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INTRODUÇÃO 

 Ao longo das últimas décadas do século XX e a primeira do século XXI, a 

educação ambiental tem sido bastante discutida e analisada em vários e diferentes 

contextos, sendo a escola apontada pelos educadores como um dos espaços 

privilegiados para o seu desenvolvimento. Além da escola, na qual se exerce a educação 

ambiental formal, há outros espaços da vida social tais como ONGs, sindicatos, igrejas, 

associações de classe, que realizam atividades que Leonardi (1997) classifica como 

educação ambiental não-formal. Essas são menos estruturadas que as desenvolvidas no 

âmbito da escola, embora ricas em parcerias.  

 Em relação aos espaços de educação não-formal, cabe incluir as empresas, 

especialmente as de grande porte, com “responsabilidade social”, que mantêm centros 

de educação ambiental, em geral criados como estratégia de marketing verde para 

melhorar a sua imagem frente aos consumidores e população. Frequentemente o 

marketing verde vem acompanhado de uma boa campanha que inclui o cuidado com o 

entorno físico (jardins bem cuidados, bela vista), relação interativa com os 

consumidores e meios de comunicação (visitas programadas, transparência 

informativa), patrocínios (atividades sociais, apoio a associações, conferências, etc.). 

(PALACIOS, 2000, p.149). 

 Por sua vez, os professores acabam muitas vezes se aproximando da empresa, por 

vontade própria, induzidos pelos gestores ou mesmo por comodismo, e realizando 

trabalhos em parceria. Não raras são as vezes em que esses trabalhos são os únicos tidos 

como de Educação Ambiental realizados pelas escolas públicas. Apesar do discurso se 

pautar na sustentabilidade, muitas empresas oferecem práticas de educação ambiental 

com forte dimensão ecológica em detrimento das demais contextualizações dos 

problemas ambientais, com destaque para a reciclagem de lixo, tratamento de água, 

cultivo de plantas, distribuição de mudas, etc. Não estamos negando a relevância desse 

trabalho, mas questionando essa visão naturalista, conservacionista e despolitizada da 

questão ambiental, própria do capitalismo verde que prega mudanças superficiais e não 

de lógica societária (LOUREIRO, 2004).  



A questão ambiental acabou abrindo espaço para o oportunismo empresarial, 

subsidiado por competentes agências/assessorias de comunicação e a população, em 

geral, não se dá conta dessa estratégia. Para Bueno (2007), não tem sido incomum nos 

releases da indústria agroquímica a publicidade “cínica” de sua vinculação com a 

agricultura sustentável e é possível encontrar matérias de capa sobre a mineração 

sustentável. Na verdade, não há processo mais insustentável do que a mineração, que é 

predadora por excelência dos recursos naturais, ou sobre a importância das “florestas” 

de eucaliptos. 

  Em Araxá/MG- que tem o turismo e a mineração como base de sua economia- a 

situação não é diferente. Duas grandes companhias mineradoras – Arafértil-atual 

Bunge- mineradora de apatita e a CBMM- mineradora de nióbio – mantêm centros de 

educação ambiental que oferecem várias atividades e patrocínio de outras tantas.  A 

Educação Ambiental é, portanto, o canal que a empresas utilizam para comunicar uma 

mensagem de como se preocupam com o meio ambiente, com a saúde, com o entorno, 

com o bem estar dos consumidores e que estão constantemente interessadas em 

melhorar seus produtos e processos.  

 Nesse trabalho, vamos destacar as repercussões na cidade das atividades 

desenvolvidas pela mineradora de apatita utilizada na produção do fosfato e 

fertilizantes, constituída no início da década de 1970. As relações entre a companhia e a 

população de Araxá foram conflitantes em muitas ocasiões em função dos problemas 

ambientais causados pelo extrativismo. Dados da própria empresa indicam que os 

problemas ambientais são de várias ordens: mudança no relevo devido à extração de 

minério, rebaixamento do lençol freático, ruído e geração de poeira em suspensão. Mas 

a empresa, atualmente, adota um novo papel, bastante conveniente em termos de 

marketing: o de defensora do ambiente. 

 A pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, buscou conhecer as repercussões 

na sociedade de Araxá/MG da exploração de apatita (utilizada na produção do fosfato e 

fertilizantes) por meio de uma análise documental, a partir de materiais jornalísticos e 

registros de reuniões veiculadas no jornal “Correio de Araxá” e nas Atas da Câmara 

Municipal desde 1970, data da instalação da empresa, além de informações obtidas em 

sites da Internet. O objetivo é investigar como a empresa mineradora, de vilã, passa a 

defensora do ambiente, conduzindo o processo de educação ambiental no município de 

Araxá/MG e região. Procurou-se analisar as notícias relacionadas com as atividades de 

mineração à luz dos movimentos ambientais internacionais/nacionais.  



Esta pesquisa foi pensada e desenvolvida como uma contribuição para os 

educadores ambientais interessados em desenvolver uma educação ambiental crítica, 

transformadora e emancipatória, como referência para a construção de sociedades 

sustentáveis, socialmente justas e ecologicamente equilibradas. (TOZONI-REIS, 2007, 

p.177). 

 

DÉCADAS DE 1970 E 1980: OS MOVIMENTOS ECOLÓGICOS 

 Ocorre, em 1970, uma “explosão” da preocupação mundial com o meio ambiente, 

com vários encontros, conferências, publicações de relatórios, manifestações, que 

consolidam o ambientalismo iniciado na década anterior, porém, deixando claras 

algumas diferenças, como por exemplo, maior preocupação sócio-ambiental e uma 

militância política mais firme. Para Gronke; Littig (2002) na virada dos anos 1960 para 

os 1970 teve início a segunda fase do ambientalismo, que se estendeu até o final da 

década de 1980. Em todos os países industrializados ocidentais foram formados 

movimentos ecológicos e na maioria dos Estados ocidentais a política ambiental 

institucionalizou-se como um campo político específico. Entretanto, ao mesmo tempo, é 

nessa década que o capitalismo se fortalece, apoiado no modelo de desenvolvimento 

que se apropria cada vez mais dos recursos, tanto naturais como humanos.  

 Em Araxá, em 1970, a nova indústria de fertilizantes químicos era esperada com 

ansiedade como forma de promover a mão de obra ociosa e trazer progresso. 

Excerto 1:  (...) Esta indústria veio realizar um grande sonho de nossa 
gente: a exploração de nossas riquezas naturais. (...) Orador Sr 
Vereador Waldir Benevides de Ávila. (Livro de Atas número 23, 
08/05/1971, p.196). 
 

 Como não havia nenhuma preocupação em preservar o ambiente, logo começam 

a surgir reclamações em relação à degradação ambiental resultante da exploração 

desenfreada e sem critérios de minérios, conforme se observa no excerto 2, a seguir. 

Ressalte-se que a mineradora está situada em área urbana. 

Excerto 2: Oswaldo Pereira Marques senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Araxá lamenta ter secado a Cascatinha, um dos locais 
mais atrativos da Estância. Soube que a Camig desviou a água para 
seu estábulo. (Livro de Atas número 23, 05/03/1971, p.154). 
 

 Ações irresponsáveis da empresa, sem a devida fiscalização dos órgãos 

responsáveis, acabam afetando a água da Cascatinha, o principal local turístico de 

Araxá, onde fica a fonte Dona Beja, numa clara demonstração de descaso com o bem 



público. Para Layrargues (2000a) a crise ambiental contemporânea é resultante entre 

outros fatores da invasão do espaço coletivo pelos interesses privados com usos 

abusivos. 

 A degradação ambiental em Araxá não tem solução, agravando-se a cada ano. A 

situação é tão crítica que acaba virando notícia na TV Globo, em 1974. Quase dois anos 

depois, mesmo com a divulgação pela TV Globo da destruição do Balneário a situação 

não melhora, conforme a fala do Deputado Haroldo Costa no excerto 3.  

 Excerto 3: (...) Araxá se transforma, dias a dia, em estância de 
lodo e de pó, arrastada pelas enxurradas e pela atmosfera poluída que 
recebe por causa da ação das companhias mineradoras, cuja lavra já 
atinge as margens do lago do Hotel e já destruiu completamente as 
encostas e colinas que formam a cratera que deu origem às termas. 
Deputado Haroldo Lopes da Costa. Correio de Araxá de 13/03/1976. 
 

 Observa-se uma preocupação dos políticos em se eximir das responsabilidades 

pelos danos ambientais causados pelas mineradoras, ou a tentar resolver os problemas 

através da criação de um fundo de proteção e recuperação ambiental. É interessante a 

preocupação mostrada por vereadores com a divulgação dos problemas ambientais, fato 

que pode ser prejudicial à imagem da cidade, ao espantar os turistas (excerto 4). 

 Excerto 4: O Sr Vereador Luciano Chaer Resende comenta 
sobre o projeto de lei do deputado Haroldo Lopes que autoriza o 
Poder Executivo a criar o Fundo de proteção e recuperação ambiental 
da estância Hidromineral de Araxá. (...) Acha que a exposição de 
motivos do deputado Haroldo Lopes pode até espantar os turistas. 
Acredita não ter sido nossa estância tão prejudicada assim. (Livro de 
Atas número 28, 27/06/1977, p. 76-77).  
 

 Observa-se a grande preocupação com a degradação ambiental, com as questões 

ecológicas, não propriamente com a atividade econômica, de sua não sustentabilidade e 

/ou aspectos sociais. Fica clara a falta de harmonia na interface dos sistemas 

econômicos com os sistemas ecológicos. Para Layrargues (2000a) a economia 

convencionalmente considera a natureza como uma espécie de fator limitante que 

impede a progressão do crescimento econômico, cabendo à tecnologia o papel de 

ultrapassar os limites impostos pela natureza. Ainda segundo o autor, um conceito 

aplicável ao problema da degradação ambiental e poluição é a externalidade, que é um 

efeito colateral da produção ou consumo de um bem.  

 Apesar das externalidade negativas, tais como poluição, falta de água, denunciadas 

pelos políticos, a população de modo geral, parece encarar esses problemas como o 



preço do progresso e, sobretudo, do emprego. As palavras do senador Luiz Cavalcante 

traduzem essa impressão (excerto 5). 

 Excerto 5: (...) pelo que pude depreender (a população), parece 
indiferente à exploração do fosfato em sua área praticamente 
urbana... (...). E é com alguma razão que não reclama, portanto a 
cidade, com as marcas centenárias do barroco mineiro, jamais viveu 
em sua História período de tanto progresso material como agora. 
Senador Luiz Cavalcante. Correio de Araxá de 14/05/1977.  
 

  À medida que o tempo passa, vão ficando mais claras as formas como se 

relaciona a empresa com os moradores e com o poder público, o que pode ser observado 

no excerto 6. A empresa se nega a pagar os impostos devidos à prefeitura de Araxá e a 

reparar a degradação causada pelas suas atividades,  

 Excerto 6: Uma mineradora de Araxá – a Arafértil – negou 
declarar sua exploração, prejudicando a Prefeitura, na arrecadação do 
imposto. Deixa para Araxá somente os buracos (...). (Livro de Atas 
número 29, 06/08/1979, p.106). 
 

 Na década de 1980, os grandes acidentes envolvendo usinas nucleares e 

contaminações tóxicas de grandes proporções, como os casos de Bhopal na Índia em 

1984 e Chernobyl na ex União Soviética em 1986, estimularam o debate público e 

científico sobre a questão dos riscos nas sociedades contemporâneas.   

 Em Araxá, a destruição do ambiente denunciada no início da década de 1970, está 

longe de acabar. O descaso é tamanho que a mineradora usa dinamites a 200 metros do 

Balneário. Uma CPI é exigida para se apurar as responsabilidades (excerto 7). 

 Excerto 7: Do modo que as firmas mineradoras exploram, 
brevemente não mais haverá a Estância. (...) Pretende, o orador, 
descobrir quem autorizou dinamitar minas a duzentos metros da 
Bacia do Barreiro. Vereador Rubens Sebastião Vasconcelos. (Livro 
de Atas número 29-25/02/1980, p. 170). 
 

 A Comissão Parlamentar de Inquérito conclui que o problema está no contrato mal 

feito e não propriamente nas ações da empresa, que está muito interessada em preservar 

o ambiente. (excerto 8)  

 Excerto 8: A Comissão, depois de estudar todos os documentos, 
e dialogar com Engenheiros especializados, Economistas e Técnicos 
chegou à conclusão de que a firma Arafértil está minerando dentro do 
que lhe pertence com todos os decretos, Leis e contratos Autorizados 
pelo Governo Estadual e Federal. Resta-nos, agora, pedir a Deus para 
que a Diretoria da Arafértil use seu bom senso na exploração do 
minério da Bacia do Barreiro. (...)Correio de Araxá de 05/06/1980. 
 

 Na década de 1980, uma nova realidade sócio-ambiental vem se consolidando e 

implicando na mudança de postura das grandes empresas que acabam descartando 



velhas práticas reativas ao meio ambiente. A responsabilidade ambiental passa, 

gradativamente a ser encarada como uma necessidade de sobrevivência, constituindo-se 

um mercado promissor. Essas mudanças não são observadas ainda nas empresas de 

Araxá, que continuam  mantendo posturas reativas, de maximização dos lucros às custas 

da depleção dos recursos naturais, poluindo para depois despoluir.  

 Muitos dos esforços empreendidos pelo ecodesenvolvimento foram esvaziados ou 

perderam impulso durante os anos 1980, apesar da crescente atuação do movimento 

ambientalista, em virtude da centralidade que assume a crise econômica. (JACOBI, 

1999). 

 Em Araxá, a saída encontrada é a criação de organizações que exijam e 

acompanhem o cumprimento das normas de controle ambiental. Em função dos graves 

problemas ambientais o governo insiste, em 1980, em criar o Fundo de Proteção e 

Recuperação Ambiental da Estância Hidromineral de Araxá, cujo projeto de lei havia 

sido aprovado pelo governador Aureliano Chaves, em 1977.  

As supostas riquezas advindas da exploração de minérios são questionadas, pois 

a atividade não gera ICM ao município de Araxá. O lucro das multinacionais começa a 

ser contestado (excerto 9).  

 Excerto 9: Mineração Predatória. Entrevista com José Carone. 
A própria Lei que regula fertilizantes, que é uma das grandes riquezas 
de Araxá, não gera ICM. O que tem acontecido é que o país tem 
ficado mais pobre, mais endividado, e as multinacionais cada vez 
mais ricas. (Entrevista concedida ao nosso Diretor; Atanagildo 
Côrtes. Correio de Araxá de 04/11/1980.  
 

 A década de 1980 traz mudanças no cenário político do Brasil com o início da 

redemocratização, que introduz termos como abertura política e transição democrática 

em nosso vocabulário. (SAITO, 2002). Em 1980 o Congresso Nacional aprova emenda 

que devolve autonomia às Estâncias. Em 1982 Araxá volta a ter eleições para prefeito 

municipal, completando-se um ciclo de 12 anos de governos autoritários e muitos 

contratos mal feitos com as mineradoras.  

 Ações do Programa Pró-Araxá, do Fundo de Proteção e Recuperação Ambiental 

da Estância Hidromineral de Araxá, criado por decreto em 1980, tentam minimizar o 

impacto visual da área lavrada pelas mineradoras com o plantio de árvores e realizar 

estudos sobre a poluição das fontes de águas minerais. 

 As soluções para a degradação são entendidas como sendo de gestão. As soluções 

técnicas e de manejo são apontadas como capazes de resolver os problemas do impacto 



visual da área lavrada e da poluição das águas minerais. As ações desenvolvidas pelo 

Convênio Programa Pró-Araxá, no entanto, são insuficientes. No excerto 10, o 

governador do Estado de Minas Gerais, Tancredo Neves, em 1983, ameaça as empresas 

mineradoras com uma ação na justiça caso elas não parem de poluir. Esse fato mostra o 

que Novicki (2007) chama de “política de apagar incêndios”, marcada pela ação pontual 

e emergencial e pela ênfase no caráter punitivo em detrimento da dimensão educativa. 

Um contrato que permite às mineradoras escavarem locais públicos, de grande valor 

ambiental, turístico, social, mostra despreparo dos políticos e/ou má fé. A quem é dado 

o direito de explorar determinado recurso que todos usam?  

 Para Fuks (1996, apud Layrargues, 2000a) o meio ambiente só pôde surgir como 

realidade jurídica quando a natureza passou a ser percebida como um bem de uso 

comum, ou quando o interesse coletivo se sobrepôs ao direito individual, fato que vai 

acontecer somente em 1985. A Lei nº 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, a 

sociedade organizada adquire legitimidade para agir judicialmente. 

Excerto 10: Poluição de Araxá: Estado quer punir mineradoras. O 
Governador do estado Tancredo Neves pode entrar com uma ação na 
justiça contra as empresas mineradoras, Arafértil e Companhia 
Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), caso elas não parem 
de poluir com suas atividades hidromineral de Araxá, no Triângulo 
Mineiro.(...). Pelos contratos de cessão, segundo o secretário, “as 
mineradoras podem escavar o próprio chão do Grande Hotel” (Jornal 
“O GLOBO” – 25/05/83). Correio de Araxá de 29/05/1983. 
 

 Em 1985 a situação ambiental parece estar controlada, com a empresa cumprindo 

os programas de reflorestamento e de proteção da água. Investimentos vultosos são 

realizados na tentativa de recuperar o ambiente degradado. Mas em 1987, uma notícia 

gera comoção na sociedade de Araxá. A da provável instalação de uma indústria de 

ácido sulfúrico a dois quilômetros da Estância, pela mineradora de apatita. A 

possibilidade de chuva ácida em Araxá é real, caso essa indústria seja implantada. Mas a 

empresa não parece sensível às preocupações da população. 

 No Brasil, em 1989, as críticas ao governo Sarney eram grandes, em função da 

devastação da Amazônia e do assassinato de Chico Mendes ocorrido no ano anterior. O 

governo cria em janeiro de 1989, o IBAMA fundindo a SEMA aos órgãos de florestas, 

pesca e borracha. No início de março de 1989, com a posse de Collor de Mello, o 

movimento ambientalista brasileiro foi surpreendido com a sua decisão em criar uma 

nova Secretaria de Meio ambiente com status ministerial, colocando para chefiá-la nada 

menos do que o ambientalista José Lutzenberger. Para Ferreira e Viola (1996) a súbita 



conversão ambientalista de Collor explicava-se pela sua necessidade de ganhar 

confiança da opinião pública do Norte para seu programa econômico-conservador que 

requeria a vinda de novos investimentos estrangeiros ao país. 

 No final da década de 80, o governo brasileiro prepara-se para receber delegados e 

ambientalistas do mundo todo na Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento.  

 

DÉCADAS DE 1990 E 2000: A CRISE ECOLÓGICA GLOBALIZADA  

 

 Fatos da década de 1990 mostram como a partir dessa década os problemas 

ambientais são interpretados como problemas globais, ou seja, há uma 

internacionalização da questão ambiental. Essa década se caracteriza pelo 

fortalecimento da visão integralizadora de ambiente, ainda que as práticas efetivamente 

pouco mudem.   

 Para Gronke e Littig (2002, p.16), o que há de novo nessa fase é, por um lado, a 

definição e prioridade dos problemas ambientais em nível global e, por outro lado, a 

tentativa de negociar esses problemas no plano internacional com agentes sociais 

múltiplos – os países, as organizações internacionais, as empresas, as associações. 

Cientistas políticos veem nisso o começo de uma “política ambiental mundial”. 

 Na década de 1990, as empresas passaram a se pronunciar mais intensivamente 

sobre as suas responsabilidades ambientais. Isto se deve, segundo Maimon (1995), por 

um lado, ao debate sobre a modernidade, introduzido pelo governo Collor de Mello, que 

difundiu juntamente com as práticas de liberalismo econômico as de qualidade total. E 

por outro, à preparação e realização da Conferência da UNCED no Rio de Janeiro que 

mobilizou os empresários em distintos fóruns. 

 As indústrias que haviam iniciado nos anos de 1980 uma postura mais proativa, 

com o desenvolvimento antecipado de algumas ações de proteção/conservação da 

natureza, consolidam novas práticas. Mas a responsabilidade ambiental nem sempre faz 

parte da estratégia das empresas sendo que os custos e os aspectos mercadológicos são 

os fatores decisivos para qualquer mudança. Assim, o pior dos poluidores pode tornar-

se um modelo de virtude ambiental, desde que aspectos técnico-econômicos e 

mercadológicos apontem para esta direção (CRAMER et al, 1990 apud MAIMON, 

1995, p. 402). 



  A preocupação com as questões ecológicas aumentam nessa década. Em Araxá, 

a partir de estudos da Metamig, órgão responsável pela política mineral do Estado, e 

pressionado pelos ecologistas, o governo mineiro finalmente julgou incompatível a 

atividade mineraria da Arafértil com a da estância balneário do Barreiro de Araxá. Isso 

obrigou a Arafértil juntamente com diversos órgãos de governo local e estadual, a 

criarem um programa de convênio para reabilitação do que já havia sido degradado na 

região. O Pró-Araxá criado em 1984 e referendado no ano seguinte pelo Conselho de 

Política Ambiental do Estado de Minas Gerais (Copam) impôs sérias restrições à 

Arafértil.  

 Em 1988, por temer que a empresa desrespeitasse o Copam e minerasse a Mata da 

Cascatinha, a comunidade local começou uma campanha pelo tombamento daquela 

área, juntamente com o governo mineiro e com total apoio das entidades ambientais. 

Caso a Cascatinha fosse tombada, a empresa poderia ficar somente mais 3 anos em 

Araxá em vez dos 30 previstos. O país se encontrava em plena crise econômica e a 

possibilidade da empresa paralisar suas atividades poderia afetar 1200 funcionários e 

800 empreiteiras causando uma crise sem precedentes na cidade.  

 A possibilidade de não poder mais utilizar a área da Cascatinha e a negativa dada 

pela prefeitura, indeferindo seu pedido de ampliação industrial para a fabricação de 

ácido sulfúrico, provocou mudanças de gestão na empresa. Passou a implementar um 

plano de Relações Públicas com a população. Essa nova relação com a cidade foi 

transformada em um projeto de lei, denominado Projeto de Conciliação que acabou 

virando a Lei Municipal 2243/89.  

 A mineração ocorreria em 40% da região da mata e cerca de 60% seria preservada. 

Mas segundo dados da empresa os 40% que seriam (e estão sendo) destruídos “quase 

não tem valor ecológico”. Essa solução foi aceita por ambas as partes- indústria e 

população. A partir daí, a empresa retira os arames farpados, os guardas e as máquinas 

que desde 1984 fechavam o caminho que leva ao santuário ecológico da Cascatinha.  

 A seguir, o excerto 11 traz parte do depoimento de um dos engenheiros da firma, 
nesse período: 

 Excerto 11: Nós éramos uma empresa autocrática, egocêntrica, 
prepotente e ‘dona da verdade’, que decidia tudo sem saber qual o 
sentimento da comunidade local. Não participávamos da 
comunidade. Não tínhamos credibilidade na sociedade. (Oscar 
Ordóñez, engenheiro mecânico, ex-gerente de Meio Ambiente e, 
atualmente, de produção, 1990). (LIMA, 1990). 
 



 As mudanças da cultura empresarial da Arafértil possivelmente foram provocadas 

mais pela possibilidade de fechamento do que propriamente de uma mudança 

paradigmática em direção à sustentabilidade, até porque sua atividade não é sustentável, 

uma vez que tem prazo para o término. Em 1990, a duração estimada das jazidas de 

apatita era de 30 anos, mantido o volume de mineração da época. 

 Apesar dos avanços ocorridos em relação às práticas desenvolvidas na década de 

1970, para Layrargues (2000b) o que é apresentado pelo discurso empresarial verde 

como uma mudança representa apenas uma singela reforma, uma adequação às novas 

realidades em conformidade à nova ordem mundial, o que de modo algum pode 

configurar-se numa transformação paradigmática. 

 No entanto, muitos autores, segundo Layrargues (2000b), consideram que há no 

setor empresarial pessoas dotadas de elevado grau de responsabilidade ambiental, cuja 

adesão ao pacto ecológico ocorre de uma forma, sobretudo voluntária, fruto de um 

genuíno aumento da consciência ambiental. 

 O marketing verde da empresa, desde essa época, incluiu a realização de 

audiências públicas, programas de visitas da população, mostrar as instalações ao 

público, conversar olho no olho, expor os problemas de forma aberta, atitudes essas 

consideradas eficientes quando se deseja construir uma nova imagem junto ao público.  

 Muitos projetos comunitários foram patrocinados nesse período, com grande 

visibilidade junto ao público, tais como a Restauração do Antigo Prédio da Estação 

Ferroviária; Manutenção do Parque do Hotel Rádio, Mutirão Verde- preservação da área 

verde em volta do Grande Hotel do Barreiro, Reforma das Casas de Detenção, Reforma 

da Igreja de São Sebastião, Projetos Culturais e Assistenciais.  A Arafértil vivia novos 

tempos. O novo papel de "modelo", em substituição ao de "vilã", fez a Arafértil ocupar 

espaços cada vez maiores e gratuitos na imprensa, a partir daí. (LIMA, 1990)1.  

 À medida que a empresa se torna “parceira” dos trabalhadores e da comunidade, 

que estabelece um intercâmbio com os ambientalistas, a oposição as suas atividades fica 

esvaziada. Diminuem drasticamente as denúncias nos jornais. O que significa a 

destruição de 40% da mata se os empregos vão ser garantidos, assim como os impostos 

vão continuar a ser pagos? Isso sem contar a participação da empresa em projetos 

comunitários.  

                                                           

1 Celso Alexandre de Souza Lima, da Arafértil, recebeu em 1990, o Prêmio Opinião Pública pelas suas 
ações realizadas no campo das Relações Públicas em Araxá 



  Um dos projetos da empresa, de muita aceitação popular, é o Centro de 

Educação Ambiental, instalado nesse período. Desde 1990 vem recebendo milhares de 

pessoas. No site da Bunge Fertilizantes2  a empresa informa, em 2005, que há mais de 

15 anos, o Centro de Educação Ambiental, CEA, da Bunge Fertilizantes, em Araxá 

(MG), tornou-se referência nacional quando se fala em difusão da consciência 

ecológica. Importância que pode ser medida pelos 70560 visitantes recebidos ao longo 

desse período.  

  Em 1991, os brasileiros aguardavam a realização da Eco 92 e os araxaenses 

davam vivas à seriedade como assuntos ligados ao meio ambiente eram tratados. Mas a 

política de boa vizinhança com a mineradora de apatita dura só alguns anos. Em 1999, o 

retorno das intenções da empresa em implantar uma fábrica de ácido sulfúrico a 3 km 

do balneário encontra resistência.  

 O que fazer para impedir uma indústria regularmente instalada de ampliar a sua 

área de atuação? Não se trata, segundo Sofiati (1987, apud Layrargues, 2000a), de 

propor o fim da propriedade privada num país em que vigora um sistema capitalista, 

mas não se pode admitir que em nome dela sejam ignorados os interesses de caráter 

social ou cometidos os mais inomináveis atentados ao meio ambiente.  

 Entretanto, o número de empregos a serem gerados pela nova indústria de ácido 

sulfúrico não é um número sedutor. (excerto 12). 

 Excerto 12: Prefeito declara guerra à Arafértil e diz que não 
libera unidade de sulfúrico. O prefeito Olavo Drummond  (...) não 
liberará o Alvará de Localização para instalação da usina de ácido da 
mineradora, a três quilômetros da cidade e da estância balneária do 
Barreiro. (...) Querem gerar mais lucros a troca de vinte e um novos 
empregos. Correio de Araxá de 24/04/1999. 
 

 No ano de 1999, enquanto os araxaenses lutam pela não implantação de uma 

usina de ácido sulfúrico no complexo do Barreiro, é aprovada no Brasil, a Lei 9597/99 

que estabelece a política nacional de educação ambiental. Mas a democratização das 

informações ambientais, prevista na lei, não é colocada em prática em Araxá. O 

prefeito, que até algum tempo atrás estava irredutível quanto à liberação da indústria, 

um ano depois assina sem audiência pública, o alvará de construção da fábrica de ácido 

sulfúrico. 

                                                           

2 http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/patrocinador_232053.shtml 

 



  Em 2001, foi aprovada a Lei nº10257 denominada Estatuto das Cidades que 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como 

do equilíbrio ambiental. 

 Mesmo com todos os apelos de vários araxaenses, a mineradora de apatita, em 

2000, finalmente consegue a autorização para instalar a fábrica de ácido sulfúrico, 

finalizando um processo que começou em 1987. A única alteração feita no projeto 

original foi a mudança da localização da fábrica, em vez de 3 km do Barreiro ficará a 

uma distância de cerca de 7 km, dentro de uma área de eucaliptos, que poderão atenuar 

os impactos ambientais.  

 Nos 10 anos que se seguiram à Rio- 92, observa-se que pouco do que foi 

prometido saiu do papel. Em Araxá, nesse período, continuam as denúncias em relação 

ao descaso com o ambiente e a ganância por parte das mineradoras.  

 Em 2002, mais um acidente é relatado (excerto 13) e a empresa obrigada a reparar 

o dano ambiental. Mas a fala do promotor público mostra confiança na empresa, pois 

ela pratica a “lucratividade verde”. 

Excerto 13: Bunge tenta reparação de dano ambiental. Constatada a 
culpa da Bunge (pela poluição do ar e da água), uma vez que o acidente 
foi causado por uma incapacidade nos filtros da empresa (...).A Bunge 
é uma empresa que tem a preocupação com a “lucratividade verde”, 
que é a lucratividade conjugada com o respeito às normas ambientais 
(...). Correio de Araxá, 16/11/2002.  
 

Para Layrargues (2000a), o risco ambiental não se define exclusivamente pela 

associação com os desastres ambientais. Uma perda do serviço ambiental está 

relacionada à questão tecnológica. Uma indústria pode até “produzir limpo” caso esteja 

dentro dos padrões exigidos pela legislação ambiental, como deve ser o caso da 

mineradora de apatita, mas não poderá evitar acidentes. Além disso, mesmo que o 

acidente momentaneamente possa não causar problemas sérios, não se sabe os efeitos 

colaterais que podem advir para a saúde humana e ambiental. O excerto 14 mostra a 

preocupação de uma produtora rural de Araxá, prejudicada pela poluição da empresa 

Bunge e indenizada posteriormente. 

 Excerto 14: Segundo a produtora Analice Guimarães Abdua, 
uma das afetadas pela poluição da Bunge, (...) os representantes da 
Bunge se prontificaram a fazer um plano de reposição com base no 
prejuízo de cada um, indenização esta que foi suficiente para cobrir 
bem os prejuízos causados pelos danos ambientais. “a gente só tem 
medo de que os males que ocorreram perdurem por mais tempo, porque 
a gente não sabe que influência  este produto pode causar a longo 



prazo”, salienta ela, preocupada. Analice afirmou que os demais 
produtores, assim como ela, estão um pouco apreensivos pelas 
conseqüências que o acidente possa deixar, no entanto, procuram 
confiar na tecnologia adquirida e na idoneidade da empresa. Correio de 
Araxá de 16/11/2002. 
 

 Porém, apesar do medo, a fala da produtora mostra a crença na tecnologia e na 

seriedade da empresa, provavelmente resultantes de boas campanhas do marketing 

verde promovido pela empresa, desde 1990.  

 À primeira vista, diante de um caso de poluição ou de degradação ambiental, pode 

parecer que uma solução técnica resolva o problema. Mas isso não é mais do que uma 

visão de curto alcance, pois as soluções técnicas nunca resolvem as contradições sociais, 

mas se sobrepõem a elas. (FOLADORI, 2001).  

 Nem a finitude das jazidas de apatita, nem a poluição e degradação ambiental 

são temas dos projetos de educação ambiental desenvolvidos pela empresa, através do 

Centro de Educação Ambiental da Bunge Fertilizantes, localizado na sua Unidade 

Industrial em Araxá/MG, criado em 22 de abril de 1990. Uma das metas do Centro era 

contribuir para a formação de 20% dos professores do ensino fundamental da rede 

municipal de Araxá e complementar as ações de educação ambiental promovidas nas 

escolas através de trilhas e oficinas temáticas. Segundo informações do site da Empresa3:  

O espaço e as instalações do Centro ficam de portas abertas tanto 
para funcionários e seus familiares quanto para estudantes e 
professores da rede pública de Araxá. Os visitantes são atendidos em 
uma área de 22 mil m², que abriga bosque, pomar, serpentário, estufa, 
canteiro de plantas medicinais e ilhas de experimentos. (...) São 
cursos de educação ambiental e de extensão para professores e 
público escolar, além de visitas orientadas para alunos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na história contemporânea de Araxá, o que se observa é que a partir da década 

de 1990, a empresa mineradora de apatita muda a política de relação com a 

comunidade: passa a promover seminários públicos, a oferecer programas de lazer 

cultural e de educação ambiental, a dividir os problemas com a comunidade. De vilã do 

meio ambiente, incluída por duas vezes na “lista negra” da Associação Mineira de 

                                                           

3 http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/bunge/patrocinador_232053.shtml 



Defesa do Ambiente passa a ser sua maior defensora, estabelecendo no imaginário 

popular uma imagem de credibilidade, seriedade e responsabilidade com a natureza.  

 Mas os dados evidenciam que a empresa teve essa mudança de postura por 

problemas econômicos e políticos e não por questões ecológicas e /ou sociais. Passa a 

implementar um plano de Relações Públicas com a população por que corria o risco de 

ter suas atividades suspensas. Os projetos em parceria passam a lhe dar credibilidade, 

mas isso não é suficiente para ignorarmos a lógica do capitalismo, como enfatiza 

Loureiro (2003, p.40): ter como pressuposto a crença na boa- fé dos interesses do capital 

privado para resolver os problemas ambientais é, no mínimo, ignorar a lógica do capitalismo e 

sua necessidade crescente de acumulação e apropriação privada dos recursos naturais. 

 Desde a década de 1990, as escolas e os professores da rede pública do município 

de Araxá e região se tornaram, de certa forma, reféns da empresa, ficando numa 

condição de imobilidade, sendo que os trabalhos tidos como de educação ambiental, 

realizados com a comunidade, são claramente um instrumento de marketing verde. 

Dado o estado precário da escola pública, a parceria com a empresa em geral é bem-

vinda pelos docentes, apesar de uma pesquisa sobre a participação do terceiro setor na 

escola pública de Araxá/MG, mostrar que há entre os professores indícios importantes de 

uma tendência a resistir às forças ideológicas que operam no interior da escola por 

intermédio da empresa. (SILVA, 2004, p.14). Tendências essas que não se materializam 

em ações contra o oferecimento da empresa de uma educação ambiental conservadora e 

disciplinatória.  

 As atividades de educação ambiental oferecidas pela empresa são de cunho 

essencialmente ecológico, o que é compreensível, pois essa estratégia faz parte do 

marketing verde da mineradora. Entretanto, os educadores ambientais não podem ficar 

presos a uma perspectiva naturalista de educação ambiental, ou seja, Ambiente não é 

sinônimo de Natureza. A ecologia, sozinha não é capaz de solucionar a crise ambiental. 

Isso implica reconhecer que, dada a sua tradição em estudar estrutural e funcionalmente 

os elementos naturais do ambiente, contribui, dentro de suas especificidades, para o 

entendimento da complexidade ambiental, quando associada às outras áreas do saber 

(CUNHA, 2006). Cabe aos educadores ambientais a politização das questões ambientais 

e uma vigilância nas decisões das empresas quanto ao uso dos recursos naturais. 
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