidade receptora. Em Florianópolis, no final da década de 90, os candidatos à prefeitura 

tinham em suas plataformas de campanha, o incentivo ao turismo para a geração de empregos, 

porém, os dados dos anos anteriores demonstravam que, mesmo na alta temporada, o 

comércio empregava quase quatro vezes mais do que o setor de serviços de alojamento e 

alimentação. Além disso, a típica informalidade do setor acabava gerando uma distorção na 

contabilização de empregos, bem como, problemas nas relações trabalhistas, como jornadas 

além do padrão, ausência de horário para as refeições, acúmulo de tarefas e ganhos incertos 

que oscilavam em função das condições meteorológicas (OURIQUES, 1999). 

Isso sem considerar uma variedade de danos ambientais; alguns municípios costeiros 

que têm no turismo a sua principal fonte de arrecadação, sofrem com os impactos na natureza 

em função da ótica economicista, seja pela poluição do mar, destruição da vegetação, 

ocupação territorial irregular e/ou especulação imobiliária. Alguns locais são extremamente 

afetados com o intenso movimento durante a temporada de veraneio, onde a cidade não tem 

estrutura dimensionada para receber o excedente de pessoas além dos residentes. O 

planejamento público e a gestão turística acabam por privilegiar quem se desloca, o turista, e 
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não quem os recebem, as comunidades receptoras, - que, quando relevadas, “são analisadas 

sob a perspectiva econômica reducionista, privilegiando resultados econômicos de curto prazo 

sob os socioambientais de médio e longo prazos” (SAMPAIO, 2007 apud GRUNEWALD, 

2003). 

A pesquisa bibliográfica sobre a atitude dos residentes com relação aos impactos do 

turismo conclui que não existe consenso acadêmico no assunto; os resultados apresentam uma 

contradição a respeito de vantagens e desvantagens do turismo; as diferentes visões podem 

variar em função das características da população onde foram realizadas as pesquisas, bem 

como das circunstâncias em que o turismo é desenvolvido, podendo gerar maior ou menor 

impacto no aspecto sociocultural  (GARCIA et al, 2015).  

Mediante essas diferentes visões torna-se imperativo que as iniciativas no 

desenvolvimento turístico sejam avaliadas sob o ponto de vista de oportunidades 

socioeconômicas, mas, principalmente com responsabilidade para com os impactos negativos 

que possam ser trazidos à comunidade e, para que seja evitado mais malefícios do que 

benefícios é importante que sempre seja incentivada a participação da comunidade no 

processo de desenvolvimento desta atividade. 

Após esta visão geral do turismo como fator de desenvolvimento local e, para atender 

o objetivo geral deste trabalho, na sequência são analisados três tipos de turismo em função da 

oferta que a região de Itabira possa dispor: o “turismo industrial” ou “turismo industrial 

patrimonial”, não muito difundido no Brasil que aborda o turismo em instalações industriais 

desativadas que, no caso em estudo, está sendo um pouco mais detalhado de modo a subsidiar 

uma proposta de um produto turístico a ser implantado futuramente considerando o 

encerramento da atividade mineradora; o “turismo cultural” e o “ecoturismo”,  que se 

relacionam de forma mais adequada e compatível com o atual estado da cidade de Itabira, 

onde o primeiro aborda a questão da vivência da memória cultural, da valorização do 

patrimônio histórico e o segundo, experiências de lazer ao ar livre, educação e preservação 

ambiental em áreas com riquezas naturais.  
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2.1.2 Turismo Patrimonial Industrial (TPI) 

A partir desta etapa apresento um panorama dos três tipos de turismo de maior 

aderência à pesquisa, a começar pelo Turismo Patrimonial Industrial (TPI), conhecido 

também como Turismo Industrial ou Turismo Tecnológico que, inclusive, é a base do produto 

a ser desenvolvido neste trabalho. Esta categoria de turismo compreende o interesse em 

visitas a sites industriais desativados que preservam a memória e a cultura industrial de um 

determinado negócio, porém, cabe destacar que visitas e passeios por áreas fabris que ainda se 

encontram em atividade produtiva não podem ser consideradas como TPI. Para ser 

considerado TPI o local deve estar desativado ou com uma pequena parte do processo 

produtivo em funcionamento apenas para demonstração ilustrativa, além de apresentar 

características e elementos históricos daquele determinado processo fabril. Este tipo de 

turismo também “auxilia no desenvolvimento de atividades e lugares feitos pelo homem (man 

made sites), como construções e territórios que tenham a sua origem nos processos industriais 

de épocas anteriores” (OLIVEIRA, 2012 apud EDWARDS, 1996). 

O Comitê Internacional para a Conservação do Patrimônio Industrial – TICCIH2, 

organismo que promove a cooperação internacional de modo a preservar, pesquisar, 

interpretar, documentar e fomentar a educação do patrimônio industrial inclui como escopo do 

patrimônio industrial não só os sites industriais, mas também, instalações, arquitetura, 

máquinas e equipamentos; além também do seu entorno correlacionado como habitação, 

assentamentos, infraestrutura, produtos, processos e a documentação produzida pela própria 

indústria, como arquivos e memórias (TICCIH, 2011). 

 

“O TICCIH no Brasil foi fundado em 2004, porém suas atuações se restringiram a 

organização do I e II Encontro Nacional Sobre Patrimônio Industrial, onde foram 

apresentadas pesquisas envolvendo discussões sobre tombamento de patrimônios, 

neste caso de caráter industrial, e o levantamento dos possíveis conjuntos de valor 

para preservação da memória tecnológica brasileira. Sendo desde então, uma 

organização pouco atuante, se comparada com o TICCIH na Espanha, onde existe 

uma maior articulação, desenvolvimento e ação dos seus dirigentes e 

colaboradores.” (OLIVEIRA M.L.S., 2012) 

 

 
2 TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 
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O Turismo Patrimonial Industrial nasceu nos anos 60 nas regiões da Europa em função 

do forte declínio das áreas precursoras, o berço deste movimento foi a Inglaterra, centro da 

Revolução Industrial e vem adquirindo crescente importância como parte da oferta cultural 

em muitos destinos  (HOSPERS, 2002). Há inúmeras áreas industriais em que o turismo 

poderia transformá-las, tornando-as mais rentáveis e contribuindo para potencializar 

experiências, com atrativos de exploração da história do processo industrial. Há variados tipos 

de TPI, alguns mais atrativos do que outros, mas, os relacionados à indústria extrativista 

aparecem como os mais visitados (PERFETTO; VARGAS-SÁNCHEZ, 2018).  

Para se ter uma ideia de como esse tipo de turismo tem força na Europa, há uma 

associação, a “European Route of Industrial Heritage” (ERIH), que nasceu de uma campanha 

para incrementar o conhecimento a respeito dos valores do ambiente artificial (ação do 

homem transformando o ambiente natural), valorizar os destaques econômicos dessa herança 

no desenvolvimento sustentável e encorajar o trabalho voluntário para preservá-la. Por trás 

dessa ideia já havia a realidade de muitos espaços industriais terem sido transformados em 

museus ou reutilizados como centros culturais, escritórios, hospedagens, dentre outros. O 

ERIH começou com suporte financeiro de regiões alemãs, posteriormente, conseguiu 

fomentar uma rede de outras instituições de modo a ter suporte de outros países e, por fim, da 

própria União Europeia. Inicialmente começou com o registro de 650 locais de patrimônio 

industrial atraentes e atualmente se tornou a maior rede de informações para turistas 

interessados nesse assunto com 1850 locais registrados por toda a Europa (PORTAL ERIH). 

Não cabe neste contexto enumerar todos ou os mais importantes exemplos do 

potencial dessa transformação, apenas destacarei alguns exemplos ilustrativos apresentados 

em artigos acadêmicos e relacionados a sites de mineração desativados. O primeiro local 

industrial a ser considerado como patrimônio pela UNESCO em 1978 foi a mina de sal de 

Wieliczka, na Polônia, que, segundo o portal de turismo polonês, até o ano de 2017, recebeu a 

visitação de mais de 1,7 milhão de pessoas. Outros exemplos apresentados como ruínas 

patrimoniais minerárias são o Parque de Mineração Rio Tinto (PERFETTO; VARGAS-

SÁNCHEZ, 2018), Parque Minero de Almadén em Ciudad Real e MWINAS - Museu Minero 

Andorra em Teruel (CAÑIZARES RUIZ, 2011), todos localizados na Espanha. Também 

destaca-se as ruínas das instalações industriais de mineração de carvão em Rurh, na Alemanha 
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transformada em centro de visitação, arte e cultura (GALLEGO VALIÑA, 2011); a antiga 

área de exploração de carbono em Lota, no Chile (BUSTAMANTE et al, 2004).  No Portal do 

ERIH3, há diversas informações a respeito do patrimônio industrial sob a ótica do turismo, 

inclusive, apresentam um link4 onde podem ser consultados os mais variados websites dos 

locais considerados como patrimônio industrial pela UNESCO, com objetivo de visitação 

turística. 

O pioneirismo europeu nesse tipo de iniciativa não se dá apenas pelo fato de grande 

parte da exploração minerária ter alcançado a extinção na região, mas principalmente pela 

promoção, fortalecimento e a valorização da memória e da cultura, traduzidos pela 

importância que os museus têm na vida das comunidades locais.  Para se ter uma ideia do 

cenário, o The National Association of Mining History Organizations na Inglaterra, conta com 

mais de 20 museus geomineiros associados e assinala cerca de 300.000 visitantes por ano, 

neste segmento. A Alemanha é a pioneira nesse tipo de iniciativa em função de seu histórico 

industrial; há também o Mijnmuseum of Kerkrade na Holanda com cerca de 300.000 

visitantes/ano, a França com o Historic Mining Centre of Lewarde e o the Noyant-la-

Gravoyère Mining Museum com 150.000 e 250.000 visitantes ao ano, respectivamente 

(MEIXEDO, 2007). 

Além destes exemplos mencionados, alguns outros são referências de transformação e 

destinação útil da área desativada, porém, não podem ser considerados como patrimônio 

industrial, visto que não guardam as características necessárias de preservação da memória e 

do patrimônio industrial. Destacarei alguns, apenas como referência, de como a utilização 

adequada da área desativada poder continuar a gerar renda através de outra atividade: a Ópera 

de Dalhalla na Suécia, o estádio de futebol de Braga, em Portugal – ambos construídos sobre 

as ruínas de uma pedreira - e o Projeto Eden na Inglaterra, um jardim com estufas com várias 

espécies, erguido sobre uma área extinta de extração de caulim (VIEIRA, 2010) 

 

 

 
3 European Route of Industrial Heritage  
4 https://www.erih.net/service/links/category/unesco-world-heritage-list-industrial-related-sites   

https://www.erih.net/service/links/category/unesco-world-heritage-list-industrial-related-sites
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Figura1 – Ópera de Dalhalla 

  
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Dalhalla 

 

 

Figura 2 – Estádio em Braga 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/812477588997656139/?lp=true 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dalhalla
https://br.pinterest.com/pin/812477588997656139/?lp=true


 

 

23 

 

Figura3 – Projeto Éden 

 
Fonte: https://diariodoturismo.com.br/projeto-eden-a-reinvencao-da-natureza-por-

viramundo-e-mundovirado/ 

 

O turismo de mineração faz parte de um nicho da indústria turística denominado 

“turismo de interesses especiais” onde existe uma oferta global relativamente consolidada e 

que os países que o praticam, têm feito dele um produto competitivo, como o caso da Nova 

Zelândia, África do Sul, Espanha e América do Norte. No geral, esse tipo de turismo está 

dentro de uma oferta bastante diversificada que não se pauta apenas em vivenciar uma 

experiência de atividades de mineração, mas também as de provedores e serviços 

correlacionados (SALAMANCA, 2002). 

A reutilização de áreas degradadas pela mineração para fins turísticos pode ocorrer 

com a transformação das próprias cavas em parques temáticos, museus e espaços com visitas 

guiadas para educação ambiental ou histórica. O que esses e outros textos similares nos 

trazem de conteúdo é que existe forte potencial de transformação dos locais de mineração 

desativados em opções de exploração turística tradicional ou industrial, porém, é fundamental 

uma mobilização para esse objetivo, inclusive com a participação de pessoas que fizeram 

parte daquela história treinadas para o atendimento ao turista, o que vai ao encontro das 

teorias de que, com a participação da comunidade local, o turismo pode transformar o declínio 

em uma alternativa fonte de renda. 

https://diariodoturismo.com.br/projeto-eden-a-reinvencao-da-natureza-por-viramundo-e-mundovirado/
https://diariodoturismo.com.br/projeto-eden-a-reinvencao-da-natureza-por-viramundo-e-mundovirado/
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Além das áreas de mineração, podemos também destacar alguns exemplos europeus da 

indústria padrão que tiveram seus sites ressignificados para a exploração turística, a exemplo 

do Guiness Storehouse (Irlanda) - indústria cervejeira; Museu Industrial de Verla (Finlândia) 

– indústria madeireira; Tate Modern (Inglaterra), museu de arte moderna – central elétrica; 

Docklands (Inglaterra), revitalização da área e construção do Museu de Londes Docklands – 

indústria portuária; Matadero Madrid (Espanha), centro cultural – indústria alimentícia, dentre 

outras (OLIVEIRA M. L. S., 2012). 

Um exemplo brasileiro popularmente conhecido na cidade do Rio de Janeiro refere-se 

não à mineração, mas sim, à indústria da cerveja. Na cidade de Petrópolis, a exemplo da 

cervejaria Heineken na Holanda, a fábrica da cerveja Bohemia ficou pequena para atender o 

volume de produção e houve necessidade de migração para uma área maior e mais moderna. 

Em ambos os casos, seus proprietários transformaram a velha fábrica em um local turístico 

cultural. Atualmente, na antiga fábrica da Bohemia existe uma programação turística que 

começa com um tour contando a história da produção da cerveja e da própria marca, há 

também uma seção de degustação, além de restaurante, venda de artigos alimentícios de 

produção local e locação de espaço para eventos. No caso holandês, em função da forte 

atividade turística em Amsterdam, a visita à fábrica da Heineken, denominada “Heineken 

Experience” se consagrou como um ponto turístico da cidade com mais de um milhão de 

visitantes no ano de 2019.5 

Existe ainda alguns outros exemplos brasileiros que podemos destacar onde ocorre o 

aproveitamento do local industrial desativado sem o cunho de preservação da memória e do 

patrimônio industrial, mas sim uma destinação útil e proveitosa para a comunidade, como: a 

Estação das Docas em Belém transformada em centro gastronômico; a Ópera de Arame em 

Curitiba instalada em uma antiga pedreira e o Espaço Cultural Usina do Gasômetro, antiga 

termoelétrica em Porto Alegre transformada em espaços para exposições, teatro, cinema e 

auditórios (atualmente encontra-se fechada para reformas). 

Em relação à mineração sob a ótica de turismo patrimonial industrial, podemos citar as 

minas de Camaquã em Caçapava do Sul (RS) onde a extração de cobre se esgotou 

 
5 Fonte: https://www.statista.com/statistics/670936/visitor-numbers-to-the-heineken-experience-in-the-

netherlands 
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ocasionando o fechamento da mineradora em 1996. A área foi abandonada e o pequeno 

vilarejo com cerca de 5000 habitantes, casas, hospital, banco e escolas não resistiu. Em 2011, 

a região abrigava cerca de apenas 500 moradores sendo que, muitos deles, antigos 

funcionários aposentados da empresa. A população local busca alternativas no turismo para 

revitalização da área, porém, com as instalações da mineradora em ruínas, com a falta de 

investimentos na recuperação do espaço industrial e com a inadequada estrutura para o 

recebimento de visitantes, a região acaba por perder sua atratividade turística nessas 

condições (CUNHA, 2011). Em pesquisa num dos portais mais acessados para informações 

turísticas (Tripadvisor), encontrei relatos positivos (mais antigos) a respeito do potencial da 

natureza e dos esportes radicais existentes na área, porém, alguns outros (mais recentes), 

informam o abandono do parque. 

Há também iniciativas de desenvolvimento turístico de outras naturezas em regiões de 

mineração que ainda tem suas atividades produtivas em andamento, o que nos mostra esses 

exemplos é que, em paralelo com a mineração, houve um fomento dos negócios turísticos, 

como é o caso das ruínas da Mina de Ouro da Passagem em Mariana (SOARES; SILVA 

2009) e o caso de Conceição do Mato Dentro (CMD), com seu turismo pelo patrimônio 

histórico-cultural em função da Estrada Real e ecoturismo na Serra do Espinhaço, que recebeu 

em 2005 da UNESCO, o diploma de Reserva da Biosfera (BECKER,2009). No Chile, há um 

caso similar na região de Antofagasta que possui exploração de cobre e, em paralelo, 

incrementou sua oferta turística com o objetivo de reter os turistas que estão pela região com 

destino ao Atacama. Suas atrações são de cunho natural com parques e reservas, como “A 

Chimba” (reserva nacional declarada pelo governo chileno em 1988), bem como, a construção 

de praias artificiais de modo a melhor habilitar a utilização da costa.  

O caso de Itabira, objeto deste estudo, se enquadra neste cenário onde a mineração 

ainda é produtiva e há possibilidade de ter, no turismo, uma atividade paralela como 

alternativa econômica, similar aos exemplos apresentados nos municípios vizinhos de 

Mariana e Conceição do Mato Dentro (CMD), porém, cabe ressaltar que Itabira 

comparativamente às duas, é uma cidade muito maior e com características mais urbanas; 

uma cidade que tem em sua história o período do ciclo do ouro no século XVIII, além do 

apelo histórico do poeta Carlos Drummond de Andrade, que nasceu e passou sua infância na 

cidade, o que atrai os interessados em turismo cultural. Além disso, ainda há opções a serem 
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analisadas à luz do ecoturismo nas paisagens e cachoeiras no distrito de Ipoema, bem como, 

do objeto principal deste estudo, o turismo patrimonial industrial. 

Futuramente, quando a atividade produtiva se encerrar completamente, permitindo a 

ampliação das instalações turísticas dentro da planta, poderemos ter mais um exemplo do 

turismo patrimonial industrial, a exemplo do que ocorre na Europa e possivelmente conjugado 

com atividades de ecoturismo e área de lazer para comunidade, em função do tamanho da área 

ocupada pela mineração. Na implantação desses projetos é fundamental que, além do 

envolvimento das comunidades, sejam estabelecidas parcerias entre as mineradoras, empresas 

com interesse turístico e o poder público de modo a ter eficácia na recuperação social e 

ambiental das áreas impactadas. 

2.1.3 Turismo Cultural 

O intuito neste item é conceituar o turismo cultural sem a pretensão de discorrer sobre 

o conceito de cultura em maior profundidade; o objetivo é proporcionar uma visão abrangente 

do conceito epistemológico, bem como transmitir um panorama desse tipo de turismo na 

cidade de Itabira, que foi bastante citado e valorizado nas entrevistas.  

A memória histórica faz parte do ser humano e constitui a cultura de um grupo; as 

respectivas características desse grupo é que aproximam, distanciam e distinguem uns dos 

outros dentro de uma sociedade (MAGALHÃES BATISTA, 2005). Uma das razões 

considerada por muitos estudiosos como referência pelo fascínio da história, deve-se à 

velocidade das mudanças que a sociedade vem experimentando, acompanhada da 

globalização e seu impacto identitários; sentimento de perda, desenraizamento, despertando 

nos indivíduos a necessidade de buscar elementos que permitam a recomposição de sua 

identidade (MURTA; ALBANO, 2002, p.121).   

O interesse das pessoas por história, arte e cultura fomenta este tipo de turismo que 

tem por base, a experiência vivenciada com diferentes povos e costumes através do seu 

patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, religioso, gastronômico e outros (LAGE; 

MILONE, 1995).  Através do turismo cultural, os órgãos de preservação possuem um meio de 

arrecadação para subsidiar a conservação das edificações históricas que são o elo mais óbvio 

entre o passado e o presente, no entanto, sob a ótica turística é importante que esse histórico 



 

 

27 

 

seja traduzido em experiências, caso contrário, se manterão apenas como meras descrições e 

informações que não fazem sentido ao contexto pessoal do visitante, por isso, a importância 

de prover ao redor dos monumentos ou sítios históricos um universo de experiências 

vivenciais, a exemplo de música, culinária e atividades práticas contextualizadas. (MURTA; 

ALBANO, 2002, p. 131).   

Existem numerosos conceitos e definições para o turismo cultural e que tem em sua 

base, características similares a respeito da vivência de experiências tangíveis e intangíveis do 

local visitado. Ao longo do tempo, como todas as definições, acabam sendo revisitadas e 

ajustadas conforme a realidade; considero importante apresentar além dos conceitos dos 

escritores e pesquisadores, o conceito adotado pelo governo brasileiro que, apesar de não 

possuir um caráter científico, não desconsidera a base de sustentação dos demais que são: 

cultura, história e patrimônio, conforme abaixo. 

Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência 

do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e 

dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e 

imateriais da cultura. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010) 

Os entendimentos para o fomento e promoção do turismo cultural de forma global  

foram iniciados através da 13ª Conferência Geral realizada em 1964 pela UNESCO onde foi 

autorizada a realização de estudos que deveriam determinar o quanto a preservação do 

patrimônio monumental de um lugar contribui para o desenvolvimento do turismo 

(PEREIRA, 2012).   

O turismo cultural do estado de Minas Gerais é de grande relevância e bastante 

difundido no país. Três dos quinze locais considerados como patrimônio mundial da Unesco 

estão situados em Minas Gerais; um mais contemporâneo que é o conjunto moderno da 

Pampulha e dois centros de riqueza arquitetônica e histórica: Ouro Preto e Diamantina.  

Em 2005, o Ministério do Turismo iniciou um projeto de incentivo ao turismo em 

cidades históricas por todo o país, especificamente em Minas Gerais. O projeto compreendia 

25 locais com vocação turística e relevância cultural, desenvolvido em parceria com a 

Associação de Cidades Históricas de Minas Gerais. Foram investidos mais de 4 milhões de 
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reais no projeto que teve como objetivos desenvolver, estruturar e dar visibilidade às cidades 

históricas mineiras, como opção turística. (SILVEIRA, 2008) 

 No caso de Itabira, o turismo cultural está pautado na vida e obra de Carlos 

Drummond de Andrade, considerado o maior poeta brasileiro, além da história da mineração 

no ciclo do ouro no século XVIII, com casario característico, arquitetura do centro histórico e 

Estrada Real, por onde se escoava a produção aurífera. Esse cenário se traduz em pontos, do 

tipo: a casa onde o poeta nasceu (Casa de Drummond), a fazenda onde ele passava férias 

(Fazenda do Pontal), coletânea de sua história e memórias (Memorial Carlos Drummond de 

Andrade) e uma exposição fixa em um caminho a céu aberto com 44 placas de seus poemas 

(Museu de Território “Caminhos Drummondianos”). Além da temática do poeta, há outras 

iniciativas em locais considerados como pontos turísticos históricos relacionados basicamente 

ao tropeirismo e à arquitetura local, como ruas, paredões e fazendas do século XVIII 

(PORTAL DO TURISMO ITABIRA). 

De acordo com o Ministério do Turismo, o Brasil ocupa o 8º lugar em recursos 

culturais em um ranking de 141 países, com mais de 3 mil museus em funcionamento em 

todos os estados brasileiros. Em 2018 o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) contabilizou 

através dos dados extraídos do formulário de visitação anual, em que apenas 1279 instituições 

fizeram a contagem de público, mais de 38 milhões de visitantes. (PORTAL REDE BRASIL). 

Esses números demonstram o potencial que esse nicho de lazer agrega valor em seus 

municípios.   

2.1.4 Turismo Ecológico ou Ecoturismo 

Neste item apresento o conceito de “ecoturismo”, uma das opções que se relaciona 

com um dos potenciais na cidade de Itabira, bastante abordado pelos entrevistados como 

alternativa turística na cidade, além de alguns exemplos coletados no meio acadêmico de 

como esta atividade pode gerar desenvolvimento socioeconômico.  

No que se refere aos conceitos de turismo ecológico, encontra-se uma forte relação 

desse tipo de turismo com desenvolvimento e preservação ambiental sustentável. Dias (2003) 

destaca que entre os mais diversos conceitos, alguns elementos se fazem presentes de forma 

comum a todos, como: educação ambiental, proteção de zonas naturais, conscientização para 
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a conservação e oportunidade de emprego e renda para as comunidades locais, o que pode ser 

observado em alguns conceitos selecionados em pesquisas e artigos publicados. Fennel (2002) 

conceitua ecoturismo como sendo:  

“uma forma sustentável de turismo baseado nos recursos naturais, que 

focaliza principalmente a experiência e o aprendizado sobre a natureza: é 

gerido eticamente para manter um baixo impacto, é não predatório e 

localmente orientado (controle, benefícios e escala)”;  

Para Magalhães (2001), o ecoturismo contribui para manter a conservação da natureza 

e os lucros financeiros provenientes devem ser revertidos para a conservação ambiental, 

garantindo, dessa forma, a sustentabilidade econômica do negócio, proporcionando benefícios 

às populações do entorno. 

Apesar das intrínsecas vantagens estarem presentes nos conceitos de ecoturismo, 

pode-se observar que alguns autores fazem alerta sobre os impactos, como é o caso de Kinker 

(2002) que apresenta o conceito de ecoturismo como uma linha contínua onde, em uma 

extremidade encontra-se pouca responsabilidade para com o impacto negativo que o turismo 

traz ao meio ambiente e na outra extremidade, a valorização e a preservação.  

Em síntese, pode-se afirmar que o “rótulo” de ecoturismo, termo amplamente utilizado 

no mercado, expressa um conjunto variado de iniciativas no ramo de viagens que relaciona 

turismo e natureza, onde, por vezes, o ambiente natural e a população nativa se mantêm sem 

significativas intervenções em suas características próprias (PIRES, 1998). 

Como observado na pesquisa bibliográfica há uma relevante quantidade de conceitos e 

definições para o ecoturismo e que tem por sua linha em comum a natureza, o lazer, a 

preservação ambiental e o consequente envolvimento e desenvolvimento das comunidades ali 

inseridas; considero importante apresentar, além dos conceitos dos escritores e pesquisadores, 

o conceito adotado pelo governo brasileiro na figura do Ministério do Turismo, que está 

baseado na definição da Sociedade Internacional de Ecoturismo (TIES ou International 

Ecoturism Society). E que, apesar de não possuir um caráter acadêmico, não desconsidera a 

base científica dos demais: 

 “um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
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de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações”,  

As publicações relacionadas ao ecoturismo no meio acadêmico são muito voltadas 

para a pesquisa de potencialidades nas mais diversas localidades do território brasileiro, bem 

como análises de sustentabilidade considerando o planejamento turístico versus a preservação 

do meio-ambiente.  

No processo de pesquisa bibliográfica, não foram encontradas publicações acadêmicas 

a respeito do potencial do ecoturismo em Itabira, porém, destaca-se uma pequena pesquisa 

realizada em 2016 com 63 turistas no distrito de Ipoema, pertencente ao município de Itabira, 

que demonstra um pouco do potencial local. A análise das estruturas geológicas encontradas 

na região do Morro Redondo, das cachoeiras Alta e do Patrocínio Amaro revela o potencial 

dos atrativos naturais para o desenvolvimento do ecoturismo e do turismo de aventura 

(BRANDÃO, 2018 apud BUENO et al. 2011).  

Brandão et al (2018) através desta pesquisa buscou identificar o perfil e a percepção 

dos turistas a respeito da qualidade e infraestrutura dos locais visitados em Ipoema, distrito 

distante cerca de 42 km do perímetro urbano de Itabira. 

A pesquisa demonstra em síntese que a maioria dos visitantes da região é oriunda de 

Belo Horizonte, cerca de 60%; a maioria com idade superior a 25 anos e com nível superior 

completo, viajando com família e/ou amigos e que permaneciam na região entre 2 a 5 dias. 

Cerca de 47% tiveram a iniciativa de visitar o local por indicação de parentes e amigos e cerca 

de 13% através da internet. Cerca de 38% já conheciam a região e, deste grupo, 54% já 

haviam visitado entre 2 a 5 vezes, ou seja, demonstra um interesse no retorno e repetição da 

experiência. Com relação à impressão do local, a maioria se encontrava satisfeita e 

considerava que as cobranças das taxas de visitação deveriam ser revertidas para preservação 

do local e/ou melhoria da infraestrutura. Cerca de 14% praticaram alguma atividade de 

turismo de aventura que, segundo Brandão (2018), pode sugerir falta de informação sobre a 

atração ou a falta de regularidade na existência da equipe para a prática. Pequena parte (21%) 

não explorou a gastronomia local e 40% avaliaram esse tema como ótimo. Mesmo 

considerando que a maioria dos entrevistados possuía um bom nível de escolaridade, durante 

a aplicação da pesquisa, foram encontrados resíduos de lixo deixados pelos turistas, o que 
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reforça a necessidade, segundo a pesquisadora, da adoção de práticas de Educação Ambiental 

envolvendo os visitantes. 

Como pode ser observado, a exploração desses três tipos de turismo são os de maior 

aderência à realidade do município de Itabira que, ultimamente vem tentando diversificar suas 

alternativas à mineração fortalecendo a indústria da educação através do desenvolvimento de 

um polo estudantil com a ampliação da universidade pública – UNIFEI. Ao realizar uma 

rápida consulta na internet a respeito de turismo em Itabira, o que tem maior presença nas 

pesquisas é o turismo cultural, relacionado à vida de Drummond e ao ciclo do ouro da cidade 

no século XVIII; mas também se faz presente o ecoturismo, focado nas cachoeiras e trilhas da 

região. No que se refere ao turismo patrimonial industrial, a aderência se justifica pela 

proposição do produto a ser desenvolvido neste trabalho.  

 

2.2 METODOLOGIA 

A ciência, de forma bastante sintetizada, nada mais é do que traduzir o conhecimento 

de forma objetiva, racional, sistêmica e verificável. Em sua essência tem como objetivo 

principal chegar à veracidade dos fatos e o que a difere de outras formas de conhecimento é o 

seu respaldo teórico e comprobatório.  

Com relação à abordagem do problema, a pesquisa realiza uma revisão da literatura 

através da pesquisa de fontes secundárias, utilizando-se de material bibliográfico publicado 

sobre o tema, associado com uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, a partir de 

entrevistas em profundidade com alguns players da região que poderão contribuir para o 

fomento e apoio público ao turismo  

A primeira etapa realizada da pesquisa foi uma visita ao local em julho de 2019 com o 

simples intuito de fazer uma observação local da “organização” e do “comportamento 

cultural” da cidade. No segundo trimestre de 2020 foi realizada a atualização da situação 

socioeconômica do município no que se refere a sua dependência econômica, tendo como 

referência o trabalho do professor Alvarenga (2006) e que está apresentado no tópico 

seguinte. Os indicadores econômicos foram pesquisados na internet considerando as mesmas 

fontes apresentadas no referido trabalho. Em um deles – VAF (valor adicionado fiscal), após 
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contato com o professor, fui orientada a procurar diretamente a prefeitura, o que ocorreu no 

mês de abril/2020 por meio da superintendência de tributação da Prefeitura de Itabira.  

Na etapa de levantamento de dados conceituais foi realizada intensa pesquisa 

bibliográfica a respeito do tema que começou em setembro de 2019 com uma coleta inicial e 

se intensificou no segundo trimestre de 2020, tendo como principal fonte de pesquisa, artigos, 

dissertações e livros. As principais combinações de busca realizadas na ferramenta “Google 

Acadêmico” se referiam a expressões do tipo “turismo como alternativa de renda”; “economia 

através do turismo”; “turismo como desenvolvimento socioeconômico”; “turismo patrimonial 

industrial”; “turismo cultural”; “ecoturismo”; “turismo em áreas mineradoras”; “os impactos 

do turismo”; “renda através do turismo”; muitas dessas expressões foram pesquisadas nos 

idiomas inglês e espanhol para diversificar a riqueza de casos. Ao realizar a pesquisa em 

outros idiomas, foi constatada a riqueza conceitual do turismo patrimonial industrial fora do 

Brasil, com muitos exemplos em regiões mineradoras desativadas. 

A terceira etapa foi o desenvolvimento do produto baseado nas pesquisas 

bibliográficas associadas à uma experiência pessoal ocorrida numa visita a um parque com 

uma mina de ouro desativada na cidade de Johannesburg, na África do Sul. Quanto mais 

pesquisava exemplos de aproveitamento de áreas industriais desativadas na Europa, mais 

fortalecia o meu processo de criação e desenvolvimento conceitual do produto, onde a 

memória sempre remetia à experiência do Gold Reef City, que apresento em maiores detalhes 

no decorrer deste trabalho.  

De modo a atender aos objetivos específicos, a quarta etapa foi a realização de 

entrevistas em profundidade com pessoas que tinham algum tipo de influência na 

comunidade.  O objetivo era entrevistar o empresariado local com foco na questão do 

fomento; representantes do poder municipal com foco no apoio e percepção da potencialidade 

do tema para o município e, para com a comunidade no geral, o enfoque era na percepção da 

existência do problema e aceitação da proposta do produto turístico.  

O primeiro contato foi através do e-mail do site da Associação Comercial de Itabira 

(ACITA), o qual não gerou retorno algum. Na sequência procurei um funcionário da empresa 

Vale que atua no relacionamento entre a empresa e as instituições locais, dessa forma, o 

processo iniciou e se desencadeou naturalmente com indicações consecutivas. Houve mais de 
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20 nomes indicados, e eu tive contato com cerca de 18 pessoas, visto que alguns estavam fora 

do perfil desejado. Dentro deste contingente foram realizadas 12 entrevistas durante os meses 

de dezembro/20 e janeiro/21. No público alvo também estavam contemplados representantes 

da empresa Vale que foram submetidos ao mesmo roteiro, porém, com pequenas variações no 

enfoque das perguntas ligadas a fomento e apoio, como pode ser observado no roteiro de 

perguntas no Apêndice I, anexo ao final deste documento. 

Em paralelo, havia o interesse de realizar entrevistas semiestruturadas com alguns 

representantes de produtos similares para avaliar a percepção/criticidade na implantação e 

gerar subsídios para análise final do produto. Um dos casos de maior interesse era o “Parque 

da Rio Tinto” na Espanha e o “Mina da Passagem” em Minas Gerais, porém, a busca pelas 

pessoas que poderiam contribuir na construção do produto acabou não se concretizando, visto 

que, através dos sites e pontos de contato chegava-se, no máximo, a gerentes operacionais do 

empreendimento sem o histórico de informações necessário ao objetivo. 

Ao final do trabalho, pretendo apresentar ao poder público local e aos principais 

stakeholders, um produto de turismo patrimonial industrial, utilizando-se de parte da área 

inativa ocupada pela Vale que poderá contribuir significativamente para a alavancagem e 

fortalecimento do setor de turismo em Itabira, garantindo, desta forma, novas alternativas de 

emprego e renda para o município.  

 

3 ANÁLISE ECÔNOMICA COMPARATIVA 

Nesta seção pretendo, a partir do trabalho realizado na UFOP (ALVARENGA, 2006) 

sobre  a vulnerabilidade econômica do munícipio de Itabira, atestar se o grau de dependência 

econômica do município em relação à atividade mineradora se perpetua até os dias atuais, 

para isso, serão utilizados de forma comparativa os mesmos indicadores da pesquisa realizada 

em 2006. 

Os indicadores econômicos analisados foram: Valor Adicionado Fiscal – VAF; a 

participação da indústria na mineração no Produto Interno Bruto (PIB) e na População 

Economicamente Ativa (PEA), além da participação da Compensação Financeira pela 
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Exploração de Recursos Minerais (CFEM) na arrecadação municipal. Para efeitos de 

referência nas tabelas abaixo, os anos mais remotos apresentados na coluna da esquerda, 

referem-se à pesquisa de Alvarenga e a coluna da direita, a referida atualização conforme 

disponibilidade dos dados. 

3.1  VAF – Valor Adicionado Fiscal 

O VAF é um índice calculado anualmente pelo governo estadual que mede o valor de 

repasse que é feito aos municípios baseado nas suas respectivas receitas geradas pelo ICMS e 

IPI. Quanto maior o movimento econômico de um município, maior sua participação no 

repasse das receitas. A seguir, mostramos o quadro comparativo da participação da 

mineradora Vale no VAF no estudo realizado por Alvarenga (2006) que compreende o 

período de 1998 a 2003 e atualizado neste trabalho pelos últimos anos disponíveis, de 2011 a 

2016. 

Tabela 1 – Comparativo da participação da mineradora Vale no VAF 

Ano % de participação Ano % de participação

1998 89,54% 2011 94,07%

1999 92,42% 2012 91,95%

2000 87,37% 2013 90,13%

2001 88,46% 2014 81,79%

2002 90,30% 2015 84,85%

2003 90,01% 2016 83,28%  
*Fonte: Alvarenga (2006) 

**Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de Itabira (2020) 

 

 

Os valores de cada um dos anos apresentados acima são apurados no ano subsequente, 

ou seja, a última apuração válida apresentada pela Secretaria Municipal de Fazenda de Itabira 

foi em 2017 relativa a 2016. Para efeitos ilustrativos, se fosse utilizada a média anual do VAF 

de 2011 a 2016, chega-se ao valor de R$ 5.419.807.018,00, enquanto o VAF originado pela 

Vale é R$ 4.798.623.697,00, o que representa uma média anual de participação de 88,54%. 

Quando comparado ao período anterior, pode-se observar uma leve diminuição dessa 

dependência, mas não substancialmente representativa quando se analisa toda a arrecadação, 

visto que todos os demais estabelecimentos do município que geram ICMS representam 

menos de 20% da receita arrecadada. 
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3.2 PIB – Produto Interno Bruto 

Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB) que mede a geração de receita das 

atividades econômicas formais de determinado local, pode-se observar que no estudo de 

Alvarenga (2006), o setor industrial no qual a atividade mineradora está inserida, representa 

uma participação na ordem de 67%. Atualizando os dados para o período de 2014 a 2017, a 

participação do setor industrial caiu para 59%. 

 

Tabela 2 – Participação Por Setor no PIB de Itabira  

Ano Agropecuário Industrial Serviços Ano Agropecuário Industrial Serviços

1999 0,9% 68,6% 30,6% 2014 0,3% 64,8% 34,9%

2000 0,8% 64,5% 34,7% 2015 0,4% 53,1% 46,5%

2001 0,7% 64,4% 34,9% 2016 0,5% 51,7% 47,9%

2002 0,6% 68,7% 30,6% 2017 0,3% 60,9% 38,7%

Total* 0,7% 66,8% 32,5% Total** 0,4% 58,8% 40,8%
 

*Fonte: Alvarenga (2006) 

**Fonte: Fundação João Pinheiro (2020). 

 

 

Comparando-se os períodos, observa-se um incremento na participação do setor 

serviços no PIB municipal com redução no setor industrial e agropecuário, o que corresponde 

à tendência do setor de serviços no PIB em nível nacional. O aumento da participação do setor 

de serviços demonstra a característica natural do crescimento econômico da sociedade em 

função do aumento de renda e consumo dessa natureza.  

 

3.3 CEFEM – Royalties minerários  

Em relação à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

(CFEM), cabe destacar que se trata de um imposto pago sobre a receita bruta com a venda de 

minérios brutos extraídos pelo próprio minerador, limitado a 4% e deduzidos os tributos 

relacionados à comercialização. O imposto é distribuído em nível federal, estadual e 

municipal. A regulação do CEFEM está na Lei 13.540/2017 onde estão demonstrados os 

percentuais e critérios de distribuição, cabendo aos municípios produtores o maior percentual 

de arrecadação – 60%. 
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Na tabela abaixo observa-se que os percentuais possuem oscilação, isso deve-se 

basicamente ao volume produzido, mas principalmente pelo preço da mercadoria no mercado 

internacional; enquanto na virada do século XXI a tonelada do minério no mercado estava na 

ordem de 27 a 35 dólares, chegamos no início de 2013 a 154 dólares.  

No final de 2017, enquanto o preço girava em torno de 77 dólares por tonelada, as 

novas alíquotas do CEFEM foram aprovadas e a partir de 2018, o percentual sobre o minério 

de ferro passa de 2% para 3,5%, o que demonstra um incremento substancial nos anos de 

2018 e 2019. 

 

Tabela 3 – Evolução da Arrecadação Proveniente do CFEM X Arrecadação Total de Itabira 

Ano* CEFEM TOTAL Ano** CEFEM TOTAL

1998 6.130.576,00       59.620.210,00        2013 195.069.791,00       547.787.944,00      

1999 7.344.096,00       70.598.260,00        2014 87.321.714,00         540.134.541,00      

2000 11.439.098,00     84.903.640,00        2015 59.528.341,00         494.854.597,00      

2001 12.992.736,00     104.106.924,00      2016 140.872.468,00       579.111.017,00      

2002 15.972.635,00     111.122.981,00      2017 83.365.019,00         503.878.310,00      

2003 27.259.425,00     135.004.176,00      2018 170.526.281,00       547.682.629,00      

2004 20.896.701,00     174.482.108,00      2019 240.484.242,00       693.381.897,00       
*Fonte: Alvarenga (2006) 

**Fonte: Portal da ANM (Cefem) e Portal da Transparência do Município de Itabira (Total) 

 

 

Tabela 4 – Participação Relativa do CFEM na Arrecadação Total de Itabira 

Ano* Participação Ano** Participação

1998 10,28% 2013 35,61%

1999 10,40% 2014 16,17%

2000 13,47% 2015 12,03%

2001 12,48% 2016 24,33%

2002 14,37% 2017 16,54%

2003 20,19% 2018 31,14%

2004 11,98% 2019 34,68%  

*Fonte: Alvarenga (2006) 

**Fonte: Portal da ANM e Portal da Transparência do Município de Itabira 
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Com o objetivo de avaliar o nível de comprometimento da receita gerada pelo 

município, consultei no Portal da Transparência da Prefeitura a média anual do valor bruto 

empenhado para as despesas de 2013 a 2019, o que corresponde a cerca de 87% do valor 

arrecadado, conforme apresentado na tabela abaixo. Se observarmos quanto o valor da 

CEFEM contribui para o pagamento das despesas, temos um percentual de 29% considerando 

o mesmo período, sendo que nos anos de 2018 e 2019 esse percentual foi de 37% e 42%, 

respectivamente.  

Tabela 5 – Participação Relativa do CEFEM na Despesa Total de Itabira 

Ano*
 VLR EMPENHADO

DESPESAS 
RECEITA CEFEM  % DE PARTICIPAÇÃO 

2013 435.022.463,00        547.787.944,00     195.069.791,00   45%

2014 536.212.518,00        540.134.541,00     87.321.714,00     16%

2015 476.838.809,00        494.854.597,00     59.528.341,00     12%

2016 491.483.279,00        579.111.017,00     140.872.468,00   29%

2017 428.813.117,00        503.878.310,00     83.365.019,00     19%

2018 466.311.456,00        547.682.629,00     170.526.281,00   37%

2019 567.557.703,00        693.381.897,00     240.484.242,00   42%

Total 3.402.239.345,00     3.906.830.935,00  87% de comprometimento da receita

Total 3.402.239.345,00     977.167.856,00     29% da despesa coberto pelo CEFEM 

*Fonte: Portal da Transparência do Município de Itabira6 

 

3.4 PEA – População Economicamente Ativa 

Em relação a PEA – População Economicamente Ativa, o IBGE considera o 

somatório de dois grupos de pessoas com idade acima de 16 anos, da seguinte forma: a 

população ocupada, que refere-se àquelas pessoas que num determinado período de referência 

trabalharam ou tinham trabalho mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em férias) e a 

população desocupada, que corresponde àquelas pessoas que não tinham trabalho, num 

determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso, 

tomaram alguma providência efetiva nos últimos 30 dias (consultando pessoas, agências de 

emprego e etc.).  

 

 
6 Link: http://189.90.242.21:8080/pronimtb/index.asp?acao=3&item=7 (acesso em 14/07/2020) 

http://189.90.242.21:8080/pronimtb/index.asp?acao=3&item=7
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Tabela 6 – Participação da Indústria Extrativa Mineral na PEA Formal em Itabira  

Ano* % de participação Ano** % de participação

1996 23,4% 2012 26,8%

1997 21,1% 2013 27.3%

1998 19,5% 2014 24,7%

1999 17,3% 2015 26,7%

2000 22,1% 2016 27,4%

2001 N/D 2017 15,3%

2002 23,7% 2018 14,7%  

*Fonte: Alvarenga (2006) 

**Fonte:  RAIS (2018) 

 N/D – Não disponível 

 

 

A maior empresa de extração mineral no município é a Vale responsável pela maior 

empregabilidade no setor dentro do município, as demais empresas no município concentram-

se em exploração de materiais para construção civil como pedra e areia. Na tabela acima 

observa-se um declínio significativo na quantidade pessoas empregadas nos anos de 2017 e 

2018, apesar da produção se manter dentro dos mesmos níveis dos anos anteriores, em torno 

de 37 milhões de toneladas/ano; isso parece demonstrar que a empresa se tornou mais 

eficiente, mantendo a geração de divisas, mas reduzindo a empregabilidade.  

Com relação à evolução dos empregos formais, pode-se observar que o que ocorre 

com a indústria mineral e com o município de Itabira não é diferente do restante do Brasil, 

com a redução expressiva do nível formal de empregos, como demonstrado no gráfico abaixo. 

   Gráfico 1 – Evolução do vínculo formal de empregos no município e na mineração  
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Pela atualização dos dados apresentados por Alvarenga (2006), é conclusivo que Itabira 

ainda possui dependência da indústria da mineração, principalmente pelos royalties gerados e 

com menor dependência de empregabilidade. Pode-se observar que, em 2017 há perda de 

cerca de 5000 vínculos formais ativos no município quando comparado a 2016, sendo que 

indústria mineral apresentou redução em torno de 4550. Quando se observa o comportamento 

em 2018, o município incrementa 342 vínculos comparados a 2017 enquanto a indústria 

mineral continua em queda com perda de 116 vínculos. Isso demonstra que pouco foi 

absorvido dentro do município pela formalidade e que a maioria dispensada pode ter se 

direcionado ao empreendedorismo, ao mercado informal ou migração do trabalho em outro 

município. Não interessa para o objetivo desse trabalho o aprofundamento desse cenário e 

sim, demonstrar que a dependência financeira do município ainda se mantém e de forma 

significativa.  

 

4 DISCUSSÃO, ANÁLISE DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E PROPOSTAS 

ALTERNATIVAS AO FIM DA MINERAÇÃO 

 

Após a atualização dos dados estatísticos na seção anterior, nesta etapa apresento  a 

percepção do meu primeiro contato com a cidade à luz da pesquisa, bem como a estruturação 

e os frutos da etapa de entrevistas. Na primeira etapa da pesquisa, programei uma visita de 5 

dias à cidade com o objetivo de fazer observações locais e interagir com as pessoas de forma 

aleatória de modo a ter uma percepção empírica de como era a vida da cidade e como as 

pessoas enxergavam a relação da cidade com a mineradora. Visitei alguns lugares, passeava 

pelo comércio, restaurantes, meios de transporte e sempre travava conversas típicas de um 

turista e, por fim, os abordava da seguinte forma “Você tem algum parente ou conhece 

alguém que trabalha na Vale?”. Este era o pontapé inicial da prosa sobre a relação mineração-

comunidade. O resultado era bem similar entre os mais diversos contatos, todos respondiam à 

pergunta com um “sim” e alguns chegaram a mencionar que se a Vale acabasse no município, 

eles sairiam da cidade e que ali ficaria apenas uma cidade de aposentados.  

Após a experiência da visita, associado com a leitura e a análise do material 

bibliográfico, além da atualização dos dados estatísticos, ficava claro o que era importante 

discutir com as pessoas na fase de entrevistas. A ideia era iniciar com uma rápida introdução 
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do tema de pesquisa, pedir uma apresentação do perfil profissional do entrevistado, seguir 

com o roteiro de perguntas e abrir um espaço para comentários adicionais. Esta seção se inicia 

com um breve resumo de como foi desenvolvido o roteiro e, na sequência, apresento as 

contribuições dos entrevistados através de um diagnóstico sobre a dependência econômica 

interligada com a perspectiva do fim da mineração e suas alternativas, seguindo 

posteriormente da validação da proposta do produto.  

 

4.1 ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

  

O roteiro foi elaborado de modo a permitir que a entrevista seguisse numa espiral 

crescente começando pela discussão do problema e alternativas de solução, seguindo para a 

apresentação do produto e a avaliação do respectivo apoio. O roteiro concebido inicialmente 

passou por pequenos ajustes e teve a chancela do comitê de ética da Fundação antes que a fase 

de entrevistas fosse iniciada. A versão final encontra-se no Apêndice I, no fim deste 

documento e seu objetivo era nos subsidiar em três perguntas:  

a) se a sociedade itabirana não só percebia a dependência do município em relação à 

mineração, mas, principalmente, se percebia a ameaça do fim da atividade produtiva da maior 

empregadora do município, a Vale, em função do declínio da mineração com suas respectivas 

consequências; 

b) se, caso o cenário do item “a” fosse confirmado, quais seriam as alternativas 

econômicas que a comunidade entendia como válidas e, principalmente, se o turismo poderia 

vir a ser uma delas; 

c) e, por último, validação da proposta do produto, que está apresentada com maiores 

detalhes no item 5 – Apresentação do Produto -, bem como, a percepção do nível de apoio da 

sociedade em relação ao próprio. 

Para isso, foram selecionadas 18 pessoas com representatividade dentro da 

comunidade itabirana, sendo que 12 se dispuseram efetivamente a participar da pesquisa, 

distribuídos entre funcionários da Vale, vereadores, profissionais ligados à educação pública, 

membros do sindicato da mineração, da associação comercial, da secretaria do governo 

municipal e empresários do ramo alimentício, industrial, ambiental e turístico. Apesar de 
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grande insistência, por estarmos em período de eleições municipais, não tivemos sucesso na 

realização de entrevistas com pessoas que viessem a compor o futuro poder executivo e 

legislativo municipais. 

Todas as entrevistas foram realizadas de forma digital através de ferramentas de 

telepresença ao longo dos meses de novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021. As 

identidades dos respondentes foram preservadas, dado a garantia prévia de anonimato antes da 

realização das entrevistas. Durante a exposição, apresentamos indicadores genéricos para 

identificar as falas, por exemplo: comerciante local, representante da Vale e similares.  

 

4.2 ITABIRA PELOS ITABIRANOS: DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS 

Esta seção está dividida em três subitens que se relacionam com a estrutura do roteiro 

onde o objetivo é apresentar a visão dos entrevistados a respeito da perspectiva do fim da 

mineração e os impactos para um município com significativa dependência econômica, quais 

as alternativas para este cenário e a expectativa para o futuro pós mineração. 

 

4.2.1 Dependência e Impactos 

Com relação ao quesito “dependência do município em relação à mineração e 

percepção do fim da atividade produtiva da Vale”, os relatos demonstram que a sociedade tem 

muita clareza da alta dependência que o município tem da mineradora Vale. Na opinião de 

uma educadora atuante no âmbito municipal, a cidade não se preparou para o possível fim da 

mineração e recentemente começou a discutir mais o assunto, em função da divulgação de 

datas pela mineradora. 

“a cidade gira em torno da mineração, eu vejo como algo muito complicado 

porque a gente não vê muito a cidade se preparando para esse fim, então é 

uma preocupação, é uma fala que a gente ouve há muito tempo, mas que 

atualmente é que tomou um rumo, até de datas (...) não vejo uma 

manifestação muito grande do poder público de estar fazendo outras coisas” 

 Na opinião de um membro da associação comercial local, foi em Itabira que nasceu a 

Vale e o impacto do término da mineração é um marco muito grande. 
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“as pessoas que são de Itabira, elas têm um objetivo: trabalhar na Vale e 

aposentar na Vale... o anseio por esta companhia é muito grande para quem 

mora aqui... eu sofro isso, por ter empresa e os funcionários que estão 

conosco vislumbram realmente essa possibilidade ... quando a Vale anuncia 

alguma ampliação, nós perdemos funcionários ... talvez, nem por causa de 

salário, mas um benefício, um anseio antigo de ter estabilidade, de estar na 

companhia, ter orgulho de usar a roupa da Vale, portanto,  imagina como esse 

impacto vai ser cultural e econômico, então, nem se fala... ”  

 

Um proprietário de pousada no distrito de Ipoema distante 42 km do centro de Itabira, 

ao ser questionado, sobre o fim da mineração demonstrou distanciamento do assunto em 

relação a sua realidade. Acredito que, por viver em função do turismo ecológico e se 

relacionar com um público de visitantes de fora da região, o problema corre ao longe sem 

maiores impactos na sua rotina empreendedora. De qualquer forma, pelo o que ouve falar, 

entende que a cidade vai passar por um momento difícil. 

“O minério acabando ... Itabira vai passar por um momento difícil porque a 

maioria das pessoas trabalha na Vale ... o futuro de Itabira, eu acho que é o 

turismo, principalmente na região onde a gente mora aqui que pertence a 

Itabira, o distrito de Ipoema. Nós temos turismo de aventura, de natureza, 

turismo pedagógico. É um distrito muito rico. Itabira também outros pontos... 

tem muita história para se contar... tem Carlos Drummond de Andrade.” 

Segundo outro relato de um membro do sindicato dos empregados da mineração, a 

dependência do município em relação à mineração é enorme e a completa paralisação das 

atividades da Vale traria um impacto muito significativo à cidade. Destacou que não houve 

políticas governamentais voltadas para a preparação desse cenário de exaustão. Segundo seu 

relato, dos 120 mil habitantes de Itabira, cerca de 11 mil trabalham dentro do negócio da 

mineração de forma direta ou indireta, além disso, grande parte da população da cidade é mais 

velha e está fora de sua fase produtiva, ou seja, esse cenário aumenta a preocupação com o 

futuro da cidade. Aprofundei a discussão, questionando-o a respeito do que contribuiu, na 

opinião dele, para a cidade não ter se preparado para o enfrentamento desse cenário adverso e 

o destaque mencionado foi incompetência, longos anos de política clientelista e a cultura de 

acomodação do povo. 

“...a Vale achou na cidade de Itabira, um grupo ou, talvez, um povo, com 

exceções, é claro, que se renderam a ela sem oposição ... a questão da cultura 

errônea, a questão da mente fechada e a questão de inverter os papéis, de 

colocar uma empresa como mais importante do que uma cidade... 
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... esse ano a Vale ficou parada com 12 dias de interdição por causa da 

Covid-19 ... a cidade ficou quase sem respirar, fizeram #voltavale... para 

mostrar a dependência de uma relação que extrapolou capital-trabalho, foi 

substituída por amor ou interesses pessoais”  

 Na opinião de um funcionário da Vale, a cidade de Itabira, como todo município 

minerador possui grande dependência desse tipo de indústria, porém, não houve uma 

preparação para o fim da mineração.  

“eles não se prepararam anteriormente... para o fim das jazidas do município; 

acredito que, agora, com a data limite que foi colocada para o público de 

forma geral e, para o município de Itabira, dados de 2029, eles começaram a 

se atentar para isso e estão buscando alguma diversidade econômica.”  

Em relação à perspectiva do fim da atividade produtiva dentro dos próximos 10 anos 

há opiniões divergentes e isso, deve-se ao fato de que, em ocasiões passadas, foi divulgado o 

prazo limite do fim da mineração e posteriormente não confirmado, sempre sendo estendido 

por mais alguns anos. Além disso, houve uma divulgação de uma iniciativa da Vale, em 

manter sua atividade produtiva em forma de beneficiamento de um minério trazido de outra 

região, considerando o fim da extração na localidade de Itabira. Alguns entrevistados citaram 

um dos eventos do Vale Day7 como fonte desta informação, bem como informações 

divulgadas pelos próprios trabalhadores, considerando que grande parte da comunidade 

trabalha na empresa.  

Um dos entrevistados que atualmente trabalha na mineradora explicou que o que está 

confirmado em relatório na Bolsa de Nova Iorque refere-se à reserva que é conhecida e isso 

está dimensionado com prazo de exaustão para 2029, mas que a vida útil da mineração está 

ligada a três vertentes.  

“um, é o conhecimento da reserva, então às vezes, a reserva não é toda 

conhecida, é o que, por exemplo, pode ocorrer em Itabira. Você tem uma 

reserva medida, indicada e aferida ... e o que está na Bolsa de Nova Iorque é 

somente a medida; você tem usos de tecnologia ... tecnologia de extração, de 

beneficiamento ... que pode incrementar a sua vida útil e o mercado, que é o 

que comanda também a vida útil da mina, tanto para mais quanto para 

menos” 

Com relação ao impacto na cidade com o fim da mineração, todos os entrevistados 

também possuem muita clareza que o impacto será extremamente significativo, conforme 

 
7 Vale Day – evento onde os principais executivos da companhia se reúnem com investidores e analistas do mercado de 

capitais de todo o mundo para apresentação de resultados, plano estratégico para o próximo período, projetos e investimentos 

da Companhia.  
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depoimento de um membro da câmara de vereadores da cidade: “o fim da mineração, ele vai 

trazer para a gente, além do desemprego um impacto muito grande em toda a sociedade, desde 

a saúde, a educação...”. Segundo esse vereador, não há ainda um caminho alternativo e viável 

do que poderia ser feito pós mineração, e o que foi colocado em prática acentua a dependência 

do setor. 

“... foram pensadas algumas coisas nos últimos anos, foram feitas algumas 

discussões, mas nada se colocou em prática. A única coisa que foi colocada 

em prática, mas que também não resolve o problema definitivo da cidade, foi 

um investimento numa universidade federal que veio para Itabira, mas que 

atualmente todos os cursos que ela desenvolve são voltados para a 

mineração...” 

Em consulta ao site da universidade, pode-se confirmar que no campus de Itabira a 

instituição oferece graduação presencial em nove cursos onde todos são de engenharia, como: 

ambiental, elétrica, mecânica e seus derivados.8 

Um empresário local na área de engenharia ambiental acredita que o impacto do fim 

da mineração pode ser avaliado sob três dimensões: ambiental, social e econômica, sendo que 

a econômica se traduz fundamentalmente pela queda na arrecadação da receita municipal, 

além de uma grande desarticulação de um ecossistema proveniente da mão de obra empregada 

que, acaba por gerar um impacto social, traduzido pelo “desalento” na sociedade. Do ponto de 

vista ambiental, haverá um lado positivo com a redução dos atuais impactos ambientais, mas, 

por outro lado, ele ressalta que os danos que foram causados ao longo do processo produtivo 

ficarão para a sociedade, e que devem ser equacionados de alguma forma. 

Outro empresário do ramo industrial acredita que apesar da extração mineral estar se 

aproximando do fim, a questão do beneficiamento perdurará. Mas, como vimos no capítulo 2, 

o impacto na arrecadação para o município será muito alto pela redução do CEFEM9, que em 

2019 correspondeu a 42% das receitas do município. Na opinião do entrevistado, o poder 

público deve buscar incentivo para atração de outros tipos de indústria para a cidade através 

de investimentos. O empresário para montar negócios na região precisa de apoio do poder 

público que vai desde o sistema de água, energia até estrada para escoamento.  

 
8 Link https://unifei.edu.br/prg/cursos-presenciais/ (acesso em 12/12/20) 
9 Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

https://unifei.edu.br/prg/cursos-presenciais/
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“Itabira deveria ter umas 30, 40 empresas do nosso porte; você teria quase 

uma Vale, não do ponto de vista de faturamento, mas do ponto de vista de 

geração de empregos... acho que você tem que ter várias pequenas para 

formar um volume grande.”  

Segundo um empresário do ramo alimentício, já há um movimento de entrada de 

novas empresas para a cidade e, segundo ele, pelo que é divulgado pela própria Vale, estão 

sendo desenvolvidas alternativas para que seja mantida a atividade de beneficiamento com 

consequente manutenção de empregos, portanto, sua percepção é que o cenário não é ruim, 

que a atividade de extração mineral pode até ser extinta, mas a empresa não irá acabar 

totalmente. Sem nenhum estímulo de minha parte a respeito do turismo, ele próprio abordou o 

tema como uma alternativa: 

“... o próprio turismo também, tem muito lugar bacana, bonito, para passear, 

para praticar esporte e tudo mais, então, eu estou enxergando com bons olhos, 

não estou enxergando que vai ser uma decadência total, não.” 

 Uma questão apresentada aos entrevistados era a respeito de quem é a 

responsabilidade no processo pela busca por alternativas para a cidade. O poder público foi o 

ente unânime nas entrevistas, mas a Vale e a própria sociedade também foram bastante 

citadas, praticamente em 90% das entrevistas. Ou seja, há a percepção de que a 

responsabilidade é compartilhada por diversos agentes públicos, privados e pela sociedade 

civil. Um dos membros da associação comercial da cidade citou em sua entrevista que não há 

como excluir nenhum desses três atores desse processo e apontou uma crítica a respeito do 

que vem sendo desenvolvido, até o momento... 

“... há um movimento forte atualmente de discussão entre o poder executivo 

municipal, o legislativo municipal e a empresa Vale em desenhar uma 

solução, mas ela excluiu a sociedade... insistimos que a sociedade tem que 

participar desse debate e não fomos atendidos. Eles entenderam que isso 

deveria ser feito no gabinete para poder, depois, comunicar o resultado. Isso, 

eu acho, terrível, um erro grosseiro, porque a responsabilidade da sociedade 

em participar deste processo é fundamental...” 

 Na opinião de um secretário municipal, esse tema não é um problema de 

responsabilidade de um setor só; todos devem se preocupar, todos devem estar conscientes e 

colaborativos para que haja uma transição tranquila para as futuras gerações, embora indique 

que o processo deva se dar sob a liderança da prefeitura em conjunto com a Vale. 
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4.2.2 As alternativas frente ao fim da mineração. 

Dando sequência ao roteiro, foi questionado aos entrevistados quais as alternativas de 

geração de emprego e renda eles tinham para a cidade e, se a atividade turística poderia ser 

uma delas, considerando como premissa firmada, o fim da mineração. As propostas citadas 

pela grande maioria dos entrevistados referiam-se a ideias que já estão no consciente coletivo; 

nenhum deles apresentou nada alternativo, diferente do que já existe como hipótese discutida 

ou como estudo já realizado. Os principais negócios citados foram: educação, serviços de 

saúde; turismo e agronegócio; alguns ainda citaram indústria, mas não aprofundaram sobre 

quais tipos. Além dessas citações, foram apresentadas expressões derivadas das anteriores, 

como: startups de inovação, centro de referência em medicina, empreendedorismo, produção 

rural e ecoturismo. 

O depoimento de um funcionário da Vale é bem completo e abrangente a respeito das 

alternativas de emprego e renda com o declínio da mineração. Na sua opinião não será apenas 

uma atividade que fará a substituição da mineração, mas um conjunto delas, a exemplo da 

educação, medicina e turismo. No que se refere à medicina, apesar de Itabira contar com cerca 

de 120 mil habitantes, ela atende um universo de mais de 300 mil, por ser referência para 

municípios vizinhos. Com relação à educação, na sua opinião, a sociedade itabirana deve estar 

mais preparada para a convivência e aceitação do comportamento do público de jovens 

estudantes. Em relação ao turismo, existe grande potencial dessa atividade, que pode ser 

observado pelo que já vem acontecendo no distrito de Ipoema com seu turismo rural e pelo 

turismo cultural oriundo de Drummond.  

“você vê pessoas vindo a Itabira no final de semana para conhecer a cidade 

de Drummond... a gente tem que transformar isso, trazer essas ideias, por 

exemplo, por que não se ter uma feira literária aqui, como se faz em Parati ... 

são coisas que tem que ter uma estratégia ... que vai ter que ser feito porque 

você vai perder sua economia de larga escala ... turismo tem tudo para dar 

certo, você precisa ter uma política bem feita, do não abandono... sem 

estrutura, nada funciona...” 

Antes de chegar na parte da entrevista onde era apresentada a ideia do produto para 

validação, esse entrevistado espontaneamente abordou o assunto, o que foi bastante 

significativo, visto que se tratava de um representante da Vale. 

“a história da mineração é muito interessante, então, são coisas que tendem 

também a trazer turismo... um turismo de negócios... a Vale fechou uma 
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mina, por que não usar essa mina para atender ao turismo? Então, isso está 

dentro, também, do que a gente está estudando para o uso futuro.” 

Esse entrevistado fecha o tópico ratificando que, com a escala do negócio da 

mineração, não haverá uma troca de um para um, e sim, de um para vários outros médios e 

pequenos negócios.  

Ao abordar uma profissional do setor de educação com a hipótese de se utilizar o 

turismo como alavanca de renda alternativa para o município, a reação foi extremamente 

positiva. 

“Maravilhoso!!! Turismo é uma coisa que tem muito a ver com Itabira, nós 

temos, além do Drummond, que é um chamativo, temos ao redor de Itabira, 

cachoeiras, turismo rural que poderia ser mais utilizado.” 

Um outro representante da associação comercial local, ao ser questionado sobre os 

potenciais alternativos para o município, também apresentou as iniciativas de educação e 

medicina como exemplos. Por ser detentor de comércio local, fiz uma provocação 

questionando se o fomento da educação não geraria mais frutos para fora de Itabira do que 

para dentro; se o volume de profissionais contratados pelo governo federal para trabalhar na 

universidade associado a um alto número de estudantes de dentro e fora do município geraria 

o número de empregos e renda necessários para manter ou contribuir de forma eficaz para o 

ciclo socioeconômico do município. A resposta do entrevistado demonstrou o quão é incerta 

essa iniciativa. 

“acredito que isso possa reter as pessoas na cidade ... é um sonho, é um 

caminho, mas não é o único e está muito abstrato ... essa questão é 

preocupante, portanto, estamos no mundo da incerteza.” 

 

Alguns poucos entrevistados abordaram o investimento alternativo da educação 

(através da UNIFEI) com preocupação e ceticismo. Com a tendência irreversível do ensino à 

distância através de plataformas digitais, o investimento realizado pela Vale e liderado pelo 

governo local, na opinião de um vereador, não vai resolver o problema do fim da mineração; 

ajudará de alguma forma, mas é necessário que se abra outras opções, como turismo e 

agronegócio que podem ser impulsionados com uma estratégia robusta.  Em sua fala pode ser 

percebida uma expectativa de que a Vale lidere esse processo.  
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“Ela (Vale) tem muito dinheiro e também tem como buscar, por exemplo, 

especialistas, analistas para formar um grupo de trabalho mesclado e com um 

plano de ação com datas, com tudo, para colocar em dia soluções possíveis 

para um pós-mineração.” 

Um dos empresários enxerga o agronegócio como uma das alternativas ao fim da 

mineração. Recentemente, tem observado um crescimento forte na produção de bananas e 

negócios correlatos ao produto. Além disso, o setor de serviços, pode contribuir muito para o 

aumento da diversificação econômica, principalmente o turismo. Mas não será apenas um 

ramo a fazer a substituição, serão vários e pequenos associados ao incremento do distrito 

industrial do município, mas o entrevistado reforça o quão importante é o investimento do 

poder público na logística. 

“se você tem um distrito industrial bem elaborado que possa fomentar a 

economia, com certeza você vai ter empresários querendo vir para cá e acho 

que a questão passa muito pelo lado político porque ninguém quer ir para um 

lugar que falta as coisas, a começar por estrada... isso é importante... Itabira é 

uma cidade... muito fora do eixo RJ-SP, nós estamos longe da Fernão Dias e 

da RJ-040, então isso dificulta a rota principal da região sudeste do ponto de 

vista logístico, então você tem que ter um meio, aqui, para escoar seja 

produção ou seja entrada de matéria prima que favoreça essa vinda para cá, 

senão é mais fácil você ir para Belo Horizonte.”  

Um outro entrevistado pertencente ao quadro de funcionários da mineradora enxerga 

na diversidade de riquezas naturais e na vocação do empreendedorismo tanto para educação 

quanto para medicina, o caminho da alternativa de geração de renda. Por conta da pandemia, 

ele realizou um estudo onde foi apontado que, apesar de Itabira ter cerca de 120 mil 

habitantes, ela atende na área da saúde cerca de 471 mil habitantes oriundos de localidades 

vizinhas, portanto, ele acredita que se direcionar essa vocação para diversificação econômica 

associada a outros negócios, incluindo educação e o ecoturismo, Itabira terá boas condições 

de enfrentar a redução da atividade de mineração.  

“nós temos cachoeiras maravilhosas, nós temos uma topografia fantástica que 

dá para ser investida, nós temos uma proximidade com Belo Horizonte muito 

grande que se tem um centro de distribuição alimentar fantástica” 

Segundo ele, Itabira poderia ter sido transformada numa referência de educação, a 

exemplo do que ocorreu com Lavras na área do agronegócio, como foi em Viçosa em 

fazendas e estruturas de plantação, mas não se atentaram a isso por conta da acomodação e da 

dependência da Vale. 
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Em suma, o que os entrevistados apresentaram nas entrevistas é basicamente o que já é 

conhecido como uma alternativa de renda; o setor de educação que é bem presente na 

realidade deles, seguido pelos serviços de medicina. O turismo tradicional também foi 

bastante citado sempre referendando a questão de Drummond, assim como algumas menções 

vagas referentes ao agronegócio em pequena escala. A maioria tem a clareza que não será 

apenas um tipo de negócio que substituirá a mineração, ao contrário, serão vários negócios 

que a substituirão. 

 

4.2.3 Futuro pós mineração  

Após a discussão do cenário atual, o roteiro das entrevistas foi direcionado a reflexão 

sobre o futuro pós mineração, através da proposta elaborada por meio desta dissertação acerca 

da potencialidade da implantação de um produto baseado no turismo patrimonial industrial e, 

como segundo passo, a avaliação dos stakeholders sobre sua respectiva disponibilidade em 

apoiar a implantação do referido produto. De modo a gerar uma conexão com a apresentação 

do produto, lhes foi questionado o que pensavam sobre o destino futuro da área que 

atualmente é ocupada pela Vale. Alguns apontavam as possibilidades de parcerias para 

criação de novos negócios ou empreendimentos, mas sem muita clareza do que e como - o 

depoimento de um membro do poder executivo municipal demonstra um comportamento um 

tanto quanto de observador e não de participante atuante ou como representante da sociedade. 

Interessante observar, por outro lado, a cobrança de uma postura de responsabilidade social 

corporativa relacionada, obviamente, com a reputação futura da empresa. 

“...é muito importante o estudo do fim de uma mineração...existem cases de 

não ter bons finais na exaustão da mineração, algumas minerações são 

largadas e eu acredito que a Vale não vai deixar isso acontecer, porque eu 

acredito que ela queira deixar Itabira como um legado em todos os sentidos... 

eu acredito muito nesse comprometimento da Vale, porque é um 

comprometimento que ela tem que fazer, não porque ela é boazinha, porque 

ela tem que fazer, até como questão de sobrevivência e sustentabilidade dela, 

se ela não deixar onde ela nasceu como deve ficar, uma cidade sustentável, 

ela vai ter dificuldades em outros municípios.” 

 

A maioria dos entrevistados trazia em mente, destinações ligadas ao meio-ambiente, à 

natureza, algo como um grande parque ecológico. Talvez, não seja do conhecimento de 
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muitos, mas a área de reservas da Vale dentro do município de Itabira é cerca de 25% maior 

do que a cidade habitada; o capital natural é muito grande e significativo, contudo, é 

importante destacar qual a real possibilidade do que pode ser feito nessa área, em termos de 

legislação, e o que realmente pode ser agregado de valor e retorno à sociedade, além da 

questão ambiental. 

Com relação à percepção e apoio ao produto, quando o entrevistado era algum 

empresário local, o foco da abordagem (através do roteiro de entrevistas) era mais sob o ponto 

de vista de participação em investimentos financeiros diretos ou indiretos, se o entrevistado 

era algum membro do poder público o enfoque era sobre a possibilidade de apoio político e, 

por fim, se era alguém da empresa Vale, o objetivo era perceber se a empresa percebia o 

potencial e a atratividade no produto.  

O produto foi apresentado através de uma descrição oral na parte final do roteiro, 

(item 7 do roteiro10). A totalidade dos entrevistados achou a proposta extremamente positiva, 

demonstrando disposição em apoiar, cada uma na sua forma de atuação. Nenhum dos 

entrevistados rechaçou o produto ou declarou não se sentir confortável em defender ou apoiar 

a ideia, entretanto, alguns trouxeram comentários no sentido de agregar sugestões. Apenas um 

dos entrevistados, apesar de ter achado o projeto interessante, demonstrou certo cetismo 

acerca da possibilidade de a Vale abrir espaço para exploração de outra destinação alternativa.  

“o grande entendimento que a gente tem que ter é se isso será uma realidade 

em Itabira, haverá essa questão na cidade? Porque tudo que a gente ouve da 

Vale com a continuidade do beneficiamento do minério, é que aparentemente 

continuará usando as mesmas áreas que são usadas hoje...” 

 

O fato é que, em princípio, a proposta do produto baseado no Turismo Patrimonial 

Industrial usa a planta em fase não produtiva, porém, devido à área ser muito grande percebi 

que as pessoas já enxergavam a utilização de parte da área sem operação transformadas em 

alguma alternativa. Esse mesmo entrevistado, que demonstrou essa dúvida com relação ao 

posicionamento da Vale, comentou que atualmente, na cidade, já se discute bastante o minério 

de ferro como recurso cultural que seria infinito; existem algumas iniciativas modestas que 

 
10 O roteiro encontra-se no Apêndice 1, ao final deste documento. 
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desejam explorar a cultura, o valor abstrato, da mineração, visto que sob essa ótica, o recurso 

não se acaba e pode gerar retorno para a sociedade. 

Uma contribuição trazida à proposta do produto foi relativa ao tour no trenzinho 

dentro da planta com a explanação das peças operacionais; mais de um entrevistado sugeriu, 

ao invés do trem ou associado ao trem, um passeio com o caminhão fora de estrada adaptado, 

visto que, além de ele ser uma das representações mais icônicas da mineração, ele desperta 

muita curiosidade nas pessoas pelas suas imensas proporções - a título de elucidação, 

apresento abaixo a imagem de um caminhão fora de estrada. 

 

Figura 4 – Caminhão Fora de Estrada 

 

Fonte: http://www.vale.com/EN/initiatives/innovation/simulators/Pages/default.aspx 

 

Também foi ratificado por todos os entrevistados o consequente incremento de novos 

negócios que um produto desse tipo poderia gerar para a cidade. Todos os entrevistados 

citaram atividades periféricas relacionadas ao turismo, como: pousadas, restaurantes e 

transporte, além do reforço de outras atrações turísticas na região vinculadas a Drummond e 

ao ecoturismo no distrito de Ipoema. 

Um empresário do setor alimentício local, após a apresentação da ideia, achou a 

proposta bem interessante e correlacionou-a com a cidade de Gramado, destacando que a 

http://www.vale.com/EN/initiatives/innovation/simulators/Pages/default.aspx
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diferença é que lá, a dispersão abrange toda a cidade. Sugeriu para o Espaço Itabirano uma 

pista adequada para prática de mountain bike e fez referência a um exemplo de outro 

município da região, Conceição do Mato Dentro, onde há uma trilha dessa natureza com mais 

de 100 km. Ao pesquisar essa informação, pude observar que este local é divulgado como 

uma boa referência em diferentes sites relacionados a este tipo de esporte. Aprofundei a 

discussão com o entrevistado questionando-o sobre como ele via a relação do povo itabirano 

com esse espaço, se os habitantes da cidade usufruiriam ou não do espaço. 

“ele [povo itabirano] gosta muito disso, gosta de desafios, tanto que tem 

muitas cachoeiras próximas e o pessoal vai, passeia, gosta de praticar 

esportes também, gosta de piquenique, aqui o pessoal gosta muito disso, eu 

acho que, com certeza, gostaria bastante.” 

 

Com o empresário local, questionei diretamente se havia interesse em investir, de 

alguma forma, no próprio produto ou em algum outro negócio periférico que viesse por 

consequência da implantação deste espaço. 

“de qualquer forma para nós, é interessante... se a gente não abrir lá (no 

local), eu posso estar atendendo para quem vai abrir, porque nós temos muito 

clientes assim e, se for interessante para a gente, a gente achar que realmente 

o projeto ficou bacana, talvez, valha a pena a gente abrir lá também.” 

 

Conforme citado anteriormente, um dos empresários tinha certa dúvida a respeito do 

destino que viesse a ser dado ao espaço. Apesar de achar bastante interessante para o futuro da 

cidade, tinha dúvidas do que seria deixado pela Vale no local, com o fim da mineração; 

segundo ele, as próprias cavas existentes devem ser preenchidas com rejeitos, então, ele 

afirma desconhecer o que irá sobrar de atrativo no local para que o parque seja implantado. 

Além disso, informou que foi tomada a iniciativa de apresentar à prefeitura um desenho de 

um parque cultural da mineração que iria um pouco além do conceito apresentado por mim, 

visto que a proposta dele, além de considerar a questão contemplativa, histórica e patrimonial, 

seria principalmente uma referência de estudos, eventos e conexões para se discutir a 

mineração sustentável do século XXI. Esse produto, segundo ele, não seria dentro das 

dependências da Vale, visto que, gostariam de colocá-lo em prática já no próximo ano. 

Independentemente do cenário, no que se refere ao apoio dele ao produto apresentado entende 
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que, como empresário teria pouco a agregar, entretanto, como facilitador e voluntário junto às 

instituições da cidade, teria toda disponibilidade. 

Um representante do governo municipal, achou a proposta do produto muito 

interessante, inclusive, por Itabira ser carente desse tipo de espaço (Espaço Itabirano – parte 

do produto). Segundo ele, a própria mineração, suas máquinas já despertam o atrativo 

turístico e segundo ele, uma coisa alavanca outra, ou seja, um empreendimento desse poderá 

atrair novos negócios. 

“o potencial da mineração turística é muito grande, um patrimônio fabuloso, 

acredito que a própria Vale teria interesse em apoiar esse empreendimento, 

mostrar, que a mineração tem a forma correta de minerar... tem essa 

potencialidade de mostrar isso, engajar a sociedade e a sociedade ver um 

valor em algo que ela hoje não vê essa perspectiva, a maioria tem muito 

receio do fim da mineração, acho bastante positivo.” 

 

Com relação ao apoio, ele entende que o seu papel seria de interlocução da empresa 

junto à sociedade, além das regulamentações que são necessárias, adequações de leis. 

Segundo ele, atualmente existe entre a prefeitura e a Vale um grupo de estudo de 

diversificação econômica que se reúne regularmente uma vez ao mês e esse tema poderá ser 

debatido. 

Um entrevistado da empresa Vale achou a ideia bastante positiva e citou 

espontaneamente um exemplo que foi apresentado nas referências teóricas deste trabalho, o 

vale do Ruhr, na Alemanha. Incluiu também no seu depoimento o exemplo de Itaipu, que na 

sua opinião é um excelente local para visitação turística e ainda mantem sua atividade 

produtiva. O exemplo de Itaipu não pode ser considerado um TPI, conceitualmente falando, 

mas demonstra a avaliação positiva desse entrevistado ao produto  

“eu até vejo a gente começar com isso em algum momento, antes até de 

paralisar, você começar a explorar esse lado de visita a uma mineração e aí 

nós estamos falando em termos de história da principal mina do Brasil... a 

gente tem que saber criar essa referência”   

 

Segundo esse entrevistado, já se vislumbram estudos geológicos nas minas no sentido 

de identificar onde não há mais oportunidades produtivas para que seja dado um novo rumo 

àquela área. Para a cidade, a possibilidade de contar com um centro de turismo histórico da 
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mineração associado ao roteiro Drummond e a roteiros de natureza em Ipoema poderia 

funcionará como um ciclo virtuoso de novos negócios e renda. O fundamental, na sua opinião, 

é que toda a sociedade se engaje na discussão do futuro pós mineração. Ao descrever o 

detalhamento do produto a uma entrevistada do setor de educação, o sentimento foi de muito 

entusiasmo. 

“Nossa!!! Eu nunca tinha pensado e gostei demais, achei que tem tudo a ver... 

achei muito, muito, muito legal... já estou visualizando, eu com meus alunos, 

no trenzinho...”   

 

Na sua opinião, um produto como este, inclusive, poderia trazer novos cursos para a 

universidade local; citou um exemplo, que são as visitas programadas ao Projeto Xerimbabo, 

um parque ecológico ligado à empresa Usiminas, localizado na cidade de Ipatinga, distante 

uma hora e meia de Itabira. Segundo ela, a recepção e acompanhamento dos grupos escolares 

a esse parque são realizados por estudantes da área ambiental. Além disso, acabou por fazer 

uma comparação do produto apresentado com o parque Xerimbabo, por ser a sua referência.  

“Xerimbabo, não tem a metade dessa riqueza, dessa estrutura que você 

vislumbrou, é mais voltado para a ecologia, cada ano tem um tema e tem 

algumas paradas onde eles vão explicando, mas nada tão interessante como 

você falou... como algumas pessoas vão a Inhotim, como algumas pessoas 

vão a Xerimbabo...dá para ficar um dia inteiro, a pessoa vem e fica, passa o 

dia. Assim como a gente passa o dia em Ipatinga e a gente tem a maior 

dificuldade em achar alguma coisa em Itabira para a gente fazer esse trabalho 

com os alunos” 

A entrevistada entende que, por se tratar de um projeto com um custo alto, na sua área 

de atuação, a única forma de apoio é através de divulgação e articulação com pessoas que 

possam suportar a execução do projeto. Ao explorar um pouco mais essa questão de apoio, 

aprofundei a discussão questionando se haveria possibilidade dela ou alguma pessoa do seu 

círculo familiar empreender em algum negócio local, em função da expectativa de que o 

parque pudesse trazer visitantes, a resposta foi enfaticamente positiva. 

A reação, ao descrever o produto para um outro entrevistado, membro do poder 

legislativo municipal foi de surpresa e aprovação.  

“Nossa! Primeiro, eu acho que é fantástica a ideia, sabe, que além de ser uma 

ideia fantástica, uma ideia possível, bem real, que é bem possível de ser 

feita.”  
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Segundo ele, os negócios de lazer em Itabira abrem e fecham pouco tempo depois, não 

tem nada de muito interessante para se fazer na cidade e, talvez, essa estrutura do parque 

atraindo pessoas de fora da cidade, teria grandes chances de funcionar muito bem e 

movimentar a cidade, porque não há nada interessante que movimente a cidade. Na sua 

opinião, o itabirano não cria frequência no consumo de lazer, a exemplo, em sua comparação, 

do carioca com a praia, que tem o hábito de frequentar esse local de forma sistemática. Ao 

ouvir isso, questionei a respeito do “espaço itabirano” descrito no produto, onde seria 

destinado à população para práticas esportivas, uma vez que, ao visitar Itabira reparei que as 

pessoas praticam corrida e caminhada no canteiro central da avenida principal, sob risco de 

vida.  

“Essa ideia das pessoas irem para um lugar correr, isso existe mesmo... de 

correr, de caminhar... as pessoas estão criando esse hábito e tem uma 

cobrança muito grande de que Itabira não tem espaço para ciclovia ...existe 

uma crítica muito grande porque demarcaram um espaço para bicicleta, mas 

que não é ciclovia ... as pessoas, então, as pessoas sentem faltam disso em 

Itabira, sim.” 

 

Com relação ao apoio desse vereador ao projeto, ele entende que seu papel é propiciar 

a discussão dentro da Câmara Municipal, com os outros órgãos e com a própria Vale, 

entendendo os limites dos papéis e responsabilidades de cada um desses atores. No seu atual 

papel de vereador, não tem que julgar o passado e sim, atuar junto à empresa para que seja 

discutido esse horizonte avante. 

“Eu não gosto de falar que a Vale tem dívida com Itabira, não, porque acho 

que a Vale nunca deixou de pagar o que ela tinha que nos pagar, eu acho que 

nós não soubemos usar o que a gente recebia dela, acho que ao longo dos 

anos nós não conseguimos usar de forma correta.” 

Ao apresentar o produto para um dos secretários do governo municipal, a percepção 

foi muito positiva, o secretário comentou que a cidade de Itabira atualmente é carente de 

espaços desse tipo e, na sua opinião, a própria mineração e suas grandiosas máquinas já 

despertam o atrativo turístico em outras cidades. Traçou dois paralelos: um com Inhotim, 

onde o turismo no parque alavancou outros negócios no entorno e outro na região de Ipoema, 

onde antigamente só havia uma pequena estalagem e que, após a instalação do museu do 

tropeiro em 2003 e o fortalecimento turístico da região, chegaram a mais de 30 pousadas. 
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Além disso, na sua opinião, acredita que a própria Vale tenha interesse em deixar uma visão 

positiva da mineração. 

“O potencial turístico da mineração é muito grande; um patrimônio fabuloso. 

Acredito que a própria Vale teria interesse em apoiar esse empreendimento, 

mostrar que a mineração tem a forma correta de minerar.” 

Ao apresentar o produto para um dos líderes do sindicato dos mineradores da região, 

sua opinião foi também bastante positiva principalmente por casar um produto para o público 

externo quanto para a população local. Sugeriu acrescentar ao produto, um espaço de 

conhecimento, com laboratórios, convênio com a universidade e também um espaço para 

formação de mão de obra específica para o ramo da mineração. Como se fosse um centro 

técnico, referência para outras cidades. 

“A mão de obra da mineração é muito rica, muito exclusiva e muitas vezes 

formar essa mão de obra não é fácil, tanto manutenção, como operação, 

produção, mina... pode-se anexar a isso (ao parque) um espaço de 

conhecimento.” 

Com relação ao apoio ao projeto, o entrevistado entende que sua atuação está na 

interlocução através de fóruns de discussão com os principais stakeholders da cidade, a 

exemplo da associação comercial da cidade (ACITA) e a Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL). 

Um outro empresário local, após ser apresentado ao produto e questionado sobre a 

aceitação por parte da comunidade do maior movimento de pessoas de fora na cidade, 

declarou que a aceitação será muito boa. Na sua opinião, qualquer município tem interesse em 

receber turistas, pois, ao visitar uma cidade, o turista consome, compra, movimenta a 

economia e gera renda para as pessoas.  

“Você foi falando aí e fui viajando no projeto, eu acho muito interessante. 

Como te disse, eu acho que esse projeto que vai ter repercussão internacional, 

é a maior mineradora do mundo a céu aberto... não sei se você conhece 

Inhotim?... Inhotim hoje é conhecido mundialmente...vai ter o museu interno 

e o externo, essa questão do trenzinho vai chamar mais atenção ainda.” 

Ao questioná-lo sobre apoio ao projeto, disse que sob o ponto de vista de contribuição 

financeira teria certa dificuldade em função da estrutura societária de sua empresa, mas o 

produto que sua empresa fabrica poderia ser utilizado em forma de apoio, no processo de 

construção da comunicação visual do parque. 
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Ao apresentar a descrição do produto a um empresário do ramo de Turismo, sua 

percepção é que a Itabira só teria a ganhar, visto que contribuiria para gerar empregos, 

oportunidades de pequenos negócios, fortalecimento da cultura e a vivência da experiência da 

mineração. Sua sugestão de melhoria no produto foi a inclusão de uma biblioteca dentro do 

espaço com o fortalecimento da obra de Drummond. 

Ao descrever o produto a um outro funcionário da Vale, questionei-o sobre sua 

percepção a respeito, principalmente, na questão da viabilidade. Não viabilidade financeira, 

mas viabilidade física, geográfica.  

Eu acho que poderia, sim, ser utilizado, com incremento um pouco maior, por 

exemplo: introduzir um sistema de hotelaria dentro do parque... você 

conciliando turismo de aventura com esse museu e esse turismo da 

mineração, é fantástico! Você poderia colocar outros atrativos também, como 

observatórios; a mineração ocorre, principalmente em Itabira em pontos 

altos... porque não colocar um observatório para contar, neste observatório, 

histórias de Drummond?!  

 

Sua resposta seguiu para um detalhamento de um percurso dentro do site, onde o 

visitante teria um panorama não só sobre o que a mineração causa de impacto, mas também o 

que gera de proteção da biodiversidade. Segundo ele, para cada área explorada há, no mínimo, 

duas preservadas e as pessoas não têm esse conhecimento. 

“A gente vai colocar as pessoas no caminhão fora de estrada adaptado para 

subir, para passar todo o processo... saindo do refeitório, vamos no fundo de 

uma mina, vamos subir com esse caminhão fora de estrada, pegar os taludes, 

chegar num ponto alto onde vai ter um observatório de Itabira, onde pode ser 

feito uma declamação dos poemas de Drummond, relatar as riquezas naturais 

de Itabira, colocar toda a área de preservação que a mineração proporciona 

também.” 

“Eu acho que Itabira tem um marco significativo da mineração do Brasil, mas 

nós precisamos aproveitar este marco também para demonstrar para a 

população, principalmente para as pessoas que não tem vivência nessa área 

de mineração, os benefícios que a mineração traz.” 

 

Com referência ao apoio para o projeto, caso a Vale optasse em seguir com essa 

proposta, na sua opinião, o faria com suporte de parceiros, tanto locais quanto de fora da 

região em função da envergadura do investimento. Aprofundei a discussão, questionando-o se 
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ele achava viável, factível para a Vale conseguir esse apoio para seguir com o projeto, e a 

resposta foi afirmativa. Ao terminar a entrevista, como sempre faço com todos os 

participantes, abri a oportunidade para comentários finais e, neste caso, o relato foi na direção 

de que todos devem se preocupar muito com o fim da atividade em Itabira, com esse uso 

futuro das áreas e que devem começar, de alguma forma, a estudar as possibilidades.  

“Se você não lançar a ideia, nunca vai concretizar a solução.” 

Ao final desta etapa, percebe-se que os entrevistados oscilam entre a preocupação e a 

descrença sobre o fim da Vale na região; é de conhecimento de todos o quão o município é 

dependente da Vale, e o fato da empresa ter declarado oficialmente que existe a perspectiva 

real do fim da extração nos próximos anos, provocou a intensificação do debate e o 

desenvolvimento de propostas alternativas. A percepção inicial é de que as iniciativas para 

atuar no problema de forma eficiente estão desconexas e não parecem ter um alicerce de um 

plano diretor estruturado onde haja interrelação entre as ações, direcionadas a um objetivo 

comum, ou se existem, não parecem ter uma adequada divulgação; os depoimentos relativos 

às alternativas futuras transpareceram uma retórica comum e repetida. 

Por outro lado, a receptividade e o entusiasmo com o produto ficaram evidentes, 

inclusive, com sugestões de aprimoramento, as quais foram consideradas neste trabalho. A 

percepção de que a cidade precisa de mais espaços estruturados para lazer e atividades afins 

foi notória tanto pela minha visita inicial, quanto pelos depoimentos trazidos pelas entrevistas.   

 

5  APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

Nesta seção apresento um breve conceito de produto sob o ponto de vista 

mercadológico, além de dois exemplos que se utilizaram das áreas revitalizadas com objetivo 

turístico e que serviram de base na construção conceitual da proposta apresentada na 

discussão com os entrevistados. 

Segundo o autor Casas (2006, p. 164) “os produtos podem ser definidos como o objeto 

principal das relações de troca que podem ser oferecidos num mercado para pessoas físicas ou 

jurídicas, visando proporcionar satisfação a quem os adquire ou consome”. Segundo Kotler 
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(2006), pode-se entender como produto o que é oferecido de modo a satisfazer um desejo ou 

uma necessidade, mesmo conceito compartilhado por Armstrong (2007, p. 200), sendo 

acrescido além da questão de tangibilidade, serviços, ideias, eventos, pessoas, lugares ou 

ainda um misto de todos, o que eu traduziria como experiência. 

Dessa forma, o produto neste trabalho consiste em oferecer uma proposta de um 

projeto conceitual de um parque minero, utilizando-se do conceito de turismo patrimonial 

industrial, bastante comum na Europa, conforme citado anteriormente. Apesar da referência 

ser o conceito europeu, foram também consideradas algumas características funcionais e 

mercadológicas de parques americanos, como: conceito de arquitetura temática, lojas e 

horários fixos para visita guiada e/ou apresentações. Cabe ressaltar que, na descrição deste 

projeto, não foram levados em consideração estudos técnicos de viabilidade de uso de solo, 

área ambiental e investimentos financeiros necessários para a implantação do produto. 

 

5.1 APLICAÇÃO DO PRODUTO 

O público a que se destina esse produto é abrangente, com destaque para os 

interessados em contato com a natureza, história industrial, processos fabris, patrimônio e 

geologia. A proposta do produto parque poderá atender tanto a quem vem de fora interessado 

no turismo patrimonial industrial, como na população local com interesse em usufruir do 

parque como uma área de lazer local para toda a família. A hipótese é de que os primeiros 

interessados sejam pessoas do estado de Minas Gerais e na sequência, pessoas da região 

sudeste com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. Futuramente, com maior sedimentação 

e divulgação, poderá também atrair o turista estrangeiro. 

Uma ação de marketing para a divulgação do produto dentro do estado é 

extremamente importante para que, num segundo momento possa ser ampliado com parcerias 

de operadoras de turismo, conjugando, inclusive, com o turismo cultural de Drummond e o 

ecoturismo, que pode ser melhor desenvolvido. Existem campanhas de marketing 

desenvolvidas pelas prefeituras e estados com o objetivo de incrementar o fluxo de visitantes; 

é muito comum em regiões que têm forte receita turística ou pretendem fomentar essa 

indústria investirem numa boa campanha de divulgação de seus atrativos, a exemplo, de 

outdoors em aeroportos, revistas de bordo e sites relacionados. Algumas das expressões 
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bastante utilizadas e conhecidas neste meio é “visit”, “go to” ou “enjoy”, acrescido do nome 

do local que está sendo divulgado, sendo percebido como uma marca do turismo daquele 

local. Em países menores da América do Sul e Central, que tem menos atividades industriais e 

agrárias do que o Brasil, o turismo tem forte divulgação através desse tipo de iniciativa. 

O local destinado à implantação do produto, conhecido atualmente como “complexo 

minerador de Itabira”, é formado por duas grandes minas, Conceição e Cauê – essa última já 

em processo de recuperação ambiental, além de uma área menor conhecida como as Minas do 

Meio, localizada entre as duas principais. Considerando a dimensão geográfica das minas do 

meio em conjunto com a área da mina de Cauê, como vemos na figura seguinte, pode-se 

observar um espaço significativamente amplo para a implantação do projeto; pela via que 

corre em paralelo à área de mineração a distância entre uma mina e outra é cerca de 12 km e 

entre a portaria central da Vale localizada nas Minas do Meio até a Mina de Cauê é de 6 km. 

 

Figura 6 – Área Potencial do Parque 

 
  Fonte: Google Maps  

Como mencionado, uma das principais referências para o desenvolvimento desse 

produto foi o Parque Minero da Rio Tinto, em função de ser uma grande mineradora que 
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ainda possui operações ativas, assim como a Vale. Ao consultar o site do parque, o mesmo se 

apresenta como uma experiência inesquecível para qualquer público que oferece aos visitantes 

história, aventura, natureza e emoções. Com o objetivo de ilustrar a proposta do produto, na 

sequência, apresento algumas fotos coletadas também no Portal do Parque. 

El Parque Minero de Riotinto ofrece a sus visitantes historia, aventura, 

naturaleza y emociones. Un viaje en un tren del siglo XIX que 

atraviesapaisajes increíbles, un río único en el mundo por el color y la 

composición de sus aguas, un territorio que muestra las huellas de 5.000 años 

de actividad minera, una antigua mina recuperada para disfrute de niños y 

mayores, un museo plagado de joyas del patrimonio cultural, una casa que 

nos traslada a la Inglaterra victoriana… incluso un paseo por otro planeta, 

Marte, sin salir de la Tierra (https://parquemineroderiotinto.es/) 

 

Figura 7 – Museu - Parque Minero Rio Tinto 

 

 

Figura 8 – Visita Guiada (Parque Minero Rio Tinto) 

 

 

https://parquemineroderiotinto.es/
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Figura 9 – Passeio de Trem (Parque Minero Rio Tinto) 

 

Figura 10 – Vista Panorâmica (Parque Minero Rio Tinto) 

 

 

Com relação ao outro exemplo de aproveitamento da área extinta de mineração em 

produto turístico, o Parque Gold Reef City de Johannerburg foi se transformando ao longo do 

tempo e atualmente o seu apelo de venda está mais relacionado a um entretenimento dentro da 

linha americana de grandes parques do que a um parque de vivência patrimonial industrial. 

Ao consultar o site do parque, encontra-se em menor destaque o seu escopo original de 

turismo patrimonial, sua identidade está mais associada a um parque de diversões padrão do 

que ao seu conceito original; o que resta da temática industrial é representado por uma atração 

à parte. O texto abaixo é a única informação a respeito da origem do parque e com menor 

destaque na apresentação do site quando comparado às demais atrações, o que, talvez, 
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demonstre que o turismo patrimonial na região tenha um menor apelo mercadológico ao 

público visitante, situação bem diferente dos exemplos da Espanha.  

 

“Experience a magical trip down memory lane with Gold Reef City’s 

Heritage tour. 

Enter the historical world of Johannesburg’s gold rush and experience a 

history lesson that you’ll definitely enjoy on our Heritage Tour. Learn how 

Johannesburg came to be, how gold was discovered on the reef, descend 75 

meters underground plus witness the magnificent glow of a live gold pour! 

Enter the historical world of Johannesburg’s gold rush and experience a 

history lesson that you’ll definitely enjoy on our Heritage Tour.” 

(https://www.tsogosun.com/gold-reef-city-casino/theme-park/jozis-story-of-

gold) 

 

Figura 11 – Visita guiada subterrânea (Parque Gold Reef City) 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WcbfBD34qQo 

 

Ao observarmos o Parque Minero Rio Tinto comparativamente ao Parque Gold Reef 

City, percebe-se que o primeiro é essencialmente um exemplo do Turismo Patrimonial 

Industrial, visto que não há grande interferência de modernidade no local de modo a reforçar a 

experiência histórica do patrimônio, o que também ocorre no segundo exemplo, porém, de 

forma bastante adaptada; acredito que isso deva ocorrer tanto pela importância da aderência às 

https://www.tsogosun.com/gold-reef-city-casino/theme-park/jozis-story-of-gold
https://www.tsogosun.com/gold-reef-city-casino/theme-park/jozis-story-of-gold
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necessidades das diferentes culturas locais (europeus e sul-africanos), quanto pelo 

patrocinador do projeto, enquanto no primeiro trata-se de uma Fundação da própria empresa 

de mineração, no outro trata-se de uma empresa de entretenimento e cassinos (Tsogo Sun). De 

qualquer forma, torna-se válida também essa adaptação caso necessário, pois, conforme 

Kotler (1988, p. 98) afirma, o produto possui um ciclo e passa por quatro diferentes estágios 

(introdução, crescimento, maturidade e declínio) que são definidos pelo índice de atratividade 

e comercialização no mercado junto aos consumidores, portanto, é válida algum tipo de 

adaptação nas atrações turísticas de modo a manter ou atrair mais visitantes. Cabe ressaltar 

que, além da questão da geração de renda e empregos locais, o mote histórico e patrimonial é 

um dos pilares tão importantes quanto a questão econômica; Itabira é o berço da indústria da 

mineração e a viabilização do produto incentivaria, cada vez mais, a valorização da memória, 

cultura e patrimônios nacionais. 

 

6 O QUE É O PRODUTO “PARQUE MINEIRO DE ITABIRA”? 

 

A proposta do produto itabirano consiste em utilizar parte da área de mineração 

ocupada atualmente pela Vale, conforme avance o processo de exaustão da mina, para 

transformá-la num espaço voltado para o turismo industrial através de um parque mineiro, ou 

seja, um parque temático onde se utilizaria a própria estrutura do site fabril para implementar 

atrações turísticas e a outra parte seria destinada ao lazer ao ar livre da comunidade. 

 

6.1 O PARQUE TURÍSTICO 

O local seria separado em áreas onde o público poderia usufruí-lo o dia inteiro, através 

de atividades de diversão, lazer e cultura. De modo a exemplificar a minha referência espacial 

da ocupação da área, compartilho um exemplo de um produto similar na África do Sul (Figura 

5). Na concepção do espaço é prevista uma divisão por setores de acordo com os respectivos 

interesses e afinidades das atrações.   
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Figura 5 – Mapa do Gold Reef City – Mina de Ouro (África do Sul) 

 

Fonte: https://www.tsogosun.com/gold-reef-city-casino/theme-park?chebs=gl-ent_gold-reef-city-theme-

park&utm_source=google&utm_medium=businesslisting&utm_campaign=ent_gold-reef-city-theme-park 

 

Esse mapa gráfico teria informações do tipo nome, localização, distância e principais 

características das atrações do parque, além de horários de palestras ou apresentações, 

acrescido das estruturas de serviços e informações de segurança. Seria entregue no momento 

da chegada do visitante ao parque pelos instrutores locais que poderiam orientar a melhor 

forma de aproveitar a programação. A seguir apresento um breve descritivo como proposta de 

alguns exemplos de atrações e atividades que contemplam o produto: 

• visita guiada com explanação histórica dos fatos e maquinário existentes ao longo do 

processo de vida da mina; - destacar a área fabril dentro do site para uma visita guiada 

em horários específicos durante o dia. A área deverá estar isolada por motivos de 

segurança, sendo aberta à visitação com um guia local em pequenos grupos, onde 

serão explicados o processo produtivo e a história do local; 

• trenzinho destinado a passeios internos para crianças – em função do tamanho do site é 

possível montar um percurso ferroviário com um trenzinho para as crianças passearem 

com os seus familiares por todo o espaço; esta atração poderá também ter uma pessoa 

explicando a história das ferrovias no Brasil e, principalmente a Ferrovia que escoa a 

mineração da região até o Porto de Tubarão no Espírito Santo; acatando as sugestões 

https://www.tsogosun.com/gold-reef-city-casino/theme-park?chebs=gl-ent_gold-reef-city-theme-park&utm_source=google&utm_medium=businesslisting&utm_campaign=ent_gold-reef-city-theme-park
https://www.tsogosun.com/gold-reef-city-casino/theme-park?chebs=gl-ent_gold-reef-city-theme-park&utm_source=google&utm_medium=businesslisting&utm_campaign=ent_gold-reef-city-theme-park
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apresentadas nas entrevistas, poderia ser acrescentado (ou substituído pelo) o 

caminhão fora de estrada adaptado para transporte dos visitantes (Figura 4), visto que 

pela sua excentricidade já atrairia as pessoas em vivenciar essa experiência 

• criação de um cenário de uma vila residencial de mineradores – uma opção bem 

interessante seria desenvolver uma área de conveniência onde haveria lojas, 

restaurantes, cafeterias, áreas de descanso desenvolvidas sob a arquitetura temática de 

uma vila de mineradores e, anexo a esta área teria o item seguinte; 

• pequeno museu com trajes, equipamentos e ferramentas demonstrando a história da 

mineração no Brasil – sob essa temática arquitetônica, seria ali construído um museu 

da mineração com coletânea similar a outros museus e/ou itens diferenciados, 

principalmente, ao que se refere equipamentos e processos industriais, com 

apresentações em horas marcadas, utilizando-se pessoas vinculadas ao passado da 

atividade. Poderia também ser contemplado neste espaço, um anexo destinado à 

geologia brasileira; 

• um pequeno anfiteatro para apresentações de palestras educativas não só da 

mineração, como também de outros assuntos de interesse do público, como 

sustentabilidade e preservação ambiental; 

• brinquedos de parques tradicionais (opcional)11 – no que se refere a esse tipo de 

atividade, a hipótese é que ela gera maior apelo de consumo / visitação; essa inferência 

se dá por experiência própria como turista em visita ao Parque Gold Reef City em 

1997, onde somente havia o turismo patrimonial, bastante diferente do que se 

apresenta no site atual do parque. Se esta questão dos brinquedos for levada em 

consideração na concepção do produto, deve-se ter extrema cautela para não 

comprometer o conceito de turismo patrimonial industrial - talvez separar de forma 

bem distinta as duas áreas dentro do site, possa ser uma alternativa. 

 

 
11 Esse item deve ser avaliado dentro do produto como um todo, pois, pode ser uma alavanca utilizada para 

expansão ou modernização do parque, numa segunda fase. 
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6.2 O ESPAÇO ITABIRANO 

Uma outra parte do parque destina-se a atividades mais ligadas à natureza onde, não só 

os visitantes da parte patrimonial teriam acesso, mas, principalmente os residentes, que 

utilizariam a área como uma rica opção de lazer ao ar livre. Para tal, o produto considera: 

• demarcação de trilhas para contemplação da natureza – preparar os caminhos dentro 

do parque com a demarcação das trilhas com placas informativas a respeito da 

vegetação, solo e/ou outras curiosidades ocorridas no local. Essa trilha seria destinada 

a corridas, caminhadas ou simplesmente para contemplação da natureza, com alguns 

pontos de contemplação, mirantes com bancos de madeira; 

• atividades agregadas como tirolesa, arvorismo e/ou similares – considerando a cava ou 

parte dela transformada em um lago, poderia ser adaptado no local uma tirolesa de um 

ponto alto até um mais baixo, utilizando-se de instrutores locais para suportar a 

atividade, além disso, próximo a essa área haveria árvores plantadas de modo a 

construir a estrutura para a prática do arvorismo; 

• áreas para piquenique – em adição às atividades acima, seria demarcado um espaço 

sob árvores em que fossem implantados bancos e mesas de madeira para as pessoas 

fazerem piqueniques, com toda a estrutura necessária. 

• ciclovia – como sugestão apresentada nas entrevistas, uma ciclovia ao redor do parque 

também pode ser contemplada, podendo ser do tipo tradicional asfaltada, ou atendendo 

a uma prática de parte da população mineira, uma pista de mountain bike. 

Cabe ressaltar que, conforme visto em alguns casos pesquisados, é imperioso que as 

pessoas que trabalhem dentro do parque com as atrações culturais e/ou informativas, sejam 

escolhidas pelas suas experiências com a própria mineração. Dessa forma, a experiência da 

visita e aprendizado ao cliente final tornar-se-á mais rica, além de fomentar a perpetuação e 

valorização das pessoas que tiveram envolvimento com o processo produtivo passado. Não 

devemos deixar de considerar que o objetivo principal dessa transformação, além da 

valorização patrimonial, é gerar empregos e contribuir para fortalecer o potencial do turismo 

no entorno, gerando diversificação de renda. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A participação da Vale na comunidade de Itabira é extremamente forte e presente, 

diria, simbiótica. Por ter sua origem na formação do Estado Novo, a empresa teve sua imagem 

perpetuada para a sociedade como se fora o próprio Estado através de ações e iniciativas 

típicas do poder executivo municipal. Com a privatização essa atuação começa a ser 

lentamente revista, mas, atualmente ela ainda atua nas mais variadas demandas da 

comunidade que são exigidas diretamente à empresa, principalmente pelos habitantes em 

situação limítrofe à região da mineradora, sem contar o apoio que a Fundação Vale oferece 

através de suporte aos projetos sociais locais, seja ligado à cultura, renda 

(empreendedorismo), educação e/ou saúde. A empresa tem consciência do seu papel junto à 

comunidade e vem buscando a escuta ativa de modo a atender, dentro dos limites de 

responsabilidade, os anseios de todos, mas parece que, pelo relato de alguns entrevistados, a 

mensagem não chega de forma uníssona para a toda a comunidade, se chega, parece gerar um 

descrédito no comprometimento da empresa para com esse cenário de incertezas futuras. 

Esse trabalho de pesquisa não se encerra aqui, muito pelo contrário, ele pode servir de 

parâmetro para que sejam pensadas inciativas para que a sociedade itabirana aprofunde a 

discussão e os estudos sobre o futuro do município pós mineração, à luz da implantação de 

um produto de turismo industrial com consequente valorização do potencial turístico da 

região, a exemplo do que foi pesquisado em inúmeros cases bibliográficos e apresentado 

através de casos reais mundo afora.  

A partir da atualização dos indicadores de arrecadação, da visita ao local e pelas 

entrevistas realizadas, pode-se afirmar que, mesmo passados 14 anos do trabalho do professor 

Cristiano Penido, Itabira ainda vive o cenário de dependência econômica. A diferença para o 

atual momento é que, após algumas declarações públicas da Vale a respeito do ano de 

encerramento da extração mineral, a sociedade parece que acordou pelo impacto da definição 

da data e começou a olhar com mais atenção para o assunto.  

Por outro lado, apesar do fim da extração ter sido divulgado, a Vale inicia uma retórica 

de extensão de vida produtiva na região em função do beneficiamento de minério trazido de 

outras regiões ou implantação de novas tecnologias que possam ser utilizadas no 

reaproveitamento produtivo dos rejeitos existentes, fazendo com que a operação fabril tenha 
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mais um período de sobrevida. Isso gera incertezas e um descrédito na realidade do fim da 

mineração, que acaba por ser acalentador ao imaginário do porto seguro da indústria 

mineradora para a sociedade. A ideia que está intrínseca no consciente coletivo, inclusive para 

os próprios funcionários da Vale é estender, ao máximo, a vida produtiva da operação, fruto 

de um conjunto de ações que vem sendo desenvolvidas para isso, além do “sentimento de 

torcida” por parte da sociedade para que tudo dê certo, com isso, se mantém o status quo.  

Talvez por uma característica geral da sociedade brasileira, a sociedade itabirana 

também não fugiu à regra, os louros gerados pela mineração foram traduzidos na expansão da 

cidade sem preocupação com a futura escassez da fonte geradora de receitas. Governantes no 

âmbito municipal ao longo de todos esses anos, principalmente, os mais recentes de 15, 20 

anos atrás não tinham como prioridade usar a arrecadação oriunda da mineradora no 

desenvolvimento de novos negócios, se voltaram apenas para a gestão e a criação de políticas 

públicas sob uma visão limitada ao prazo do mandato dos legisladores e que poderão cobrar 

um preço alto para toda a sociedade itabirana.  

Essa visão pode ser respaldada pelos inúmeros relatos trazidos de forma sumarizada a 

este documento e reforçam a ideia de que é imperioso o imediato desenvolvimento de outros 

negócios alternativos à mineração. Obviamente que já existem algumas alternativas em curso, 

mas não há clareza de que o que está sendo desenvolvido, principalmente, ao que se refere à 

educação. Esta via trará os frutos de manutenção de emprego e renda necessários para o 

município; ao meu ver isso poderá ser um nascedouro de mão de obra qualificada, mas, que 

não permanecerão dentro do município sem outras ações de manutenção dessas pessoas. 

Atendendo ao objetivo geral da pesquisa que era identificar quais e de que forma os 

potenciais negócios de turismo local podem contribuir para a diversificação econômica, devo 

concordar com alguns relatos dos entrevistados que realmente não será viável apenas apostar 

em uma única iniciativa para substituir o pós mineração, o peso que essa indústria tem numa 

cidade como Itabira é muito significativo para se ter uma relação de substituição de um para 

um, mas é fato que, transformar um site desse tipo num produto de turismo industrial deve ser 

estudado e avaliado com maior profundidade, baseado no exemplo de tantos outros vistos 

nesta pesquisa e que poderá tornar-se uma referência, a exemplo de Inhotim, tão mencionado 

nas entrevistas e tão forte no roteiro turístico do estado de Minas Gerais. Consequentemente, 
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um empreendimento desse tipo que, ao meu ver, pode ser desenvolvido através de parcerias 

público privadas e que poderá incrementar significativamente a economia local com negócios 

correlatos, como pode ser observado em Tiradentes, Ouro Preto e tantas outras cidades em 

que o turismo histórico cultural contribui com demais fontes de emprego e renda. 

Um empresário entrevistado contribuiu com uma consideração ao final da entrevista, 

dizendo que uma empresa mineradora quando acaba sua atividade produtiva, deixa para a 

cidade um imenso buraco e que, com uma destinação desse tipo, ela transforma um buraco em 

algo bonito, deixando um legado social para a cidade. A proposta do produto apresentada 

neste estudo está em consonância com outros exemplos, conforme exemplos práticos 

pesquisados, além de estar ancorado e potencialmente aceito positivamente pela comunidade, 

conforme amostra entrevistada nesta pesquisa. 
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9 APÊNDICES 

 

Apêndice I – ROTEIRO DE PESQUISA EM PROFUNDIDADE 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa "Itabira: 

uma alternativa para o fim da mineração", conduzida por mim e pelo Prof. Márcio Grijó 

da FGV. 

O objetivo deste estudo é obter um conhecimento mais aprofundado a respeito de uma 

alternativa socioeconômica para a cidade de Itabira em virtude da aproximação do fim da 

mineração. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de 

participar.  

 A fim de assegurar sua privacidade, os dados obtidos por meio desta pesquisa não 

serão identificados, garantindo que sua identidade, na publicação dos resultados, seja 

preservada. 

              As entrevistas serão gravadas para facilitar a transcrição e análise. Posteriormente 

serão descartados/apagados. Tudo bem? 

 

 

A- APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA  

Apresentação do tema da pesquisa, destacando que o principal objetivo é discutir e “validar” 

(ou não) a proposta alternativa ao fim da mineração, bem como capturar informações de modo 

a contribuir com o desenvolvimento do produto. 

(Importante: destacar ao entrevistado que a pesquisa é de cunho estritamente acadêmico e a 

participação é voluntária e com anonimato garantido.) 

 

https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/world-heritage-brazil
https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2019/06/mais-de-38-milhoes-vao-a-museus-em-2018-os-10-mais-visitados-recebem-12-milhoes-de-pessoas
https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2019/06/mais-de-38-milhoes-vao-a-museus-em-2018-os-10-mais-visitados-recebem-12-milhoes-de-pessoas
http://www.vale.com/brasil/PT/business/reports/Paginas/default.aspx
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B- IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Nome:   

Setor:  

Empresa: 

Função:   

Tempo na função:   

Profissão:  

Idade: 

 

C- ESTRUTURA DE PERGUNTAS 

 

C.1- ABORDAGEM INICIAL 

1. Qual a sua percepção a respeito da perspectiva do fim da mineração em Itabira dentro dos 

próximos anos? Quais serão os impactos na cidade? 

 

2. Na sua opinião, quais os “atores” (entidades / pessoas) que devem se empenhar em buscar 

uma alternativa de renda para a cidade em meio à perspectiva do fim da mineração? *Se ele não 

mencionar a sociedade, questionar a respeito. 

 

3. Que propostas alternativas de emprego e renda, o senhor acredita que possam ser 

implantadas na região que possam minimizar o fim da mineração? (o turismo seria uma 

alternativa? Que tipo de turismo?) – Mencionar se o entrevistado não mencionar. 

 

4. E na área atualmente ocupada pela Vale? Na sua opinião, que destinação pode ser dada a 

essa área com o fim da atividade produtiva??  

 

 

C.2 - TURISMO COMO DIVERSIFICAÇÃO DE RENDA / APRESENTANDO O 

PRODUTO 

 

5. O senhor(a) já ouviu falar em Turismo Patrimonial Industrial?  

Nota1: caso o entrevistado não conheça, elucidar o conceito de TPI com exemplos para seguir com as próximas 

perguntas 
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Nota2: Locais que foram utilizados com o objetivo de alguma atividade de produção industrial e que, por algum 

motivo, ou obsolescência ou modernização da planta em outro local ou término da exploração, transformou-se 

em uma área de patrimônio histórico. 

 

6. Considerando a área ocupada pela Vale ou parte dela, o senhor(a) acredita que possa ser 

desenvolvido naquele local uma atração turística do tipo Turismo Patrimonial Industrial, a 

exemplo do que foi mencionado? Se sim, como o senhor avalia que esse tipo de iniciativa 

poderia contribuir para a comunidade local? 

 

7. Apresentarei uma breve descrição de uma proposta de um produto de TPI e gostaria, ao 

final, de ouvir os seus comentários a respeito: 

MUSEU INTERNO - no que se refere ao museu propriamente dito, haveria um espaço 

coberto e amplo transformado num museu da mineração, tanto com peças, ferramentas, trajes, 

amostras, filmes e fotografias históricas.  

MUSEU EXTERNO - um percurso ferroviário com um trenzinho para as crianças passearem 

com os seus familiares por todo o espaço; neste passeio teria uma pessoa explicando alguns 

equipamentos e peças de produção expostas a céu aberto reforçando diretamente a história do 

processo produto produtivo, além da logística de escoamento. Qual a sua opinião dessa 

“atração”? 

ALIMENTAÇÃO - Próximo a esta construção, seria disponibilizada uma área de alimentação 

onde os visitantes poderiam tanto consumir seus próprios lanches, como também adquirir em 

algumas lanchonetes disponíveis. Qual a sua opinião a respeito da inclusão dessa área? 

LOJINHAS – Junto à alimentação haveria espaço de serviços e conveniências, além de   

lojinhas sob a arquitetura temática / cenário de uma vila de mineradores. Qual a sua opinião? 

ESPAÇO ITABIRANO - Além desse espaço temático poderíamos imaginar nesse complexo 

um espaço voltado para a comunidade com um parque revitalizado ao ar livre com espaços 

para piquenique, atividades como arvorismo, tirolesa, ciclovia em conjunto com demarcação 

de trilhas com placas informativas a respeito da vegetação, solo e/ou outras curiosidades 

ocorridas no local. Essa trilha seria destinada a corridas, caminhadas ou simplesmente para 

contemplação da natureza, onde teria em alguns pontos de contemplação, mirantes com 

bancos de madeira.  

Qual a sua opinião?  

✓ Quais destas propostas são mais interessantes? 

✓ Que outros modelos/formatos poderiam ser imaginados?  

✓ Qual modelo teria adesão dos cidadãos de Itabira? 
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8. O senhor(a) acredita que esse tipo de iniciativa implantada geraria maior desenvolvimento 

do turismo cultural, do ecoturismo ou do turismo rural no município? Acredita que traria 

desenvolvimento de novos negócios na região? 

Ponto de atenção: Caso a resposta à pergunta anterior seja de viés contrário, com alguma 

possível resistência, questionar os motivos, na opinião do entrevistado.  

 

09- Na sua opinião como, de que forma, essa melhoria no desenvolvimento turístico pode 

contribuir para diversificação econômica? 

 

C.3- APOIO AO PROJETO – PERGUNTA PARA PÚBLICO FORA VALE 

10. O senhor(a) estaria disposto apoiar (ou a investir) de alguma forma neste projeto ou em 

alguma melhoria nos potenciais de turismo já existentes na região?  Como o senhor(a) acha 

que poderia colaborar? Caso negativo, qual o motivo? 

11. Caso não tenha como investir no negócio, o senhor(a) teria interesse em fazer algum 

investimento periférico, do tipo: uma lanchonete no parque, um café ao redor, uma pousada 

ou algum exemplo similar? 

 

C.3- APOIO AO PROJETO – PERGUNTA PARA PÚBLICO VALE 

12. O senhor acredita que a Vale possa investir nesse projeto de forma individualizada ou 

junto com parceiros? 

 

D- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espaço livre para comentários do entrevistado 

 


