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1. RESUMO 

O presente artigo discute o impacto da paralisação da Samarco na arrecadação 

e geração de emprego e renda no município de Anchieta, estado do Espírito 

Santo, após o desastre ambiental ocorrido em Mariana, estado de Minas Gerais, 

em 05 de novembro de 2015. Foram feitas análises comparativas, mostrando as 

variações ocorridas no período compreendido entre 2010 e 2017, no que 

concerne a questão das admissões e demissões, bem como da arrecadação 

municipal. As informações foram obtidas por meio de sites oficiais, onde foram 

dispostas em planilha e gráficos foram gerados para melhor entendimento. O 

estudo avaliou as consequências sobre a vida econômica do município de 

Anchieta, estado no Espírito Santo, restringindo-se aos efeitos sobre o nível de 

emprego e a arrecadação municipal, que são termômetros da realidade 

econômica de uma região. A partir das análises, foi possível verificar a existência 

de uma forte dependência econômica do município de Anchieta/ES em relação à 

empresa Samarco, causadora do desastre ambiental.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A partir de 2015 e, durante os anos de 2016 e 2017, a imprensa capixaba e 

nacional divulgou muitas informações sobre o desastre de Mariana e seus 

efeitos nefastos sobre os municípios atingidos diretamente pela lama e demais 

resíduos ao longo da bacia do Rio Doce. No entanto, pouco se divulgou sobre os 

efeitos desse desastre ambiental em regiões que, apesar de não estarem 

diretamente afetadas pela lama, sofreram consequências do desastre.  

Com o desastre ocorrido em novembro de 2015, todas as operações de 

mineração da empresa Samarco S.A foram paralisadas, afetando em poucos 

dias a planta de pelotização e as exportações de pellets, localizada no município 

de Anchieta/ES, pela total falta de matéria prima decorrente da paralisação.  

Esse fato provocou grandes transformações na vida cotidiana do município, 

gerando desemprego direto e indireto, além de afetar a capacidade arrecadatória 

do município. 

O estudo avaliou as consequências sobre a vida econômica do município de 

Anchieta/ES, restringindo-se aos efeitos sobre o nível de emprego e a 



 

 

arrecadação municipal, que são termômetros da realidade econômica de uma 

região. 

Município vinculado historicamente ao turismo de praia e religioso, Anchieta/ES 

experimentou uma grande transformação em sua realidade socioeconômica, 

após a instalação de uma grande indústria do setor de mineração em seu 

território. Essa mudança transformou o município e o deixou extremamente 

dependente dos resultados dessa empresa na geração de emprego e renda, 

aumentando a renda per capita e a arrecadação municipal.  

O tema justifica-se pelo fato de demonstrar as transformações ocorridas no 

município com a paralisação das atividades operacionais da empresa, 

decorrente dos efeitos do desastre ambiental ocorrido no Estado de Minas 

Gerais, que impactaram fortemente a economia local. Por se tratar de um evento 

economicamente relevante é importante avaliar esses impactos e suas 

consequências.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa foi verificar qual o impacto da paralisação da empresa 

Samarco sobre a arrecadação municipal e a geração de emprego e renda no 

município de Anchieta-ES. Especificamente, para que o objetivo geral fosse 

alcançado foram levantados os dados relativos ao nível de emprego, 

desemprego e da arrecadação municipal de Anchieta antes e após o desastre 

ambiental, comparando-se os dados e verificando os resultados decorrentes dos 

efeitos do desastre ambiental sobre a municipalidade. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa, quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois 

descreve e expõe características de uma determinada região, e exploratória, 

visto que houve uma busca de informações sobre o tema abordado, utilizando o 

acervo bibliográfico para a sustentação da pesquisa. Quanto aos meios, esta 

pesquisa é considerada como um estudo bibliográfico, porque foram coletadas 

informações em livros especializados sobre o tema, bem como, um estudo 

documental, visto que a coleta de informações foi realizada em sites pertinentes 

ao assunto tratado. Por fim, trata-se, também, de um estudo de caso, pois foi 



 

 

realizada uma análise sobre os dados coletados para a formulação da 

comparação com a referência bibliográfica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados que deram fundamento a esse estudo foram coletados junto à 

Prefeitura Municipal de Anchieta/ES, à Samarco, ao Instituto Jones Santos 

Neves, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, à revista Finanças 

Públicas Municipais, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e o 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregado – CAGED. As informações 

levantadas tiveram como objetivo realizar um comparativo entre anos anteriores 

e posteriores à paralisação da Samarco, sendo focado o nível de emprego, renda 

e a arrecadação municipal. Os dados foram organizados e tabulados em 

planilhas de Excel visando calcular as variações nos dados coletados por ano 

analisado, utilizando-se da estatística descritiva a variância em torno da média, 

visando medir o impacto da paralisação da Samarco sobre a arrecadação 

municipal, o nível de emprego e renda. 

 

6. RESULTADOS 

A seguir, será exposto o resultado do estudo que foi realizado, a fim de 

comparar e avaliar as consequências sobre a arrecadação municipal e os 

impactos sobre a geração de emprego do município de objeto de estudo. 

Apesar de os dados, quanto à taxa de desemprego, serem retratados pela 

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) contínua, optou-se pelos 

dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), tendo 

em vista a facilidade de acesso e ao fato de segregar os empregos de carteira 

assinada, o que tornou mais compatível com a situação de emprego na região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1 – Admissões de 2010 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

As admissões no município sofreram uma queda substancial a partir de 2014. 

Verificando ano a ano, nota-se um crescimento das admissões partindo de 2010 

e atingindo um auge em 2012, com leve queda em 2013. A partir de 2014 a 

queda passa a ser acentuada, atingindo o pior resultado em 2016. 

Comparado com o ano em que ocorreu o maior número de admissões (2012 

com 6.571), a queda em 2016 foi de 78%, ou seja, em 2016 foram admitidos 

somente 22% do total de 2012. As quedas em 2014 e 2015 podem refletir a 

realidade econômica da época, visto que a crise brasileira se aguça a partir de 

2014, com o início da recessão que somente é superada em 2017.  

Como o desastre ambiental foi no final do ano de 2015, não se pode atribuir 

esse problema à paralisação das operações da Samarco. No entanto, pode-se 

afirmar que o fato de a empresa permanecer improdutiva durante os anos de 

2016 e 2017, o número de admissões de 2016 reflete o problema da Samarco. 

Gráfico 2 – Desligamentos de 2010 a 2017 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

Os dados relativos aos desligamentos ocorridos no município seguem a 

tendência observada nos dados de admissão, mostrando um volume de 



 

 

demissões coerente com o quadro de evolução da economia brasileira no 

período.  

Assim, em 2010, enquanto a economia brasileira se recuperava do quadro 

recessivo da crise mundial de 2008/2009, com efeitos sobre as exportações de 

commodities, nota-se um volume maior de desligamentos em relação às 

admissões.  

Nos anos seguintes, houve uma leve recuperação da economia nacional e a 

diminuição dos efeitos da crise mundial, os desligamentos seguem uma 

tendência de queda em relação às admissões, representando uma recuperação 

na geração de empregos, compatível com o que ocorria na economia nacional e 

regional. É a partir de 2014 que o quadro se agrava, com o início da crise 

econômica brasileira, que se acirra a partir de 2015. 

Gráfico 3 – Admissões e Desligamentos de 2010 a 2017 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

Gráfico 4 – Saldos de Admissões e Desligamentos de 2010 a 2017 

 
Fonte: elaborado pelos autores 



 

 

Ao analisar o saldo entre admissões e desligamentos fica evidente que o ano de 

2016 reflete o problema da paralisação da empresa. Enquanto a queda das 

admissões ocorrida em 2016 reflete a continuidade da crise brasileira que 

acontecia no Brasil, as demissões ocorridas mostram claramente o processo de 

fechamento da empresa e as consequências no município, visto que a crise 

brasileira já havia alcançado seu ponto mais crítico e não se refletia mais 

fortemente nos processos de demissões.  

É interessante lembrar que apesar de paralisada, a empresa contínua com 

grande número de funcionários em regime de lay off, aguardando autorização 

para a retomada da produção. Assim, apesar de ter havido demissões, essas 

foram mais significativas nas empresas prestadoras de serviço à Samarco e 

naquelas atividades da empresa que podem prescindir de funcionários quando 

da retomada. 

Portanto, pode-se afirmar que o impacto direto da paralisação da empresa para 

o município de Anchieta, no que concerne à geração de emprego e renda, foi 

amenizado pela manutenção da folha de pagamento de parte dos funcionários, 

tendo impacto mais significativo nos empregos indiretos gerados pelas empresas 

terceirizadas, além do efeito sobre o comércio local e a prestação de serviços 

em geral.  

Gráfico 5 – Arrecadação Municipal de 2010 a 2017 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 



 

 

O ISS se destaca pela queda na arrecadação desse imposto a partir de 2013, 

ano que atingiu o máximo, onde sinaliza problemas na economia local, tendo em 

vista sua relação direta com a prestação de serviços. Como a Samarco possuía 

grande número de prestadores de serviços e terceirizados operando junto à 

empresa, pode-se afirmar que esse efeito, a partir de 2015, foi decorrente da 

paralisação operacional. Em relação aos anos anteriores, o efeito está coerente 

com a queda ocorrida na economia brasileira. 

O IPTU aparentemente não foi impactado pela paralisação da empresa. Nos 

últimos anos ocorreu um aumento que tende a refletir aperfeiçoamentos na 

forma de cobrança, além de atualizações de valores venais dos imóveis, o que é 

rotina nos municípios. No médio e longo prazo, o fato da paralização ocorrida 

poderá reduzir a arrecadação desse imposto, visto que a diminuição na renda 

gerada no município tende a afetar a capacidade de pagamento dos cidadãos do 

município.  

Quanto ao ITBI, por se tratar de arrecadação devida na compra e venda de 

imóveis, a paralisação da empresa tanto no curto, quanto no médio e longo 

prazo, poderá afetar negativamente a comercialização de imóveis, tendo em 

vista o impacto sobre o emprego e a renda da população em geral, além da 

diminuição da atratividade do município para atividades complementares que 

tenham a Samarco como polo de atração.  

A arrecadação decorrente da QPM-ICMS funciona da seguinte forma: o 

município recebe a transferência do estado baseada em um índice de 

participação. Esse índice é calculado anualmente pela Secretaria de Estado da 

Fazenda e possui parâmetros de caráter econômico e social, em que a presença 

da atividade industrial afeta enormemente a apuração do índice. 

O fato de Anchieta ser um pequeno município, com a economia voltada para o 

turismo de praia, pesca e religioso, com pequena presença de outras atividades 

econômicas importantes, seu índice de participação é fortemente impactado pela 

presença da Samarco, já que o Valor Adicionado Fiscal da empresa é fator 

preponderante na formação do seu Índice de Participação dos Municípios.  

Para uma avaliação da evolução das receitas durante o período analisado, 

apresenta-se a seguir os dados relativos a cada ano pesquisado, em valores 



 

 

correntes e um gráfico, demonstrando a participação percentual de cada 

arrecadação na composição da receita municipal. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo teve como base a economia de um município de pequeno porte, 

Anchieta/ES, que teve sua economia afetada após encerramento das atividades 

de uma grande indústria, a Mineradora Samarco, depois do rompimento das 

barragens em Mariana/MG. A economia de Anchieta foi muito afetada, houve 

uma queda na arrecadação de receitas como: QPM-ICMS, ISS e ITBI. A 

paralização da mineradora aumentou notavelmente o índice de desemprego, 

reduziu a arrecadação das prestadoras de serviços e, consequentemente, afetou 

também os comerciantes da região. 

Para atingir os objetivos propostos, utilizou-se uma pesquisa descritiva e 

bibliográfica. As informações foram coletadas juntamente ao site da Prefeitura de 

Anchieta, Tribunal de Contas, Revista de Finanças dos Municípios Capixaba, 

CAGED, além do site oficial da mineradora Samarco.  Com base nas 

informações conclui-se que Anchieta é diretamente dependente da mineradora, 

e que enquanto as atividades da empresa não voltarem o município vai continuar 

tendo perdas no aspecto econômico. 

Esta pesquisa demonstra a importância e influência que uma grande indústria 

instalada em um município de pequeno porte exerce sobre a vida sócio 

econômica da comunidade. Seu desempenho econômico impacta fortemente a 

arrecadação de impostos, a geração de empregos diretos e indiretos, a renda 

familiar, os investimentos e a vida cotidiana de seus cidadãos. Essa 

dependência gera uma situação crítica, que pode culminar, como está ocorrendo 

com a paralisação da Samarco, com a quase insolvência da municipalidade no 

cumprimento de suas funções. 
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