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RESUMO 

 

O estudo apresentado aborda os temas mineração e direito humano e da natureza à água, a 

partir da reflexão sobre os conflitos territoriais ambientais, e considera as influências das 

diferentes visões do ecocapitalismo e do ecossocialismo, ou da ecologia emancipatória, ou do 

bem viver. Tem como objetivo conhecer os conflitos territoriais ambientais a partir da análise 

crítica sobre a expansão da atividade minerária na América Latina e no Brasil; das propostas 

do Plano Nacional de Mineração – 2030; do novo marco regulatório de mineração – Projeto 

de Lei nº 5.807/2013; e da pesquisa de campo sobre o conflito existente na Serra do 

Gandarela, entre o licenciamento do empreendimento Projeto Apolo, da Vale S/A e a criação 

do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Para a metodologia de pesquisa, faz opção pelas 

orientações da ecologia dos saberes e da epistemologia. Entende que a mineração impacta, 

através de graves violações de direitos humanos e constitucionais, a vida das comunidades 

camponesas e urbanas, dos povos indígenas, dos trabalhadores do setor de mineração, e do 

meio ambiente. Durante os processos de concessão de direitos minerários e de licenciamento 

ambiental, ressalta o dever do poder público de garantir o direito de informação, participação, 

e de autodeterminação, das comunidades ou dos movimentos sociais e ambientais. Evidencia 

o extrativismo de minério de ferro e a destruição dos mananciais de água, que coloca em risco 

o abastecimento humano e da natureza. Busca sinais para solução desses conflitos nas lutas 

sociais e ambientais insurgentes, em defesa dos territórios frente à mineração; nos pactos 

internacionais de Direitos Humanos; e no potencial jurídico das mudanças ocorridas em 

constituições da América Latina. Destaca-se o pluralismo-jurídico, para ampla participação 

comunitária, autodeterminação das comunidades, face à atividade de mineração; ao 

reconhecimento dos direitos da natureza; e à concretização de um direito justo, democrático e 

emancipatório, para um desenvolvimento sustentável que permita o bem viver. 

 

Palavras-chave: mineração, direito humano, direito da natureza, água. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study addresses the topic mining, human and nature right to water, from the 

perspective of the territorial environmental conflicts, and it considers the influences of 

different visions of eco-capitalism and eco-socialism; or emancipatory ecology; or well-being. 

It also aims to know the environmental territorial conflicts from the critical analysis of the 

expansion of mining activities in Latin America and in Brazil; the proposals of the National 

Mining Plan - 2030 the new regulatory framework for mining - Bill No. 5.807/2013, and field 

research about the conflict in Sierra Gandarela between licensing venture Project Apollo, Vale 

S/A, and the establishment of the National Park of “Serra do Gandarela”. As a methodology, 

it has been chosen the ecology of knowledge guidelines, environmental. It has been 

understood that mining impacts - through serious violations of human and constitutional 

rights - the lives of urban and rural communities, indigenous peoples, workers in the mining 

industry, and the environment. During the procedures for concession of mineral rights and 

environmental licensing, it is emphasized the duty of public authorities to ensure the right to 

information, participation, and self-determination of communities or the social and 

environmental movements. Additionally, it is evident that the extraction of iron ore and the 

destruction of water sources endanger human supply and the nature. It also search clues for 

solving these conflicts in social struggles and environmental insurgents in defense of mining 

territories through International Covenants on Human Rights, and in the potential legal 

changes in the constitutions of Latin American countries. Besides the study highlights the 

legal pluralism to broad community participation, self-determination of communities against 

mining activity, recognition of the nature rights, and the achievement of a fair, democratic and 

emancipatory law system for a sustainable development that provides the well-being. 

 

Keywords: mining, human right, the right of nature, water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os países da América Latina, em especial o Brasil, vivenciam a expansão da 

atividade minerária e o aumento dos conflitos ambientais territoriais. A disputa pela água é 

um dos fatores determinantes desse conflito ambiental entre empreendimentos minerários e as 

comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, urbanas, rurais, trabalhadores do setor 

minerário, movimentos sociais e ambientais. Ao mesmo tempo, surge um novo 

constitucionalismo na América Latina. Das lutas emancipatórias dos povos latinos emergem 

os novos direitos, pluralismo político-jurídico, participação comunitária com poder de 

decisão, direitos da natureza, propostas para o bem viver.  

No Brasil, é elaborado o Plano Nacional de Mineração-2030 e o novo marco 

regulatório da mineração. Percebem-se diferentes concepções de desenvolvimento 

sustentável, que influenciam o planejamento e a elaboração de normas, que dispõem sobre o 

direito minerário e o direito à água e de águas. Um campo de conflitos de interesses 

econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais. 

Destacam-se os conflitos pelo uso múltiplo das águas entre os empreendimentos que 

exploram minério de ferro e a luta para garantir água para o abastecimento humano e para a 

natureza. O setor minerário defende o caráter essencial da atividade para atender à crescente 

demanda da produção de bens de consumo, que tem como matéria-prima, recursos minerais. 

Os municípios anseiam por aumento de suas receitas, por desenvolvimento e geração de 

empregos. Os atingidos pelos empreendimentos minerários denunciam a ausência de 

informação e de participação nos processos de licenciamentos ambientais, a destruição dos 

mananciais de águas, a remoção forçada das comunidades, o exaurimento das minas, a 

apropriação de seus territórios, entre outros impactos sociais e ambientais. 

No centro da disputa, estão dois bens ambientais, minério e água, que provocam os 

pesquisadores do direito ambiental para adentrar os territórios em conflito, para compreender 

e contribuir com a transformação de um Brasil desigual, para uma realidade emancipatória, de 

autodeterminação das comunidades, de bem viver. 

Em meio à complexidade dos conflitos ambientais, a dissertação direciona a pesquisa 

para o tema da mineração, o direito humano e da natureza à água. Em tempo de crise 

ecológica e de grande demanda de recursos minerais para a produção e consumo, quais os 

caminhos para a solução do conflito na perspectiva do desenvolvimento sustentável?  Quem 
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são os atores envolvidos nos conflitos e suas concepções de desenvolvimento sustentável? 

Quais as normas do Direito que se relacionam com essa realidade? 

O aumento dos investimentos para a expansão de minério de ferro em Minas Gerais e 

no Pará virou cotidiano nos cadernos de economia dos jornais. Não é preciso ir longe, pois 

visualiza-se no conhecido quadrilátero ferrífero, ou melhor, quadrilátero aquífero de Minas 

Gerais, vasto campo para a pesquisa. Lá se encontram várias jazidas de minério de ferro, nas 

diversas fases da mina, algumas centenárias, outras em pesquisa, em licenciamento ambiental, 

em operação ou fechadas. Novos cenários despontam e o Norte de Minas Gerais, região do 

semiárido, também desperta interesses de grandes investimentos para o aproveitamento do 

minério de ferro. Aparentemente, um momento de prosperidade e de desenvolvimento. Que 

outras leituras da realidade apresentam esses investimentos?  

Para a dissertação, analisaram-se o direito humano e o direito da natureza à água face 

à mineração, a partir de pesquisa de campo sobre o caso da Serra do Gandarela, em Minas 

Gerais. A Serra do Gandarela é território com conflito ambiental que provoca a reflexão para 

diversas questões, considerando a existência de um licenciamento ambiental para fins de 

aproveitamento de minério de ferro – Projeto da Mina Apolo, empreendimento da Vale S/A e 

a proposta de criação de um Parque Nacional do Gandarela, pelo ICMBio, para preservação 

de mananciais de água. 

Parte-se do pressuposto que a água é um direito humano e um direito da natureza, e 

que nos casos de conflito ambiental com a atividade minerária, deve ser garantida a água 

prioritariamente para o abastecimento humano e da natureza, para as gerações presentes e 

futuras, com fundamento na sustentabilidade, no pluralismo político e jurídico, nas lutas 

emancipatórias e insurgentes, na autodeterminação das comunidades impactadas e na 

interpretação intercultural dos direitos humanos. 

Os conflitos de interesses econômicos, políticos, sociais e ambientais envolvem 

correlações de forças que podem criar mecanismos que desvirtuam o sentido de 

desenvolvimento sustentável. 

No presente estudo, procurou-se aproximar o direito minerário do direito ambiental. 

Dessa aproximação, o poder público, empreendedores e comunidades impactadas podem 

encontrar os caminhos do desenvolvimento sustentável para diminuir os conflitos 

socioambientais, presentes e futuros. Neste sentido, desejou-se, com a pesquisa, observar, 

para atuar de forma comprometida com a transformação da realidade, os casos que envolvem 

o conflito de uso múltiplo das águas; bem como participar e contribuir, durante o processo de 
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elaboração da dissertação, das atividades que se relacionam com o conflito ambiental da Serra 

do Gandarela, em apoio aos interesses das comunidades impactadas e às lutas dos 

movimentos socioambientais. 

Considerando a riqueza de estudos já produzidos, não foi aprofundado nesta pesquisa 

a caracterização dos bens ambientais e culturais da Serra do Gandarela. Nesse sentido 

recomenda-se a leitura dos trabalhos que podem ser considerados parte complementar desta 

dissertação. Destacamos o artigo Cangas: ilhas estratégicas para a conservação (CARMO et 

al., 2012), a dissertação A Serra do Gandarela (SANCHES, 2012); a tese Patrimônio natural 

da Serra do Gandarela e seu entorno: análise ambiental como subsídio para a criação de 

unidades de conservação no Quadrilátero Ferrífero - Minas Gerais (LAMOUNIER, 2009); a 

dissertação Importância Ambiental e Estado de Conservação dos Ecossistemas de Cangas no 

Quadrilátero Ferrífero e Proposta de Áreas-Alvo para a Investigação e Proteção da 

Biodiversidade em Minas Gerais (CARMO, 2010) e o Diagnóstico do Potencial Turístico da 

região da Serra da Gandarela como Parque Nacional (MAFRA; CARMO, 2010) . 

As reflexões propostas nesta dissertação receberam influências das discussões do 

grupo de pesquisa de Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade, da Escola 

Superior Dom Helder Câmara, coordenado pelo Professor João Batista Moreira Pinto, do qual 

participam alunos do Mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e 

alunos da graduação. E, ao longo, da pesquisa surgiram artigos científicos1 que somam com o 

conteúdo aqui apresentado. 

Como opção metodológica, para estudo do objeto, a pesquisa seguiu as orientações 

de Boaventura de Souza Santos (2010), e de Miracy Barbosa de Souza Gustin e Maria Tereza 

Fonseca Dias (2010). Não se pretendeu restringir a pesquisa numa vertente dogmático-

jurídica, e aproximou-se da vertente sociojurídica. A pretensão do método utilizado buscou 

um olhar investigativo para a teoria e a prática, com o compromisso de fortalecer o 

conhecimento construído a partir da luta dos movimentos ambientais e sociais, um método 

influenciado pela ecologia dos saberes:   

 

                                                 
1 Alguns dos artigos elaborados na fase de elaboração da dissertação, que se relacionam com o tema: Desvios na 

trilha da sustentabilidade: plano nacional de mineração e conflitos pelo uso da água (FERREIRA, 2012); Direito 

humano à água: pressuposto ao não consentimento de licença social para a exploração de minério de ferro 

(FERREIRA, 2011a); Pacha Mama, os direitos da natureza e o novo constitucionalismo na América Latina 

(FERREIRA, 2011b). 

 

http://api.ning.com/files/0EIhDCoNWibPjSWkqFLqs38T50NLMX*ra1ipDEUR4iV0rmfiLsIKXgnu-qas8sfKB1sryLJgEQk6J0Fiz3VJsoDUsR4KpzCC/DiagnsticodoPotencialTursticodaregiodaSerradaGandarelacomoParqueNacional..pdf
http://api.ning.com/files/0EIhDCoNWibPjSWkqFLqs38T50NLMX*ra1ipDEUR4iV0rmfiLsIKXgnu-qas8sfKB1sryLJgEQk6J0Fiz3VJsoDUsR4KpzCC/DiagnsticodoPotencialTursticodaregiodaSerradaGandarelacomoParqueNacional..pdf
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A ecologia de saberes é um conjunto de epistemologias que partem da possibilidade 

da diversidade e da globalização contra-hegemônicas e pretendem contribuir para as 

credibilizar e fortalecer. Assentam em dois pressupostos: 1) não há epistemologias 

neutras e as que clamam sê-lo são as menos neutras; 2) a reflexão epistemológica 

deve incidir não nos conhecimentos em abstracto, mas nas práticas de conhecimento 

e seus impactos noutras práticas sociais. Quando falo de ecologia de saberes, 

entendo-a como ecologia de práticas de saberes (SANTOS, 2008, p. 154) 

 

 Na perspectiva de utilizar “o processo da ecologia de saberes, que tem de ser 

produzida ecologicamente: com a participação de diferentes saberes e seus sujeitos.” 

(SOUZA, 2008, p. 158), buscou-se participar de diversas atividades que envolvem o tema. 

Entre essas atividades estão: audiências públicas para o licenciamento do Projeto Apolo e para 

denúncia do conflito ambiental na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG, 2013); consultas públicas para criação do Parque Nacional da Serra 

do Gandarela; audiências públicas para discutir o Plano Nacional de Mineração - 2030 e o 

Novo Marco Regulatório da Mineração; manifestações; visita ao local do conflito; seminários; 

e reuniões com os movimentos ambientais e sociais e com os órgãos públicos; Cúpula dos 

Povos, durante a Rio+20; congressos da mineração e de direito ambiental. Isso permitiu a 

aproximação com os diferentes saberes e seus sujeitos, ao mesmo tempo em que exigiu da 

pesquisadora posicionamento crítico sobre o objeto a ser pesquisado durante a elaboração da 

dissertação, sem espaço para a neutralidade.  

Nesse sentido, o presente trabalho pretendeu ser uma pesquisa militante, 

comprometida com os processos de pensamento e produção científica, próximo às 

metodologias de pesquisa-ação, educação popular e outras comprometidas com a 

transformação de uma realidade marcadamente desigual, que, como afirmam Bringel e 

Varella (2010), estiveram presente nos espaços de educação latino-americana: 

 

Ao longo da história latino-americana, este anseio esteve presente nos espaços de 

educação formais, não formais e informais e, mesmo que minoritariamente, no 

processo de construção de nossas Universidades, gerando contribuições teóricas e 

práticas que propiciaram a compreensão de conjunturas complexas e de 

possibilidades de transformações. Referidas contribuições não foram homogêneas, 

nem tampouco adotaram os mesmos referenciais teórico-metodológicos, contudo 

compartilharam, como pano de fundo, a ideia de que a produção e a reprodução dos 

conhecimentos se davam em um terreno de contradições sociais, o que envolvia 

tomadas de posições e impulsionava o pesquisador a tratar de questões candentes da 

sociedade a partir de um olhar socialmente comprometido (BRINGEL; VARELLA, 

2010, p. 1) 

 

E ainda utilizam o termo pesquisa militante na seguinte perspectiva: 
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Para essa discussão, retoma-se o termo pesquisa militante para contemplar as linhas 

de pesquisas associadas a diversas formas de ação coletiva e que são orientadas em 

função de objetivos de transformação social. Nesse sentido, militância seria o 

compromisso ético e político com a mudança social e que, por isso, possui 

posicionamentos e atuações proativas em várias áreas da vida, como a profissional e 

a acadêmica, envolvendo a inserção em espaços coletivos de discussão, articulação e 

mobilização com objetivo de viabilizar e potencializar lutas políticas que 

representem a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, a 

pesquisa militante recoloca, em um patamar digno e legítimo, as investigações que 

envolvam a produção de conhecimento e a mudança da realidade social. 

(BRINGEL; VARELLA, 2010, p. 1). 

 

Além, da pesquisa de campo, houve a pesquisa bibliográfica sobre o tema, análise de 

jurisprudência, do processo de licenciamento ambiental e do Estudo de Impacto Ambiental/ 

Relatório do Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Projeto Apolo, do documento com a 

Proposta de Criação do Parque Nacional do Gandarela (ICMBIO, 2010a), relatórios e atas de 

audiência pública e de consulta pública, entre outros documentos e entrevistas, em constante 

encontro entre a vida e o conhecimento, como se dá na epistemologia ambiental: 

 

O diálogo de saberes na gestão ambiental, num regime democrático, implica a 

participação das pessoas no processo de produção de suas condições de existência. 

Por isso é o encontro entre a vida e o conhecimento, a confluência de identidades e 

saberes. A encruzilhada pela sustentabilidade é uma disputa pela natureza e uma 

controvérsia pelos sentidos alternativos do desenvolvimento sustentável. Isso faz 

com que a sustentabilidade tenha como condição iniludível a participação de atores 

locais, de sociedades rurais e comunidades indígenas, a partir de suas culturas, seus 

saberes e suas identidades (LEFF, 2010, p. 183). 

  

A dissertação desenvolver-se-á em quatro capítulos. No primeiro, realiza a 

introdução do tema. No segundo capítulo busca analisar os conflitos ambientais e as 

concepções que influenciam o desenvolvimento sustentável, com destaque para o 

ecocapitalismo, economia verde, ecossocialismo, ecologia emancipatória e bem viver. 

No terceiro capítulo analisa a mineração, o direito humano e direito da natureza à 

água, percorrendo brevemente o direito minerário, o plano nacional de mineração – 2030, o 

novo marco regulatório da mineração, o direito à água, o direito de águas, e o conflito de usos 

múltiplos de água. 

No quarto capítulo adentra o território do conflito ambiental na Serra do Gandarela, 

no quadrilátero ferrífero/aquífero. Analisa o Projeto da Mina Apolo, empreendimento 

minerário da VALE S/A; aborda questões referentes ao licenciamento ambiental e licença 

social; destaca o contexto das audiências públicas e sua insustentabilidade, face o direito à 

informação e participação. E analisa a proposta de criação do Parque Nacional da Serra do 
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Gandarela, uma proposta de bem viver, trata da consulta pública para criação do parque e 

identifica violação do direito humano e da natureza à água: 

 

O saber ambiental reconhece as identidades dos povos, suas cosmologias e seus 

saberes tradicionais como parte de suas formas culturais de apropriação de seu 

patrimônio de recursos naturais. Assim, inscreve-se dentro dos interesses diversos 

que constituem o campo conflitivo do ambiental. Emergem daí novas formas de 

subjetividade na produção de saberes, na definição dos sentidos da existência e na 

qualidade de vida dos indivíduos, em diversos contextos culturais. Neste sentido, 

mais reforço da racionalidade científica prevalecente, o saber ambiental impulsiona 

novas estratégias conceituais pra construir uma nova racionalidade social (LEFF, 

2010, p.169). 

 

Durante a pesquisa, muito material foi coletado, entretanto face à delimitação do 

tema e à necessidade de concluir a dissertação, não foi possível sintetizar todo esse material. 

As comunidades impactadas e os movimentos socioambientais têm muito conhecimento 

produzido que desafia o conhecimento dos pesquisadores do direito, para sua reprodução nas 

teorias do direito minerário e do direito ambiental. Pouco se encontra sobre pesquisas 

jurídicas, na área do direito minerário, que apresentam a posição contra hegemônica dos 

movimentos socioambientais, com suas lutas pelo direito em defesa de seus territórios contra 

grandes empreendimentos, o que evidencia a relevância deste trabalho. 
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2 CONFLITOS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Para compreensão do conflito ambiental na Serra do Gandarela, torna-se necessário 

observá-lo a partir da percepção crítica da existência de concepções diferentes sobre o 

desenvolvimento sustentável, que apontam diferentes caminhos na solução dos conflitos 

ambientais.  

Esses conflitos ambientais podem ser distributivos, espaciais ou territoriais 

(ZHOURI, 2010). Interessam nesse estudo, referente ao caso da Serra do Gandarela, as 

características que configuram o conflito ambiental territorial. Uma das formas de apropriação 

do capital e de dominação da natureza se dá em relação aos territórios dos povos da floresta e 

do campo, situação que acirram os conflitos ambientais territoriais: 

 

Os conflitos ambientais territoriais surgem, então, quando esse sistema de 

apropriação do espaço, com suas consequências sociais e ambientais, choca-se com 

os territórios gerados por grupos, cujas formas de uso dependem em alto grau dos 

ritmos de regeneração natural do meio utilizado. Com frequência, tais formas de uso 

são vinculadas a uma socialização do grupo em princípios de reciprocidade e 

coletividade mais do que competitividade. O território é entendido como patrimônio 

necessário para a produção e reprodução que garante a sobrevivência da comunidade 

como um todo (ZHOURI, 2010, p.25). 

 

O desenvolvimento sustentável tem sido o argumento justificador e legitimador para 

aprovação de licenciamentos ambientais de grandes empreendimentos econômicos em áreas 

de grande relevância ambiental, social e cultural, com apropriação de territórios de povos 

indígenas, comunidades quilombolas, de povos tradicionais, e com mudança do modo de 

viver nos municípios. Dentre esses empreendimentos, pode-se citar a construção de barragens 

para geração de energia, agronegócio e as atividades de extrativismo minerário. Os conflitos 

ambientais existentes nesses locais são indicadores de insustentabilidade do sistema em que se 

estrutura a atual concepção de desenvolvimento sustentável. 

Nos empreendimentos com graves conflitos ambientais, como nos casos de Belo 

Monte, da Usina Hidrelétrica de Irapé, da UHE Candonga, da Mineração em Conceição do 

Mato Dentro, da Transposição do Rio São Francisco e do plantio de sojas transgênicas, 

percebe-se um desvirtuamento concreto do sentido buscado pelos movimentos ambientais e 

sociais de desenvolvimento sustentável, debatidos em especial na Cúpula dos Povos, durante 

o evento paralelo da Rio-92 e da RIO+20. Os direitos ambientais e sociais dentro dos 

processos de licenciamento passaram a ser vistos como entraves ao desenvolvimento: 
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Observa-se que os ganhos ambientais, como o Código Florestal, o licenciamento 

ambiental, os planos de mitigação e de compensação ambiental, as propostas para 

realização de Zoneamentos Ecológicos e Econômicos (ZEEs) e os direitos de grupos 

indígenas, quilombolas e povos tradicionais ancorados na Constituição de 1988, têm 

sido considerados como “entraves” ao desenvolvimento (ZHOURI, 2010, p. 15). 

 

Fátima Mello (2011), sobre a Conferência Rio+20 e suas polêmicas, muito bem 

descreveu o poder dos atores hegemônicos que têm conseguido manter seus padrões vigentes, 

apesar de documentos importantes como o Relatório Brundtland, no documento Nosso Futuro 

Comum, de 1987, ter afirmado o limite do crescimento e da utilização dos recursos naturais. 

Essa autora observou que para amenizar esses limites optou-se pela “necessidade de uma 

administração mais eficaz do modelo, que levasse em conta a finitude e o escasseamento dos 

recursos naturais” (MELLO, 2011, p. 1), com a gravidade de não considerar “as disparidades 

no acesso e apropriação de tais recursos, nem nos conflitos e disputas daí decorrentes” (p. 1). 

E é nesse contexto que a Rio 92 legitimou a ideia do desenvolvimento sustentável:   

 

O consenso dominante era buscar uma acomodação do ideário desenvolvimentista, 

aliado a medidas de gerenciamento ambiental. Sendo um conceito em disputa, em 

nome do desenvolvimento sustentável governos adotaram compromissos 

insuficientes; corporações passaram a adotar o “marketing verde”; organizações e 

movimentos sociais tiveram níveis distintos de apropriação, deparando-se com 

visões que incluem desde o desenvolvimentismo liderado pelo Estado até as 

tentativas de encaminhar soluções privatistas de administração da crise do modelo 

em curso (MELLO, 2011, p. 1). 

 

Essa visão hegemônica, sobre a preservação do meio ambiente com inquietações em 

relação à finitude dos recursos naturais, garantida a exploração capitalista da natureza, 

iniciado com a Conferência de Estocolmo em 1972, em relação a institucionalização do tema 

ambiental em conferências realizadas pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), está 

inserida num contexto de disputa de múltiplos significados de desenvolvimento sustentável. 

As definições e sentidos do desenvolvimento sustentável “têm sido apropriados pelos 

segmentos empresariais na justificação de modificações sobre o lugar social, cultural e 

geográfico (ASSIS, 2011, p. 220). 

E como alerta Leonardo Boff (2011, p. 1), deve ser buscado o sentido crítico do 

desenvolvimento sustentável, que envolve um debate para além da perspectiva de adoção de 

medidas para salvar a terra, pois ela “salva a si mesma e, se for preciso, nos expulsando de seu 

seio. Mas como nos salvamos a nós mesmos e a nossa civilização?” A economia verde é uma 

das formas de concretização do desenvolvimento sustentável e que mantém o mesmo 
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paradigma de dominação da natureza, sentido que evita a “questão da sustentabilidade que se 

encontra em oposição ao atual modo de produção e consumo” (BOFF, 2011, p. 1). 

Durante a Cúpula dos Povos,2 na Rio+20: por Justiça Social e Ambiental, 

observa-se outros sentidos para o desenvolvimento sustentável, discutidos por 

organizações3 e redes civis do mundo, com atuação nas áreas de direitos humanos, 

desenvolvimento, trabalho, meio-ambiente e sustentabilidade. Os debates e documentos da 

Cúpula dos Povos possuem críticas, advindas de uma cultura de defesa dos direitos humanos 

e dos direitos da natureza, à economia verde4, que é o tema central dos documentos de 

referência da conferência Rio+20. Entendem a economia verde como uma nova forma de 

articulação do capitalismo, para apropriação das áreas naturais dos territórios5 dos povos da 

floresta e do campo e transformação da natureza em mercadorias6, com o uso dos “antigos 

mecanismos de industrialização, exploração da mais valia urbana e avanço do agronegócio” 

(ZARREF; DURÃO, 2011, p. 1) para expansão do capital.  

                                                 
2O grupo responsável pela organização da Cúpula dos Povos é o Comitê Facilitador da Sociedade Civil 

Brasileira para a Rio+20 (CFSC), que tem assento na Comissão Nacional para a Rio+20 e também é considerado 

pela Rio+20 como grupo de articulação local (host country liaison group) (FORUM SOCIAL MUNDIAL, 2011, 

p. 1) 
3O CFSC é coordenado por um Grupo de Articulação (GA), brasileiro, composto pelas seguintes entidades, 

movimentos sociais e ambientais: Rede Brasileira pela Integração dos Povos (Rebrip); Rede Brasil sobre 

Instituições Financeiras Multilaterais (Rede Brasil); Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS); Central Única dos Trabalhadores do Brasil  (CUT); Associação 

Brasileira de Organizações Não-Governamentais (Abong); Grupo de Reflexão e Apoio ao Processo do Fórum 

Social Mundial (Grap); Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES); Via Campesina (VC); Fórum Nacional 

da Reforma Urbana (FNRU); Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade (Rejuma); Jubileu Sul; 

Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Dhesca); Movimentos 

Indigenas: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e  Kari-Oca; Coordenação Nacional de Articulação 

das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq); Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec); 

Articulação do Semiárido (ASA); Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB); Marcha Mundial de Mulheres; 

Movimento negro: Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen); Rede de ONGs da Mata Atlântica 

(RMA) (FORUM SOCIAL MUNDIAL, 2011, p. 1). 
4O conceito de economia verde concentra-se principalmente na “c”. (PNUMA, 2013, p. 1) 
5 “[...] o principal instrumento que vem sendo trabalhado é a Redução de Emissões por Desmatamento e 

Degradação (REDD). Esse mecanismo pretende transformar as florestas em áreas de compensação das poluições 

de outros países, pagando valores por toneladas de carbono que supostamente seriam ‘sequestradas’ pelas 

florestas. [...] Porém o principal problema deste instrumento reside na possibilidade de apropriação dos 

territórios dos povos da floresta e do campo, uma vez que as empresas que pagarem pelo REDD passam a ter 

direitos contratuais sobre o ‘carbono sequestrado’, que nada mais são que toda a biomassa que ali está” 

(ZARREF; DURÃO, 2011, p. 1) 
6 A pedido do G7, um economista da diretoria de mercados futuros do Deutsche Bank defendeu um estudo 

chamado The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) – A Economia dos Ecossistemas e 

Biodiversidade. De forma resumida, esse instrumento quantifica monetariamente todas as relações 

ecossistêmicas, desde a beleza cênica até a polinização das abelhas. A partir de uma padronização dessa 

metodologia, será possível transformar em mercadoria toda a natureza, indo muito além do sequestro de carbono. 

(ZARREF; DURÃO, 2011, p. 1). 

http://www.rebrip.org.br/_rebrip/
http://www.rbrasil.org.br/
http://www.rbrasil.org.br/
http://www.fboms.org.br/
http://www.fboms.org.br/
http://www.cut.org.br/
http://www.abong.org.br/
http://www.abong.org.br/
http://www.grap.org.br/
http://www.grap.org.br/
http://www.fbes.org.br/
http://viacampesina.org/
http://www.forumreformaurbana.org.br/
http://www.forumreformaurbana.org.br/
http://www.rejuma.org.br/
http://www.jubileubrasil.org.br/
http://www.dhescbrasil.org.br/
http://www.apib.org.br/
http://www.idec.org.br/
http://www.asabrasil.org.br/portal/Default.asp
http://www.articulacaodemulheres.org.br/amb/
http://www.sof.org.br/marcha/
http://conen.org.br/
http://www.rma.org.br/
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A Via Campesina7, conforme Zarref e Durão (2011), afirmam que a economia verde 

poderá realimentar o capital financeiro, por meio de papéis de carbono ou de biodiversidade, 

negociados e especulados em bolsas de valores, para depois apropriar-se dos territórios, do 

conhecimento tradicional associado à biodiversidade, exploração de minérios, madeiras e 

outros. Nesse sentido, o que chamam de economia verde, corresponde ao Capitalismo Verde: 

 

Para a Via Campesina, apesar da qualificação “verde”, estamos falando do mesmo 

capitalismo de sempre, com a mesma necessidade de geração de lucro, a partir da 

mais valia e da acumulação primitiva. É o mesmo capital que explora o petróleo, os 

minérios, que expande as indústrias automobilísticas, farmacêuticas e tantas outras. 

Mas é uma face do capital que busca enganar o planeta, em um momento em que a 

crise ambiental pode colocar em cheque sua hegemonia. É uma face que se 

apresenta como ética preocupada com o planeta, mas que no fim é apenas uma 

fachada para o mesmo de sempre. 

Ao observar as convenções ambientais da ONU, é possível identificar a estratégia 

bem definida de regulamentação desse novo flanco de expansão do capital. É 

possível identificar claramente os alicerces da tese capitalista que será defendida na 

Rio +20 (ZARREF; DURÃO, 2011, p.1) 

 

Baseado no pensamento de Marx, encontram-se observações sobre esse movimento 

do capitalismo, que “só permanece se mantida sua condição de incessantemente revolucionar 

os instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de produção e, com essas, todas 

as relações sociais” (WEFFORT, 2006, p. 267). O capitalismo se recria com a superação das 

crises, seja “de um lado, pela necessária destruição de uma parcela considerável de forças 

produtivas; de outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa dos 

antigos.” (MARX, apud WEFFORT, 2006, p. 267). A crise ecológica pode ser uma das mais 

amplas e mais violentas crises de sustentação do capital, onde o desenvolvimento sustentável, 

ao contrário do que se pretende, pode se tornar um instrumento de diminuir os meios de 

preveni-las, situação que resultará em vários conflitos ambientais. 

Os discursos de crises e riscos de catástrofes ecológicas orientam a interpretação da 

realidade e a construção de mecanismos para a resolução desta crise. Esses mecanismos 

influenciam o modo de vida e têm sido criados nos ordenamentos jurídicos e inseridos nas 

constituições. A ecologia, hoje, é um valor construído no imaginário das pessoas e provocam 

mudanças de comportamento.  

                                                 
7A Via Campesina é um movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequenos e médios 

agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas e negras da Ásia, África, América 

e Europa. Uma das principais políticas da Via Campesina é a defesa da soberania alimentar. Pode-se definir 

Soberania Alimentar como o direito dos povos de decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar (TERRA 

DE DIREITOS, 2008, p. 1) 
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O filósofo Slavoj Zizek (apud SANÍN, 2010, p. 1), com suas palavras lacerantes, é 

um crítico ao “cinismo ecológico”, o que, para ele, seria o “novo ópio do povo”, novo modo 

de sustentação do capitalismo. Em contraponto ao ecocapitalismo, podem-se observar 

propostas de um ecossocialismo, ou de uma ecologia emancipatória, oriunda de um agir dos 

povos indígenas e movimentos socioambientais. Os documentos da Rio + 20, se comparados 

com os documentos da Cúpula dos Povos, demonstram essas duas percepções contraditórias. 

Para Zizek, que em uma entrevista à Ricardo Sanín, o capitalismo vive a fase de 

“capitalismo cultural”, presente no multiculturalismo e na ecologia. O multiculturalismo 

influencia a percepção dos problemas como “problemas de intolerância”, o que impede de 

serem entendidos como problemas de iniquidade, exploração e injustiça que devem ser 

tratados a partir de uma ação emancipatória:  

 

Por que o remédio tem de ser a tolerância em vez de a emancipação, a luta política, 

ou ainda a luta política armada? A resposta imediata está na operação básica do 

multiculturalismo liberal: “a culturização da política”. As diferenças políticas, 

diferenças condicionadas pela iniquidade política ou a exploração econômica, se 

naturalizam como simples diferenças “culturais”. A causa desta culturização é o 

retrocesso, o fracasso das soluções políticas diretas, tais como o estado social. A 

tolerância é seu ersatz ou sucedâneo pós-político. A ideologia é, neste preciso 

sentido, uma noção que, enquanto designa um problema real, dilui uma fronteira de 

separação crucial (ZIZEK apud SANÍN, 2010, p. 1).  

 

A “ecologia do medo, – medo da catástrofe, humana ou natural, que pode perturbar 

profundamente ou mesmo destruir a civilização humana”, assume a função exercida pela 

religião no capitalismo como um novo ópio do povo, que não permite a busca de mudanças 

para solucionar crise ambiental por meio de uma política da emancipação (ZIZEK apud 

SANÍN, 2010, p. 1). A opção no capitalismo é por uma política do medo, com aversão aos 

atos coletivos, que podem detonar “uma catástrofe”: 

 

Essa ecologia do medo tem todas as oportunidades de se converter na forma 

ideológica predominante do capitalismo global, um novo ópio das massas que 

sucede o da religião. Assume a função fundamental da religião, aquela de impor 

uma autoridade inquestionável que estabelece todo limite. Apesar de os ecologistas 

exigirem permanentemente que mudemos radicalmente nossa forma de vida, é 

precisamente isso que subjaz a essa exigência no seu oposto, isto é, uma profunda 

desconfiança em relação à mudança, em relação ao desenvolvimento, em relação ao 

progresso: cada transformação radical pode conter a consequência inestimada de 

detonar uma catástrofe. É exatamente essa desconfiança que converte a ecologia em 

um candidato ideal para tomar o lugar de uma ideologia hegemônica, pois faz eco da 

desconfiança em relação aos grandes atos coletivos (ZIZEK apud SANÍN, 2010, p. 

1) 
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Pode-se afirmar a existência de uma dualidade de concepção de desenvolvimento 

sustentável: uma se relaciona com o ecocapitalismo ou economia verde e a outra se relaciona 

com o ecossocialismo, ecologia emancipatória ou bem viver. 

 

2.1 Ecocapitalismo e economia verde 

 

O capitalismo apropriou-se do discurso ecológico e, por meio do mercado verde, 

apresenta soluções para a crise ambiental. O próprio consumo acusado como causador de 

danos ambientais é reelaborado, considerando o valor do discurso da preservação ambiental. 

Neste cenário, o capitalismo passa a se desenvolver a partir de uma economia verde, que 

mascara a resolução dos conflitos ambientais, a ecologia se torna o “espírito do capitalismo”: 

 

Assim, quando um consumidor compra algo hoje, ele não compra um produto, mas 

uma ideia vinculada ao ambiente e à sustentação da vida em lugares remotos. 

“Quando você compra um café no Starbucks, compra-se algo mais do que um café. 

Compra-se um café ético”, diz Zizek. Os produtores desse café são remunerados de 

modo “justo”, segundo a companhia, de modo que um cliente do Starbucks sabe que 

seu café não matou ninguém de fome. Desse modo, o consumidor se “redime” de 

sua condição de consumidor. Há várias outras coisas que “redimem” o consumidor, 

afirma Zizek: pode-se fazer bem ao meio ambiente, pode-se ajudar as crianças na 

Guatemala, pode-se restaurar o sentido de “comunidade”. Consumir torna-se, assim, 

quase uma obrigação, de modo a atender essas necessidades envolvidas na venda 

dos produtos “do bem” (GUTERMAN, 2010, p. 1) 

 

Este comportamento de consumo ético redime o consumidor que acredita contribuir 

para a preservação do meio ambiente, e não passa de um cinismo ambiental para Zizek. 

Observa-se que nessa relação o consumidor aliena-se da realidade, contenta-se com sua 

contribuição para o meio ambiente e sua ação mantém o sistema ecocapitalista. Não há uma 

ação capaz de transformação de fato da realidade, ou seja, um ato revolucionário: 

 

O filósofo argumenta que a caridade e o “consumo ético” não modificam 

essencialmente o capitalismo. Pelo contrário: ajudam a perpetuá-lo, porque, segundo 

Zizek, a única forma de realmente ajudar os miseráveis no mundo seria 

proporcionar-lhes a capacidade de criar sociedades em que a pobreza seja 

impossível, e o “altruísmo” impede isso (GUTERMAN, 2010, p. 1) 

 

A gravidade da crise ecológica é reconhecida por Zizek (apud WHITEMAN, 2011, 

p. 1), e não pode ser solucionada com a “imbecilidade” do consumo verde “consciente”: 
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Existem problemas graves, é óbvio, mas as soluções para eles não estão nas 

"ecobags" ou noutra idiotice desse tipo. Entre as classes média e alta, é chique dizer 

que você é "consciente", que recicla lixo e se preocupa com o ambiente. Isso é 

imbecilidade, me desculpe. É praticamente uma superstição, algo que tira a sua 

culpa e faz você se sentir bem. Os ecologistas radicais são os maiores críticos desse 

tipo de ritual da elite, eles chamam isso de "lifestyle" ecologista e pesquisas provam 

que o impacto positivo desse tipo de atitude no cenário global é irrelevante (ZIZEK 

apud WHITEMAN, 2011, p.1). 

 
No capitalismo, a resposta para a crise ambiental aparece nos mecanismos de 

valoração dos bens ambientais, como os créditos de carbono, mas Mello discorda dessas 

práticas de financeirização da natureza: 

 

A financeirização da natureza e o crescimento verde não evitarão o colapso do 

planeta, que só reencontrará o equilíbrio através de múltiplas estratégias econômicas 

que libertem a humanidade da carga do lucro privado como fator de progresso, da 

primazia dos direitos territoriais dos povos, de políticas e fundos públicos com 

controle social, e de uma nova correlação de forças que democratize o sistema 

internacional, o liberte do sequestro das corporações e o reoriente em favor da 

justiça social e ambiental. (MELLO, 2011, p. 1) 

 

Jean-Pierre Dupuy, em sua crítica à ecologia política, já observava a mutação do 

capitalismo para apropriar-se da ecologia: “A ecologia, a ‘qualidade de vida’ tornou-se um 

custo, um freio ao lucro. É preciso fazer dela uma fonte de lucros, transformá-la em 

mercadoria, produzi-la e vendê-la. A produção de bens materiais é que levou à crise 

ecológica” (DUPUY, 1980, p. 20). A economia verde é uma manifestação do “capitalismo 

limpo” e carrega o problema apresentado por Michael Löwy: 

 

O problema é que as proposições feitas por uma parte da ecologia européia são 

realmente insuficientes ou levam a impasses. Sua principal fraqueza é a de ignorar a 

conexão entre o produtivismo e o capitalismo, o que conduz à ilusão de um 

“capitalismo limpo” ou de reformas capazes de controlar seus “excessos” [por 

exemplo, as ecotaxas] (LÖWY, 1999, p. 4) 

  

Não se pode deixar de ressaltar que ecologia, da qual os grandes grupos econômicos 

e políticos se apropriam em seus discursos e projetos, é a mesma que denuncia a forma de 

produção deste capital:  

 

A grande contribuição da ecologia foi – e continua sendo – levar-nos a tomar 

consciência dos perigos que ameaçam o planeta em consequência do atual modo de 

produção e consumo: o crescimento exponencial da poluição do ar, do solo, da água, 

a eliminação de espécies vivas, a desertificação das terras férteis, a acumulação de 

dejetos nucleares incontroláveis, a ameaça constante de novas Tchernobys, a 

destruição em um ritmo acelerado das florestas, o efeito estufa e o perigo de ruptura 

da camada de ozônio [que tornaria impossível toda vida orgânica no planeta] 

configuram um cenário de catástrofe que coloca em questão a própria sobrevivência 

da humanidade. ((LÖWY, 1999, p. 4) 
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Karl Marx (apud WEFFORT, 2006, p. 244) disse “que o capital não dá nenhuma 

importância à saúde e à duração da vida do operário, a menos que a sociedade o obrigue a 

tomá-las em consideração”. Do pressuposto que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

é essencial à saúde, pode-se afirmar, na perspectiva marxista, que o capital não se importa 

com a preservação do meio ambiente. 

 

2.2 Ecossocialismo, ecologia emancipatória e bem viver 

 

Os movimentos socioambientais são os principais críticos do ecocapitalismo e 

propõem um agir que possibilite de fato a transformação da realidade, por um ecossocialismo 

ou uma ecologia emancipatória, a partir de uma mudança das relações humanas entre si e com 

a natureza, com fundamento em princípios do bem viver. As mudanças constitucionais 

ocorridas na América Latina, em especial no Equador (2008), Bolívia (2009) e Venezuela 

(1999), são referências para esse pensamento. 

A concepção dos direitos da natureza, presente na Constituição do Equador (2008) 

exige uma mudança de interpretação da realidade e uma prática capaz de alterar relações 

estruturais da sociedade. É de um agir ecológico emancipatório dos povos andinos, ou na 

cosmovisão8 indígena, que difere da forma que o capitalismo se relaciona com a natureza. “A 

natureza deixa de ser apenas recurso natural a ser explorado e dominado pelo homem, para 

seu desenvolvimento em função do crescimento econômico” (FERREIRA, 2012, p. 10). Não 

haveria nas palavras de Alberto Acosta9, presidente da Assembleia Constituinte do Equador, 

uma ação revolucionária à partir da crise ambiental e do limite da natureza face a interminável 

acumulação material de bens? 

 

 

 

                                                 
8 Cosmovisão: “Além do fato de que a Natureza faz parte ativa da cosmovisão indígena, em que os seres 

humanos estão imersos na Natureza, a ideia de dotar de direitos a Natureza tem antecedentes inclusive no mundo 

ocidental. Esta tese já foi recolhida por Ítalo Calvino no século XIX, quando recordava que o barão Cosimo 

Piovasco de Rondò, conhecido como “o barão das árvores”, durante a Revolução Francesa propôs um projeto de 

Constituição para um ente estatal republicano com a Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos das 

Mulheres, das Crianças, dos Animais Domésticos e dos Animais Selvagens, incluindo pássaros, peixes e insetos, 

assim como plantas, quer sejam árvores ou leguminosas e ervas” (ACOSTA, 2010, p. 1) 
9Alberto Acosta é economista equatoriano, professor e pesquisador da FLACSO. Foi ministro de Minas e 

Energia do seu país entre janeiro e junho de 2007. Presidiu a Assembleia Constituinte que escreveu a nova 

Constituição do Equador, entre outubro de 2007 e julho de 2008. (ACOSTA, 2010, p. 1) 
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A acumulação material – mecanicista e interminável de bens –, assumida como 

progresso, não tem futuro. Os limites dos estilos de vida sustentados na visão 

ideológica do progresso antropocêntrico são cada vez mais notáveis e preocupantes. 

Se quisermos que a capacidade de absorção e resiliência da terra não entrem em 

colapso, devemos deixar de ver os recursos naturais como uma condição para o 

crescimento econômico ou como simples objeto das políticas de desenvolvimento. 

E, certamente, devemos aceitar que o ser humano se realiza em comunidade, com e 

em função de outros seres humanos, como parte integrante da Natureza, sem 

pretender dominá-la. 

Isto nos leva a aceitar que a Natureza, como construção social, ou seja, como termo 

conceitualizado pelos seres humanos, deve ser reinterpretada e revisada 

integralmente se não quisermos colocar em risco a vida do ser humano no Planeta. 

Para começar qualquer reflexão aceitemos que a humanidade não está fora da 

Natureza e que esta tem limites. (ACOSTA, 2010, p. 1). 

 

O novo, próprio da originalidade revolucionária nas Constituições da América 

Latina, e em especial no preâmbulo da Constituição do Equador, está no reconhecimento da 

plurinacionalidade e interculturalidade, e reproduz a essência emancipatória contra “todas as 

formas de dominação e colonialismo”: 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO EQUADOR10 

PREÂMBULO 

Nós, o povo soberano do Equador reconhecendo nossas raízes milenares, forjadas 

por mulheres e homens de diferentes povos, celebrando a natureza, Pacha Mama, da 

qual somos parte e que é vital para nossa existência, invocando o nome de Deus e 

reconhecendo nossas diversas formas de religiosidade e espiritualidade, apelando à 

sabedoria de todas as culturas que nos enriquecem como sociedade, como herdeiros 

das lutas sociais de libertação frente a todas as formas de dominação e colonialismo, 

e com um profundo compromisso com o presente e o futuro, decidimos construir 

uma nova forma de convivência cidadã na diversidade e harmonia com a natureza, 

para alcançar o bem viver, sumak kawsay, uma sociedade que respeite, em todas as 

suas dimensões, a dignidade das pessoas e das coletividades, um país democrático, 

comprometido com a integração latino-americana - sonho de Bolívar e Alfaro, a paz 

e a solidariedade com todos os povos da terra, e [...] (ECUADOR, 2008, p. 15, 

tradução nossa) 

 

 

 

                                                 
10 “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. PREÁMBULO. NOSOTRAS Y NOSOTROS, el 

Puebla soberano del Ecuador RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de 

distintos pueblos, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para 

nuestra existencia, INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y 

espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, COMO 

HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, Y 

con un profundo compromiso con el presente y el futuro, Decidimos construir Una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía com la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;Una 

sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades;Un país 

democrático, comprometido con la integración latino americana –sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la 

solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y,[...]” (ECUADOR, 2008, p. 15) 
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Para Acosta (2010 apud FERREIRA, 2011b) é um processo de libertação da 

natureza, cuja luta resgata o direito de existência da humanidade, que deve garantir a 

sustentabilidade e reconhecer que o capitalismo “destrói suas próprias condições biofísicas de 

existência”: 

 

A libertação da Natureza dessa condição de sujeito sem direitos ou de simples objeto 

de propriedade, exigiu e exige, então, um esforço político que a reconhece como 

sujeito de direitos. Este aspecto é fundamental se aceitamos que todos os seres vivos 

têm o mesmo valor ontológico, o que não implica que todos sejam idênticos. 

Dotar a Natureza de Direitos significa, então, estimular politicamente sua passagem 

de objeto a sujeito, como parte de um processo centenário de ampliação dos sujeitos 

do direito, como recordava já em 1988 Jörg Leimbacher, jurista suíço. A questão 

central dos Direitos da Natureza, de acordo com o mesmo Leimbacher, é resgatar o 

“direito à existência” dos próprios seres humanos. Este é um ponto medular dos 

Direitos da Natureza. Insistamos até o cansaço que o ser humano não pode viver à 

margem da Natureza. Portanto, garantir a sustentabilidade é indispensável para 

assegurar a vida do ser humano no planeta. Essa luta de libertação, enquanto esforço 

político, começa por reconhecer que o sistema capitalista destrói suas próprias 

condições biofísicas de existência (ACOSTA, 2011, p. 1) 

 

Durante a Rio + 20, os documentos oficiais e os elaborados pela Cúpula dos Povos 

mostraram essa dualidade de concepções, frente à crise ecológica, sintetizadas nas medidas da 

economia verde e no reconhecimento dos direitos da natureza. 

A luta ecológica pode ter uma concepção emancipatória, considerando a 

possibilidade de impor rupturas com o poder de grandes grupos econômicos nacionais e 

transnacional, ao pretender uma nova relação com a natureza e com a forma de apropriação 

destes bens ambientais, ou mesmos de ocupação dos territórios, em favor das comunidades 

indígenas, povos tradicionais, ou seja, dos excluídos no sistema capitalista: 

 

Apesar dos avanços constitucionais obtidos, desde a entrada em vigor da nova 

Constituição equatoriana, em outubro de 2008, se transitou por uma vereda 

complicada no que se refere à aplicação de suas normas, patrocinadas pelo 

Executivo, que contradizem princípios constitucionais no campo dos direitos 

ambientais e da Natureza especialmente. Portanto, conscientes de que não será fácil 

cristalizar estas transformações no Equador, sabemos que sua aprovação será ainda 

muito mais complexa em nível mundial. Sobretudo na medida em que estas afetam 

os privilégios dos círculos de poder nacionais e transnacionais, que farão o 

impossível para deter este processo de libertação. Mais, a partir da vigência dos 

Direitos da Natureza é indispensável vislumbrar uma civilização pós-capitalista. 

Tendo um marco referencial constitucional transformador como o de Montecristi a 

tarefa consiste em enfrentar democraticamente a luta pela vida, que é o que está 

realmente em jogo. E, certamente, será necessário colocar em prática uma estratégia 

internacional para poder potencializar tantos princípios de vanguarda que a 

Constituição equatoriana tem, como poderia ser impulsionar a Declaração Universal 

dos Direitos da Natureza (ACOSTA, 2010, p. 1) 
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A ecologia não deve ser orientada por uma “microrracionalidade de lucro”, na 

perspectiva de Michael Löwy (1999, p. 5), mas deve executar mudanças capazes de atender a 

“macrorracionalidade social e ecológica”. Para esse autor, as reformas parciais são 

insuficientes, deve haver uma mudança de civilização, que envolva controle sobre os meios de 

produção e sobre as decisões de investimentos e de mutação tecnológica: 

 

Por outras palavras, uma economia de transição para o socialismo, “re-encaixada” 

[como diria Karl Polanyi] no meio ambiente social e natural, porque baseada na 

escolha democrática das prioridades e dos investimentos pela própria população – e 

não pelas “leis do mercado” ou por um politburo onisciente. Uma transição que leve 

a um modo de vida alternativo, a uma nova civilização, para além do reino do 

dinheiro, dos hábitos de consumo artificialmente induzidos pela publicidade e da 

produção ao infinito de mercadorias prejudiciais ao meio ambiente (LÖWY, 1999, 

p.5) 

 

Percebe-se um desafio para a atividade da mineração, pois “Torna-se necessária uma 

reorganização do conjunto do modo de produção e de consumo, baseada em critérios 

exteriores ao mercado capitalista: as necessidades reais da população [não necessariamente 

‘solvíveis’] e a salvaguarda do meio ambiente” (LÖWY, 1999, p. 5). A decisão das 

prioridades e dos investimentos deve ser realizada de forma democrática e participativa pela 

própria população. 
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3 MINERAÇÃO, DIREITO HUMANO E DA NATUREZA À ÁGUA 

 

O estudo sobre o conflito ambiental territorial na Serra do Gandarela demanda uma 

reflexão sobre o atual cenário da mineração, do direito humano e da natureza à água. As 

legislações que definem a forma de apropriação ou de proteção dos bens ambientais, entre o 

minério de ferro e água, têm sido alteradas no Brasil e na América Latina, ora por interesse 

dos governos, ora por influência dos setores econômicos e ora por pressão dos movimentos 

ambientais e sociais.  

A contradição entre as normas elaboradas, sem o diálogo dos órgãos responsáveis 

pelas políticas públicas que tratam do extrativismo mineral e do meio ambiente, sem a efetiva 

participação dos atores envolvidos, evidencia os diferentes sentidos da concepção de 

desenvolvimento sustentável debatidos no capítulo anterior. Situação que proporciona graves 

violações dos direitos humanos e do direito ambiental, considerando, por exemplo, que a 

atividade de mineração de ferro, que se encontra em locais com importantes mananciais e de 

outros bens ambientais, coloca em risco o direito humano e da natureza à água, se aplicada 

uma norma mais permissiva e que privilegie os interesses econômicos.  

 

3.1 Mineração 

 

Quanto aos efeitos da mineração fica sempre a pergunta de Maria Amélia Enriquez 

(2008, p. 1): “mineração: maldição ou dádiva? A autora identifica três correntes de 

pensamento sobre o “efetivo papel da mineração para o desenvolvimento dos espaços 

territoriais onde ela ocorre” (p. 1). Apesar das ressalvas de que são estudos sobre uma 

realidade macro, ora voltados para países monoprodutores de bens minerais, muitas vezes 

com ênfase no petróleo, e ora sobre realidade micro, voltados casos pontuais de comunidades 

mineiras, entende-se ser importante citá-las.   

A primeira corrente, representada por Lewis, Bunker, Shafer, Freubenburg, Gylfason 

e Whitemore, consideram as economias de base mineradora como geradora de mais 

problemas do que vantagens para o desenvolvimento: 

 

Economias de base mineradora têm muito mais problemas do que vantagens para 

conduzir o seu processo de desenvolvimento. Segundo essa visão, as fartas rendas 

provenientes da extração dos recursos minerais produzem uma espécie de maldição 

por limitarem a capacidade expansiva de outros setores produtivos. Adicionalmente, 

elas induzem a permanência no poder de uma elite atrasada e parasitária que não 
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consegue deslanchar políticas para diversificar a economia e deixá-la menos 

dependente do setor mineral. Essa corrente se inspira em duas fontes: as teorias 

sobre processo de acumulação capitalista global (BARAN, 1965; CARDOSO & 

FALETTO, 1970; ALTVATER, 1995; ARRIGHI, 1997) e as teorias estruturadas a 

partir do paradigma de termodinâmica (ALTVATER, 1995; CLEVELAND & 

RUTH, 1997) (ENRÍQUEZ, 2008, p. 1) 

 

A segunda corrente, representada por Radetzky, Davis, Tilton, Pegg, e Stijns, 

compreendem a mineração como “trampolim para o desenvolvimento”: 

 

O argumento central é o de que não pode haver desenvolvimento sem os meios 

adequados para financiá-lo e que a extração mineral é um dos setores produtivos que 

tem grandes possibilidades de gerar vultosos recursos financeiros. Portanto, regiões 

que foram privilegiadas com jazidas minerais receberam verdadeira benção que, por 

sua vez, deve ser utilizada em prol de seu desenvolvimento. Essa visão tem o seu 

principal ponto de apoio na teoria econômica convencional (HARROD/DOMAR 

apud HUNT, 1989; SOLOW, 1956, 1986; ROSTOW, 1960), além do próprio 

processo histórico das atuais economias desenvolvidas, que contaram, e ainda 

contam, com um forte setor minerador, como Inglaterra, Canadá, Austrália e os 

Estados Unidos (INIS, 1956; MACHADO, 1989) (ENRÍQUEZ, 2008, p. 1-2). 

 

E a terceira corrente, representada por Auty, Warhurst, Hilson e Veiga, percebem a 

mineração como uma oportunidade e reconhecem a necessidade de superação de problemas 

para o desenvolvimento: 

 

 Há ainda uma terceira via cujo lema seria – “nem tanto ao mar, nem tanto à terra” - , 

que percebe as oportunidades, mas que também vê os desafios que as regiões de 

base mineradora precisam enfrentar para superar os problemas colocados pela busca 

do  desenvolvimento... Essa perspectiva emergiu juntamente com a nova concepção 

do desenvolvimento sustentável que alerta pra a necessidade imperiosa de incluir as 

futuras gerações nas decisões do presente e, dessa forma, promover um crescimento 

econômico comprometido com os limites ecossistêmicos e com a melhor equidade 

social, ou seja, para a necessidade de harmonizar as dimensões econômica, 

ecológica e social do desenvolvimento. (WECD, 1987; SACHS, 1986, 1993, 2004; 

PROOPS et al., 1997). Essa proposta comporta diferentes nuances, desde a 

“sustentabilidade fraca” (SOLOW, 1993; TILTON, 1996), a Escola de Londres, a 

“sustentabilidade sensata” (PEARCE, 1993; PEARCE & ATKINSON, 1992, 

SERAGELDIN, 1995), à economia ecológica (FAUCHEUX e NOEL, 1995; 

ALIER, 1997) (ENRÍQUEZ, 2008, p. 1-2). 

 

No estudo Grandes minas e a comunidade: efeitos socioeconômicos na América 

Latina, Canadá e Espanha11, observou-se o aumento de investimento do setor minerário na 

América Latina a partir da década de 90, que refletiram na criação de novos marcos jurídicos: 

                                                 
11 O livro Grandes Minas y la comunidade: efectos socioeconómicos em latinoamérica, Canadá y España é uma 

publicação patrocinada pelo Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento, ligado ao Banco 

Mundial.  
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Dentro dos marcos impostos por esse cenário internacional os governos fazem 

esforços para conseguir maior harmonização entre os determinantes 

macroeconômicos, a proteção ambiental e as demandas sociais. Durante os anos 

noventa, a maioria dos países sancionaram legislação e normativas ambientais e 

criaram novas instituições e instrumentos para sua aplicação. Sem embargo, em 

maior ou menor medida, ainda existem vazios importantes nos marcos jurídicos, tem 

superposição de competências ambientais entre distintas entidades públicas e 

deficiências na capacidade técnica e econômica de muitos Estados para fiscalizar e 

dar cumprimento às normas existentes, sobre todo os âmbitos locais onde ocorre a 

mineração12 (USHER; ZENTENO, 2003, p. 339, tradução nossa). 

 

No auge do neoliberalismo e dos debates sobre os tratados de livre comércio, 

instituições financeiras internacionais, como Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial, financiaram estudos sobre o extrativismo minerário e orientaram os governos com 

propostas sobre a necessidade de mudanças dos marcos regulatórios, para garantir a segurança 

dos investimentos econômicos, época em que inicia a expansão dos investimentos no 

extrativismo mineral na América Latina.  

No Brasil e na América Latina houve mudança da política neoliberal, nos últimos 

anos, “em consequência lógica das crises políticas propiciadas pelo empobrecimento das 

economias e das sociedades afetadas por sua aplicação”13 (CHÉRREZ et al, 2011, p. 9).  Essa 

mudança resultou na eleição de novos presidentes, com concepções políticas e de governo 

voltados para a necessidade dos povos, “para um maior investimento social, para pagamento 

das dívidas sociais históricas” (p. 9), e “articulado com a região da América Latina” (p.).  E 

ainda, “sob a aparência de governos de ‘socialismo do século XXI’ alguns países elaboraram 

promessas de independência, autonomia, soberania, justiça, igualdade e em alguns casos 

                                                 
12“Dentro de los marcos impuestos por el escenario internacional los gobiernos hacen esfuerzos para lograr 

mayor armonización entre los determinantes macroeconómicos, la protección ambiental y las demandas sociales. 

Durante los noventa, la mayoría de los países sancionaron legislación y normativas ambientales y crearon nuevas 

institu- ciones e instrumentos para su aplicación. Sin embargo, en mayor o menor medida, aún existen vacíos 

importantes en los marcos jurídicos, hay superposición de compe- tencias ambientales entre distintas entidades 

públicas y deficiencias en la capacidad técnica y económica de muchos Estados para fiscalizar y dar 

cumplimiento a las normas existentes, sobre todo en los ámbitos locales en donde ocurre la minería” (USHER; 

ZENTENO, 2003, p. 339) 
13 Como consecuencia lógica de las crisis políticas propiciadas por el empobrecimiento de las economías y las 

sociedades afectadas por la aplicación del sistema neoliberal, a estos experimentos de mercado a ultranza les 

sucedieron en algunos países y de manera progresiva extendiéndose a otros, regímenes orientados a una mayor 

inversión social, al pago de deudas sociales históricas y rediseños de economías más solidarias hacia el interior 

del país y más articuladas en la región latinoamericana, buscando un modelo más propio y más acorde con las 

necesidades de sus pueblos. (CHÉRREZ et al., 2011, p. 09) 
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proteção ambiental, a preocupação com a natureza e proteção dos povos indígenas” (p. 9)14. 

Contudo, as políticas de expansão do extrativismo para “satisfazer as demandas das 

economias industrializadas dos países do norte e aqueles em expansão industrial como Índia e 

especialmente China” (CHÉRREZ et al, 2011, p. 09, tradução nossa) continuam, claro, com 

justificativas políticas ideológicas diferentes, como destaca o Observatório de Conflitos 

Mineiros da América Latina (OCMAL) e a Acción Ecológica: 

  

No entanto, ambos os governos que sustentaram versões de economias neoliberais 

integrados na globalização como aqueles convocados pelo de "socialismo do século 

XXI", tem mantido a vocação extrativistas [...] 

A diferença entre ambas ideologias políticas é que as economias neoliberais buscam 

a acumulação e economia como receita para a estabilidade econômica e base para 

um suposto desenvolvimento explosivo, enquanto as economias do socialismo do 

século XXI buscam gerar mais renda para pagar a dívida social histórica mediante 

uma maior redistribuição de renda e melhoria das condições econômicas dos mais 

pobres e excluídos. (CHÉRREZ et al., 2011, p. 09-10 , tradução nossa)15 

 

Alerta o OCMAL e a Acción Ecológica que por meio da Integração da Infraestrutura 

Regional Sul-Americana16 (IIRSA), os governos dos países da América Latina têm 

implementados medidas para interconexão da sub-região, para melhorar o fluxo de recursos 

naturais e dar condições para a operação das indústrias extrativas. Entre essas medidas, 

criação de “legislações ambientais decorativas, que não constituem entraves às atividade de 

exploração de recursos naturais” que facilitam a “entrada de transnacionais nos territórios 

                                                 
14 Bajo el rótulo de gobiernos del “socialismo del siglo XXI” algunos países elaboraron promesas de 

independencia, autonomía, soberanía, justicia, equidad y en algunos casos protección ambiental, cuidado de la 

naturaleza y defensa de los pueblos indígenas. (CHÉRREZ et al., 2011, p. 09) 
15 Sin embargo, tanto los gobiernos que sostuvieron versiones de economías neoliberales integradas en la 

globalización como aquellos convocados por el “socialismo del siglo XXI”, han mantenido la vocación 

extractivista para satisfacer las demandas de las economías industrializadas de los países del Norte o aquellos en 

expansión industrial como India y especialmente China. 

La diferencia entre ambas ideologías políticas es que las economías neoliberales buscan la acumulación y ahorro 

como receta para la estabilidad económica y base para un supuesto desarrollo con chorreo, mientras las 

economías del socialismo del siglo XXI buscan generar más ingresos para pagar la deuda social histórica 

mediante una mayor redistribución del ingreso y el mejoramiento de las condiciones económicas de los más 

pobres y postergados. (CHÉRREZ et al., 2011, p. 09-10) 
16 A iniciativa da Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), é o foro técnico para temas 

relacionados com a planificação e a integração física regional sul-americana do Conselho Sul- Americano da 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) da União de Nações Suramericanas (UNASUR). A IRRSA, criada 

em 2009, está composta pelos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 

Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 
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ocupados por comunidades de camponeses e indígenas” 17 (CHÉRREZ et al, 2011, p. 09-10, 

tradução nossa).   

No estudo sobre grandes minas e a comunidade foi destacada a necessidade de 

“reconhecer a evidente vulnerabilidade dos processos de desenvolvimento, revelada pela crise 

atual dos países da região, que se expressa na profundidade da pobreza, o aumento dos 

conflitos sobre recursos naturais e a crescente degradação ambiental”18 (USHER; ZENTENO, 

2003, p. 339-340, tradução nossa). Identificaram que apesar das vulnerabilidades, para os 

consultados não é uma questão fundamental se a mineração deve ou não ser desenvolvida. O 

foco da discussão sobre a mineração está em “como ou onde pode desenvolver-se (tendo em 

conta que os depósitos minerais não mudam) e como se distribuem seus benefícios 

econômicos e sociais” (USHER; ZENTENO, 2003, p. 339-340, tradução nossa). 

A questão suprimida se apoia no fundamento de que a mineração é essencial, pois os 

“bens minerais formam a base do padrão de consumo e da qualidade de vida da sociedade 

moderna”, nos termos do Plano Nacional de Mineração-2030 (BRASIL, 2011a, p. 23).  

Muitas vezes a defesa do meio ambiente e dos interesses das comunidades 

impactadas são desqualificados diante do forte discurso de que a mineração garante a 

“qualidade de vida, como a desejamos hoje, em um mundo que valoriza muito mais o ter do 

que o ser, tem tudo a ver com a satisfação de nossas necessidades, desde as mais básicas [...] à 

mais elevada” (SOUZA, 2009, p. 33). É recurso natural para a produção de casas, carros, 

celulares computadores, ferrovias, instrumentos cirúrgicos, fertilizantes e tantos outros 

produtos pelos quais a sociedade é “altamente dependente de recursos minerais” (FREIRE, 

2010, p. 60).    

                                                 
17 Por outro lado la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que 

pretende interconectar a la subregión para mejorar el flujo de recursos naturales, depende de que se den 

condiciones tales como sistemas tributarios laxos, inversiones privadas auto-reguladas, legislaciones ambientales 

decorativas que no constituyan trabas a las actividades de explotación de recursos naturales, facilidades para el 

ingreso de las transnacionales a territorios ocupados por comunidades campesinas e indígenas, garantías legales 

para la estabilidad y respeto a las inversiones. Dichos requisitos han formado parte de las condiciones creadas o 

mantenidas por los gobiernos de la región para la operación de las industrias extractivas en el territorio de 

América Latina. (CHÉRREZ et al., 2011, p. 09-10) 
18 Es necesario reconocer la evidente vulnerabilidad de los procesos de desarrollo develada por la crisis actual de 

los países de la región, que se expresa en la profundización de la pobreza, el aumento de los conflictos sobre 

recursos naturales y la creciente degradación ambiental. A pesar de ello, para la mayoría de los consultados en el 

proyecto MMSD en América del Sur, el meollo del asunto no es si la minería debe o no desarrollarse. Más bien, 

las discusiones giran en torno a cómo y dónde puede desarrollarse (teniendo en cuenta que los yacimientos 

minerales no son reubicables) y cómo se distribuyen sus beneficios económicos y sociales. (USHER; 

ZENTENO, 2003, p. 339-340). 
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Pouco se discute sobre as consequências da crescente demanda por recursos 

minerais, que aumenta com o desenvolvimento de produtos, que muitas vezes são criados com 

obsolescência programada para atender os ilimitados desejos dos indivíduos, em função da 

lógica capitalista. 

Alguns autores, como William Freire e José Mendo Mizael de Souza afirmam que a 

mineração é injustiçada ou “pouco compreendida” (FREIRE, 2010, p. 61), “por pessoas 

desejosas de produtos, mas rejeitando a produção” (SOUZA, 2009, p. 34), entre as razões a 

identificação da mineração com “a exploração (da Coroa para com a Colônia), como riqueza 

que acaba (exaustão mineral)” (p.33), e “pela inapetência natural – que levou à incompetência 

– da Mineração em comunicar-se” (. 34), e “impacto visual que a mina provoca, associa-se 

essa poluição visual com um dano ambiental grave, o que não é necessariamente verdade” 

(FREIRE, 2010, p. 61).   

Mas essas razões são simplistas e insuficientes para dizer o porquê da rejeição pelos 

ambientalistas e comunidades impactadas, e, sem pretender dizer todas as razões, é mostrado, 

a seguir, a complexidade destas razões, presentes nos conflitos ambientais territoriais: 

 

Cada direito outorgado à uma empresa extrativista transnacional significa a 

subtração de um ou vários direitos para as comunidades afetadas. Os direitos 

concedidos às indústrias extrativitas envolvem a desapropriação de direitos das 

comunidades. Comunidades veem como as transnacionais contam com o apoio 

explícito dos governos sob slogans convincentes e muito menos real de emprego, 

desenvolvimento e bem-estar das comunidades locais e do país, para despojá-los da 

coisa mais preciosa que possuem: a tradição e sustentabilidade de seus sistemas 

econômicos e sociais, os seus saberes e manifestações de solidariedade quando em 

defesa da seus bens comuns. (CHÉRREZ et al., 2011, p. 09, tradução nossa)19 

 

A América Latina, pela exploração de seus recursos minerais, garante a produção e o 

consumo dos países industrializados. Produtos que nem todos terão acesso, considerando as 

desigualdades econômicas e sociais, próprias do capitalismo, e principalmente por ser os 

recursos minerais finito.  

                                                 
19 Cada derecho otorgado a una empresa extractiva transnacional significa la resta de uno o varios derechos a las 

comunidades afectadas. Los derechos reconocidos a las industrias extractivas implican el despojo de derechos de 

las comunidades. Las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explicito de los gobiernos 

bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar de las comunidades 

locales y del país, para despojarles de lo más preciado que poseen: la tradición y sustentabilidad de sus sistemas 

económicos y sociales, sus saberes y las manifestaciones de solidaridad a la hora de defender sus bienes 

comunes. (CHÉRREZ et al, 2011, p. 09 e 13) 
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Para o conflito ambiental na Serra do Gandarela, a pergunta deixada de lado se enche 

de sentido, na perspectiva de que o desenvolvimento sustentável deve não só promover o 

extrativismo mineral, mas garantir o direito humano e da natureza à água. Nesse sentido, é 

necessário perguntar se a atividade de mineração deve ou não ocorrer, quando a atividade 

ameaça outros bem ambientais, que podem ser mais essenciais à vida de todos.  

E, no cenário de mudanças do marco regulatório da mineração no Brasil, destaca-se 

que o Direito Minerário deve se abrir, se relacionar e se complementar com outras áreas do 

conhecimento e ramos do Direito, como o Direito Ambiental, em constante harmonia com o 

sistema constitucional e com as normas internacionais de Direitos Humanos, acolhidas pelo 

Direito Brasileiro. 

 

3.1.1 Mineração e Direito Minerário 

 

É inegável o alcance local e internacional da atividade minerária, “uma das mais 

antigas atividades produtivas exercidas pela humanidade” (ENRIQUEZ, 2008, p. 90), que 

marca a história da civilização e pela qual se pode contar a história do Brasil Colônia aos dias 

de hoje; atividade geradora de riquezas, com repercussões sobre o uso dos territórios, campo 

de conflitos econômicos, sociais e ambientais e de graves violações de direitos humanos e da 

natureza. Aqui se faz necessário o Direito Minerário, integrado com outros ramos do direito e 

articulado com outras áreas do conhecimento. 

 

Os efeitos dos empreendimentos minerais, normalmente, são de amplo alcance, 

abarcando desde a comunidade local até os grandes mercados financeiros 

internacionais. Por esse histórico e abrangência é que há intenso e vasto debate a 

respeito da relação entre a atividade mineradora e os processo de desenvolvimento 

socioeconômico, particularmente, sobre os processos de desenvolvimento 

sustentável (ENRIQUEZ, 2008, p. 90). 

 

Os autores do Direito Minerário, entre esses William Freire e Alejandro Vergara 

Blanco, consideram o Direito Minerário um ramo autônomo, com princípios próprios e que 

estuda as “normas e procedimentos destinados a permitir a transformação do recurso mineral 

em riqueza e conciliar os direitos e deveres do minerador, do Estado, do superficiário e com 

os princípios do desenvolvimento sustentável” (FREIRE, 2010, p. 4-5).  

O conceito que define o Direito Minerário, para Sérgio Gomes Nuñoz, é “o conjunto 

de normas jurídicas aplicáveis à exploração, explotação e beneficiamento das substâncias 
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minerais, e que regula a atividade dos concessionários e da mineração em geral” (NUÑOZ, 

apud FREIRE, 2010, p. 62). 

Para Freire (2010, p. 56) a aplicação do Direito Minerário impõe uma “exegese 

especial”, consideradas as “características especiais” que são peculiares a atividade de 

mineração e que “a diferenciam das demais atividades produtivas”. Entre essas características 

enumera: rigidez locacional; vultosos investimentos com alto risco e longo prazo de 

maturação; a atividade mineral é de utilidade pública; sociedade altamente dependente de 

recursos minerais; a mineração necessariamente utiliza recursos naturais; a mineração é uma 

indústria cíclica e globalizada; a mineração não define o preço de seus produtos; a mineração 

enfrenta riscos específicos; a mineração contribui para evitar o êxodo para as capitais; e riscos 

institucionais em razão da rigidez locacional. 

A rigidez locacional refere-se a ausência de opção do empreendedor na escolha do 

local para desenvolver a atividade minerária, pois está vinculado ao local de existência das 

jazidas minerárias, ou seja, como afirma William Freire (2013, p.1) “significa que o 

empreendedor não pode escolher livremente o local onde exercer sua atividade produtiva, 

porque as minas devem ser lavradas onde a natureza as colocou”. E em razão dessa rigidez 

locacional o legislador deve criar marcos regulatórios especiais para a mineração, pois “O 

empreendedor não escolhe a comunidade, o ambiente político, o ambiente geográfico onde 

deseja se instalar” (FREIRE, 2013, p. 1). A aplicação deste entendimento pode permitir o 

licenciamento minerário em áreas de unidade de conservação de proteção integral, ou a 

mineração em territórios tradicionais, quilombolas e indígenas, com graves violações de 

direitos. 

É preciso ter cuidado para que essas características especiais não sejam utilizadas 

para garantir o aproveitamento minerário em detrimento da proteção dos direitos humanos e 

direitos fundamentais resguardados na Constituição Federal (BRASIL, 1988). Um exemplo 

disso é o uso da rigidez locacional e os riscos específicos que a mineração enfrenta, 

características através das quais excluem a participação de comunidades tradicionais, 

indígenas, movimentos sociais e ambientais, sobre as decisões de desenvolvimento para os 

seus territórios. Esses atores não podem decidir sobre o empreendimento minerário, como 

requer a licença social, e as suas manifestações sobre os impactos causados sempre são 

entendidas como ataques. 

Nesse sentido, afirma o jurista das empresas de mineração, William Freire, que “Em 

razão da rigidez locacional, a mineração fica exposta a ataques gratuitos de ONGs e 
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aproveitadores, sem poder deles se afastar” (FREIRE, 2010, p. 61). Ora, não se trata de 

ataques, mas, sim, de luta legítima em defesa de seus territórios frente aos impactos e/ou 

violação de direitos humanos e constitucionais causados pela atividade de mineração. É bom 

ressaltar que os megaempreendimentos minerários detêm grande poder econômico e político e 

quem está fragilizado nessa relação são os atingidos pelos impactos negativos da mineração. 

Dentre os princípios do Direito Minerário, William Freire (2010, p. 62) apresenta os 

seguintes: a) princípio do desenvolvimento no interesse nacional; b) princípio do interesse 

público na transformação das riquezas minerais em benefícios econômicos e sociais; c) 

princípio da utilidade pública da mineração; d) princípio da soberania nacional sobre os 

recursos minerais, as jazidas e as minas; e) princípio da relevância social da mineração; 

princípio da predominância do interesse público sobre o interesse particular; f) princípio do 

livre acesso aos recursos minerais; g) princípio da transparência na gestão das riquezas 

minerais; h) princípio da prioridade; i) princípio do fomento à mineração; j) princípio da 

sustentabilidade ambiental, k) princípio do uso prioritário; e l) princípio da continuidade da 

atividade mineral. 

Por serem os recursos minerais bens ambientais, na aplicação do Direito Minerário 

devem ser considerados, também, os princípios do Direito Ambiental (DA), e ainda que não o 

fossem, por ser a atividade de mineração impactante ao meio ambiente.  Paulo de Bessa 

Antunes bem destaca que “o DA é um direito de coordenação entre estes diversos ‘ramos’, e, 

nesta condição, é um Direito que impõe aos demais setores do universo jurídico o respeito às 

normas que o formam, pois o seu fundamento de validade é emanado diretamente da norma 

Constitucional” (ANTUNES, 2006, p. 23-44), e enumera alguns princípios: a) princípio da 

dignidade da pessoa humana; b) princípio do desenvolvimento; c) princípio democrático; d) 

princípio da precaução (prudência ou cautela); e) princípio da prevenção; f) princípio do 

equilíbrio; g) princípio do limite; h) da responsabilidade; i) princípio do poluidor-pagador.  

Por Édis Milaré (2011) pode-se acrescentar: j) princípio do ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito fundamental da pessoa humana; k) princípio da solidariedade 

intergeracional; l) princípio da natureza pública da proteção ambiental; m) princípio da 

natureza pública da proteção ambiental; n) princípio da consideração da variável ambiental no 

processo decisório de políticas de desenvolvimento; o) princípio do controle do poluidor pelo 

poder público; p) princípio do usuário-pagador; q) princípio da função socioambiental da 

propriedade; r) princípio da participação comunitária; s) princípio da cooperação entre os 

povos.  
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E ainda por Sampaio, Wold e Nardy (2003): t) princípio da soberania permanente 

sobre os recursos naturais; u) princípio do patrimônio comum da humanidade; v) princípio da 

responsabilidade comum mas diferenciada; w) princípio do dever de não causar dano 

ambiental; x) princípio da responsabilidade estatal e y) princípio da informação.  

 Ao percorrer, brevemente, as legislações brasileiras que conduziram na história a 

atividade de mineração, identifica-se a aplicação de vários desses princípios. 

Em 1521, a coroa portuguesa edita as Ordenações Manuelinas, e reserva para si a 

“(posse dos ‘veeiros de ouro ou qualquer outro metal’, assegurando ao descobridor o direito à 

lavra mediante o pagamento do quinto) (a quinta parte dos metais extraídos), ‘salvo de todos 

os custos’” (CVRD, 1992, p. 21).  

Não se pode deixar de observar, aqui, a existência de povos nativos ou indígenas, que 

foram expropriados de seus territórios e de suas riquezas minerais, no Brasil Colônia, durante 

as explorações do ouro e das pedras preciosas. E até hoje, após a Constituição de 1988, as 

comunidades indígenas sobreviventes dos massacres ocorrido, lutam para reconhecimento e 

demarcação de seus territórios. Os indígenas sofrem pressão pelos setores do agronegócio, 

dos grandes empreendimentos e da mineração. Pode-se citar o “PL 1610, que trata da 

exploração mineral em terras indígenas, e o recente Decreto 7957, do poder Executivo, de 

março de 2013, que cria uma força de repressão para qualquer tipo de manifestação contrária 

a empreendimentos que afetam terras indígenas” (BUZZATO, 2013, p.1).  

Na Constituição de 1824, com a instalação do império, ficou garantida “o domínio do 

Estado brasileiro sobre as riquezas do subsolo, mantendo assim a separação entre propriedade 

territorial e propriedade mineral”, que poderia ser explorada por “particulares, nacionais ou 

estrangeiros”, desde que “submetessem a pesadas taxações” (CVRD, 1992, p. 21-22). E na 

Constituição de 1891, quando as minas de ouro e de pedras preciosas de fácil acesso se 

esgotavam, o Brasil adotou o “sistema norte-americano da acessão, com o objetivo de 

‘estimular a livre exploração dos minérios pelos proprietários de terra’, o dono da mina 

passou a ser o ‘dono da terra sob a qual ela se encontrava’” (CVRD, 1992, p. 21-22). 

O desenvolvimento técnico-científico, do fim do século XIX, propiciou novas 

possibilidades de extração e de uso de diversos minerais, entre esses novos processos para a 

transformação do ferro em aço. Inicia uma fase de valorização econômica e de interesse pelas 

das jazidas de ferro, na Europa e nos Estados Unidos, para produção de “trilhos ferroviários, 

estruturas de grandes edificações, túneis e pontes, em máquinas variadas” (CVRD, 1992, p. 

22).  
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No Brasil, destacam-se as pesquisas geológicas, com descobertas diversas 

ocorrências minerais, pela Escola de Minas de Ouro Preto, fundada em 1876, e que 

“influenciou diretamente a formulação da política mineral brasileira no início do período 

republicano” (CVRD, 1992, p. 22). Estas descobertas não significaram, de imediato, avanço 

significativo na exploração destes recursos minerais, que até início da década de 1920, eram 

utilizados na siderurgia no Brasil. As siderurgias utilizavam, a grande maioria, matéria prima 

importada e limitava-se à “fundição do ferro em pequenos fornos alimentados por carvão 

vegetal, situados geralmente perto das jazidas do minério e das florestas”, em “Minas Gerais, 

nos municípios de Ouro Preto, Mariana, Santa Bárbara, Itabira, Conceição e Minas Novas”, 

para “fabricação de ferraduras, enxadas, foices e machados e parte vendida em barras aos 

municípios” (CVRD, 1992, p. 21-22).    

A escassez de ferro e aço, provocada no período da Primeira Guerra Mundial, levou 

o governo brasileiro a editar o: 

 

Decreto nº 8.019, de 19 de maio de 1910, que concedia favores e privilégios às 

empresas ou indivíduos, nacionais ou estrangeiros, que se propusessem instalar 

estabelecimentos siderúrgicos no Brasil. Os favores incluíam a redução de fretes nas 

ferrovias federais, isenções de impostos, o direito de construir, aparelhar e operar 

cais, pontes, docas e molhes, e de ligar as jazidas e usinas às estradas de ferro e 

portos por meio de ramais, ainda a redução nos custos de cargas e descargas dos 

minérios em portos administrados pelo governo federal (CVRD, 1992, p. 22). 

 

Em 1910, também ocorreu o XI Congresso Internacional de Geologia, em 

Estocolmo, organizado pelas grandes empresas siderúrgicas europeias e norte-americanas, 

com a participação de vários países, entre esses o Brasil. As jazidas brasileiras de minério de 

ferro foram apresentadas num detalhado relatório do Serviço Geológico e Mineralógico do 

Brasil (SGMG), criado em 1907.  

O relatório elaborado por Gonzaga de Campos informava de forma detalhada os 

nomes das jazidas, suas potencialidades e localização em Minas Gerais, grande parte destas se 

encontravam no quadrilátero ferrífero. Ainda informava a existência de jazidas de minérios de 

ferro em outros estados, Bahia, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 

e Mato Grosso.  Neste Congresso, foi realizado “um balanço detalhado das reservas de ferro 

em escala mundial” (CVRD, 1992, p. 24-25), e, claro, uma corrida das grandes empresas 

internacionais para aquisição destes territórios identificados:  
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A partir do XI Congresso, as grandes empresas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da 

Alemanha, da Bélgica e da França, principalmente, tomaram conhecimento oficial 

das reservas do Brasil, calculadas em 10 bilhões de toneladas, e desencadearam a 

corrida ao nosso minério de ferro. Aproveitando-se das brechas existentes na 

primeira Constituição republicana, esses poderosos syndicates adquiriram todas as 

jazidas identificadas, aguardando o momento que julgassem mais conveniente para 

aproveitá-las. Os proprietários das terras, desconhecendo o valor do seu subsolo, 

vendiam-nas a preço irrisório. (CVRD, 1992, p. 24-25) 

      

Voltar na história da Vale S/A, antes Companhia Vale do Rio Doce, em especial na 

fase de sua constituição como Itabira Iron Company20, observa-se “uma longa disputa legal e 

ideológica que se estendeu da década de 1910 aos anos 30”, conflito que redefiniu a presença 

do “governo federal na exploração do minério de ferro e na implantação da grande siderurgia 

no Brasil” (CVRD, 1992, p. 22). 

Diante do monopólio da Itabira Iron Company, que atingiu vários interesses, 

nacionais e internacionais, dos setores públicos e privados, houve uma reação “nacionalista”, 

o governo de Arthur Bernardes, publicou o Decreto nº 4.801, de 09 de janeiro de 1924, que 

“previa a concessão de empréstimos pela União exclusivamente às empresas nacionais 

organizadas com o objetivo de instalar usinas” (CVRD, 1992, p. 31). E nas reformas 

constitucional, em 1926, proibiram “a transferência a estrangeiros das minas e jazidas 

necessárias à segurança e defesa do país” (CVRD, 1992, p. 31). 

Em 1931, no governo de Getúlio Vargas, os Decretos nº 20.223, de 17 de julho e nº 

20.799, de 16 de dezembro, suspenderam “todos os atos que implicassem alienação ou 

oneração de qualquer jazida mineral”, com objetivo de “nacionalizar as reservas minerais, 

sobretudo as jazidas de ferro” (CVRD, 1992, p. 39), Nesse sentido, foram publicados vários 

decretos, entre esses destacam o Decreto nº 23.979, de 08 de março de 1934, que institui o 

Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), com os seguintes órgãos: Serviço de 

                                                 
20 “A Vale S/A, antes de ser constituída como Itabira Iron Ore Company, foi fundada como Brasilian Hematite 

Syndicate. “ Ainda antes do Congresso de Estocolmo, em 1908, quando o recém-criado SFMB começou a 

divulgar a existência de enormes jazidas de ferro em Itabira, os engenheiros ingleses Murray Gotto, Dawvson e 

Normanton, todos residentes no Brasil, obtiveram a opção de comprar extensas faixas de terra na região Antes de 

efetuar a compra, consultaram a direção da Companhia Estrada de Ferro Vitória a Minas (CEFVM), (20) 

organizada seis anos antes por capitalistas brasileiros para escoar a produção agrícola do vale do rio Doce, sobre 

a possibilidade de o minério ser transportado pela ferrovia. Recebendo parecer favorável, os ingleses 

organizaram a Brazilian Hematite Syndicate. [...] Em 1910, a Brazilian Hematite adquiriu efetivamente as 

principais jazidas de Itabira, que, estendendo-se por 76,8 milhões de metros quadrados e abrigando mais de um 

bilhão de toneladas de minério, constituíam um das maiores reserva de ferro do país. (22) Nesse mesmo ano, a 

Brasilian Hematite aumentou para 73,3% sua participação no capital da CEFVM e firmou acordo com a 

Companhia Porto de Vitória para a exportação do minério. Finalmente, em 1911, organizou a Itabira Iron Ore 

Company, que recebeu autorização do governo brasileiro par funcionar no país elo Decreto nº 8.787, de 16 de 

junho daquele ano “(CVRD, 1992, p. 26)  
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Fomento da Produção Mineral, Serviço Geológico e Mineralógico, Laboratório Central da 

Produção Mineral, Serviço de Águas e Escola Nacional de Química.  

Nesse período, 1934, promulgado o Código de Minas e o Código de Águas, com 

profundas modificações do regime jurídico das minas, com a “distinção entre a propriedade 

do solo e a propriedade das jazidas e demais riquezas do subsolo para efeito de exploração ou 

aproveitamento industrial” (CVRD, 1992, p. 39), e seu aproveitamento dependia de 

autorização ou de concessão pelo governo federal, exclusivas para brasileiros ou para 

sociedades organizadas no Brasil, asseguradas a preferência de exploração ou coparticipação 

nos lucros ao proprietário do solo. Essas mudanças tinham como fundamento a Constituição 

de 1934. As minas e jazidas minerais essenciais à defesa econômica ou militar do país 

poderiam ser nacionalizadas. As jazidas que estivessem sendo lavradas até a data da 

publicação do Código de Minas, ficaram conhecidas como minas manifestadas, pois poderia 

continuar sem autorização ou concessão pública, se manifestadas no prazo de uma ano. As 

jazidas conhecidas e não exploradas continuaram na propriedade do proprietário do solo, mas 

dependia de autorização ou concessão pública para sua exploração, e também, deveriam ser 

manifestadas no período de 01 ano da promulgação do Código de Minas. 

As empresas organizadas sobre as regras do Código de Minas, de 1934, passaram a 

ter direitos a vários benefícios entre esses: 

 

[...] isenção de impostos de importação para máquinas e ferramentas que não 

existissem no país e pagariam tarifas mínimas nas estradas de ferro, nas companhias 

de navegação e nos serviços de cais e baldeação nos portos. Para usufruir desses 

favores, as empresas eram obrigadas a admitir no seu serviço um mínimo de 2/3 de 

engenheiros e 3/4 de operários brasileiros natos. Deveriam ainda manter escolas para 

os operários e seus filhos na vizinhança do estabelecimento e fundar hospitais ou 

prover os necessários serviços médicos para o tratamento do seu pessoal, a juízo do 

governo (CVRD, 1992, p. 42). 

 

No Estado Novo, a Constituição de 1937 manteve as bases para a política minerária, 

da Constituição de 1934, e dá mais ênfase nacionalista e intervencionista, com a proibição de 

qualquer novo aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais por empresas 

estrangeiras. E com o Código de Minas de 1940, Decreto-Lei Nº 1985, de 29 de janeiro, 

incorporou essas mudanças, e com objetivo de forçar a exploração das jazidas manifestadas, 

“determinou que, se a exploração não ocorresse dentro do prazo de cinco anos, a contar 

daquela data, as jazidas seriam incorporadas ao patrimônio da União” (CVRD, 1992, p. 42). 
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Durante a Segunda Guerra Mundial, os interesses das potências ocidentais pelos 

recursos minerais, como minério de ferro, para a produção bélica, resultaram na assinatura 

dos Acordos de Washington, em 03 de março de 1942, entre o Brasil, Inglaterra e Estados 

Unidos. Esse momento foi fundamental para a fundação da Companhia Vale do Rio Doce, 

para exportação de minério de ferro, e marca uma relação de dependência brasileira com as 

instituições financeiras internacionais. O Brasil recebeu financiamentos, para montar sua 

infraestrutura, condicionado à compra de máquinas e outros produtos dos Estados Unidos, e a 

exportar minério de ferro apenas para os EUA e Inglaterra. Com a produção de minério de 

ferro voltado para o mercado internacional, além de dívida por vários financiamentos 

internacionais, o Brasil passou a sofrer as consequências das oscilações do mercado 

internacional, com os seus auges e crises econômicas.  

A Constituição de 1967 incorporou os novos princípios da política mineral de Pós-

64, foram mantidos os regimes de autorização e concessão, com extinção do direito de 

preferência de exploração ao proprietário do solo, assegurada sua participação nos resultados 

da lavra. “Nas jazidas que constituíam monopólio da União o proprietário perderia o direito à 

exploração, sendo indenizado pelo Estado” (CVRD, 1992, p. 141). A participação de 

empresas estrangeiras na exploração de jazidas e minas ficou mantida, com a condição de 

constituírem uma empresa no Brasil ou a sua associação a grupo nacional, ou seja, manteve a 

exclusividade a brasileiros ou a sociedades organizadas no Brasil. As empresas privadas 

passaram a ter preferência ao direito de organizar e explorar as atividades econômicas. Ao 

Estado cabia o dever de apoio e estímulo, em caso de optar por explorar a atividade deve 

seguir as mesmas normas aplicadas ao setor privado.  

E devido às alterações ocorridas, que mudavam substancialmente o conteúdo do 

Código de Minas de 1940, foi elaborado o Decreto-Lei Nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, 

denominado Código de Mineração. Entre as inovações, “a transferência do direito de 

prioridade de pesquisa do proprietário dos solo para o primeiro requerente de autorização de 

pesquisa ou do registro de licença” (CVRD, 1992, p. 141). O proprietário do solo fazia jus 

apenas a uma indenização por danos causados durante a pesquisa e à participação nos 

resultados da lavra quando essa se iniciasse. E previu quatro regimes de aproveitamento dos 

recursos minerais: 

 



45 

 

 

 

[...] o de concessão, quando o aproveitamento dependesse de decreto de concessão 

do governo federal; o de autorização e licenciamento, quando dependesse de alvará 

de autorização do ministro das Minas e Energia e de licença expedida em obediência 

a regulamentos administrativos locais e de registro de produtos no órgão próprio do 

Ministério da Fazenda; o de matrícula, quando dependesse do registro do garimpeiro 

na Exatoria Federal do local da jazida; e o de monopolização, quando, em virtude de 

lei especial, dependesse de execução direta ou indireta do governo federal (CVRD, 

1992, p. 141-142). 
 

O Código de Mineração, de 1967, recebeu importantes alterações pelo Decreto-Lei 

nº 318, de 14 de março de 1967, e por outras legislações, e que ainda disciplina nosso marco 

jurídico da mineração, Lei nº 6.567/1978; Lei nº 6.634/1979; Decreto-lei nº 1.865/1981; Lei 

nº 7.677/1988; Lei nº 7.805/1989; Lei nº 7.886/1989; Lei nº 8.901/1994; Lei nº 9.055/1995 

Lei nº 9.832/1999; Lei nº 9.976/2000; Lei nº 9.993/2000; Decreto nº 97.507/1989; Decreto nº 

97.634/1989; Decreto nº 98.812/1990; Decreto nº 2.350/1997; e Decreto nº 2.413/1997 

(BRASIL, 2011b). 

Com o fim do período da Ditadura Militar, foi promulgada a Constituição de 1988, 

entre os artigos pertinentes à atividade de mineração têm sido destacados os seguintes 

dispositivos: IV, do Art. 1º; XIII, XXII, XXIII, do Art. 5º; Art. 20 ao Art. 24; Art. 170 ao 181; 

Art. 225; e Art. 231, que devem ser observados ao aplicar o Código de Mineração de 1967: 

 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 

energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 

exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a 

propriedade do produto da lavra.  

  § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a 

que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante 

autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou 

empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no 

País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas 

atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.  

  § 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na 

forma e no valor que dispuser a lei.  

  § 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as 

autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou 

transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do Poder concedente.  

  § 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de 

energia renovável de capacidade reduzida. (BRASIL, 1988, p.1)  

 

Percebe-se que as mudanças propostas no novo marco regulatório da mineração e no 

plano nacional de mineração - 2030, se parecem muito com o conteúdo dos estudos e debates 

internacionais sobre mineração, em atendimento à “demanda geral pelo fortalecimento das 
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funções públicas para a gestão dos recursos naturais, incluindo o papel da mineração nos 

processos de ordenamento territorial”21 (USHER; ZENTENO, 2003, p. 340), com ênfase na 

gestão integrada, para a construção de “uma institucionalidade pública ágil, eficaz e 

transparente, cujo bom funcionamento seja garantia de proteção dos direito dos grupos mais 

vulneráveis e que, ao mesmo tempo, ofereça um ambiente de investimento estável e saudável” 

(p. 340). Sempre referem-se aos grupos mais vulneráveis, no entanto o que prevalece é a 

segurança jurídica dos investimentos minerários para sua expansão. 

No processo de elaboração do marco regulatório brasileiro permanecem as 

pendências, “de ausência de equilíbrio entre os fatores econômicos, ambientais, sociais e de 

governabilidade dos processos de tomada de decisão” (USHER; ZENTENO, 2003, p. 340, 

tradução nossa), em especial no vazio das normas quanto ao poder das comunidades 

impactadas decidirem sobre o empreendimento minerário. 

 

3.1.2 Plano Nacional de Mineração - 2030 

 

O Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM-2030)22 tem como objetivo “nortear as 

políticas de médio e longo prazo que possam contribuir para que o setor mineral seja um 

alicerce para o desenvolvimento sustentável do País, nos próximos 20 anos” (BRASIL, 

2011a). No PNM - 2030 pode-se encontrar o cenário sobre o qual surgiram as alterações do 

marco jurídico da mineração, propostas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), realidade 

que influenciou o conteúdo do Projeto de Lei nº 5.807/2013, que “Dispõe sobre a atividade de 

mineração e cria o Conselho Nacional Política Mineral e a Agência nacional de Mineração, e 

dá outras providências” (BRASIL, 2013, 31 p).  

                                                 
21 Hay una demanda general por fortalecer la función pública para la gestión de recursos naturales, incluyendo el 

papel de la minería en los procesos de ordenamiento territorial10. Ello implica construir una institucionalidad 

pública ágil, eficaz y transpa- rente, cuyo buen funcionamiento sea garantía de protección de los derechos de los 

grupos más vulnerables y que, al mismo tiempo, ofrezca un ambiente de inversión estable y sano. Claramente 

está pendiente el desarrollo de enfoques más integrados de gestión pública de los recursos naturales, que 

aseguren un mayor equilibrio entre los factores económicos, ambientales, sociales y de gobernabilidad de los 

procesos de toma de decisiones. Con este fin deben implementarse estrategias públicas que articulen de manera 

integral la gestión de recursos naturales con el desarrollo de los diferentes sectores productivos. Ello, teniendo en 

cuenta los potenciales y las limita- ciones del capital natural, social, institucional y humano con que cuentan las 

distintas regiones de cada nación, y apuntando a generar el mayor valor agregado posible. 
22No artigo Desvio na trilha da sustentabilidade plano nacional de mineração e conflitos pelo uso da água, 

apresentado durante o I Congresso Internacional de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, 2012, da 

Escola Superior Dom Helder Câmara, apresentei essas questões que atualizo nessa dissertação, considerando que 

o novo marco regulatório está em fase de tramitação no Congresso Nacional (FERREIRA, 2012, 15 p.) 
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Para compreender o projeto de lei, com a proposta do novo marco regulatório da 

mineração, torna-se imprescindível conhecer o PNM-2030, que: 

 

Está fundamentado em três diretrizes: governança pública, eficaz para promover o 

uso dos bens minerais extraídos no País no interesse nacional; agregação de valor e 

adensamento de conhecimento em todas as etapas do setor mineral e 

sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva mineral (BRASIL, 2011a).   

 

A Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM), do 

Ministério de Minas e Energia, e um Grupo de Trabalho (GT) - composto por representantes 

do MME, do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e da Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), com o apoio de uma Secretaria Executiva foram 

responsáveis pela elaboração do PNM 2030, cujo trabalho teve o financiamento do Banco 

Mundial. A metodologia para elaboração PNM 2030 passou por seis etapas: estudos técnicos; 

oficinas temáticas; oficina especial sobre cenários; análise dos resultados das políticas 

implementadas pelo MME, ou que contaram com sua participação; consulta pública desse 

documento-base; lançamento do Plano Nacional de Mineração e sua publicação por Portaria 

do MME.  Uma das críticas refere-se ao processo de participação e pouca mobilização para as 

consultas públicas e a ausência do Ministério do Meio Ambiente (MMA).  

Logo no início do plano, na construção do cenário foram propostos 11 objetivos 

estratégicos, que agrupados em três conjuntos nos ajudam a compreender o PNM 2030.  

No primeiro, foram reunidos os objetivos estratégicos que dependem fortemente do 

MME e têm grande poder de induzir os demais objetivos: a) governança pública eficaz – 

ações para criar o conselho nacional de política mineral, o novo marco regulatório, a agência 

de mineração e uma nova política compensação e participação; b) ampliação do conhecimento 

geológico – ações para ampliação dos mapeamentos, participação dos estados e universidades, 

geologia marinha; e c) gestão de minerais estratégicos, como potássio, fosfato, e minerais 

portadores de futuro. 

No segundo, foram reunidos os objetivos estratégicos que requerem ampla 

articulação governamental com setor privado e sociedade civil: a) mineração em áreas com 

restrição - agenda mineral e ambiental compatíveis, planos de manejo nas Unidades de 

Conservações (UCs), mineração em terras indígenas, b) formalização e fortalecimento de 

Micro e Pequenas Empresas (MPEs), - modernização de MPEs, promoção de Arranjo 

Produtivo Local (APLs) e associativismo, e extensionismo mineral; c) Pesquisa, 
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Desenvolvimento e Inovação (PDI) - ampliação recursos minerais, incluindo transformação 

mineral, d) formação e qualificação de recursos humanos – formação, qualificação e 

treinamento; e) infraestrutura e logística - inserção nas ações de planejamento, potencial 

mineral em macroeixos. 

No terceiro foram reunidos os objetivos estratégicos que dependem de articulação 

governamental com forte participação do setor privado e da sociedade civil, resultante dos 

outros objetivos: a) Produção sustentável - saúde e segurança, eficiência energética, 

minimização de CO2, recursos hídricos, reciclagem; b) agregação de valor com 

competitividade - adensamento das cadeias produtivas; c) promoção do desenvolvimento 

sustentável nas regiões mineradoras – Amazônia, agenda 21 mineral, e zoneamento ecológico 

econômico uso sustentável das rendas minerais.  

O PNM 2030 está organizado em cinco capítulos, nos quais os estudos concentram 

informações sobre o contexto do setor mineral, os desafios para a geologia, mineração e 

transformação mineral, os cenários prováveis e visão de futuro para o setor mineral, a 

previsão de demanda, investimentos e recursos humanos, os objetivos estratégicos e ações. 

Seguem as Tabelas 1, 2 e 3, apresentadas no PNM 2030, por meio das quais se 

consegue observar os principais minerais que são explorados e exportados, a maioria sem 

passar por qualquer tipo de transformação, ou seja, em forma de commodities. 

 

Tabela 1 - Classificação da produção e das reservas minerais do Brasil  

em termos mundiais (2008) 

Bem Mineral  Produção Mineral  Reservas Minerais  
Posição Participação Posição  Participação  

Nióbio  1º  98%  1º  98%  
Manganês  2º  20%  6º  1,1%  
Ferro  2º  17%  5º  11%  
Tantalita  2º  28%  1º  50%  
Bauxita  3º  14%  5º  6,8%  
Crisotila  3º  12%  n.d.  n.d.  
Magnesita  3º  8,8%  4º  14%  
Rochas Ornamentais  3º  7,7%  n.d.  n.d.  
Grafita  3º  7,5%  2º  35%  
Vermiculita  4º  5,6%  n.d.  n.d.  
Caulim  5º  6,8%  n.d.  n.d.  
Estanho  5º  4,1%  3º  13%  

Fonte: Sumário Mineral, 2009; DNPM e Sinopse 2010, SGM-DNPM (BRASIL, 2011a, p. 27) 
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 Tabela 2 - Produção, importação, exportação e consumo de minerais metálicos (2008) 

Ferrosos  Un.  Produção  Importação  Exportação  Consumo  
Minério de Ferro  Mt  351  0  231  120  
Pelotas  Mt  55  0  50  5  
Manganês  Mt  3,21  0,12  2,0  1,33  
Nióbio (Nb2O5 contido)  kt  61  0  0  61  
Cromo (Cr2O3 contido)  kt  300  12,6  24,4  288  
Não-Ferrosos  
Bauxita (metalúrgica)  Mt  26,8*  0  6,22  17,4  
Alumina  Mt  7,82  0  4,56  3,26  
Cobre (Cu contido)  kt  216  143  152  207  
Chumbo (Pb contido)  kt  15,4  0  15,4  0  
Estanho (Sn contido)  kt  13  0  0  13  
Níquel (Ni contido)  kt  67,2  0  0  67,2  
Zinco (Zn contido)  kt  174  111  0  285  
Metais Preciosos e Especiais  
Ouro  t  55  0,26  37  18  
Tantalita (concentrado)  t  264  0  54,0  210  

Nota: (*) produção em base úmida. 

Fonte: Sumário Mineral, 2009; DNPM e Sinopse 2010, SGM-DNPM (BRASIL, 2011a, p. 27) 

 

Tabela 3 - Produtos da transformação mineral do Brasil e sua classificação no contexto da 

produção mundial (2008) 

Metálicos  Não metálicos  
Produto  Posição  Participação  Produto  Posição  Participação  
Silício  2º  20%  Cerâmica revestimento  3º  7,6%  
Alumínio  6º  5%  Cal  5º  5,1%  
Ferro-ligas  6º  4%  Cimento  12º  1,7%  
Fundidos  7º  3,4%  Gesso  n.d.  1,4%  
Aço  9º  2,5%  Vidro  n.d.  2%  
Estanho  7º  2,5%  
Zinco  12º  3%  
Níquel  13º  3%  

Fonte: Sinopse, 2009, SGM-DNPM (BRASIL, 2011a, p. 32) 

 

No contexto da economia brasileira, essa atividade tem sido relevante.  “Em 2008, o 

PIB do setor mineral atingiu o valor de US$ 69 bilhões, com participação de 4,2% no PIB 

nacional, sendo 1,1% referente à mineração e 3,1% à transformação mineral” (BRASIL, 

2011a p. 9), considerando a participação conjunta da mineração e da transformação o Produto 

Interno Bruto (PIB) industrial, mineral atingiu 14%. A mineração é altamente condicionada a 

reação do mercado internacional, veja o que ocorreu em 2012 e perspectivas para 2013: 

 

A estimativa do IBRAM era que a Produção Mineral Brasileira (PMB) atingisse, em 

2012, US$ 51 bilhões. Este total representa um decréscimo de 3,7% ao valor da 

PMB em 2011, ano em que o Brasil atingiu o montante de US$ 53 bilhões. Já para o 

ano de 2013 é esperado um crescimento menor, reflexo da crise econômica europeia, 
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sendo a estimativa do IBRAM para a PMB de US$ 50 bilhões.  Essa retração da 

PMB é resultado do comportamento dos preços internacionais das commodities 

minerais que tiveram uma queda ao longo de 2012 e estão se estabilizando. Por 

outro lado, o grande comprador de bens minerais do Brasil, a China, não obteve 

crescimento econômico tão significativo quanto se esperava, ao invés da expectativa 

de 10-12%, cresceu apenas 7,5%. O saldo da balança mineral em 2012 foi 52% 

superior ao saldo da balança comercial total do Brasil. Ou seja, enquanto o saldo 

nacional atingiu US$ 19.415 bilhões, o saldo mineral totalizou US$ 29.550 bilhões. 

Para 2013, o IBRAM calcula, com base em projeções anualizadas, que o Brasil terá 

um déficit comercial de US$ 12 bilhões, enquanto que o saldo mineral será US$ 9 

bilhões, consolidando a importância da atividade para a geração de divisas. O saldo 

negativo, em 2013, da Balança Comercial Brasileira, terá grande impacto da conta 

Petróleo e Derivados como importadora (IBRAM, 2013, p. 25-26) 

 

O Brasil se destaca com a exportação de commodities, que possui pouco valor em 

relação ao valor dos produtos de alta e média intensidades tecnológicas que são importados. O 

relatório do IBRAM, de junho 2012-2013, demonstrou o crescimento dos investimentos 

anunciados no Brasil, em especial nos períodos 2011-2015 e 2012-2016. No entanto, “em 

função do contínuo adiamento do Novo Marco Regulatório, o IBRAM anunciou em 2013 o 

congelamento de US$ 20 bilhões de investimentos previstos para o período 2013-2017” 

(IBRAM, 2013, p. 26). 

 

Gráfico 1 - Investimento no setor mineral de 2012 a 

2016

 

Fonte: IBRAM (2013, p. 40). 
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A perspectiva do aumento de três a cinco vezes da exploração minerária anima 

investidores e empresas minerárias, é meta das políticas públicas, mas causa preocupação aos 

movimentos ambientais e às comunidades que vivem nas áreas de jazida mineral. 

Considerando que as jazidas minerais se encontram em locais com presença de outros bens 

ambientais, como florestas, mananciais de águas, animais em extinção, vegetações endêmicas, 

e comunidades tradicionais, como povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos.  

Essas atividades minerárias são altamente impactantes, causam conflitos ambientais 

territoriais, por isso devem passar por processo de licenciamento ambiental. O processo de 

transformação, como no caso de minério de ferro, também enfrenta problemas, como 

destruição de florestas para atender às demandas dos fornos siderúrgicos. Mesmo que sejam 

utilizadas madeiras de reflorestadoras, essas são originárias de grandes monoculturas que 

também causam impactos.   

As justificativas para exploração são fundamentadas no retorno advindo do 

desenvolvimento econômico. Esse é um desenvolvimento econômico que tem limites, e que 

se exaure com o fechamento da mina. O PNM 2030 chega a abordar a necessidade de 

sustentabilidade do setor mineral, entre os desafios para a geologia, mineração e 

transformação mineral.  

A posição dos municípios mineradores se concentra no debate sobre os royalties e 

tributação Mineral, em especial na proposta para o aumento e na forma de cálculo da alíquota 

da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). 

No PNM 2030, destacam-se os cenários prováveis e visão de futuro para o setor 

mineral apresentado no quadro a seguir:  

 

Quadro 1 - Comparação dos cenários prováveis do PNM: 2010 → 2030 

INCERTEZAS 

CRÍTICAS 
Cenário A: 
Na trilha da 

sustentabilidade 

Cenário B: 
Desenvolviment

o desigual 

Cenário C: 
Crescimento 

intermitente 

Cenário D: 
Ameaça de 

estagnação 
População  210,0 milhões  212,1 milhões  214,2 milhões  216,4 milhões  
PIB Nacional  US$ 4.473,6 bi  US$ 4.942,5 bi  US$ 3.049,8 bi  US$ 2.485,8 bi  
Taxa anual do 

PIB nacional  
5,1%  5,6%  3,2%  2,2%  

PIB per Capita  US$ 21,3 mil  US$ 23,3 mil  US$ 14,2 mil  US$ 11,5 mil  
Crescimento do 

PIB per capita  
4,6%  5,1%  2,6%  1,6%  

Demanda 

Nacional  
Crescente e 

diversificada  
Crescente  Instável  Em queda  
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INCERTEZAS 

CRÍTICAS 
Cenário A: 
Na trilha da 

sustentabilidade 

Cenário B: 
Desenvolviment

o desigual 

Cenário C: 
Crescimento 

intermitente 

Cenário D: 
Ameaça de 

estagnação 
Demanda 

Mundial  
Levemente 

crescente e 

diversificada  

Crescente  Instável  Levemente 

decrescente  

Oferta de bens 

minerais  
Crescente e com 

agregação de 

valor  

Crescente mas 

sem agregação de 

valor.  

Instável  Levemente 

decrescente  

Gargalos de 

Infraestrutura  
Superação 

razoável  
Superação  Persistência  Persistência  

Carência de Mão 

de obra 

qualificada  

Superação  Superação parcial  Persistência  Agravamento  

Marco regulatório  Modernizado  Liberal  Pouco 

modificado  
Modificações 

inconsistentes  
Conhecimento 

geológico  
Muito bom  Muito Bom  Razoável  Sem 

modificações 

relevantes  
Conflitos  Poucos e 

dispersos  
Muitos e  
Agudos  

Agudos  Muitos e 

pequenos  
 

 
Regiões mineiras  Desenvolvimento 

e qualidade de 

vida  

Desenvolvimento 

e desigualdade  
Sem mudanças 

significativas  
Pouco 

desenvolvimento  

Percepção da 

sociedade sobre a 

mineração  

Boa  Dúbia com 

tendência 

negativa  

Negativa  Muito negativa  

Fonte: Plano Nacional de Mineração-2030 (BRASIL, 2011a, p. 75) 

 

No próprio PNM, 2030 afirma-se ser difícil o cenário A, o que trata da trilha da 

sustentabilidade, passando a ser apenas desejável. A trajetória mais provável recai sobre o 

cenário B, que trata do cenário do desenvolvimento desigual. 

O PNM 2030, ao ser implementado, deve considerar os compromissos com o 

desenvolvimento sustentável, a promoção do futuro socioeconômico e ambientalmente 

sustentável para o nosso planeta e para as gerações presentes e futuras, assumidos no 

documento final: O futuro que queremos, da Conferência Rio+20.  A atividade minerária 

deve-se adequar à necessidade de mudanças do modo de produção e consumo, ou, se seguida 

a trilha do desenvolvimento desigual, se efetivará a crítica da Cúpula dos Povos ao documento 

final. Segundo a crítica, o documento final da Rio+20 deveria ser um documento que 

sinalizasse para a implementação, mas ao contrário ele reconhece e renova os compromissos 

sem expressar valor aos princípios essenciais como o do poluidor-pagador e o da precaução.  

 



53 

 

 

 

3.1.3 Novo marco regulatório da mineração 

 

O projeto de lei para o novo marco regulatório elaborado pelo Ministério de Minas e 

Energia, pensado inicialmente como três projetos de lei, submetido à análise de outros três 

órgãos do executivo: um com alterações dos procedimentos de outorga, analisado pela Casa 

Civil da Presidência da República; o segundo sobre a criação da Agência Nacional de 

Mineração, em substituição ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

analisado pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão; e o terceiro sobre a CFEM 

foi analisado pelo Ministério da Fazenda. A Presidência da República consolidou os projetos 

de lei em uma única proposta e submeteu à aprovação do Congresso Nacional.  

A proposta do marco regulatório pode ser sintetizada nas palavras de apresentação da 

Presidenta da República, Dilma Rousseff: 

 

O Brasil tem algumas das maiores reservas e potencialidades minerais do mundo. 

Somos um grande país produtor e um grande exportador de minério. A despeito 

dessa relevância, o setor mineral convive ainda hoje com uma regulamentação frágil 

e burocrática. Problemas que começam agora a ser enfrentados com transparência e 

determinação. Com esse novo Marco da Mineração estamos criando as condições 

para que a pesquisa, a exploração e a comercialização dos recursos minerais se 

transformem numa atividade mais eficiente, mais rentável e mais competitiva. 

(ROUSSEFF, 2013, p. 2) 

 

O Projeto de Lei nº 5.807/2013, que dispõe sobre a atividade de mineração, cria o 

Conselho Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional de Mineração (ANM), e dá 

outras providências, foi apresentado à Câmara dos Deputados no dia 19/06/2013, com 

tramitação em regime de urgência constitucional. Na época de sua apresentação as ruas eram 

ocupadas por manifestações da juventude em todo o país. As manifestações influenciaram o 

discurso de apresentação do projeto de lei, da Presidenta da República, Dilma Rousseff: 

 

Essas vozes das ruas precisam ser ouvidas. Elas ultrapassam, e ficou visível isso, os 

mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos políticos, das entidades de 

classe e da própria mídia. Os que foram ontem às ruas deram uma mensagem direta 

ao conjunto da sociedade, sobretudo aos governantes de todas as instâncias. Essa 

mensagem direta das ruas é por mais cidadania, por melhores escolas, melhores 

hospitais, postos de saúde, pelo direito à participação. Essa mensagem direta das 

ruas mostra a exigência de transporte público de qualidade e a preço justo. Essa 

mensagem direta das ruas é pelo direito de influir nas decisões de todos os governos, 

do Legislativo e do Judiciário. Essa mensagem direta das ruas é de repúdio à 

corrupção e ao uso indevido do dinheiro público. Essa mensagem direta das ruas 

comprova o valor intrínseco da democracia, da participação dos cidadãos em busca 

de seus direitos. E eu queria dizer aos senhores, a minha geração sabe o quanto isso 

nos custou. (ROUSEFF, 2013, p. 4)  
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O projeto de lei, com o novo marco regulatório da mineração foi apensado ao PL Lei 

nº 37, de 2011, com proposta de alterações da Lei nº 8.970, de 1994 e revogação do Decreto-

Lei nº 227, de 1967, da Lei nº 6.567, de 1978, da Lei nº 8.876, de 1994, do art. 5º da Lei nº 

8.970, de 1994, do art. 6º da Lei nº 7.990, de 1989 e o art. 2º da Lei nº 8.001, de 1990. 

Deverão ser analisados juntamente outros projetos de leis, PL 463/2011; PL 5138/2013; e PL 

5306/2013. 

O Projeto Lei nº 5.807/2013 provocou reação de todos os setores, poder público 

municipal, mineração, movimentos sociais e ambientais, e mesmo em prazo reduzido foram 

apresentadas 372 propostas de emendas. O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente 

à Mineração lançaram uma nota23 pela retirada do regime de urgência, na qual denunciam que 

                                                 
23 Assinam a nota: 4 Cantos do Mundo (MG); ADEA Ibaiti; Articulação Antinuclear Brasileira; Articulação dos 

Atingidos pela Mineração do Norte de Minas (MG);  Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB;  

Associação Alternativa Terrazul;  Associação Brasileira de Reforma Agrária; Associação de Defesa do Meio 

Ambiente de Araucária – AMAR; Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida – APREMAVI (SC); 

 Associação de Proteção ao Meio Ambiente – APROMAC; Associação de Saúde Ambiental – TOXISPHERA; 

Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale - APHAA-BV (MG); Associação Para 

a Recuperação e Conservação Ambiental - ARCA AMASERRA (MG); Associação para Gestão Socioambiental 

do Triângulo Mineiro – ANGÁ (MG);  Associação PRIMO - Primatas da Montanha (MG);  Brasil Pelas 

Florestas; Campanha contra o Mineroduto da Ferrous (MG);  Cáritas Diocesana de Sobral (CE);  Centro de 

Estudos e Defesa Ambiental de Morretes;  CEPASP (PA); Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais;  Comissão Pastoral da Terra – CPT; Conlutas;  Conselho Indigenista Missionário – 

CIMI;  Conselho Pastoral dos Pescadores; Consulta Popular;  Coordenação Nacional das Comunidades 

Quilombolas – CONAQ; FADA Força Ação e Defesa Ambiental;  Fase; FBOMS; Fórum Carajás;  Fórum 

Mudanças Climáticas e Justiça Ambiental; Fórum Paraná - Fórum do Movimento Ambientalista do Paraná;  

Frente de Luta pelos Direitos Humanos; Fundação ANIMPA Brasil; Fundação Esquel (DF); Greenpeace; Grupo 

de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente da UFMA – GEDMMA; Grupo de Trabalho 

Amazônico (GTA); Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte - GPEA/UFMT; Henfil - 

Educação e Sustentabilidade (SP); Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE; Instituto 

Caracol – iC; Instituto Cidades Sustentáveis – ICS; Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC; Instituto de 

Políticas Alternativas para o Cone Sul – PACS; Instituto de Proteção Ambiental de Cascavel; Instituto 

ORGANOS Paraná; Instituto Redecriar (SP); Instituto Socioambiental – ISA; Justiça Global; Justiça nos Trilhos; 

Juventude Atingida pela Mineração (PA e MA); Juventude Franciscana do Brasil – JUFRA; Levante Popular da 

Juventude; MAE Movimento de Ação Ecológica; Marcha Mundial de Mulheres; Mater Nature - Instituto de 

Estudos Ambientais (PR); Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté - MACACA (MG); Movimento 

dos Atingidos por Barragens – MAB; Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA; Movimento dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra – MST; Movimento Nacional pela Soberania Popular frente à 

Mineração – MAM; Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça e Cidadania; Movimento pela Preservação da 

Serra do Gandarela (MG); Movimento pelas Serras e Águas de Minas – MovSAM (MG); Movimento Xô 

Mineradoras; Nos Ambiente Observatório Metropolitano Ambiental de Curitiba; Observatórios de Controle 

Social do 3º Setor; ONG Bandeira Verde; ONG Campos Gerais; OSCIP Guarany; Pastorais Sociais / CNBB 

 Pastoral da Juventude Rural (GO); Pedra no Sapato; Rede Axé Dudu; Rede Brasileira de Ecossocialistas; Rede 

Brasileira de Justiça Ambiental; Rede Causa Comum; Rede Cearense de Juventude pelo Meio Ambiente – 

RECEJUMA; Rede Mato-Grossense de Educação Ambiental – REMTEA; Rede Sustentabilidade; Serviço 

Interfranciscano de Ecologia e Solidariedade – SINFRAJUPE; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canaã dos 

Carajás (PA); Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha (MG); Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Simonésia (MG); Sindicato Metabase Inconfidentes (MG); Sindicato Unificado da Orla Portuária - SUPORT 

(ES); Sindiquimica (PR); Sociedade Brasileira de Sustentabilidade SBS; SOS Serra da Piedade (MG);  

SOSMAR; VIVAT International;  Dep. Estadual Durval Ângelo – PT-MG;  Dep. Federal Alfredo Sirkis – PV – 
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o governo federal, desde 2009, discutiu a proposta do novo marco legal da mineração em 

âmbito interno e com as empresas do setor minerário. E que o projeto de lei na fase de sua 

elaboração era mantido em sigilo, e que durante esse processo apresentaram propostas à Casa 

Civil e estas foram totalmente ignoradas do PL nº 5.807/2013. 

 

Não é razoável que um tema dessa relevância, que tem influências de diversos tipos 

sobre o conjunto da sociedade brasileira, seja debatido e aprovado em prazo tão 

exíguo, sem que a sociedade tenha chance de apresentar suas críticas, considerações 

e sugestões de melhoria. É impossível que em apenas 45 dias os deputados ou 

senadores tenham tempo de fazer uma análise com a profundidade que o assunto 

merece. O mais provável é que, a prevalecer esse prazo, o texto venha a ser 

aprovado com alterações cosméticas, ou então patrocinadas pelas empresas que já 

debatem o assunto há anos. Nesse caso, assuntos como o direito das populações 

impactadas pelas atividades minerárias, por exemplo, simplesmente não entrariam 

no texto, já que a proposta do Planalto sequer cita o tema (CNDTFM, 2013, p. 1) 

 

No dia 23 de setembro de 2013, o PL nº 5.807/2013 passou a tramitar em regime de 

prioridade constitucional, após acordo para destrancar a pauta da Câmara dos Deputados, com 

o compromisso “de votar o texto no dia 15 de outubro na comissão especial e, na semana 

seguinte, no Plenário” (BRASIL, 2013, p. 1). Os municípios mineradores demonstraram 

interesse na votação do PL Nº 5807/2013, ainda em 2013, em especial interesse pela CFEM, 

com perspectiva de dobrar suas receitas. 

O setor ligado às empresas de mineração solicitou a divisão do PL nº 5.807/2013 em 

três propostas: 1) a nova legislação mineral; 2) a criação do Conselho Nacional de Política 

Mineral e da Agência Nacional de Mineração (ANM); e 3) o aumento da Compensação 

Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) por entender que: 

 

Desse modo, entendemos que os três assuntos acima listados devem ser debatidos 

separadamente, dada a sua complexidade e relevância. Sabe-se que são necessários 

ajustes na legislação mineral do Brasil, mas a discussão de forma superficial e 

abreviada pode resultar na violação de princípios básicos que trouxeram estabilidade 

e desenvolvimento ao setor mineral nas últimas décadas (BRASIL, 2013, p. 1) 

 

Na Exposição de Motivos de nº 00025/2013, MME AGU MF MP, observa-se que o 

novo marco legal manteve as perspectivas passadas com foco principal na gestão pública do 

patrimônio mineral, no desenvolvimento econômico e na regulamentação dos direitos 

                                                                                                                                                         
RJ;  Dep. Federal Chico Alencar – PSOL-RJ; Dep. Federal Domingos Dutra – PT – MA; Dep. Federal Ivan 

Valente – PSOL – SP;  Dep. Federal Jean Wyllys – PSOL – RJ;  Dep. Federal Padre João – PT-MG; Dep. 

Federal Ricardo Tripoli – PSDB – SP;  Dep. Federal Walter Feldmann – PSDB – SP;  Partido Socialismo e 

Liberdade – PSOL;  
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minerários e regimes de aproveitamento. Deseja-se promover “novo impulso ao 

desenvolvimento do setor mineral com impactos relevantes para a geração de empregos e 

renda no país” (BRASIL, 2013, p.1). Pretende-se a desburocratização pela utilização de 

instrumentos inovadores e eficientes de gestão pública e a garantia da segurança jurídica dos 

direitos concedidos, para atração de investimento e resguardando o interesse nacional, 

limitado ao aproveitamento dos bens que pertencem à União. 

Nada expô-se sobre os graves conflitos ambientais territoriais entorno das atividades 

minerárias e da pretensão de evitá-los. Em seus 20 itens apenas no item 14, para minimizar a 

interferência da atividade minerária, dá atenção ao superficiário, mas só enxerga o dono da 

terra, o proprietário, para o qual fica garantida a indenização por danos e participação nos 

resultados. Os atingidos pela mineração não se limitam ao proprietário do solo. A relação é 

complexa, a atividade minerária impacta de forma diversa às vidas de pessoas, trabalhadores, 

comunidades rurais e urbanas, quilombolas, indígenas e a natureza. 

O novo Código Minerário nasce velho nos princípios e em suas orientações, por não 

incorporar o novas perspectivas de desenvolvimento sustentável, que vêm do interesse em 

criar novas relações emancipatórias entre humanidade e natureza, relação de dever e cuidado 

com os bens ambientais, de ampla participação e de garantia da autodeterminação das 

comunidades para a construção de um país do bem viver. 

Em seu art. 1º, o PL nº 5.807/2013 apresenta entre as diretrizes para o 

aproveitamento dos recursos minerais o compromisso com o desenvolvimento sustentável e 

com a recuperação dos danos ambientais causados pela atividade de mineração, a proteção à 

Saúde e à Segurança do Trabalho. Parece ser apenas um compromisso “decorativo”, que só 

será concretizado, após o dano causado. Vejamos as diretrizes do PL nº 5.807/2013: 

 

Art. 1º O aproveitamento dos recursos minerais é atividade de utilidade pública e de 

interesse nacional e ocorrerá conforme as seguintes diretrizes: 

I- incentivo à produção nacional e ao desenvolvimento da indústria mineral; 

II- estímulo à concorrência e à participação do setor privado na atividade de 

mineração;  

III- fomento à pesquisa, à inovação e à agregação de valor na atividade de 

mineração; 

IV- cooperação entre os entes federados; 

V- compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a recuperação dos 

danos ambientais causados pela atividade de mineração; 

VI- proteção à saúde e à segurança do trabalho. (BRASIL, 2013, p. 1). 

 

O parágrafo único do Art. 3º incluiu “a responsabilidade do minerador pela 

recuperação das áreas impactadas” (BRASIL, 2013, p.1); no inciso VI, do art. 14, incluiu a 
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obrigação de recuperação ambiental das áreas afetadas pela atividade minerária no 

fechamento da mina; no inciso XII, do art. 14, há a necessidade de indicar garantias pelo 

concessionário para a recuperação ambiental. Como se observa todas são medidas de natureza 

reparadora, e sabemos que os danos ambientais da atividade minerária, em especial causado 

às águas, muitas vezes são irreversíveis. 

No Art. 2º, do PL nº 5.807/2013, são apresentados conceitos dos principais termos 

utilizados: 

 

Art. 2º  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - área - porção da superfície, incluindo o subsolo, onde são desenvolvidas 

atividades de pesquisa e lavra; 

II - bem mineral - minério já lavrado, pronto para comercialização ou consumo, após 

a conclusão de seu beneficiamento, quando for o caso; 

III - bloco - parcela de uma área, formada por um prisma de profundidade 

indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de 

seus vértices; 

IV - bônus de assinatura - valor devido à União pelo concessionário a ser pago no 

momento da celebração e nos termos do contrato; 

V - bônus de descoberta - valor devido à União pelo concessionário ou autorizatário 

a ser pago após a declaração de comercialidade, nos prazos e condições 

estabelecidos no contrato de concessão ou termo de adesão; 

VI - conteúdo local - proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços 

prestados no País, para execução do contrato de concessão ou termo de adesão, e o 

valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade; 

VII - depósito - corpo geológico que armazena ou concentra minérios; 

VIII - descoberta comercial - descoberta de minério que torna possível o retorno dos 

investimentos no desenvolvimento e na produção; 

IX - desenvolvimento de mina - conjunto de operações e investimentos destinados a 

viabilizar as atividades de produção de uma mina; 

X - estabelecimento minerador - o local em que ocorrem as atividades de mineração; 

XI - exploração de recursos minerais - aproveitamento econômico de minérios; 

XII - jazida - depósito já identificado e possível de ser posto em produção; 

XIII - lavra ou produção - conjunto de operações coordenadas de extração mineral 

de uma jazida, incluindo o seu beneficiamento; 

XIV - mina - área produtora de minério a partir de um depósito, a profundidades 

variáveis, que abrange instalações e equipamentos destinados à produção; 

XV - minério ou recurso mineral - ocorrência natural de minerais ou associação de 

minerais com interesse econômico; 

XVI - participação no resultado da lavra - valor devido à União que pode ser 

adotado como critério de julgamento na licitação para a concessão de direitos 

minerários; 

XVII - pesquisa - conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, 

com o objetivo de descobrir e identificar jazidas; 

XVIII - plano de aproveitamento econômico - programa de atividades e 

investimentos destinados à lavra ou produção de minérios, incluindo seu 

beneficiamento, elaborado com base nos relatórios de avaliação da descoberta e de 

comercialidade da jazida; 

XIX - programa exploratório mínimo - conjunto de atividades que, 

obrigatoriamente, serão realizadas pelo concessionário na fase de pesquisa, nos 

prazos e condições estabelecidos no edital ou definidos na proposta vencedora da 

licitação; e 
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XX - rejeitos ou estéreis - resíduos sólidos ou líquidos originados da atividade de 

lavra ou do processamento industrial, que são descartados durante o processo de 

aproveitamento de minérios. (BRASIL, 2013, p. 1-3). 

 

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e a Associação Mineira de Municípios 

Mineradores (AMIG) questionam a imprecisão de alguns termos ou a ausência de 

conceituação de outros, como lavra ou produção, beneficiamento, processamento industrial. 

Consideram que muitas dessas terminologias advêm da indústria de petróleo e gás, e que não 

constam ou diferem das atuais, do Código de Mineração (1967). 

Uma delegação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração 

(CNDTFA), composto por mais de 50 entidades, reuniram-se em agosto, com a Comissão 

Especial de Mineração, da Câmara dos Deputados (SOUZA, 2013, p. 1), e solicitou a 

realização de audiências públicas em todo o país, para garantir o debate público com a 

população, os trabalhadores do setor minerário, comunidades atingidas e os ambientalistas, 

considerando que foram excluídos do processo de elaboração. Em nota pública para 

solicitação das audiências públicas, apresentaram suas motivações ambientais e sociais e  o 

receio com a influência dos financiadores de campanha nas decisões sobre o Código 

Minerário, como ocorreu na votação do Código Florestal: 

 

A mineração tem se dado concentrando e explorando a exaustão recursos naturais 

como a água e os próprios minérios, expulsando camponeses de suas terras, 

provocando inchaços nas cidades, aumentando a exploração dos trabalhadores nas 

minas, comprometendo o equilíbrio ecológico, uma vez que têm sido implantado 

grandes explorações em áreas de Unidades de Conservação e áreas de proteção 

ambiental, por sinal, algumas delas, as poucas que ainda existem em regiões como o 

sudeste do Pará. Associado à mineração vem à construção de grandes barragens, 

duplicação de ferrovias, ampliação de linhas de transmissão de energia elétrica, 

hidrovias que se pensando sinergicamente são de impactos imensuráveis dos quais 

não se trata, até mesmo os licenciamentos não dão conta disso, pois, são altamente 

fracionados tendo a clara intenção de não evidenciar esses impactos. 

 É dever moral e constitucional da Comissão Especial, do Congresso Nacional e do 

governo Dilma provar que os financiamentos de empresas mineradoras às suas 

campanhas não implicam em subserviência aos interesses econômicos em jogo. E 

ainda, promover um amplo e irrestrito debate, não apenas sobre o código em si, mas 

de uma estratégia de desenvolvimento nacional, onde o futuro do Brasil esteja de 

acordo com a dignidade de seu povo e o uso sustentável de seus bens naturais, sem 

comprometer o bem estar da atual e futuras gerações (CNDTFM, 2013, p. 1) 

 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em apoio ao CNDTFM, 

participou de audiência pública em Brasília e entregou uma carta assinada pela entidade. 

Nesta carta, destaca-se a indignação com a “criação das áreas de relevante interesse mineral e 

das regiões de interesses estratégicos” (CNBB, 2013, p. 1), onde a mineração por 
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procedimentos especiais “podem ferir o bem comum, além de provocar uma inversão de 

prioridade entre os direitos individuais e coletivos e entre o interesse econômico, público e 

privado” (p.1). E alertou, “o desenvolvimento não justifica tudo e não é verdadeiro quando 

reduzido a um simples crescimento econômico” (p. 1): 

 

A exploração mineral é uma atividade que provoca impactos em povos, 

comunidades e territórios, gerando conflitos em toda sua cadeia: remoções forçadas 

de famílias e comunidades; poluição das nascentes, dos rios e do ar; degradação das 

condições de saúde; desmatamento; acidentes de trabalho; falsas promessas de 

prosperidade; concentração privada da riqueza e distribuição pública dos impactos; 

criminalização dos movimentos sociais; descaracterização e desagregação 

sociocultural. [...]  
Esclareça-se que “a programação do desenvolvimento econômico deve considerar 

atentamente a necessidade de respeitar a integridade e os ritmos da natureza, já que 

os recursos naturais são limitados e alguns não são renováveis” (João Paulo II, A 

solicitude social n. 26). Toda utilização da natureza, todo o progresso ou 

desenvolvimento econômico feito às custas de sua destruição está marcado pela 

loucura que gera morte” (Nota da CNBB ‘Ouvir o eco da vida’ – 1992).  

A mineração em terras indígenas é outra grave preocupação suscitada pelo Projeto 

de Lei 1.610/96, tramitando no Congresso sem nenhuma interação com o Estatuto 

dos Povos Indígenas, que espera aprovação desde 1991. O Projeto de Lei 1.610/96 

desrespeita totalmente a autonomia dos povos indígenas sobre seus territórios, 

assegurada pela Constituição Federal e pela Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. As mesmas ameaças recaem 

sobre comunidades quilombolas, populações tradicionais, pequenos agricultores e 

áreas de proteção ambiental. (CNBB, 2013, p. 1) 

 

Entre as propostas de inclusão no texto, o CNDTFA apresentará propostas que focam 

as seguintes questões: 

 

1 – Garantir democracia e transparência na formulação e aplicação da política 

mineral brasileira; 

 2 – Garantir o direito de consulta, consentimento e veto das comunidades locais 

afetadas pelas atividades mineradoras; 

 3 - Respeitar taxas e ritmos de extração; 

 4 – Delimitar e respeitar áreas livres de mineração; 

 5 – Controlar os danos ambientais e garantir Planos de Fechamento de Minas com 

contingenciamento de recursos; 

 6 – Respeitar e proteger os Direitos dos Trabalhadores; 

 7 – Garantir que a Mineração em Terras Indígenas respeite a Convenção 169 da 

OIT e esteja subordinada à aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas. (CNDTFM, 

2013, p. 1) 

 

O relator e presidente da Comissão Especial de Mineração, Deputado Leonardo 

Quintão, recebeu a proposta e decidiu realizar audiências públicas em Brasília e nos principais 

estados mineradores, como Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, 

Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Amapá e Rondônia. Mas já afirmou que não pretende 
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inserir em seu parecer as demandas ambientais e trabalhistas, considerando que já existem leis 

específicas: 

 

Já temos leis sobre isso. Não tem como debatermos isso. Esse projeto é muito 

técnico. Não é um projeto abrangente. Temos no Brasil as leis que devem ser 

respeitadas e isso o relator, o presidente e os membros da Comissão [Especial-CE] 

estão abertos a debater. Esse projeto vai tratar de propostas, de projetos da área de 

mineração. O impacto da mineração é discutido em lei específica por parte do 

governo (SOUZA, 2013, p. 1). 

 

Os movimentos socioambientais discordam do posicionamento do relator da 

Comissão Especial da Mineração, pois entendem que se a mineração tem impactos sobre 

trabalhadores, comunidades e meio ambiente, essas não são questões que devem ser 

resolvidas de forma paralela. O texto da Lei do Código de Mineração deve garantir de forma 

clara os mecanismos de controle dessas violações e a participação dos trabalhadores, atingidos 

pela mineração e ambientalistas. 

 

3.1.3.1 Dispositivos regulatórios da concessão e da autorização dos direitos minerais  

 

O novo código minerário considera o aproveitamento dos recursos minerais uma 

atividade de utilidade pública e de interesse nacional, e detalha a atividade minerária que 

abrange desde a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento dos minérios 

e o fechamento da mina, com responsabilidade de recuperação ambiental do minerador.  

O aproveitamento dos recursos minerais adotará dois regimes: concessão e 

autorização, art. 3º a 21, do PL nº 5.807/2013. Para a concessão deverá ser celebrado contrato 

de concessão, precedido de licitação ou chamada pública, e para autorização deverá ser 

assinado termo de adesão, nos termos do art. 4º, do PL nº 5.807/2013. A gestão de ambos será 

realizadoa pela Agência Nacional de Mineração. Entende-se que será mantido o regime de 

permissão de lavra garimpeira por não haver revogação da Lei nº 7.805/1989. 

No Código de Mineração, de 1967, o prazo de concessão era indeterminado, até o 

exaurimento da jazida e para os regimes de concessão e autorização foram estabelecidos 

prazos para a atividade de mineração. 

Destaca-se o 7º, do PL nº 5.807/2013, que considera o acervo técnico constituído 

pelos dados e informações sobre as atividades de pesquisa e lavra com parte integrante dos 
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recursos minerais de titularidade da União, e ficará sob a guarda da ANM, com acesso 

irrestrito e gratuito do MME, mantido o sigilo, quando necessário. 

As áreas a serem licitadas, para fins de concessão serão definidas por ato do poder 

executivo, conforme proposta do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM). E as áreas 

que não forem enquadradas para licitação serão objeto de chamada pública, de iniciativa do 

poder concedente ou por provocação do interessado.  

Será concedido título único para pesquisa e lavra, com prazo de 40 anos, com 

possibilidade de renovação por 20 anos. Como critérios de julgamento durante a licitação 

deverão ser considerados, de forma isolada ou combinada bônus de assinatura; bônus de 

descoberta; participação no resultado da lavra; e programa exploratório mínimo, entre outros 

critérios do edital que devem ser combinados com um ou mais destes citados, art. 11, do PL 

nº 5.807/2013. 

Em relação ao art. 13, do PL nº 5.807/2013, houve reação das empresas do setor 

minerário pela supressão deste artigo, por permitir no edital da licitação ou instrumento de 

convocação da chamada pública, a imposição de restrições, limites ou condições para a 

participação de empresas ou grupos empresariais na licitação, com vistas a assegurar a 

concorrência nas atividades de mineração.  

E serão objetos de autorização, por requerimento do interessado, o aproveitamento de 

minérios: para emprego imediato na construção civil; argilas destinadas à fabricação de 

tijolos, telhas e afins; rochas ornamentais; água mineral; minérios empregados como corretivo 

de solo na agricultura. Poderão ser incluídos para fins de autorização outros minérios 

propostos pelo CNPM, e a competência para expedição da autorização pode ser delegada aos 

entes federados, pelo poder concedente.  

Para a autorização há previsão de prazo de 10 anos com possibilidade de 

prorrogação. Este prazo tem sido considerado curto e foi solicitado sua ampliação. 

O poder público poderá ser dispensado de licitação ou de chamada pública, se a 

destinação do minério for para obras públicas. 

 Constam no art. 6º, PL nº 5.807/2013 os requisitos e os procedimentos para a 

celebração dos contratos de concessão e para autorização. Apenas as empresas e cooperativas 

constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no país poderão obter os direitos 

minerários. Dependem de assentimento prévio, nos termos da Lei 6.634/1979, o 

aproveitamento de minério em áreas situadas em faixa de fronteira. 
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No contrato de concessão deverão ser informadas as fases de pesquisa de lavra, 

contendo, no mínimo, as seguintes cláusulas: 

  

Art. 14 [...] 

I- a definição do bloco objeto da concessão; 

II- a obrigação de o concessionário assumir os riscos das atividades de pesquisa 

e de lavra de minérios; 

III- o direito do concessionário à propriedade do produto da lavra;  

IV- o prazo máximo de duração da fase de pesquisa e o programa exploratório 

mínimo; 

V- o plano de aproveitamento econômico e os critérios para sua revisão; 

VI- os critérios para devolução e desocupação de áreas do bloco pelo 

concessionário, para o fechamento da minas e para a retirada de equipamentos e 

instalações incluída a obrigação ambiental das áreas afetadas pela atividade, 

conforme solução técnica exigida pelo órgão ambiental licenciador; 

VII- os procedimentos pra acompanhamento e fiscalização das atividades de 

mineração; as penalidades aplicáveis em caso de inadimplemento das obrigações 

contratuais; 

VIII- as penalidades aplicáveis em caso de inadimplemento das orientações 

contratuais; 

IX- os procedimentos relacionados à cessão dos direitos e obrigações relativas ao 

contrato;  

X- as regras sobre solução de controvérsias, podendo prever conciliação, 

mediação e arbitragem; 

XI- o conteúdo local; 

XII- a indicação das garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao 

cumprimento do contrato, inclusive quanto à recuperação ambiental e à realização 

dos investimentos ajustados para cada fase; 

XIII- o prazo de vigência e as condições para a sua prorrogação, e as hipóteses de 

extinção do contrato; 

XIV- os encargos financeiros e demais valores devidos pelo concessionário ao 

Poder Público; e 

VII- demais direitos e obrigações do concessionário, inclusive a obrigação de 

indenizar quaisquer danos decorrentes da atividade de mineração. (BRASIL, 2013, 

p. 6-7). 

 

O CNDTFM requer a inserção de mecanismos de controle ambiental mais claros, que 

garanta no texto da lei “não só a responsabilidade do empreendedor pela preservação 

ambiental, mas também os meios legais e institucionais pelos quais essa responsabilidade se 

objetivará” (CNDTFM, 2013, p. 1).  Desejam “a questão ambiental como requisito para as 

concessões e operação das minas” (p. 1) para “garantir as condições financeiras para que os 

órgãos ambientais federal e estaduais atuem” (p. 1). E a garantia de que a ANM e o CNPM 

“atuem, dentro dos limites das suas respectivas competências, em parceria com os órgãos 

ambientais no monitoramento e controle ambiental da atividade” (p. 1). 

A renúncia, suspensão ou revogação das concessões e das autorizações foram 

tratadas no art. 19 ao art. 21, do PL Nº 5.807/2013. Tanto na concessão quanto na autorização 
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será permitida a cessão, nos termos do art. 8º, PL Nº 5.807/2013, preservados os objeto e o 

prazo originais.  

A extinção da concessão ocorrerá: 

 

I – pelo vencimento do prazo contratual; 

II – por acordo entre as partes; 

III – nas hipóteses de rescisão previstas em contrato; 

IV- ao término da fase de pesquisa sem que tenha sido identificada jazida ou 

demonstrada a sua comercialidade, conforme definido no contato; 

V – no decorrer da fase de lavra, caso o concessionário exerça a opção da 

desistência e de devolução do bloco; 

VI – quando houver a exaustão da jazida; 

VII – nos casos em que for aplicada a penalidade de caducidade; 

VIII – na hipótese de revogação em favor do interesse nacional (BRASIL, 2013, p. 

4) 

 

No capítulo VIII, nos art. 42 a 12, do PL nº 5.807/2013, foram estabelecidas as 

sanções administrativas: multas administrativas simples ou diárias; suspensão temporária da 

atividade de mineração; apreensão de minérios, bens e equipamentos; e caducidade, que 

podem ser aplicadas isoladamente ou conjuntamente. 

Nas disposições finais e transitórias estabeleceram-se condições para autorizações 

anteriores à vigência da lei a ser aprovada, e preservou-se “as condições vigentes para as 

concessões de lavra outorgadas nos termos do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, 

e para as minas manifestadas e registradas, independentemente de concessão” (BRASIL, 

2013, p. 4), art. 43 a 45, do PL nº 5.807/2013.  

 

3.1.3.2 Do Conselho Nacional de Política Mineral – CNPM, do poder concedente e da 

Agência Nacional de Mineração 

 

No art. 22, o PL nº 5.807/2013 cria o Conselho Nacional de Política Mineral 

(CNPM), com caráter propositivo, vinculado à Presidência da República. Define a presidência 

do conselho pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, apresenta suas atribuições, e remete 

a composição do conselho para ato do poder executivo. 

 

I - diretrizes para o planejamento da atividade de mineração, assegurando o 

suprimento de bens minerais às gerações atuais e futuras, de forma sustentável; 
II - diretrizes para o estímulo à pesquisa e à inovação na atividade de mineração; 
III - iniciativas destinadas a promover a agregação de valor na cadeia produtiva 

nacional dos bens minerais; 
IV - diretrizes para a cooperação entre os órgãos e as entidades atuantes na atividade 

de mineração; 
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V - diretrizes para a realização de pesquisa mineral pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais - CPRM; 
VI - diretrizes para a fixação de índices de conteúdo local a serem observados nas 

licitações, concessões e autorizações de direitos minerários; 
VII - diretrizes para o melhor aproveitamento de minerais fertilizantes de aplicação 

na agricultura; 
VIII - diretrizes para o aproveitamento de recursos minerais no caso de sua 

ocorrência associada a minerais nucleares;  
IX - áreas nas quais a concessão de direitos minerários será precedida de licitação; e 
X - definição das rodadas de licitação de concessão. (BRASIL, 2013, p. 10) 

 

Ao poder concedente, o PL nº 5.807/2013 estabelece as competências, sem dizer qual 

dos órgãos públicos o representa,  se é o Ministério de Minas e Energia ou outro ministério 

 

Art. 23.  Compete ao poder concedente:  

I - estabelecer as políticas de planejamento setorial e determinar a realização de 

pesquisa mineral pela CPRM; 

II - definir as diretrizes para as licitações e as chamadas públicas previstas nesta Lei; 

III - celebrar os contratos de concessão de direitos minerários;  

IV - expedir as autorizações de exploração de recursos minerais;  

V - declarar a caducidade dos direitos minerários; 

VI -  estabelecer diretrizes quanto à obtenção e transferência de concessões e 

autorizações, com vistas a promover a concorrência entre os agentes; 

VII - autorizar previamente a cessão dos direitos minerários e a transferência do 

controle societário direto ou indireto do titular dos direitos minerários; 

VIII - declarar a utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de 

servidão administrativa das áreas necessárias à atividade de mineração, frustrada a 

negociação do minerador com o proprietário do solo; 

IX - estabelecer as condições para o aproveitamento dos minérios destinados à 

realização de obras de responsabilidade do Poder Público, na forma do art. 5º; e 

X - regulamentar o compartilhamento de informações sobre a atividade de 

mineração entre órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.  (BRASIL, 2013, p. 11) 

 

 

As competências, previstas nos incisos III, IV, V, VII e VIII poderão ser delegadas à 

ANM, mas não deixam a quem compete delegar.  

O Departamento Nacional de Produção Mineral é substituído pela instituição da 

“Agência Nacional de Mineração - ANM, integrante da administração pública federal 

indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia” (BRASIL, 2013, p. 10).  

Para a ANM define-se, nos art. 24 ao 34, suas competências, estrutura 

organizacional, atividades da agência, receitas e taxas, e remete-se várias questões para 

regulamentos futuros. Segue sua finalidade, disposta no art. 25, do PL nº 5.807/2013. 
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Art. 25.  A ANM terá como finalidade promover a regulação, a gestão de 

informações e a fiscalização do aproveitamento dos recursos minerais no País, 

competindo-lhe: 

I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional para as atividades 

de mineração; 

II - estabelecer normas e padrões para o aproveitamento dos recursos minerais e 

fazer cumprir as melhores práticas da indústria de mineração;  

III - prestar apoio técnico ao Conselho Nacional de Política Mineral - CNPM e ao 

poder concedente; 

IV - promover as licitações e as chamadas públicas previstas nesta Lei; 

V - gerir os contratos de concessão e as autorizações de exploração de recursos 

minerais; 

VI - estabelecer os requisitos técnicos, jurídicos, financeiros e econômicos a serem 

atendidos pelos interessados para obtenção de autorização ou concessão, observadas 

as diretrizes do poder concedente;  

VII - estabelecer restrições, limites ou condições para as empresas, grupos 

empresariais e acionistas quanto à obtenção e transferência de autorizações e 

concessões, com vistas a promover a concorrência entre os agentes, observadas as 

diretrizes do poder concedente; 

VIII - regular e autorizar a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à 

atividade de mineração, visando ao levantamento de dados técnicos destinados à 

comercialização, em bases não exclusivas; 

IX - estabelecer os requisitos para a elaboração do programa exploratório mínimo a 

ser ofertado no procedimento licitatório de direitos minerários, e definir o 

investimento mínimo de acordo com a natureza e a complexidade dos trabalhos de 

pesquisa, segundo as melhores práticas da indústria da mineração; 

X - estabelecer os requisitos e procedimentos para a aprovação e aprovar o relatório 

final de avaliação da descoberta de jazidas minerais;   

XI - estabelecer os requisitos e procedimentos para aprovação e aprovar o relatório 

de comercialidade;  

XII - requisitar, guardar e administrar os dados e informações sobre as atividades de 

pesquisa e lavra produzidos por titulares de concessões ou de autorizações, inclusive 

as informações relativas às operações de produção, importação, exportação, 

beneficiamento, transporte e armazenagem; 

XIII - consolidar as informações estatísticas da indústria mineral fornecidas pelas 

empresas, cabendo-lhe a sua divulgação periódica, em prazo não superior a um ano;  

XIV - emitir o Certificado do Processo de Kimberley, de que trata a Lei nº 10.743, 

de 9 de outubro de 2003;  

XV- fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, autuar 

infratores, impor as sanções cabíveis, e constituir e cobrar os créditos delas 

decorrentes; 

XVI - apreender e promover o leilão de minérios, bem como dos bens e 

equipamentos, nos casos previstos em lei;  

XVII - normatizar, fiscalizar e arrecadar os encargos financeiros do titular do direito 

minerário e demais valores devidos ao Poder Público nos termos desta Lei, bem 

como constituir e cobrar os créditos deles decorrentes;   

XVIII - normatizar, orientar e fiscalizar o aproveitamento dos fósseis que não sejam 

raros ou de interesse científico;  

XIX - fiscalizar e arrecadar o pagamento pela ocupação ou retenção da área para 

aproveitamento mineral, bem como constituir e cobrar os créditos delas decorrentes; 

XX - mediar, conciliar e decidir os conflitos entre agentes da atividade de 

mineração; e 

XXI - normatizar e reprimir as infrações à legislação e aplicar as sanções cabíveis, 

observado o disposto nesta Lei. 

§ 1º  A ANM deverá, ao tomar conhecimento de fato que possa configurar indício de 

infração da ordem econômica, comunicá-lo imediatamente ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - CADE.  

§ 2º  As competências de fiscalização e de arrecadação de que trata o inciso XV do 

caput poderão ser exercidas por meio de convênio com Estados, Distrito Federal e 
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Municípios, desde que os entes possuam serviços técnicos e administrativos 

organizados e aparelhados para execução das atividades, conforme condições 

estabelecidas em ato da ANM. 

§ 3º  A ANM disporá sobre os procedimentos a serem adotados para a solução de 

conflitos entre agentes da atividade de mineração, com ênfase na conciliação e no 

arbitramento. 

§ 4º  A obtenção de dados técnicos na forma do inciso VII do  caput não impede que 

os responsáveis participem de licitação ou chamada pública para a concessão de 

direitos minerários. 

§ 5º  Para o desempenho das competências previstas no caput, os órgãos e entidades 

federais, estaduais, distrital e municipais deverão disponibilizar as informações 

necessárias ao exercício da competência da ANM. (BRASIL, 2013, p. 12-14) 

  

Um dos principais desafios é a estruturação da ANM para o exercício de sua 

competência. Atualmente o DNPM possui uma estrutura física e de pessoal precária, 

insuficientes à gestão e fiscalização. Esta gestão e fiscalização precisam ser articuladas com 

outros órgãos públicos, em especial com os órgãos ambientais e de patrimônio histórico e 

cultural. Representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) durante audiência pública do marco regulatório da mineração afirmou 

que o órgão não possui uma posição institucional sobre o PL nº 5.807/2013, o que demonstra 

total desarticulação, que deve ser revisto no mesmo.  

O Ministério do Meio Ambiente resume a competência institucional da mineração no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Competência Institucional da Mineração 

COMPETÊNCIA  ATUAL  PROPOSTA  
Política Setorial  MME  Conselho Nacional de Política Mineral  

Poder Concedente  MME (concessão)  
DNPM (autorização) 

MME  

Regulação e Fiscalização  DNPM  Agência Reguladora  
Exploração Mineral  Empresas Privadas  

CPRM 
Empresas Privadas  
CPRM  

Pesquisa e Lavra  Empresas Privadas  Empresas Privadas  
Pesquisa e Lavra em Áreas 

Especiais  
Não há  Licitação Pública para Concessão  

Desenvolver, Produzir e 

Comercializar  
Empresas Privadas  Empresas Privadas  

Arrecadação da CFEM DNPM  Agência Reguladora  
Fonte: (MME, 2013, p.1) 

 

Ao verificar o Quadro 2, observa-se que em momento algum aparece a participação 

das comunidades impactadas, dos movimentos ambientais ou sociais e de representantes dos 

trabalhadores do setor minerário. Haverá espaços para eles no Conselho Nacional de Política 
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Mineral?  Ou serão criados outros espaços, para que atuem de forma emancipatória na tomada 

de decisão, principalmente quando a atividade minerária ameaçar ou impactar seus territórios? 

Esses atores essenciais à construção de um país do bem viver, no mínimo de um Estado 

democrático, continuarão a ser excluídos e tratados de forma retrógada e, muitas vezes citados 

por juristas do setor minerário, como entraves aos megaempreendimentos de mineração? 

 

3.1.3.3 A Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) 

 

A Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM), com 

alteração de nome no PL. nº 5.807/2013 para Compensação Financeira pela Exploração 

Mineral, também conhecida internacionalmente como royalties mineral, é assegurada aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e a órgãos da administração direita da União 

pela Constituição do Brasil:  

 

Art. 20. São bens da União: 

[...]  

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

[...]  

§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no 

resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 

plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 

compensação financeira por essa exploração. (BRASIL, 1988, p. 1) 

 

O DNPM, autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, à qual compete 

elaboração de normas, fiscalização e arrecadação da CFEM, afirma que a CFEM é o 

“pagamento realizado em contraprestação à utilização econômica dos recursos minerais” 

(BRASIL, 2012, p. 1) e não possui natureza de tributo, apesar dos insistentes posicionamentos 

do setor mineral que consideram seu pagamento um tributo. 

 

No entanto, uma política eficaz para os royalties da mineração deve ser 

implementada em sinergia com a política geral de tributação. Ressalta-se que os 

royalties não devem ser confundidos com tributos. Os primeiros são pagamentos 

pelo uso de recursos que são bens da União e, em decorrência, um patrimônio da 

sociedade brasileira, que precisa ser ressarcida por um recurso que se exaure. O 

segundo está relacionado à política tributária do País, que afeta todas as atividades 

econômicas. (BRASIL, 2011a, p. 65) 
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No direito comparado percebem-se diferentes fundamentos, como enumera Adriano 

Drumond Cançado Trindade, alguns “baseados na propriedade do bem mineral, na 

oportunidade de sua exploração ou mesmo no exercício de uma atividade [...] Outros 

fundamentos estão relacionados com a renda mineral e o custo de oportunidade.” 

(TRINDADE, 2011, p. 71). Situação que gera uma diversidade de alíquotas e forma de cobrar 

em diferentes países.  

No PL nº 5.807/2013, a AMIG, por sua assessora Priscila Ramos Neto Viana (2013, 

p.2) observa que a CFEM é considerada encargo financeiro, uma “caracterização que 

enfraquece a natureza jurídica da CFEM (receita patrimonial originária). E que a aplicação do 

princípio de noventena para produção de efeitos dos art. 35 a 38, previsto no parágrafo único, 

Art. 58, pode gerar dúvidas acerca da natureza jurídica da CFEM”. 

O Supremo Tribunal Federal manifestou sobre a natureza jurídica da CFEM ao julgar 

o Recurso Extraordinário nº 228.800-5, Distrito Federal, no acórdão publicado em 16 de 

novembro de 2001, reafirma o entendimento da União ao compreender que não se trata de um 

tributo, e sim de uma compensação financeira que visa recompor uma perda relacionada aos 

problemas causados pela exploração do bem mineral. 

O recolhimento da CFEM será obrigatório quando ocorrer os seguintes atos, nos 

termos do art. 35, PL nº 5807/2013:  

 

I - da saída do bem mineral, a qualquer título, do estabelecimento minerador; 

II - do ato de arrematação, nos casos de bem mineral adquirido em hasta pública; e  

III - do ato da primeira aquisição de bem mineral extraído sob o regime de 

permissão de lavra garimpeira. 

VIII- Parágrafo único. Sem prejuízo do previsto no caput, a CFEM incidirá sobre o 

aproveitamento econômico dos rejeitos ou estéreis decorrentes da exploração de 

áreas regularmente tituladas. (BRASIL, 2013). 

 

A base de cálculo da alíquota mudará, pois antes a CFEM era calculada sobre o valor 

do faturamento líquido, obtido por ocasião da venda do produto mineral. Entende-se por 

faturamento líquido o valor da venda do produto mineral, deduzindo-se os tributos (ICMS, 

PIS, COFINS), que incidem na comercialização, como também as despesas com transporte e 

seguro. E ainda “Quando não ocorre a venda, porque o produto mineral é consumido, 

transformado ou utilizado pelo próprio minerador, então considera-se como valor, para efeito 

do cálculo da CFEM, a soma das despesas diretas e indiretas ocorridas até o momento da 

utilização do produto mineral (BRASIL, 2012).  
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No PL nº 5.807/2013, uma das grandes polêmicas diz respeito à alíquota que poderá 

ser de até quatro por cento e a CFEM “incidirá sobre a receita bruta, deduzidos os tributos 

efetivamente pagos incidentes sobre a sua comercialização, nos termos do regulamento” 

(BRASIL, 2013). Destaca-se a incidência também sobre rejeitos ou estéreis.  

A AMIG observa a ausência de definição da base de cálculo “em hipótese em que 

não haverá receita bruta de venda, ou tal receita, por se tratar de venda para empresas do 

mesmo grupo econômico ou coligadas” (VIANA, 2013, p. 3), e que muitas questões 

importantes foram deixadas para definição em decreto, sem os indicativos da lei. “Não se 

pode deixar para o Decreto definir novas bases de cálculo da CFEM já que o regulamento não 

pode destoar do que está definido em lei.” Situação que poderá ser “mais um ponto de 

questionamento judicial, que pode prejudicar em demasia a arrecadação dos município” 

(VIANA, 2013, p. 4). 

Os municípios mineradores, representados pela AMIG e pela Associação dos 

Municípios Mineradores do Brasil (AMIB), reivindicam o estabelecimento da alíquota para 

cada substância mineral no texto da lei. Para o minério de ferro pretendem que a alíquota de 

2% seja aumentada para 4%, veja como é aplicada atualmente: 

 

As alíquotas aplicadas sobre o faturamento líquido para obtenção do valor da 

CFEM, variam de acordo com a substância mineral.  

Aplica-se a alíquota de 3% para: minério de alumínio, manganês, sal-gema e 

potássio.  

Aplica-se a alíquota de 2% para: ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias.  

Aplica-se a alíquota de 0,2% para: pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, 

carbonados e metais nobres.  

Aplica-se a alíquota de 1% para: ouro.  

Qual o prazo para as empresas efetuarem o recolhimento da CFEM? 

O pagamento da Compensação Financeira será realizado mensalmente, até o último 

dia útil do segundo mês subseqüente ao fato gerador, devidamente corrigido.  

O pagamento é feito por meio de boleto bancário, emitido no sítio do DNPM, na 

Internet, em qualquer agência bancária, até a data de vencimento. (BRASIL, 2012)  

 

A alíquota dos royalties aplicada no Brasil para minério de ferro mesmo se elevada 

para 4% é baixa, quando comparada com a Austrália, a África do Sul e outros países que 

possuem alíquotas de 7% a 10%, como esclarece o Ministério de Minas e Energia em vários 

debates sobre o Plano Nacional de Mineração, isso mesmo considerando a carga tributária 

brasileira. 

A AMIG alerta que não se definiu a alíquota mínima, os critérios para sua definição, 

se eles são mutáveis, e por qual período as alíquotas deverão vigir. Considera que se as 

definições vierem por decreto poderá haver “diversos questionamentos judiciais, podendo 
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ainda prejudicar a elaboração dos PPA´s, LDO´s e LOA´s dos entes federados” (VIANA, 

2013, p. 3). 

 

O próprio DNPM reconhece fragilidades e inconsistências, nas Leis Federais no 

7.990 de 1989 e no 8.001 de 1990, situação que resultou em conflitos entre o poder público e 

as empresas mineradoras para o devido pagamento da CFEM, são várias ações judiciais. 

Quanto às alíquotas “a diferenciação das alíquotas não respeita qualquer critério técnico ou 

econômico, a forma de cálculo, muitas vezes, pune a agregação de valor em território 

nacional” (BRASIL, 2013, p. 65). Observa-se que entre os entes que recebem a CFEM apenas 

o município onde ocorre a exploração minerária é beneficiado, excluindo os municípios 

vizinhos que vivenciam os impactos sociais e ambientais. 

Os sujeitos da mineração da CFEM estão enumerados no art. 37, do PL nº 

5.807/2013: 

 

I - o titular de direitos minerários que exerça a atividade de mineração; 

II - o primeiro adquirente do bem mineral extraído sob o regime de permissão de 

lavra garimpeira; 

III - o adquirente de bens minerais arrematados em hasta pública; e 

IV - o cessionário de direito minerário, ou qualquer pessoa jurídica que esteja 

exercendo, a título oneroso ou gratuito, a atividade de mineração com base nos 

direitos do titular original. 

§ 1º  Os sujeitos passivos a que se referem os incisos II e III do caput deverão se 

cadastrar e manter seus dados atualizados junto à ANM.  

IX- § 2º  O cedente e o titular de direito minerário são solidariamente 

responsáveis pelo pagamento da CFEM, respectivamente, em relação ao cessionário 

e às demais pessoas referidas no inciso IV do caput. (BRASIL, 2013). 

 

A distribuição dos valores recolhidos da CFEM permaneceu os mesmos, nos termos 

do art. 38, do PL Nº 5.807/2013, altera a destinação da parte destinada à União. Manteve-se a 

vedação de aplicação desses recurso para pagamento de dívidas, exceto das dívidas dos entes 

federados e de suas entidades, e para pagamento do quadro permanente de pessoal: 

 

Art. 38 [...] 

I - doze por cento para a União; 

II - vinte e três por cento para o Distrito Federal e os Estados, no caso de a produção 

ocorrer em seus territórios; e  

III - sessenta e cinco por cento para o Distrito Federal e Municípios, no caso de a 

produção ocorrer em seus territórios. 

§ 1º  A parcela devida à União será transferida da seguinte forma:  

I - quarenta por cento para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - FNDCT, criado pela Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000, em 

categoria de programação específica denominada CT-MINERAL; e 
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II - sessenta por cento para o Ministério de Minas e Energia, a ser repassado à ANM, 

que destinará dois por cento ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. (BRASIL, 2013). 

 

Apenas os municípios com a produção mineral em seu território receberam a 

compensação e os municípios vizinhos que são impactados pelas atividades não têm direito; 

essa é uma das mudanças que se faz necessário. O CNDTFM critica o valor da percentagem 

vinculada destinado ao IBAMA, e propõe uma maior vinculação da CFEM para a preservação 

ambiental, por parte dos Estados e Municípios: 

 

Outra expressão da falta de compromisso do governo e do seu PL com a busca de 

soluções concretas para conciliar mineração e preservação ambiental é a irrisória 

compensação financeira derivada da exploração mineral (CFEM) que será destinada 

ao combalido orçamento do Ibama para reforçar seu poder de fiscalização e 

licenciamento. Apenas 2% de 12% da CFEM que cabe à União será repassada ao 

órgão, ou seja, 0,24% vai para o Ibama. A situação, embora desoladora, é ainda 

melhor que a dos estados e municípios, já que nenhum centavo da CFEM distribuído 

aos municípios e estados (que abocanham a maior parte dos recursos, 65% vai para 

os municípios e 23% para os estados produtores) está obrigado a ser aplicado no 

meio ambiente devido ao fato de que não existe nenhuma vinculação para utilização 

deste recurso (CNDTFM, 2013). 

 

Os meios de comunicação têm publicado o conflito, entre entes públicos e 

mineradoras, referente às dívidas milionárias do CFEM que podem ter um valor bem maior, 

se for consideradas as possíveis sonegação diante da ineficiência das ações de fiscalização. 

 

Montante, referente à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais, pode ser maior já que fiscalização é baixa. 

Dezenas de mineradoras com atividades no Estado de Minas Gerais já somam uma 

dívida de cerca de R$ 30 milhões, apenas nos três primeiros meses deste ano, junto à 

União, Estado e municípios onde extraem os produtos minerais. O dinheiro diz 

respeito à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 

que as empresas deveriam pagar como forma de compensar os entes federados pelo 

uso do solo e subsolo. Os recursos deveriam ser aplicados em saúde, educação e 

outros setores de primordial importância para quem vive nas cidades alvo de 

exploração mineral. O montante foi levantado pelo Hoje em Dia, com dados de 

cobranças publicados pelo Departamento de Produção Mineral (DNPM), no ‘Diário 

Oficial’ da União, e pode ser maior, se considerada a baixa fiscalização no Estado. 

(SISPMUC, 2012). 

 

No § 2º, do PL Nº 5.807/2005, a fiscalização e arrecadação são de competência da 

ANM, com possibilidade de ser exercidas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Hoje, 

há uma ausência de fiscalização e transparência na arrecadação e aplicação desses recursos. 

Os movimentos ambientais denunciam a sonegação da CFEM e alertam que nem sempre os 

recursos são direcionados às políticas públicas sociais e ambientais.   
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3.2 Direito humano e da natureza à água  

 

A expansão da mineração na América Latina convive com o grande desafio do 

século XXI: a necessidade de garantir água para o abastecimento humano e à natureza, para 

gerações presentes e futuras. Surgem junto à expansão da mineração os conflitos de uso 

múltiplo de água que envolvem distintos interesses econômicos, sociais, políticos e culturais, 

em uma acirrada disputa na definição de critérios para a distribuição e apropriação das águas. 

Para resolver esses conflitos destaca-se o debate sobre a escassez da água e sua relação com o 

direito humano e da natureza à água. 

Nos casos de conflito ambiental é comum nas decisões proferidas, pelos órgãos 

públicos do poder executivo ou pelo judiciário, a prevalência dos princípios do direito 

minerário, sob os argumentos da necessidade de desenvolvimento econômico e geração de 

empregos. O princípio da precaução raramente é utilizado, pois se aplicado quando a 

exploração de minério de ferro colocar em risco o abastecimento humano, o empreendimento 

minerário não pode entrar em operação. 

Dos princípios24 aplicáveis à água e ao meio ambiente, enumero os seguintes: a) 

princípio do meio ambiente como direito humano; b) princípio do desenvolvimento 

sustentável; c) princípio da prevenção; d) princípio da precaução; e) princípio da cooperação; 

f) princípio do valor econômico da água; g) princípio poluidor-pagador e usuário-pagador; h) 

princípio da bacia hidrográfica - instrumento de planejamento e gestão; i) princípio do 

equilíbrio entre os diversos usos da água. 

 

3.2.1 Direito à água, direito de águas e direito humano à água 

  

A água é um bem ambiental, nem público e nem privado, bem de uso comum do 

povo, um direito fundamental e difuso, patrimônio da humanidade e da natureza. O direito à 

água é inerente à sobrevivência das pessoas, portanto vincula-se ao direito e garantia 

fundamental à inviolabilidade do direito à vida, previsto no caput do art. 5º e no art. 225 da 

Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988, p. 1). E o direito de águas 

                                                 
24 Na monografia de conclusão da graduação em Direito, Gotas de luta pelo direito à água: Patrimônio da 

Humanidade e da Biodiversidade (FERREIRA, 2006), são conceituados todos esses princípios aplicáveis à água 

e ao meio ambiente, bem como no artigo científico, Privatização dos recursos hídricos (VALADÃO; 

FERREIRA, 2011) 
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vincula ao dever de proteção, de gestão desses bens, do qual emana os princípios jurídicos e 

demanda a criação de diversas normas jurídicas.  

Os atingidos pela mineração na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em carta 

pública, afirmaram ser “os territórios ferríferos, antes territórios aquíferos, lugar da vida”; que 

a água é bem indispensável à vida, dotada de valores sociais, biológicos, ambientais, 

medicinais, culturais e religiosos, e que deve ser assegurada à atual e às futuras gerações com 

padrões de quantidade e qualidade adequados aos respectivos usos.  E dizem não ao modelo 

de mineração e de consumismo: 

 
A Mineração é a atividade econômica que mais gera degradações aos recursos 

hídricos e estamos aqui para enfrentar e dizer não a este modelo atual de exploração 

minerária. Terra, água, territórios e pessoas não podem ser reduzidos a “reserva 

mineral” ou “jazida”. Territórios “ferríferos” antes são territórios “aquíferos”, lugar 

da vida! [...] Nós queremos um ambiente digno para o ser humano e para toda a 

comunidade da vida. Para tal, teremos que mudar profundamente o modo como se 

processa o modelo de mineração no Brasil e no mundo e estamos dispostos a iniciar 

essa mudança desde já, dizendo não a esse atual modelo de mineração e de 

consumismo (ECODEBATE, 2011, p.1) 

 

No Brasil, ao se considerar a água bem ambiental, aplica-se a definição de bem de 

uso comum do povo, como trata o art. 225, da Constituição Federal de 1988, e o termo “uso” 

deve ser visto com cuidado, sob pena de permitir a apropriação indevida desse bem. A água 

na dimensão ambiental constitucional não é mercadoria, passível de apropriação de uma só 

pessoa, física ou jurídica, sem considerar a necessidade de outras pessoas ou da natureza, 

Paulo Leme Machado enumera algumas consequências dessa conceituação: 

 

Salientemos as consequências da conceituação da água como “bem de uso comum 

do povo”; o uso da água não pode ser apropriado por uma só pessoa, física ou 

jurídica, com exclusão absoluta dos outros usuários em potencial; o uso da água não 

pode significar a poluição ou a agressão desse bem; o uso da água não pode esgotar 

o próprio bem utilizado; e a concessão ou a autorização ( ou qualquer tipo de 

outorga) do uso da água deve ser motivada ou fundamentada pelo gestor público 
(MACHADO, 2002, p. 25). 

 

Observa-se que a Constituição Brasileira de 1988, no art. 20, determina como bens 

da união: “os lagos, os rios e quaisquer correntes em terrenos de seu domínio, ou que banhem 

mais de um Estado, sirvam de limite com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais” 

(BRASIL, 1988); e modifica o domínio hídrico ressaltado nas constituições anteriores. Em 

razão do art. 225, que define o bem ambiental como bem de uso comum do povo, considera-



74 

 

 

 

se que cabe a União não o domínio das águas, mas o dever de coordenar e articular a gestão 

das águas. 

O Código de Águas25 – Decreto nº 24.643/34 (BRASIL, 2010a, p. 283-307), alterado 

pelo Decreto 852 de 11 de novembro de 1938, que levou 30 anos para sua aprovação, não foi 

revogado pela Lei das Águas (BRASIL, 2010c, p. 307-317), e em seu § 1° do art. 36, destaca 

a prioridade do uso das águas para o abastecimento das populações, “[...] § 1º Quando este 

uso depender de derivação, será regulado, nos termos do capítulo IV do título II, do livro II, 

tendo, em qualquer hipótese, preferência a derivação para o abastecimento das populações” 

(BRASIL, 2010a, p. 287).  

Diferente da Lei das Águas, o Código de Águas dá preferência para o abastecimento 

das populações sem imposição de restrições ou limites. O Código de Águas definiu 

responsabilidade civil, administrativa e criminal pelo dano ambiental à custa dos infratores, 

essa previsão foi “incorporada à Lei n° 6.938/81 e à constituição Federal, em seu art. 225, § 

3°” Nos art. 109 e 110, do Código de Águas, de 1934, declarava “que a ninguém é licito 

conspurcar ou contaminar as águas que consome, em prejuízo de terceiros, sendo os trabalhos 

para a salubridade das águas executados à custa dos infratores, os quais, além da 

responsabilidade criminal, se houver, respondem pelas perdas e danos que causarem e pelas 

multas previstas [...]” (GRANZIERA, 2003, p. 206). 

Nos art. 21 a 23 da Constituição do Brasil definiu-se as competências legislativas e 

administrativas dos entes federados em relação à água. Cabe à União o planejamento e 

promoção da defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as 

inundações; a instituição de sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 

definição de critérios de outorga de direitos de seu uso; instituição de diretrizes o saneamento 

básico; nos termos do art. 21. Determina o art. 22, a competência privativa de legislar sobre 

águas. Referente a competência comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, destacamos o dever de cuidado da saúde; de proteção dos bens de valor histórico, 

artístico e cultural, das paisagens naturais notáveis; de proteger o meio ambiente e de 

combater a poluição em qualquer de suas formas; de preservar as florestas, a fauna e a flora; 

de fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; da melhoria das 

                                                 
25 O Código de Águas (1934), elaborado pelo jurista Alfredo Valadão, é “[...] considerado mundialmente como das mais 

completas entre as leis de águas já produzidas.” (POMPEU, 2006, p.678). 
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condições habitacionais e de saneamento básico; de combater as causas da pobreza e os 

fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; de 

registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais em seus territórios (BRASIL, 1988, p. 1).  

Na aplicação das políticas públicas sobre as águas, os entes federados devem 

cooperar entre si, “tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional” (BRASIL, 1988), nos termos do parágrafo único do art. 23, da Constituição (1988. 

p. 1). Granziera (2003, p.73), reclama da “[...] falta de regulamentação desse dispositivo 

constitucional, por meio da edição da mencionada lei complementar, que deixa um vazio no 

campo das relações entre as esferas do poder, [...] prejudicadas as atuações conjuntas [...]” 

Quanto à competência concorrente, cabe aos entes legislar sobre: produção e 

consumo; conservação da natureza, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico; e responsabilidade por dano ao meio ambiente a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico; proteção e defesa da saúde. 

A Constituição Brasileira, no parágrafo 2º, do art. 225, obriga aquele que explorar 

recursos minerais a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com as exigências 

técnicas dos órgãos ambientais. Como ressalta Costa (2009), essa obrigatoriedade de 

recuperação é resultado de uma longa história mineral do País e de uma grande lista de 

passivos ambientais por onde a maioria dessa atividade se desenvolveu. 

 

Mineração é um campo turbulento. Seja em países desenvolvidos ou em economias 

emergentes, as atividades de mineração afetam as comunidades de várias formas. 

Considerando esse cenário não é de surpreender que as mineradoras geralmente 

ponderem uma série de questões sociais – do uso da terra, uso da água e 

desempenho ambiental à segurança dos trabalhadores (DELOITTE, 2011, p.7). 

 

No auge do neoliberalismo do Brasil, no período das privatizações, elaborou-se e 

aprovou-se a Lei das Águas, a Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 (BRASIL, 2010c, p. 

307-317), que manifesta os princípios da ECO-92 e da Agenda 21, dentre outras orientações 

internacionais e valores do ecocapitalismo. A Lei das Águas instituiu a política nacional de 

recursos hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

Na Lei das Águas (BRASIL, 2010c, p. 307-317) em atendimento às recomendações 

do Direito Internacional, há inserção de diretrizes para ação coordenada, no sentido de 

“reverter as tendências existentes de desperdício, de poluição e a crescente a ameaça de 
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enchentes e secas”. E de “ações locais, nacionais, e internacionais, baseadas nos seguintes 

princípios”: 

 

a) a água é um recurso finito e vulnerável, essencial para a manutenção da vida, do 

desenvolvimento e do meio ambiente; 

b) o gerenciamento e o desenvolvimento dos recursos hídricos devem ser baseados 

no enfoque participativo, envolvendo usuários, planejadores e governos de 

todos os níveis; 

c) as mulheres têm um papel fundamental na administração, gerenciamento e 

proteção dos recursos hídricos; 

d) a água tem valor econômico para todos os seus usos e deve ser reconhecida 

como um bem econômico. (SOUZA, 2004, p. 91) 

 

Durante a campanha da fraternidade de 2004, “água fonte de vida”, a CNBB, 

chamou a atenção para o processo de mercantilização e para a eminência de privatização do 

nosso patrimônio hídrico com a incorporação do discurso econômico na Lei das Águas, e 

ressaltam o seu valor se usada para a recuperação, preservação e distribuição equitativa das 

águas. 

 

Inspirada nos princípios da Eco-92 e da Agenda 21, esta lei foi feita no bojo das 

reformas liberalizantes do governo de F. H. Cardoso, e de alguma forma incorpora o 

novo discurso econômico sobre água, com as suas ambiguidades. Seus 

desdobramentos e consequências são imprevisíveis. Se aplicada em favor da 

recuperação e preservação das águas, e de sua justa distribuição entre todos os que 

dela necessitam, ela representará um ganho para a sociedade brasileira. Se 

interpretada pelo viés economicista, ela poderá abrir caminho à “mercantilização” da 

água, com seus efeitos danosos. É necessário, portanto, averiguar detalhadamente 

cada fundamento dessa lei e fazer um exercício de discernimento sobre o que ela de 

fato propõe. (CNBB, 2004b, p.18) 

 

Encontram-se, no primeiro capítulo da Lei das Águas, os fundamentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, e percebem-se, logo de início, as contradições, ao considerar 

a água um bem de domínio público, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, 

recurso natural limitado, e quanto a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o 

uso múltiplo das águas. Quais são as contradições ou quais são os conceitos ecocapitalistas?  

A água não pode ser de domínio do Estado, é bem indisponível, bem de uso comum 

do povo. O Estado não deve atuar como proprietário dos bens ambientais, mas diversamente, 

como simples administrador de um “patrimônio” que pertence à coletividade no presente e às 

demais gerações futuras (FIORILLO; RODRIGUES apud SOUZA, 2004.).  

Isso já dizia Paulo Affonso Leme Paulo Affonso Machado (2002, p.25), os entes 

federados figura na qualidade de “[...] gestor desse bem, no interesse de todos. O ente público 
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não é proprietário, senão no sentido puramente formal (tem o poder de autotutela do bem), na 

substância é um simples gestor do bem de uso coletivo”.  

Quando a água é tratada como recurso natural limitado refere-se à escassez da água. 

O que é escasso passa a ter um valor econômico, uma lógica que submete a água às regras do 

mercado. E como aparece na Lei das Águas o legislador priorizou o valor econômico da água 

em detrimentos de outros. 

A Lei das Águas impõe ao uso prioritário dos recursos hídricos para o consumo 

humano e a dessedentação de animais, a condição de existência de situação de escassez. Por 

consumo humano entende-se a água utilizada para as primeiras necessidades: sede, 

alimentação e higiene. Em estado de escassez, cumpre ao órgão federal ou estadual, 

responsável pela outorga dos direitos de uso da água, suspender parcial ou totalmente as 

outorgas que prejudiquem o “consumo humano e a dessedentação dos animais”, não se 

dispondo de fontes alternativas. As comunidades passam a ter que provar a escassez de água, 

até isso ocorrer vidas são comprometidas. Um exemplo contundente é o caso do Riachão, 

Norte de Minas, as famílias atingidas levaram mais de 14 anos para conseguir suspender as 

outorgas de água concedidas a 11 irrigantes, que se instalaram na cabeceira do rio e exauriram 

as águas de todas as comunidades ao longo do Rio. 

Um abaixo-assinado da CNBB (2004b, p. 1) criticou o destaque dado aos usos 

múltiplos nas legislações e o menosprezo aos valores múltiplos da água, principalmente 

quanto ao seu valor na segurança alimentar e no âmbito dos Direitos humanos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais:  

 

Muito se fala e legisla sobre a água como recurso, principalmente nos seus 

“múltiplos usos”, mas pouco ou nada se fala – muito menos se legisla - sobre seus 

múltiplos valores (biológico, social, ambiental, religioso, artístico, paisagístico, etc) 

sobre suas dimensões e significados (dimensão de gênero, significado político, 

dimensão de poder, etc), sua importância no âmbito da segurança alimentar e no 

âmbito dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 

(DHESCA’s). (MACHADO, 2002, p.34.)  
 

A gestão das águas tem como objetivo garantir os múltiplos usos e é muito difícil de 

conciliar a demanda hídrica e os impactos da mineração com outros usos. Os impactos nos 

recursos hídricos podem persistir por muito tempo e sua recuperação pode ser irreversível. É o 

que alerta o engenheiro e professor Rafael Fernández Rubio (2006), quando trata da interação 

sobre água-mineração que deve ser considerada em toda a sua amplitude, não só nas fases de 

exploração, operação, fechamento e pós-fechamento, mas também nos processos de 
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tratamento do minério. E ainda destaca que em numerosas minas é extraída muito mais água 

do que minério, e por isso é necessário reduzir no máximo o acesso de águas, superficiais ou 

subterrâneas, nas operações de mineração. 

 

Outros problemas hidrológicos na atividade de mineração podem ser decorrentes 

não só das pilhas de minério e depósitos de estéril e rejeito, mas também dos 

efluentes líquidos de mina ou da usina de beneficiamento do minério. Quando a 

operação de mineração produz um efluente, devido à drenagem de águas 

subterrâneas ou à contribuição de águas superficiais, é necessária atenção prioritária 

para assegurar que sua qualidade seja aceitável (RUBIO, 2006, p. 49).  

 

Para Andrade (2006), a atividade minerária tem especificidades, de utilização e 

consumo das águas passíveis de provocar alterações nos regimes de corpos hídricos, na 

quantidade e na qualidade da água existente.  E constatada essa realidade, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos normatizou os usos e as interferências dos recursos hídricos 

pela mineração: 

 

[...] o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou a Resolução n˚ 29, de 11 de 

dezembro de 2002, que em seu art. 2º relaciona os usos e as interferências dos 

recursos hídricos pela mineração, sujeitos à outorga, conforme já mencionado e 

analisado no Capítulo 3 desse livro, destacados aqui novamente: 

I. a derivação ou captação de água superficial ou extração de água superficial 

ou extração de água subterrânea para consumo final ou insumo do processo 

produtivo; 

II. o lançamento de efluentes em corpos de água. 

III. outros usos e interferências, tais como:  

 captação de água subterrânea com a finalidade de rebaixamento de nível de 

água; 

 desvio, retificação e canalização de cursos de água necessários às atividades 

de pesquisa e lavra; 

 barramento para decantação e contenção de finos em corpos de água; 

 barramento para regularização de nível de vazão; 

 sistema de disposição de estéril e rejeitos; 

 aproveitamento de bens minerais em corpos de água; e 

 captação de água e lançamento de efluentes relativos ao transporte de 

produtos minerais (ANDRADE, 2006. p. 92).  

 

A escassez das águas acirra as disputas, aí surgem conflitos sobre os quais o direito é 

desafiado à garantir a tutela desse bem, ou seja, do direito à água como direito humano. Não 

para simplesmente atender às necessidades básicas, mas como um direito essência à vida. 

Deve ser garantido um direito fundamental, e isso não será atendido pelas leis do mercado, é 

dever dos Estados: 
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A 1ª grande conferência das Nações Unidas sobre as águas, em 1977, estabeleceu de 

maneira específica que “todos os povos seja qual for seu estágio de 

desenvolvimento, tem o direito de acesso à água potável em quantidade e qualidade 

que supram suas necessidades”.  

Se o acesso a água pura é um direito humano básico, ela não será necessariamente, 

atendido pelas leis de mercado. Portanto, os Estados têm o dever de garantir que os 

direitos de suas populações sejam atendidos, e terão um longo caminho a percorrer. 

E não é um despropósito esses Estados perguntarem que direções devem tomar 

(CLARKE, 2005, p.13). 

 

O Direito Internacional muito contribui para o desenvolvimento das legislações sobre 

o direito das águas. O ponto de partida foram os tratados sobre as águas do mar e rios que 

perpassavam por mais de um país. A preocupação dos Estados e organizações internacionais 

com os conflitos decorrentes da água desencadeou a organização de seminários e conferências 

internacionais, com a temática, de onde emanaram vários documentos:   

 

A Carta Européia da Água, proclamada pelo Conselho da Europa em Estranburgo, 

França, em 1968, a Conferência de Estocolmo sobre meio ambiente, de 1972, a  

Conferência das águas de 1977, em Mar Del Plata, A Declaração de Dublin, de 

1992, a Conferência Rio/92, que, entre outros documentos, gerou a Agenda 21 e a 

conferência Internacional sobre Água e Desenvolvimento sustentável, realizada em 

Paris, em março de 1998... nas declarações que emanaram das citadas conferências, 

dois tipos de princípios se destacam: uns, a serem observados pelos Estados, diante 

dos demais; outros, a serem adotados internamente, na busca de soluções para 

minimizar os efeitos da poluição e da degradação ambiental. Que afetam, entre 

outros recursos naturais, as águas, mas que interessam à comunidade internacional, 

pois não há fronteiras para o meio ambiente (GRANZIERA, 2003, p. 44). 

 

A água é um direito humano, pois compreende a natureza dos bens ambientais. 

Como bem define Carlos Marés de Souza Filho (apud FREITAS, 2005) bens ambientais são 

todos aqueles bens que adquirem essencialidade para a manutenção da vida de todas as 

espécies – biodiversidade, e de todas as culturas - sociodiversidade. Esse princípio constitui o 

direito das águas como direito e garantia fundamental, pois a água é necessária para manter o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, capaz de manter a vida de todas as espécies que o 

compõem. 

Paulo Machado ressalta a obrigação de eficácia de resultado das políticas públicas 

para a conservação e recuperação das águas, no intuito de acesso qualitativo e quantitativo das 

águas para a maioria. E critica o domínio público aparente das águas, para privatizá-las, 

situação em que seria necessária a instituição de uma reserva hídrica para a garantia de acesso 

à água, ao abastecimento humano e à biodiversidade. 
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A presença do Poder Público no setor hídrico tem que traduzir um eficiente 

resultado na política de conservar e recuperar as águas. Nesse sentido o art. 11 da 

Lei 9.4333/1997, diz: O regime de outorga de direito de uso de recursos hídricos tem 

como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o 

efetivo exercício dos direitos de acesso à água”. O Poder Público não pode agir 

como um “testa-de-ferro” de interesses de grupos para excluir a maioria dos usuários 

do acesso qualitativo e quantitativo às águas. Seria um aberrante contra-senso o 

domínio público aparente” das águas, para privatizá-las, através de concessões e 

autorizações injustificadas do Governo Federal e dos Governos Estaduais, servindo 

ao lucro de minorias. 

Se houver a pretensão de instituir-se um “leilão de águas”, comerciando-se o direito 

de outorga do uso do recurso hídrico, ao mesmo tempo haverá de ser instituída uma 

“reserva hídrica” para os usos insignificantes e gratuitos e para a conservação do 

meio ambiente, em especial da fauna aquática (MACHADO, 2002, p. 26). 

 

No processo para reconhecimento da água como um Direito Humano houve paralelo 

ao IV Fórum Mundial da água com outro evento, o Fórum Internacional em Defesa da Água, 

organizado por movimentos sociais, ONGs, igrejas, cientistas e outros, pressionava os 

Estados contra o lobby das transnacionais da água, esse último conseguiu a rejeição da 

proposta: 

Esta rejeição confirma que o CMA, que a cada três anos organiza o Fórum Mundial 

da Água, continua sendo uma emanação da oligarquia internacional da água sob a 

influência do lobby francês formado pelas duas maiores empresas multinacionais da 

água e pelo Estado francês. Também integram esta oligarquia o Banco Mundial, 

cujo vice-presidente para o meio ambiente foi o primeiro presidente do CMA, e os 

governos do Canadá, Japão, Egito, Holanda e Austrália, que têm fortes interesses na 

indústria da água. A este grupo se somam alguns organismos das Nações Unidas 

(Unesco, FAO, OMS, UNDP, OMM) e alguns círculos científicos e profissionais 

que dependem economicamente de atividades financiadas pelas agências da ONU e 

por empresas multinacionais. (PETRELLA, 2006, p. 1) 

 

O Brasil justificou o não reconhecimento da água como Direito Humano por 

implicações à soberania, Malvezzi (2006, p. 1) discorda e diz que esta posição fortalece os 

interesses dos que controlam os serviços de águas e empresas privadas que não querem 

submeter às limitações provenientes de convenções internacionais de direitos humanos 

referente a água. E afirmou que “Historicamente o Brasil, desde Kyoto, tem se posicionado 

contra o reconhecimento da água como direito humano” (p. 1). Posicionamento pelo qual “o 

governo brasileiro se alinha internacionalmente às transnacionais da água, organismos 

multilaterais e demais governos que não querem ver seus serviços de águas e suas empresas 

privadas sujeitos às convenções internacionais de direitos humanos” (p. 1). 

E aponta que a motivação estava muito ligada às consequências deste 

reconhecimento da água como direito humano, “os governos terão que providenciar água para 

sua população, as empresas não poderão cortar água de quem não puder pagar e todos estarão 
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sujeitos ao monitoramento” nacional e internacional. O reconhecimento da água como direito 

humano é um espinho no princípio comercial da água. (MALVEZZI, 2006, p. 1). Mas, 

Malvezzi, destaca que o Brasil “[...] estaria disposto a reconhecer a água de consumo humano 

(40 ou 50 litros por pessoa/dia) como direito humano” (MALVEZZI, 2006, p. 1). Advertiu 

que este reconhecimento mínimo não resolveria o problema, não garantiria a equidade social 

no uso da água, pois a água ainda seria submetida às regras do mercado:  

 

Se a partir de 40 litros todos terão que pagar, novamente os grandes volumes de 

água entram no círculo do mercado. Os grandes volumes de água para agricultura, 

indústria, aquicultura, serão adquiridos por quem tem dinheiro para comprar essa 

água, repassando seus custos para seus produtos, enfim, para o consumidor final. Os 

pequenos agricultores, pescadores, que precisam muito mais que 40 litros por dia 

para suas atividades econômicas - além do acesso livre aos corpos d’água - poderão 

estar impedidos de exercer suas atividades produtivas. (MALVEZZI, 2006, p. 1) 

 

Depois de anos de mobilização e pressão dos movimentos sociais e ambientalistas, 

diante do quadro de milhares de pessoas sem acesso à água e de bilhões de pessoas sem 

saneamento básico, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 28 

de julho de 2010, aprovou declaração que afirma que o acesso à água potável e ao saneamento 

básico é um direito humano essencial, com 122 votos a favor e 41 abstenções, o Brasil votou 

a favor.  

O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, 

declarou a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em uma 

votação realizada hoje na sede da entidade em Nova York e que espelha a 

preocupação com a situação de quase 900 milhões de pessoas em todo o mundo sem 

acesso a fontes de água limpa. [...] 

O texto da resolução manifesta profunda preocupação com o fato de 884 milhões de 

pessoas em todo o mundo não terem acesso a fontes confiáveis de água potável e de 

mais de 2,6 bilhões não disporem de saneamento básico. 

Estudos também indicam que cerca de 1,5 milhão de crianças menores de cinco anos 

morrem e 443 milhões de aulas são perdidas todos os anos no planeta por conta de 

doenças relacionadas à potabilidade da água e à precariedade dos serviços de 

saneamento básico. 

Pela resolução aprovada hoje pela Assembleia Geral da ONU, composta por 192 

países, Catarina de Albuquerque, especialista independente da ONU em direitos 

humanos, terá de incluir em seu relatório anual sobre o tema a situação do acesso à 

água potável e ao saneamento básico. As análises se concentrarão nos desafios a 

serem superados para que haja direito universal à água e aos serviços de saneamento 

e no progresso dos países rumo ao cumprimento das Metas do Milênio (AGÊNCIA 

DO ESTADO, 2010, p. 1) 

 

Esse reconhecimento da água como direito humano é fundamental e obriga o Brasil a 

garantir a água para o abastecimento humano nos casos de conflitos de uso múltiplo de água. 

O direito humano à água é um pressuposto para os atingidos pela mineração não concederem 
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a licença social, ou para o Estado não conceder Direitos Minerários ou licenciamento 

ambiental.  

O Direito à concessão de direitos a entidades incapazes de terem deveres, 

nomeadamente a natureza e as gerações futuras. O quarto ur-direito é normatividade 

originária do cuidado abrangente de que falei acima aplicada ao Outro mais extremo, 

seja ele Outro de outra natureza ou o Outro de outro tempo. Na supressão desta 

normatividade originária assenta a simetria entre sujeitos de direito e sujeitos de 

deveres que está no centro da concepção dos direitos humanos. De acordo com esta 

concepção, apenas os potenciais sujeitos de deveres tem direito a ser sujeitos de 

direitos. Esta simetria estreitou o âmbito do princípio da reciprocidade de tal forma 

que deixou de fora, em diferentes épocas históricas, mulheres, crianças, escravos, 

povos indígenas, natureza e gerações futuras. Uma vez removidos do círculo da 

reciprocidade, foram transformados em objetos de propriedade e de cálculos 

econômicos. (SANTOS, 2008, p. 45) 

 

3.2.2 Direito da natureza á água 

 

Nesse solo fértil, em que brota um novo constitucionalismo na América Latina, o 

Equador provoca para uma mudança de pensamento e de prática jurídica, ao inserir em seu 

texto Constitucional os direitos da natureza. A água é essencial à vida da natureza, e em 

consequência é um dos direitos da natureza. A natureza possui o direito de não ter seus ciclo 

de vida violado por atividades minerárias depredadoras. Atividades predatórias voltadas aos 

interesses econômicos da humanidade impõe, pelo ritmo do consumo ilimitado e das 

oscilações das commodities no mercado financeiro, o mais breve exaurimento das minas de 

ferro. Há uma exploração dos recursos naturais que não respeita a capacidade de resiliência da 

natureza e de suas reservas hídricas. 

Os constitucionalistas Raquel Yrigoyen, Bartolomé Clavero e Ramiro Ávila 

Santamaria compreendem na Constituição da Bolívia e do Equador uma experiência de 

“constitucionalismo transformador”, com novos parâmetros andinos, como cita BALDI, em 

substituição aos “parâmetros eurocentrados do constitucionalismo”: 

 

[...] Segundo: um catálogo de direitos que rompe tanto com o geracional (civis e 

políticos; econômicos, sociais e culturais; terceira geração) quanto o eurocentrado.  

Isso fica mais evidente no caso do Equador, que reconhece sete categorias de 

direitos: do “buen vivir”; de pessoas e grupos de atenção prioritária (velhos, jovens, 

gestantes, pessoas com deficiência, privadas de liberdade, usuários e consumidores, 

mobilidade humana, enfermidades catastróficas);  de comunidades, povos e nações; 

de participação; de liberdade; da natureza; de proteção; além de um apartado de 

responsabilidades. Mas pode ser visto no caso boliviano com a introdução de 

direitos das nações indígenas e um catálogo de deveres constitucionais. 

Terceiro: não somente tais constituições recebem influxo da Declaração da ONU, 

mas fundamentalmente se constroem a partir do protagonismo indígena, de que são 

resultado, também, um papel diferenciado da justiça indígena (no caso boliviano, 
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sujeita apenas do Tribunal Constitucional) e um novo léxico básico na própria 

cosmovisão indígena (de que o reconhecimento de direitos a “pacha mama” no 

Equador e dos princípios- de cunho aimará- da nação boliviana são alguns 

exemplos). E ressaltam a necessidade de combate ao racismo (também em relação 

aos povos indígenas e não somente em relação a comunidades negras, como usual). 

Quarto: a insistência tanto na descolonização (mais evidente no caso boliviano, que 

destaca a própria educação como descolonizadora), quanto no processo intercultural 

(desenvolvido de forma mais consequente no caso equatoriano). Disto se segue, 

também, que a “plurinacionalidade” acaba por questionar os limites do Estado 

constitucional e obriga uma nova institucionalidade. (BALDI, 2011, p. 1) 

 

Reconhecer os direitos da natureza e compreendê-la como sujeito de direitos, na 

proposta da Constituição do Equador implica uma mudança de paradigma, não só para o 

pensamento constitucionalista, mas para todas as áreas da ciência do direito e outras ciências, 

desenvolvidas em bases antropocêntricas. O que parece estranho para os juristas é bem 

compreendido pelos povos andinos, ou na cosmovisão26 indígena. A natureza deixa de ser 

apenas recurso natural a ser explorado e dominado pelo homem, para seu desenvolvimento 

em função do crescimento econômico. Alberto Acosta27, presidente da Assembleia 

Constituinte do Equador, diz que a construção social da conceituação do termo natureza 

precisa ser reinterpretada e revisada integralmente. E afirma que a humanidade é parte da 

natureza, que possui limite, quando colocamos a vida do planeta em risco, a vida do ser 

humano também está em risco. 

Na construção dos direitos da natureza transitamos do antropocentrismo ao 

biocentrismo, no entendimento de Gudynas, citado por Alberto, numa “transição sustentável e 

plural”: 

 

A vigência dos Direitos da Natureza coloca mudanças profundas. Gudynas é claro a 

este respeito, é preciso transitar do atual antropocentrismo ao biocentrismo. Trânsito 

que exige um processo de transição sustentável e plural. A tarefa, no dizer de 

Roberto Guimarães, é organizar a sociedade e a economia assegurando a integridade 

dos processos naturais, garantindo os fluxos de energia e de materiais na biosfera, 

sem deixar de preservar a biodiversidade do planeta (ACOSTA, 2010, p. 1) 

 

                                                 
26“Além do fato de que a Natureza faz parte ativa da cosmovisão indígena, em que os seres humanos estão 

imersos na Natureza, a ideia de dotar de direitos a Natureza tem antecedentes inclusive no mundo ocidental. Esta 

tese já foi recolhida por Ítalo Calvino no século XIX, quando recordava que o barão Cosimo Piovasco de Rondò, 

conhecido como “o barão das árvores”, durante a Revolução Francesa propôs um “projeto de Constituição para 

um ente estatal republicano com a Declaração dos Direitos Humanos, dos Direitos das Mulheres, das Crianças, 

dos Animais Domésticos e dos Animais Selvagens, incluindo pássaros, peixes e insetos, assim como plantas, 

quer sejam árvores ou leguminosas e ervas”. (ACOSTA, 2010) 
27Alberto Acosta é economista equatoriano, professor e pesquisador da FLACSO. Foi ministro de Minas e 

Energia do seu país entre janeiro e junho de 2007. Presidiu a Assembleia Constituinte que escreveu a nova 

Constituição do Equador, entre outubro de 2007 e julho de 2008. A tradução é do CEPAT. 
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O preâmbulo da Constituição do Equador celebra a natureza, a chama de Pacha 

Mama28, como os povos andinos, “reconhecimento de plurinaciocionalidade e 

interculturalidade”, apela à sabedoria de todas as culturas e demonstra a opção por construir 

“uma nova forma de convivência pacífica na diversidade e harmonia com a natureza para 

alcançar a vida boa, sumak kawsay29”: 

 

Dessa construção no Capítulo sete, o Equador propõe o novo ao constitucionalizar 

os direitos da natureza, como ressalta Acosta (2010).  A Constituição do Equador 

(2008) trata “a Natureza como sujeito de direitos” e soma-lhe “o direito de ser 

restaurada quando for destruída”: 

[...] 

Capítulo Sétimo30 

Direitos da Natureza 

Artigo 71 .- Natureza ou Pachamama, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito 

que se respeite integralmente a sua existência e a manutenção e regeneração de seus 

ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos.  

Toda pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade poderá exigir da autoridade 

pública o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e interpretar esses 

direitos se observarão os princípios estabelecidos na Constituição, conforme o caso.  

O Estado irá incentivar as pessoas físicas e jurídicas, e a coletividade, para proteger 

a natureza e promover o respeito a todos os elementos que formam um ecossistema. 

Artigo 72 .- A natureza tem o direito a restauração. Esta restauração será 

independente da obrigação que tem o Estado e pessoas físicas ou jurídicas em 

indenizar indivíduos e grupos que dependem de sistemas naturais afetados.  

                                                 
28“Igualmente transcendente foi a incorporação do termo Pacha Mama, como sinônimo de Natureza, enquanto 

reconhecimento de plurinacionalidade e interculturalidade.” (ACOSTA, 2010) 
29sumak kawsay: bem viver, na concepção dos povos indígenas andinos. 
30 “Capítulo séptimos 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza La vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y El mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad poderá exigir a La autoridad pública El cumplimiento de los 

derechos de La naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los princípios establecidos en 

La Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan La naturaleza, y 

promoverá El respeto a todos los elementos que Forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a La restauración. Esta restauración será independiente de La obligación 

que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por La explotación de los 

recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar La 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar lãs consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para lãs actividades que puedan conducir a La 

extinción de especies, La destrucción de ecosistemas o La alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe La introducción de organismos y material orgánico e inorgânico que puedan alterar de manera 

definitiva El patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiar se del ambiente y de 

las riquezas naturales que lês permitan el buenvivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; suproducción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado.” (ECUADOR, 2008) 
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Em casos de impacto ambiental grave ou permanente, incluindo os relacionados com 

a exploração de recursos naturais não renováveis, o Estado vai estabelecer os 

mecanismos mais eficazes para alcançar a restauração, e adotará as medidas 

adequadas para eliminar ou mitigar as consequências ambientais nocivas. 

Artigo 73.- EI Estado aplicará medidas de precaução e restrição de atividades que 

podem levar à extinção de espécies, destruição de ecossistemas ou a alteração 

permanente de ciclos naturais.  

Proíbe-se a introdução de organismos e materiais orgânicos e inorgânicos que 

podem vir a alterar o patrimônio genético nacional. 

Artigo 74 As pessoas, comunidades, povos e nações têm o direito de beneficiar-se 

do meio ambiente e recursos naturais que lhes permitem viver bem.  

Os serviços ambientais não serão suscetíveis de apropriação, sua produção, 

prestação, uso e aproveitamento será regulado pelo Estado.  (ECUADOR, 2008, 

tradução nossa) 

 

Para chegar a essa concepção de natureza como sujeito de direitos a Assembleia 

Constituinte, em Montecristi, vivenciou muitas discussões e esforços políticos, face sua 

complexidade, como relata o presidente constituinte. Os próprios participantes da Assembleia 

Constituinte, vinculados ao bloco da situação, com representação majoritária, “assim como 

membros de alto nível do próprio governo, não quiseram aceitar os Direitos da Natureza e a 

acusaram inclusive de uma “estupidez”. Os pensadores conservadores do direito eram 

incapazes de entender os novos Direitos da Natureza, pensavam haver uma “confusão 

conceitual”. A ampliação dos novos direitos, historicamente, muitas vezes parece ser 

impensável, como a “emancipação dos escravos ou a extinção dos direitos aos 

afroamericanos, às mulheres e às crianças” esses direitos também foram rejeitados 

inicialmente por parecer absurdo. “Demandou-se que ao longo da história se reconheça “o 

direito de ter direitos” e isto se conseguiu sempre com um esforço político para mudar aquelas 

leis que negavam esses direitos” (ACOSTA, 2010, p. 1). 

Há um movimento, inspirado nas mudanças constitucionais na América Latina, em 

especial na Constituição do Equador, para que seja criada uma Declaração Universal dos 

Direitos da Natureza, em âmbito do Direito Internacional, para reverter à atual crise 

civilizatória: 

Portanto, esta definição pioneira em nível mundial, de que a Natureza é sujeito de 

direitos, é uma resposta de vanguarda frente à atual crise civilizatória. E como tal, 

foi sendo assumida em amplos segmentos da comunidade internacional, consciente 

de que é impossível continuar com um modelo de sociedade depredadora, baseada 

na luta dos seres humanos contra a Natureza. Não vale mais a identificação do bem-

estar e da riqueza como acumulação de bens materiais, com as consequentes 

expectativas de crescimento econômico e consumo ilimitados. Neste sentido é 

necessário reconhecer que os instrumentos disponíveis para analisar estes assuntos já 

não servem. São instrumentos que naturalizam e convertem em inevitável este 

padrão civilizatório. São conhecimentos de matriz colonial e eurocêntrica, como 

acertadamente assinala o venezuelano Edgardo Lander (ACOSTA, 2011, p. 1) 
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O § 3º. do art. 225, da Constituição (1988) do Brasil dispõe que “as condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados” (BRASIL, 1988, p. 1.), ou seja, possui previsão de responsabilização civil, 

penal e ou criminal. A jurisprudência brasileira tem aplicado esta responsabilização a partir de 

uma base antropocêntrica, a proteção dos direitos dos animais reconhecido em decisões 

judiciais abre espaço para uma reflexão jurídica sobre os direitos da natureza, para além do 

direito humano.  

O judiciário brasileiro tem sido provocado a manifestar sobre os direitos da natureza 

e das gerações futuras, principalmente nos processos de licenciamento ambiental, nos 

conflitos ambientais territoriais que surgem na apropriação por grandes empreendimentos de 

territórios dos povos da floresta e do campo, situação que acirram os conflitos sociais e 

ambientais. E como alerta a pesquisadora Andrea Zhouri (2010, p.25), “o território é 

entendido como patrimônio necessário para a produção e reprodução que garante a 

sobrevivência da comunidade como um todo”. 

Os direitos ambientais previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos são 

insuficientes, por ter sido construída em base antropocêntrica. Alguns percebem os direitos da 

natureza dentro de uma visão biocêntrica, se analisado com atenção observa-se nas reflexões 

um caminho do meio. Eduardo Gudybas (ano apud ACOSTA, 2010, p. 1) diferencia os 

direitos humanos a um ambiente saudável, visão antropocêntrica presente nas constituições, 

dos direitos da natureza, esses relacionados à busca “indispensável do equilíbrio entre a 

Natureza e as necessidades dos seres humanos”. 

 

Nos Direitos Humanos o centro está posto na pessoa. Trata-se de uma visão 

antropocêntrica. Nos direitos políticos e sociais, isto é, de primeira e segunda 

geração, o Estado reconhece aos cidadãos esses direitos, como parte de uma visão 

individualista e individualizadora da cidadania. Nos direitos econômicos, culturais e 

ambientais, conhecidos como direitos de terceira geração, se inclui o direito a que os 

seres humanos gozem de condições sociais equitativas e de um meio-ambiente 

saudável e não contaminado. Procura-se evitar a pobreza e a deterioração ambiental 

que impacta negativamente na vida das pessoas (ACOSTA, 2010, p. 1 ). 

 

Quando se reconhece os Direitos da Natureza, opta-se por uma visão biocêntrica 

centrada na natureza, considerando que a humanidade é parte dessa natureza, com todos os 

sistemas de vidas: 
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A Natureza vale por si mesma, independentemente da utilidade ou dos usos que o 

ser humano fizer dela. É isto que representa uma visão biocêntrica. Estes direitos 

não defendem uma Natureza intocada, que nos leve, por exemplo, a deixar de fazer 

plantações, pesca ou pecuária. Estes direitos defendem a manutenção dos sistemas 

de vida, os conjuntos de vida. Sua atenção se fixa nos ecossistemas, nas 

coletividades, não nos indivíduos. Pode-se comer carne, peixes e grãos, por 

exemplo, enquanto se assegure que haja ecossistemas funcionando com suas 

espécies nativas (ACOSTA, 2010, p. 1). 

 

O reconhecimento dos direitos da natureza, a partir das mudanças constitucionais na 

América Latina, luta que aparentemente tem apenas conteúdo ecológico possui um conteúdo 

político que impõe mudanças estruturais para reverter à atual crise civilizatória, que não será 

resolvida pela lógica do ecocapitalista. A Constituição do Equador ao tratar dos direitos da 

natureza, nos remete aos direitos ecológicos que são diferentes dos direitos ambientais, com 

perspectiva de uma justiça ecológica para a natureza e de uma da justiça ambiental para as 

pessoas: 

Os Direitos da Natureza – neste caso outorgados pelo povo equatoriano, quem em 

última instância redigiu a Constituição através de seus constituintes e que aprovou a 

com uma amplíssima maioria no referendo de 28 de setembro de 2008 – são 

considerados direitos ecológicos para diferenciá-los dos direitos ambientais da 

opção anterior. Na Constituição equatoriana – diferente da boliviana – estes direitos 

aparecem de forma explícita como Direitos da Natureza. São direitos orientados a 

proteger ciclos vitais e os diversos processos evolutivos, não apenas as espécies 

ameaçadas e as áreas naturais. 

Neste campo, a justiça ecológica pretende assegurar a persistência e a sobrevivência 

das espécies e seus ecossistemas, como conjuntos, como redes de vida. Esta justiça é 

independente da justiça ambiental. Não é de sua incumbência a indenização aos 

humanos pelo dano ambiental. Expressa-se na restauração dos ecossistemas 

afetados. Na realidade, devem-se aplicar simultaneamente as duas justiças: a 

ambiental para as pessoas, e a ecológica para a Natureza. (ACOSTA, 2011, p. 1) 

 

Na jurisprudência do Equador, em 30 de março de 2011, em sentença que julgou o 

recurso judicial Nº 11121-2011-001, interposto por Richard Fredrick Wheeler e Eleanor Geer 

Huddle, o juiz Luiz Sempértegui Valdivieso, da Corte Provincial da Justiça de Loja – Sala 

Penal, decidiu em favor dos direitos da natureza. 

 

[...] Por estas considerações, ADMINISTRANDO JUSTIÇA EM NOME DOS 

POVOS DO EQUADOR, E POR AUTORIDADE DA CONSTITUIÇÃO E DAS 

LEIS DA REPÚBLICA, esta Sala RESOLVE: 1) Aceitar o recurso interposto e 

revogar a sentença impugnada declarando que a entidade demandada está violando o 

direito que a Natureza tem de que se respeite integralmente sua existência e a 

manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos 

evolutivos; [...] (EQUADOR, 2012, tradução nossa)31 

                                                 
31 “[...] Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLOS DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, esta Sala 

RESUELVE: 1) Aceptar el recurso planteado y revocar la sentencia impugnada declarando que la entidade 
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Desafia-se a fazer uma releitura do art. 225, da Constituição Federal (1988), a partir 

de uma análise que permita aplicar a justiça ecológica, a natureza deixa de estar 

exclusivamente em função dos humanos, nos tornamos parte dessa natureza. E considerando a 

atual sociedade de risco, na perspectiva do magistrado, Zenildo Bodnar (2009, p. 2), “a 

jurisdição deverá contribuir decisivamente com a consolidação de novos modelos de gestão, 

governança e regulação”, e direcionado a uma sustentabilidade com inclusão social, prudência 

ambiental e respeito aos direitos fundamentais das gerações presentes e futuras. 

Trata-se aqui de um direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

na concepção abordada por Paulo Affonso Leme Machado (2008) o direito de cada pessoa e 

transindividual, de um direito que se espraia para uma coletividade indeterminada, inserido no 

contexto dos novos direitos.  

Os direitos da natureza, além de aparecer como tema atual de seminários e 

congressos, dos grupos de pesquisas com constitucionalistas que contribuem na construção da 

doutrina, já influenciam a fundamentação dos processos ambientais. No Brasil, a defesa dos 

direitos da natureza foi apresentada pela primeira vez ao judiciário, na Ação Civil Pública, 

interposta pelo Ministério Público Federal do Pará (MPF/PA), no dia 17 de agosto de 2011, 

com pedido de paralisação das obras da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu. 

 

Belo Monte encerra vários confrontos: entre a geração de energia hidrelétrica e os 

direitos indígenas; entre o interesse de empreiteiras e o direito da natureza; entre o 

direito ao crescimento econômico e os princípios do direito ambiental”, dizem na 

ação os procuradores da República Felício Pontes Jr, Ubiratan Cazetta, Bruno 

Valente, Daniel Avelino, Bruno Gütschow e Cláudio Terre do Amaral. 

Se posicionando nesse confronto, os procuradores que acompanham o 

empreendimento apresentam como argumento à Justiça, pela primeira vez, o direito 

da natureza, violado por Belo Monte. A usina, de acordo com todos os documentos 

técnicos produzidos, seja pelo IBAMA, pelas empreiteiras responsáveis pelos 

estudos, seja pela FUNAI, o MPF ou os cientistas que se debruçaram sobre o 

projeto, vai causar a morte de parte considerável da biodiversidade na região da 

Volta Grande do Xingu – trecho de 100km do rio que terá a vazão drasticamente 

reduzida para alimentar as turbinas da hidrelétrica. 

Esse trecho do Xingu é considerado, por decreto do Ministério do Meio Ambiente 

(Portaria MMA n° 9/2007), como de importância biológica extremamente alta, pela 

presença de populações animais que só existem nessa área, essenciais para a 

segurança alimentar e para a economia dos povos da região. A vazão reduzida vai 

provocar diminuição de lençóis freáticos, extinção de espécies de peixes, aves e 

quelônios, a provável destruição da floresta aluvial e a explosão do número de 

insetos vetores de doenças. (PARÁa, 2011a, p. 1) 

 

                                                                                                                                                         
demandada está violentando el derecho que la Naturaleza tiene de que se le respete integralmente su existência y 

el mantenimiento y regenración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y processos evolutivos; [...]” 
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Na Ação Civil Pública, cientes da estranheza que podem causar ao judiciário, ou da 

rejeição comum ao novo, representado pela tese que trata dos direitos da natureza, logo o 

MPF/PARÁ adverte: 

 

“Quando os primeiros abolicionistas brasileiros proclamaram os escravos como 

sujeitos de direitos foram ridicularizados. No mesmo sentido foram os defensores do 

sufrágio universal, já no século XX. Em ambos os casos, a sociedade obteve 

incalculáveis ganhos. Neste século, a humanidade caminha para o reconhecimento 

da natureza como sujeito de direitos. A visão antropocêntrica utilitária está superada. 

Significa que os humanos não podem mais submeter a natureza à exploração 

ilimitada”, diz a ação judicial. [...] A aplicação do direito da natureza não se coaduna 

com a destruição do ecossistema Volta Grande do Xingu, levando a extinções de 

espécies já ameaçadas ou endêmicas. Nada disso deve parecer estranho ao 

profissional do Direto no Brasil. A legislação pátria já vem decretando o fim do 

antropocentrismo utilitário de ha muito. Prova disso é o art. 225, § 1o, VII, da Carta 

de 1988 dispõe expressamente sobre o dever do Estado e da coletividade em 

proteger a fauna e a flora (“para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao 

Poder Público: proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou 

submetam os animais a crueldade”). A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 

(Política Nacional do Meio Ambiente) considera “meio ambiente, o conjunto de 

condições, leis, influencias e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (art. 3o, inc. I) e também 

impedidora do AHE Belo Monte (PARÁ, 2011b, p.1) 

 

Na compreensão do MPF/Pará, os direitos da natureza é uma imposição necessária 

de limitações ecológicas à ação humana, com mudança da doutrina antropocêntrica utilitária 

para o antropocentrismo alargado ou moderado, pois a natureza possui valores intrínsecos, por 

si mesmo, e assim não podem ser “mensurados de acordo com sua utilidade para as aspirações 

humanas”: 

A nova doutrina surge da ameaça causada pela exploração irracional da natureza. 

Todos os povos e espécies vivas já sentem as conseqüências ambientais dessa 

exploração. A doutrina antropocêntrica utilitária colocou em risco a própria 

humanidade. E necessário impor limitações ecológicas a ação humana. 

Faz-se isso através da compreensão de que a natureza possui valor intrínseco, não 

apenas instrumental. Passa-se da doutrina antropocêntrica utilitária para o 

antropocentrismo alargado ou moderado. Trata-se da conciliação entre os direitos 

humanos e os direitos da natureza: Assim, a natureza perde seu caráter instrumental, 

todos os seres vivos possuem valor próprio, que não podem ser mesurados de acordo 

com sua utilidade para as aspirações humanas. Da mesma forma, a biodiversidade 

também deve ser valorada por ela mesma, e não apenas por contribuir para o bem-

estar humano. (PARÁ, 2011b, p. 1) 

 

Nossa realidade necessita de um pensar ético e solidário “[...] a solidariedade que o 

direito proclama exige uma mudança de comportamento, um olhar e agir ético perante o 

outro. Considerando que somos animais integrantes da natureza, o homem não pode deixar de 

pautar seus atos em uma ética ambiental e social” (SILVA, 2011, p. 140-141).  
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O desafio está posto. A concretização dos direitos da Natureza aprovada na 

Constituição do Equador e proposta para o âmbito mundial requer enfrentamento aos 

interesses do poderio econômico nacional e transnacional: 

 

Apesar dos avanços constitucionais obtidos, desde a entrada em vigor da nova 

Constituição equatoriana, em outubro de 2008, se transitou por uma vereda 

complicada no que se refere à aplicação de suas normas, patrocinadas pelo 

Executivo, que contradizem princípios constitucionais no campo dos direitos 

ambientais e da Natureza especialmente. Portanto, conscientes de que não será fácil 

cristalizar estas transformações no Equador, sabemos que sua aprovação será ainda 

muito mais complexa em nível mundial. Sobretudo na medida em que estas afetam 

os privilégios dos círculos de poder nacionais e transnacionais, que farão o 

impossível para deter este processo de libertação. Mas, a partir da vigência dos 

Direitos da Natureza é indispensável vislumbrar uma civilização pós-capitalista. 

Tendo um marco referencial constitucional transformador como o de Montecristi a 

tarefa consiste em enfrentar democraticamente a luta pela vida, que é o que está 

realmente em jogo. E, certamente, será necessário colocar em prática uma estratégia 

internacional para poder potencializar tantos princípios de vanguarda que a 

Constituição equatoriana tem, como poderia ser impulsionar a Declaração Universal 

dos Direitos da Natureza. (ACOSTA, 2010, p. 1) 

 

Requer do pensamento jurídico uma busca pela sustentabilidade, capaz de 

concretizar de forma solidária, conforme diz Freitas (2011, p. 40), “um desenvolvimento 

material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, 

inovador, ético e eficiente”, que visa “consonância homeostática32 com o bem de todos”  

 

3.2.3 Mineração e conflito de usos múltiplos de água 

 

O uso da água pela mineração passa por quase todo seu processo operacional, 

situação que demanda intervenção nas águas superficiais e subterrâneas, e exige a reutilização 

das águas. Nas minas de ferro é comum o rebaixamento do nível de água subterrânea, “pela 

explotação de um volume de água de um aquífero acima da sua capacidade de recarga” 

(ANDRADE et al 2006, p. 98), e uma série de impactos, que afetam a disponibilidade hídrica, 

em qualidade e quantidade, para outros usos. Pode-se afirmar que o conflito de usos múltiplos 

de água é uma das características da atividade minerária.   

Identificam-se os seguintes usos da água pela mineração:  

 

                                                 
32 Homeostática – refere-se a “homeostase como ação deliberada de requelíbrio dinâmico a favor da vida, sem 

deixar de fazer as intervenções necessárias. Não faz sentido, por exemplo, conservar nada que possa ser 

destrutivo para a saúde humana, sob pena de conservacionismo simplista” (FREITAS, 2011, p. 50). 
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I- a derivação  ou captação de água superficial ou extração de água 

subterrânea para consumo final ou insumo do processo produtivo; 

II- o lançamento de efluentes em corpos de água. 

III- Outros usos e interferências, tais como: 

 captação de água subterrânea com a finalidade de rebaixamento de 

nível de água. 

 desvio, retificação e canalização de cursos de água necessários às 

atividade de pesquisa e lavra; 

 barramento para decantação e contenção de finos em corpos de água; 

 barramento par regularização de nível e vazão; 

 sistema de disposição de estéril e rejeitos;  

 aproveitamento de bens minerais em corpos de água; e 

 captação de água e lançamento de efluentes relativos ao transporte de 

produtos minerais (ANDRADE et al 2006, p. 92) 

 

Para controlar o conflito por água e estabelecer critérios com objetivo de garantir o 

uso múltiplo da água, destaca-se o inciso IV, art. 1° da Lei das Águas (BRASIL, 1997), o 

inciso XII, art. 4°, da Lei 9.984 (BRASIL, 2010d, p. 327), lei da criação da Agência Nacional 

das Águas (ANA), e o princípio do equilíbrio entre os diversos usos da água. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, como determina a Lei das águas deve 

“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos”, com utilização racional e integrada, e adotar 

medidas para “prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais”. 

Constituem instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos a elaboração dos 

Planos de Recursos Hídricos, que têm sido elaborados por bacia hidrográfica, com o devido 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água. 

Esses instrumentos devem ser refletir na outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, que 

geram se não for considerado uso insignificante a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Os Planos de Recursos Hídricos fundamentam e orientam a gestão das águas, para 

isso se destaca para identificação e ação do poder público nos casos de conflitos potenciais de 

usos múltiplo das águas, o balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos 

hídricos, em quantidade e qualidade. Deve ser bem claro as metas de racionalização de uso, 

aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. É por esse 

instrumento que se define as prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos e 

sua cobrança. Verifica-se um poder muito relevante dos que atuam na elaboração desses 

planos, pois a eles cabem a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção 
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dos recursos hídricos, medida que pode impor restrições a licenciamento de empreendimentos 

minerários nesses locais. 

Nos eventos sobre água é comum ouvir dizer em tom de piada que se todos os que 

possuem outorga de água fizerem uso dos seus direito os cursos de água secarão. Uma piada 

sem graça, devido a gravidade da afirmativa que é hoje realidade para muitas comunidades. O 

poder público tem outorgado o direito de uso de recursos hídrico sem assegurar a previsão 

legal do art. 11, da Lei das Águas “O regime de outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e 

o efetivo exercício dos direitos de acesso à água”. 

Os conflitos de uso de água podem ser resultado de uma outorga de água concedida 

sem observância às prioridades de uso e limites de vazão estabelecidas nos Planos de 

Recursos Hídricos; e à classe em que o corpo de água estiver enquadrado.  Ou pode ter sido 

mal definidas essas prioridades ou enquadramento, para atender interesses políticos, 

econômicos e hídricos em favor de interesse de determinados usuários, em detrimento da 

garantia de uso múltiplo da água. 

Entende-se que nos casos de conflito de usos múltiplos de água, “a outorga de direito 

de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por 

prazo determinado”, quando houver necessidade se atender a usos prioritários, de interesse 

coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas.  

Cabe ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos arbitrar 

administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos.Diante das propostas 

dos atingidos pela mineração para inserção de mecanismos de proteção das águas e a garantia 

de prioridade de uso das águas para o abastecimento humano, o Ministério de Minas e 

Energia e a Comissão Especial da Mineração, da Câmara dos Deputados, alegam que a água 

já é regulada em leis específicas. Essa regulação da relação entre esses dois bens mineração e 

água devem ser claras, incorporadas ao texto do código minerário. 

A realidade demonstra que o direito minerário muitas vezes é aplicado em 

detrimento do direito de águas quando há conflito de uso múltiplo. Isso pode ser observado 

nos processos de licenciamentos ambientais dos empreendimentos minerários, com destaque 

aos frágeis estudos hidrogeológicos, quando presentes nos Estudos de Impactos 

Ambientais/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA). 
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O setor privado da mineração sabe bem o que significa esse conflito pelo uso das 

águas. De forma planejada e estratégica participa efetivamente do espaços do Sistema 

Nacional de Gerenciamento, em defesa do uso das águas para a mineração.  

O setor minerário se faz presente no Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), “instância mais alta na hierarquia do Sistema Nacional de Gerenciamento”, nas 

câmaras técnicas do CNRH. O IBRAM afirma que “com o fortalecimento da rede de gestão 

de recursos hídricos, capitaneada pela CNI, atualmente o Instituto faz o acompanhamento de 

sete das dez câmaras técnicas do Conselho, sendo que o IBRAM participa de três Câmaras 

Técnicas”. As câmaras com a participação do setor minerário são altamente relevante na 

formulação das políticas públicas das águas: “Águas Subterrâneas; Integração de 

Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras; Ciência e Tecnologia” (IBRAM, 

2013, p. 53).  

Em 2012, no relatório do IBRAM (2013, p. 53) o setor minerário participou da 

elaboração e aprovação de várias resoluções CNRH, que interferem no cotidiano da 

mineração, segue algumas dessas: Resolução nº 147, de 13 de dezembro de 2012, que 

estabelece as prioridades para aplicação dos recursos provenientes da cobrança pelo uso da 

água para o período 2013/2015; Resolução nº 146, de 13 de dezembro de 2012, que estabelece 

composição e define suplências para a Câmara Técnica de Análise de Projeto (CTAP), 

Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS); Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia 

(CTCT), Câmara Técnica de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços (CTGRHT) e 

Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras 

(CTPOAR), e dá outras providências; Resolução nº 145, de 12 de dezembro de 2012, que 

estabelece diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas e dá outras providencias; Resolução nº 144, de 10 de julho de 2012, Estabelece 

diretrizes para implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, aplicação de 

seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 

Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010, que 

alterou o art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

As comunidades impactadas por mineração não tem a mesma inserção que as 

mineradoras na elaboração dos planos de bacia hidrográfica ou mesmo participação nos 

comitês de bacias hidrográficas. O Sistema Gerenciamento de Recursos Hídricos é espaço de 

disputa, no qual o setor da mineração se articulou para participação intensiva, continuada e 

articulada. A participação do setor minerário, sustentada por seu poder econômico, político e 
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tecnicista, influencia as políticas de água no Brasil, nesse sentido precisa ser verificado se os 

planos de bacia correspondem ao princípio intergeracional de usos múltiplos de água, com 

uso prioritário para o abastecimento humano e para a dessedentação dos animais. 

Quando exportamos minério de ferro, indiretamente exportamos água, por isso 

importa saber quais as consequências para os usos múltiplos de água a crescente urbanização 

das economias emergentes, como a China e Índia. Para atender essa demanda a mineração 

projeta recordes no Brasil entre 2011 e 2015, com previsões de aplicações de US$68,5 bilhões 

em projetos para ampliar a produção de metais. Só o minério de ferro, deverá receber dois 

terços dos recursos para ampliar a produção de 771,5 milhões de toneladas em 2015, 

conforme anuncia o jornal Valor Econômico (2011), em seu Especial de Mineração, 

publicado no dia 26 de setembro, e distribuído durante o 14˚ Congresso de Mineração.  

O processo de produção de minério de ferro requer água com qualidade, utiliza na 

região do quadrilátero aquífero águas de classe especial e classe 1. O rebaixamento do nível 

de água subterrânea impacta gravemente as condições hidrogeológicas do aquífero, impactos 

que não se limitam á área da mina, se irradia por toda a bacia hidrográfica e no ecossistema 

dessa. Por mais que se pretenda a recuperação ambiental dessa área, essa recuperação é 

insuficiente para recuperar as condições hidrogeológicas e seus ecossistemas anteriores à 

intervenção da atividade minerária. E as compensações ambientais são insignificantes aos 

múltiplos valores das águas para a humanidade e para a natureza. 

Bertachini (apud ANDRADE et al., 2006, p. 98) afirma que “algumas minas chegam 

a bombear volumes enormes de águas subterrâneas, da ordem de bilhões (109) de metros 

cúbicos por ano.” O que representa esses valores diante da demanda hídrica da população? 

“Considerando uma demanda de 300 litros por habitante dia, um bilhão de metros cúbicos por 

ano corresponde ao consumo de uma cidade de 9 milhões de pessoas, volumes muito além do 

consumido pela própria mineração”.  

E qual a demanda de água projetado pelo setor minerário? Além de investimentos 

financeiros, o uso da água é um insumo necessário para a ampliação dessa produção e para o 

transporte via mineroduto, realizado por algumas empresas, que inviabiliza outros usos: 

 

O uso indiscriminado da água por mineradoras também suprime outras 

possibilidades de consumo desse recurso e acaba inibindo o desenvolvimento dessas 

regiões. Projetos de saneamento básico, agricultura, pecuária, construção e 

manutenção de escolas rurais e hospitais, entre outros, são prejudicados com o uso 

da água para os minerodutos. Sem contar que, no períodos de seca, o problema se 

agrava (ALMG, 2013, p. 1) 
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O uso de transporte de minério de ferro via mineroduto, tem sido considerado pelos 

movimentos sociais e ambientais uma forma de transposição das águas, que compromete o 

uso para o abastecimento humano, o uso para a agricultura, a vazão necessária para manter os 

ecossistema do rio, dentre outros usos da água. Em Minas Gerais, a Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa e o Ministério Público Federal e Estadual, receberam 

várias denúncias contra a implementação desta modalidade de transporte, pode-se citar os 

empreendimentos do Sistema Minas-Rio – Anglo Ferrous Brazil, S.A., 4 Projeto de 

Pelotização - Samarco S.A. e do MANABI - Morro do Pilar Minerais S.A. 

O Sistema Minas-Rio, da Anglo Ferrous Brazil, pretende a ligação da mina de 

minério de ferro, em Conceição do Mato Dentro e a unidade de beneficiamento, em Alvorada 

de Minas, Minas Gerais, ao Porto do Açu, no Rio de Janeiro, via maior mineroduto do 

mundo, de 525 km de extensão, e atravessará 32 municípios (METÁLICA, 2013).  

A MANABI, com atividade minerária em Morro do Pilar, Minas Gerais, com as 

águas do Rio Santo Antônio irá transportar o minério por mineroduto, que “terá mais de 500 

km de extensão entre a mina e o porto de Linhares, no Espírito Santo” (SANTIAGO, 2013, p. 

1). O jornalista Sérgio Santiago, chama a atenção para a previsão de consumo de água do 

Relatório do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Doce, antes da expansão dos 

licenciamentos de empreendimentos minerários na bacia hidrográfica do Rio Doce: 

 

[...] previa o aumento de apenas 1,1% no consumo de água para diversos usos na 

bacia do Santo Antônio, passando de 901 l/s, em 2006, para 911 l/s, em 2030. A 

demanda para o consumo industrial, de acordo com o relatório, não ultrapassaria 276 

l/s em 2030. Não ultrapassaria. O estudo deixou de fora, na época, os 

empreendimentos em fase de licenciamento, como o da Manabi, que vai usar, 

sozinha, 819 l/s dos rios Santo Antônio e Preto. As autorizações foram concedidas 

pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) em 2011 e valem até janeiro de 

2016. (SANTIAGO, 2013, p. 1) 

 

A Samarco possui dois minerodutos e irá construir um terceiro, ambos “vão de 

Germano, em Mariana (MG), até UBU, em Anchieta (ES); com extensão de 

aproximadamente 400 km e capacidade de 24 milhões de toneladas/ano de minério de ferro..., 

e atravessam 25 municípios” (SAMARCO, 2013). E ainda, está em construção um aqueduto, 

para fornecer água ao Projeto Quarta Pelotização (P4P) da Samarco Mineração, para captação 

de “569 litros por segundo (l/s), 24 horas por dia, no rio Conceição, no distrito de Brumal, em 

Santa Bárbara/MG” (SANTIAGO, 2013, p.1). O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 

Piracicaba estabeleceu o valor para cobrança do uso das águas pelo aqueduto: 
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A cobrança foi aprovada pelo CBH em 2011, conforme a Deliberação Normativa nº 

15/2011. A cada m³ de água consumido, ou seja, mil litros, a empresa paga R$ 0,021 

e mais R$ 0,022 pela transposição, porque a água não é devolvida. Os valores 

variam de acordo com as bacias hidrográficas e atividades beneficiadas.  

(SANTIAGO, 2013, p. 1). 

 

A cobrança da água tem sido a resposta para a crescente demanda de água, essa é 

uma “resposta econômica”, e não deve ser essa a resposta dada a uma questão ecológica, na 

linha de entendimento de Bernard Drobenko (apud D`ISEP, 2010, p.30). 

Em entrevista, o engenheiro sanitarista Jorge Borges, que tem mais de 30 anos de 

experiência na área, observou que no estabelecimento desses valores de cobrança pelo uso da 

água, pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, “as empresas, principalmente grandes 

mineradoras, enviam a esses encontros equipes técnicas altamente qualificadas para defender 

seus interesses, e que “com fortes argumentos, as corporações conseguem preços melhores”. 

Muitos desses técnicos, como afirma Borges, ‘são ex-servidores de instituições, como 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Agência Nacional das Águas (ANA), 

trabalhando para empresas privadas”, com melhores condições salariais (SANTIAGO, 2013, 

p. 1). 

A Comissão Extraordinária das Águas, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

convocou uma audiência para ouvir as comunidades impactadas pelas mineradoras, com 

ênfase nos minerodutos e aqueduto:  

 

Essa prática, contudo, tem sido alvo de críticas por colocar em risco o abastecimento 

de água de comunidades rurais e de municípios inteiros, como ocorre em Viçosa e 

Conselheiro Lafaiete. Para Rogério Correia, o uso da água está sendo mal 

direcionado nesses casos. “Antes de ser destinada às atividades industriais e 

exploratórias, a água deve ser usada para suprir as necessidades básicas das 

pessoas”, afirmou. 

A Campanha pelas Águas e Contra o Mineroduto da Ferrous (mineradora) evidencia 

a insatisfação de moradores atingidos pelas atividades da mineradora nas cidades de 

Muriaé, Rosário de Limeira, Ervália, Coimbra, Paula Cândido, Presidente Bernardes 

e Piranga. Já no município de Espera Feliz, no mês de julho, um vazamento no 

mineroduto da empresa Samarco provocou um grave desastre ambiental, paralisando 

o abastecimento público de água da cidade. Em Conceição do Mato Dentro, a 

população luta contra os impactos ambientais e sociais gerados a partir da atuação da 

empresa Anglo American no município. (ALMG, 2013, p. 1) 

 

A gestão pública é responsável pelo licenciamento de empreendimentos que causam 

danos ambientais e pelas outorgas de águas, situação que ocorre muitas vezes sem o devido 

planejamento e elaboração de políticas públicas para permitir os usos múltiplos da água, ou 
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mesmo sem pensar um desenvolvimento que promova o bem de todos, fundado no princípio 

da sustentabilidade: 

 

[...] trata-se do princípio constitucional que determina, independentemente de 

regulamentação legal, com eficácia direta e imediata a responsabilidade do Estado e 

da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 

socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e 

eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e 

precavido, no presente e no futuro, consonância homeostática com o bem de todos. 

(FREITAS, 2011, p. 40) 

 

Pouco tratou o novo código minerário sobre a água, e quando o fez limita-se a água 

mineral, ao seu valor como recurso hídrico para fins de aproveitamento econômico. O novo 

código de mineração, PL nº 5.807/2005, não normatizou a relação de conflito de água, 

ignorou a grande demanda por água da atividade minerária e seus conflitos de usos múltiplos. 

E assim ignorou o direito humano e da natureza à água, um problema da humanidade que 

demanda respostas urgentes, nesse início de milênio.  

Podem-se citar vários casos de atividade minerária com conflito de uso múltiplo de 

água devido a exploração, histórica e recente, em Itabira, Mariana, Santa Bárbara, Catas 

Altas, Barão de Cocais, Rio Pardo de Minas, no Estado de Minas Gerais. Optamos por 

observar o caso da Serra do Gandarela, em Minas Gerais, realidade que ajuda a visualizar o 

conflito de uso múltiplo de água, considerando a existência de um processo de licenciamento 

ambiental para fins de extração de minério de ferro – Projeto Apolo, e outro processo de 

criação do Parque Nacional da Águas do Gandarela, que permitirá a preservação de 

mananciais de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Realidade que 

desafia a comunidade jurídica para um olhar sobre os novos direitos. 
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4 O CONFLITO AMBIENTAL NA SERRA DO GANDARELA 

 

A Serra do Gandarela, com sua beleza cênica, constituída por um patrimônio 

ambiental, cultural e hídrico imensurável, está localizada na Serra do Espinhaço33, na parte do 

Quadrilátero Ferrífero, ou como melhor define o Movimento pela Preservação da Serra do 

Gandarela no “Quadrilátero Aquífero”, em Minas Gerais, Brasil. Sua área está situada “em 

parte dos municípios de Caeté, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Barão de Cocais, Itabirito, 

Ouro Preto e Santa Bárbara, os quatro primeiros municípios pertencem à Região 

Metropolitana de Belo Horizonte” (BRASIL, 2010, p. 3).  

 

 
Figura 1 – Mapa de localização da Serra do Gandarela – “A Serra do Gandarela forma um corredor natural com 

o Caraça, o Gandarela é a última área ainda bem preservada de toda a região – com significativa extensão de 

Mata Atlântica e Campos Rupestres sobre Cangas.” 

Fonte: Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela (MPSG, 2011a).  

                                                 
33 [...] a  Serra do Espinhaço foi considerada pela Unesco, em 27 de junho de 2005, a sétima Reserva Mundial da 

Biosfera no Brasil,. Este patrimônio natural e cultural, entretanto, enfrenta há muitos anos sérias ameaças, 

especialmente as provenientes da expansão urbana e industrial e da exploração mineral intensiva, como também 

da utilização de grandes áreas de vegetação nativa para o plantio de eucaliptos e outras espécies exóticas.  Mais 

da metade das espécies de animais e plantas ameaçados de extinção em Minas Gerais estão presentes na Cadeia 

do Espinhaço, incluindo várias endêmicas da região, como diversas orquídeas e bromélias. (MPSG, 2010a) 
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O Movimento de Preservação da Serra do Gandarela afirma que, entre outras 

riquezas naturais e culturais, o “conjunto expressivo de cachoeiras e mananciais, que 

abastecem vários municípios da RMBH e as bacias dos rios das Velhas e Piracicaba, fazem da 

Serra do Gandarela um local de valor inestimável” (MOVSAM, 2011, p. 1).  

Para o lazer são várias cachoeiras: Santo Antônio - Ribeirão da Prata; Canto das 

Àguas - Córrego do Mingu; Índio e Viana - córrego do Viana; Tangará - córrego Cortesia; 

cachoeira da Chica Dona - Córrego Palmital e Água Limpa; diversas dos Córrego Maria 

Cassimira, Maquiné e Gandarela. As características hidrogeológicas e seu potencial para o 

abastecimento humano e da natureza estão no centro do conflito ambiental na Serra do 

Gandarela:  

 

A Serra do Gandarela se localiza no interior do Quadrilátero Ferrífero, em região 

contígua à Serra e Santuário do Caraça e abriga os recursos hídricos mais 

significativos para o futuro abastecimento público de água de qualidade para toda a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Este manancial já presta tais serviços, em 

volume considerável para a bacia do Rio das Velhas, à montante da captação de Bela 

Fama – responsável pelo abastecimento de cerca de 45% da RMBH e 65% da capital 

Belo Horizonte, e do Rio Piracicaba, à montante de captações de diferentes 

municípios, a exemplo de Barão de Cocais e João Monlevade, entre outros.  (MPSG, 

2011a, p. 1) 

 

Entre os atores envolvidos no conflito ambiental da Serra do Gandarela, alguns 

desses também citados na ficha técnica do mapa de conflitos ambientais de minas gerais34, 

identificamos empresas mineradores, poder público e sociedade civil, com diferentes visões 

sobre desenvolvimento e sobre o significado da mineração no modo de vida, produção 

econômica e reprodução cultural das populações impactadas. 

 

Estas visões se manifestam nas diferentes formas de intervenção praticadas no meio 

ambiente e nas diferentes formas de utilização de um determinado recurso natural. 

Estes usos conflitantes são gerados pelas demandas diversas dos atores sobre 

determinado recurso ou sistema ambiental (AGRA FILHO, 2010, p. 352).  

                                                 
34 Mapa dos conflitos ambientais de Minas Gerais: “O portal Mapa dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais é 

resultado de um projeto de pesquisa em interface com extensão realizada de 2007 a 2010 pelo Grupo de Estudos 

em Temáticas Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais (GESTA/UFMG) em parceria com o 

Núcleo de Investigação em Justiça Ambiental da Universidade Federal de São João del-Rei (NINJA/UFSJ) e 

com pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Social (PPGDS) da Universidade 

Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). Este sítio eletrônico permite a qualquer usuário da Rede Mundial de 

Computadores amplo acesso e consulta ao banco de dados georreferenciado elaborado com as informações 

coletadas a respeito dos 541 casos inicialmente selecionados de conflitos ambientais ocorridos em Minas Gerais 

entre os anos de 2000 e 2010.” (GESTA/UFMG et al, 2013)   
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Para ressaltar tais interesses heterogêneos, bastaria questionar o que de fato 

representaria um grande projeto econômico, para cada um dos atores envolvidos 

(ZHOURI, 2010, p. 15):  

O que representa um empreendimento altamente impactante para a população 

diretamente atingida, afetada em seus modos de vida, produção econômica e 

reprodução cultural? E para o empreendedor que dele almeja obter ganhos 

econômicos? (PINTO; MENDES, 2013, p.7) 

 

As relações desses atores não diferem muito das relações e interesses apontados no 

estudo realizado por Clarisse Reis Oliveira (2013, 46 p.) sobre “Quem é quem nas discussões 

do novo código da mineração”: 

 

Os dados acima apresentados evidenciam os porquês da opção por um modelo de 

extração mineral que põe em primeiro plano a rentabilidade dos negócios para as 

empresas e governos e secundarizam a participação da sociedade civil, em especial a 

dos atingidos pela mineração. Na proposta apresentada pelo governo, em nenhum 

momento aparecem pessoas, comunidades, ou medidas de contenção efetivas aos 

impactos socioambientais da mineração. 

Os vínculos entre a estrutura de poder no Brasil e as corporações minerárias ficam 

muito evidentes através dos financiamentos de campanha. São poucas as exceções. 

A grande maioria dos agentes políticos diretamente envolvidos nos debates relativos 

à mineração obtiveram financiamentos das empresas mineradoras, revelando um 

encontro evidente, quiçá uma subordinação, do interesse público ao interesse 

privado. (OLIVEIRA, 2013, p. 43) 

 

Os órgãos públicos atuam com uma presença do Estado “carregada de dubiedade: de 

um lado, surge como implementador das políticas conservacionistas autocráticas que acirram 

conflitos ambientais; de outro, surge como mediador que, por vezes, se posta ao lado das 

populações atingidas”. O que expressa a existência de “conflitos ambientais sobre o campo 

institucional das chamadas “políticas ambientais” fato que evidencia a presença de brechas de 

contestação no interior da dominação exercida pelo paradigma do desenvolvimento” 

(ZHOURI, 2010, p. 17).  

No conflito da Serra do Gandarela destacam os seguintes órgãos públicos: Prefeituras 

dos Municípios, Câmaras Municipais, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CODEMA), ambos da área de 

influência do Projeto Apolo e do Parque Nacional da Serra do Gandarela; Governo Estadual 

de Minas Gerais;  Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD); Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM); Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (FEAM); Instituto Estadual de Florestas (IEF); Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM); Ministério Público Estadual (MPE); Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
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dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério Público Federal (MPF); Instituto 

Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM); Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO); Ministério de Minas e Energia MME); Congresso Nacional; Presidência da 

República. 

Antes de citar a sociedade civil, observa-se que sua presença de dá de forma 

conflitante. Por isso, importa aqui a conceituação de sociedade civil pensada por Boaventura 

(SANTOS, 2013, p. 1), que na tradição ocidental “ajudou a definir os espaços democráticos 

da ação dos cidadãos, mas também os espaços de exclusão daqueles que não eram 

considerados cidadãos, como as mulheres, os trabalhadores, os negros, os indígenas...”, nos 

anos 80 ao atual modelo de globalização, com concepção neoliberal de desenvolvimento, a 

ideia de sociedade civil “tem muito a ver com mercado e privatizações”, na medida que retira 

as competências do Estado e condena “o controle estatal de empresas pública e do sistema de 

previdência sócia, saúde, educação.”  

Os movimentos sociais e ambientais insurgentes, que reagem contra os grandes 

empreendimentos que causam graves impactos ambientais e sociais, por mais que apareçam 

dentro da classificação de sociedade civil, são outra coisa. “Falamos da união de cidadãos 

trabalhando em ações voluntárias, para conversar, discutir, criar soluções... sem visar o lucro. 

É essa concepção de sociedade civil, baseada na solidariedade, voluntariado e reciprocidade, 

que nos interessa hoje” (SANTOS, 2013, p. 1).  

Podem ser considerados como sociedade civil a “Ku Klux Klan ou o Bill Gates”, mas 

esta não é a sociedade civil que se quer fortalecer, mas uma sociedade civil solidária que 

envolva os oprimidos e explorados, e até a natureza, numa cosmovisão indígena. “Eles 

sempre tiveram o Estado à sua mercê pela força financeira. Nós não temos o poder do 

dinheiro, mas dos princípios, das idéias, causas e valores. E temos a nosso favor a maioria da 

população mundial que é vítima do sistema atual (SANTOS, 2013)”. 

Alguns dos atores da sociedade civil presentes no conflito: moradores das 

comunidades de Morro Vermelho – Caeté; de Cândida – Raposos; moradores das 

comunidades de André do Mato Dentro, de Cruz dos Peixoto, de Galego, de Conceição do 

Rio Acima, de Vigário da Vara São Gonçalo do Rio Acima - Santa Bárbara; moradores das 

comunidades de Água Limpa e de Palmital (Rio Acima); moradores das comunidades de 

Socorro e de Vila do Congo (Barão de Cocais; Movimento pela Preservação do Gandarela; 

Associação Comunitária Rural de André do Mato Dentro e arredores – ACRANDA, 
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Associação de Artesãos e Artistas de Caeté; Associação do Bairro Matadouro – Raposos; 

Associação Brasileira das Vítimas de Danos Causados pela Mineração (ABRAVIM); 

Associação de Catadores de Recicláveis de Raposos (ASCAR); Associação Comunitária 

Nossa Senhora da Piedade; Associação Comunitária Quintas da Serra – Caeté; Arca 

AMASERRA; Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale; Articulação Popular do São 

Francisco; Coordenação Nacional de Lutas (CONLUTAS); Diretório Central dos Estudantes 

da Universidade Federal de Minas Gerais (DCE/ UFMG); Entidade Nacional dos Estudantes 

de Biologia - GTP Meio Ambiente; Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas; Instituto de 

Estudos (Pró-Cidadania – PRÓ-CITTÀ); Movimento Artístico Cultural e Ambiental de Caeté 

(MACACA); Movimento pelas Serras e Águas de Minas; OSCIP Conexão Cidadã; ONG 

Amigos da Natureza; Fundação de Ecoturismo do Vale do Aço (FUNDEVALE); Instituto 

Biotrópicos de Pesquisa em vida Selvagem; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa 

Bárbara e Catas Altas, Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais 

(SINDIEXTRA); Projeto Manuelzão; Vale; Sindicato Metabase de Belo Horizonte; Sindicato 

dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de BH (STEFBH); pesquisadores da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), da Escola Superior Dom Helder Câmara (ESDHC); Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Santa Bárbara; Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (AMIG); 

e Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). 

Empresas de Mineração: Vale S/A; Ferro Puro; Mundo Minerários; MSOL e 

Pedreira Um, que representam no conflito ambiental os interesses econômicos. Lembremos 

que tanto representantes do Estado quanto da Sociedade Civil – como sindicato patronal e 

ONG`s que recebem recursos financeiros das empresas e por outros motivos, podem se 

posicionar a favor desses interesses econômicos, que visa à apropriação dos territórios ou dos 

recursos naturais: 

 

Primeiramente convém destacar a existência de agentes econômicos, em sua maioria 

grandes empresas, de capital nacional ou internacional, responsáveis por 

empreendimentos geradores de impactos ambientais moderados ou significativos. 

Estes agentes, dentro do paradigma capitalista-liberal, visam à apropriação dos 

recursos naturais e sua transformação em riqueza. A atuação destes agentes é 

fundada na valorização da ordem econômica, na propriedade privada e na livre 

iniciativa, princípios que encontram respaldo na ordem constitucional brasileira. 

Entretanto, vale lembrar, que o mesmo dispositivo da Constituição da República de 

1988, traz limites e contornos para estas atividades, que devem também observar 

outros princípios, tais como o da função social da propriedade e a defesa do meio 

ambiente. (PINTO; MENDES, 2013, p. 4-5) 
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O Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela é um dos principais atores na 

articulação, mobilização e visibilidade nacional e internacional do conflito ambiental na Serra 

do Gandarela. No centro do conflito ambiental dois projetos: Mina Apolo, da VALE S/A e o 

Parque Nacional do Gandarela. 

O Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela conseguiu sensibilizar e 

envolver vários pesquisadores em sua luta, o que resultou estudos em várias áreas da ciência, 

com produção de artigos científicos e dissertações que caracterizam o lugar em seus aspectos 

ambientais, culturais e sociais, que fundamentam e comprovam tecnicamente a necessidade de 

proteção da Serra do Gandarela. As dissertações de Wanderson Lopes Lamonunier (2009) e 

de Flávio Fonseca do Carmo (2010) foram utilizadas pelo ICMbio, para elaboração da 

proposta do Parque Nacional da Serra do Gandarela. 

O aproveitamento de minério de ferro na Serra do Gandarela, por seu grande 

potencial poluidor, causa impactos sociais e ambientais que colocam em risco a 

biodiversidade do lugar; o geossistema de cangas e jazidas ferruginosas, essenciais na recarga 

e acumulação subterrânea de águas. Na biodiversidade da Serra do Gandarela encontramos 

ambientes de mata atlântica, campos rupestres e cerrado, que proporcionam “taxas 

excepcionais de ocorrência de espécies raras, endêmicas, microendêmicas e ameaçadas de 

extinção, que precisam ser preservadas e estudadas, conforme afirma a procuradora da 

república:  

 

A importância de se preservar essas espécies está no fato de que elas possibilitam a 

realização de estudos sobre a capacidade de adaptação a condições adversas como 

solos com altas concentrações de metais pesados ou a capacidade de resistir a ciclos 

de dessecação e reidratação. A perda dessa riqueza constitui uma das maiores 

ameaças à biodiversidade mundial, porque impede a própria obtenção do 

conhecimento", (CAJUEIRO, 2011, p.1) 

 

A Serra do Gandarela é parte da Área de Proteção Ambiental Sul da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (APA-SUL RMBH)35, cujo território está 77% sobreposto 

por direitos minerário, e a gravidade do risco de degradação ambiental dessa área consiste na 

                                                 
35 APA SUL RMBH instituída pelo Decreto Estadual 35.624, de 8 de junho de 1994: “O Decreto contemplou, 

em parte ou na totalidade do território, os municípios de Belo Horizonte, Ibirité, Brumadinho, Nova Lima, Caeté, 

Itabirito, Raposos, Rio Acima e Santa Barbara. Posteriormente, com a Lei Estadual n.º 13.960, de 26 de julho de 

2001, declara como área de proteção ambiental, além dos municípios citados no Decreto Estadual 35.624/1994,  

as regiões situadas nos municípios de Barão de Cocais, Catas Altas, Mário Campos e Sarzedo.” 
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constatação de que os interesses do setor mineração são na maioria das vezes atendidos pelos 

órgãos públicos licenciadores: 

 

Os direitos minerários sobrepõem 77% (IBRAM, 2003) dos 172.231 ha da maior 

UC de uso sustentável da região, a Área de Proteção Ambiental Sul da região 

metropolitana de Belo Horizonte (SIAM/SEMAD, 2009). Analisando os processos 

de licenciamento ambiental, considerado um dos principais instrumentos da política 

ambiental no Estado (FEAM, 1998), de empreendimentos de mineração localizados 

em UCs de uso sustentável, pode-se constatar que a maioria das solicitações de 

licenças são outorgadas, ocasionando a constante perda e degradação de cangas 

localizadas nestas UC. (CARMO, 2010, p. 74) 

 

Em reportagem, Celso Martins informa que o Ministério Público de Minas Gerais, 

em 2013, impetrou ação judicial, na 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, 

contra o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e o Governo de Minas, para proteção da APA 

Sul RMBH com objetivo de impedir autorização, anuência, dispensa ou licença para 

empreendimentos de mineração e de condomínios. (MARTINS, 2013). 

A expansão da atividade minerária na Serra do Gandarela põe em risco o seu 

potencial hídrico, cuja região armazena 4 bilhões dos 5 bilhões de metros cúbicos de água no 

geossistema canga/formações ferríferas, próprio do Quadrilátero Ferrífero. Na Serra do 

Gandarela foram identificadas mais de mil nascentes que “formam o Rio das Velhas e o Rio 

Conceição, que deságuam, respectivamente, no Rio São Francisco e no Rio Doce”.  

 

A Serra do Gandarela é a mais importante área de recarga de aquíferos do 

Quadrilátero Ferrífero. O Quadrilátero tem reserva hídrica no aquífero estimada em 

5 bilhões de m3, dos quais estima-se que 4 bilhões de m3 estejam no geossistema 

canga/ formações ferríferas (IBRAM 2003). Na Serra do Gandarela estão cerca de 

40% das áreas restantes de canga no Quadrilátero (CARMO, 2010), o que permite 

inferir que são altamente significativas as reservas hídricas encontradas no aquífero 

sob as cangas da região  (BRASIL, 2010a, p. 38) 
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Figura 2 – Nascentes englobadas pela proposta do Parque Nacional da Serra do Gandarela, em levantamento 

feito em escala 1:50.000 

Fonte: Brasil 2010, p. 39  

 

As águas da Serra do Gandarela, nas bacias do Rio Piracicaba – Deliberação Nº 

09/94, e do Rio das Velhas – Deliberação Normativa Nº 20/97, nos termos da Resolução do 

CONAMA Nº 357/2005, são enquadradas em Classe Especial – “Águas destinadas ao 

abastecimento doméstico, sem prévia ou simples desinfecção e à preservação do equilíbrio 

natural das comunidades aquáticas”; e Classe 1 – “águas destinadas ao abastecimento 

doméstico, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação 

de contato primário – natação, esqui aquático e mergulho; à irrigação de hortaliças e frutas a 

serem consumidas cruas e à aquicultura” (ICMBIO, 2010a, p. 41). E o Zoneamento Ecológico 

e Econômico de Minas Gerais indica nesta localidade “parâmetros como “vulnerabilidade dos 

recursos hídricos”, “vulnerabilidade dos recursos hídricos à contaminação” e 

“comprometimento das águas” superficiais e subterrâneas” (ICMBIO 2010, p. 41). 

As entidades ligadas ao Movimento pela Preservação do Gandarela perceberam o 

risco de instalações dos empreendimentos minerários na Serra do Gandarela, com 

fragmentação de projetos minerários, que poderiam explotar minério de ferro através de 

autorizações ambientais de funcionamento. E iniciaram uma busca de informações junto aos 

órgãos públicos, mobilizações, denúncias nacionais e internacionais. 

Ao representarem no Ministério Público Estadual de MG, com a entrega de um 

dossiê, deu-se início um inquérito civil Nº002/2007 para apurar os fatos que indicavam 

possíveis irregularidades praticadas pelas empresas minerárias, com fracionamentos de suas 

atividades para utilizar autorização ambiental de funcionamento, sem a devida observação do 
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art. 225 da Constituição Federal que estabeleceu a obrigatoriedade de licenciamento 

ambiental para fins de “IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade” (BRASIL, 1988, p. 1). 

Para compreensão do conflito ambiental na Serra do Gandarela será analisado a 

seguir o Projeto Apolo e a proposta de criação do Parque Nacional do Gandarela. 

 

4.1 Projeto Apolo, empreendimento minerário da Vale S/A – quadrilátero ferrífero 

 

A Vale S/A, em maio de 2008, comprou os direitos minerários e superficiários da 

Sociedade Mineração Apolo S.A., de Rio Acima e Caeté, Estado de Minas Gerais e inseriu o 

Projeto Apolo em seu sistema sudeste, antigo Maquiné-Baú. 

 

Em fevereiro de 2005, a Vale assinou um acordo, no qual teria os direitos de 

pesquisar e adquirir os ativos da Sociedade Mineração Apolo S.A., ocasião na qual 

efetuou pagamento de US$ 9,3 milhões. No dia 30 de abril de 2008, a Vale firmou 

contrato de compra e venda, envolvendo montante de US$ 145,0 milhões. Estas 

aquisições acrescentam recursos de 1,1 bilhão de toneladas métricas de minério de 

ferro para a Vale. (VALE, 2013) 

 

O Projeto Apolo, empreendimento da Vale S/A, pretende a implantação de uma mina 

de minério de ferro na Serra do Gandarela, com capacidade estimada de produção de até 24 

milhões de toneladas de minério de ferro por ano, com ocupação de um área de 1.728 

hectares, com previsão de esgotamento da mina em 17 anos. O projeto APOLO está sujeito à 

aprovação do Conselho de Administração da Vale S/A.  

E há possibilidade de expansão da produção para “37,5 milhões de toneladas ao ano. 

Com isso, a mina Apolo poderá ser, em termos de produção, a maior mina da Vale em Minas 

Gerais e a segunda maior do Brasil, entre todos os ativos da companhia, atrás apenas da mina 

N5, no Complexo Carajás, no Pará, que produziu em 2009 (último dado) 39,7 milhões de 

toneladas.” (PORTO, 2010, p. 1)  
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Figura 3 – Apolo poderá ser a 2ª maior mina de ferro do Brasil, se o projeto for licenciado 

Fonte: Arte Jornal Hoje em Dia (SISPMUC, 2013) 

   

A cava da Mina APOLO será no município de Caeté e Santa Bárbara, mas suas 

atividades com seus impactos sociais e ambientais influenciarão diretamente, também, os 

municípios de Barão de Cocais, Raposos, Rio Acima, Nova Lima, Ouro Preto, Itabirito e Belo 

Horizonte. É parte da estrutura36 do projeto a construção “de usina de beneficiamento, 

                                                 
36Informações do folder da Vale sobre a definição de estruturas: “CAVA: O minério de ferro será extraído em 

mina a céu aberto. Esse tipo de operação é normal nas minerações de minério de ferro da Vale. A cava ocupará 

uma área final de 477 hectares (ha). Desses, 245,5 ha estrão localizados em Caeté e 231,5 ha em Santa Bárbara. 

BARRAGEM: A barragem é um instrumento de controle ambiental que recebe os rejeitos do processo de 

beneficiamento do minério. Esse material é inerte e não possui concentrações suficientes de minério de ferro, 

portanto, não altera a qualidade da água. A barragem do Projeto Apolo estará situada no Ribeirão do Prata. O 

local para implantação da barragem foi definido após, 288 ha estarão em Caeté, 51 ha em Raposos e 32 em Rio 

Acimas vários estudos técnicos e ambientais que apontaram essa área como a mais adequada, do ponto de vista 

ambiental e técnico. A barragem ocupará uma área total de 370 hectares. PILHAS DE ESTÉRIL: Pilhas de 

estéril são aterros controlados de material sem valor econômico para a mineração. No Projeto Apolo, a 

disposição de todo o estéril estará dividida em duas pilhas A e B. Após sua desativação, as pilhas de estéril são 

revegetadas com espécies típicas da região e podem se transforma em uma reserva natural de flora e fauna. As 

pilhas de estéril, assim como as barragens, são projetadas a fim de evitar impactos sobre a natureza e preservar 

nascente e córregos da região. RAMAL FERRORVIÁRIO: O minério será transportado até os clientes pela 

nossa própria ferrovia e para isso, será construído um novo ramal, com extensão aproximadas de 22 km, 

totalmente localizados em Caeté. Esse ramal ferroviário ligará a Mina Apolo à Estrada de Ferro Vitória-Minas. 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS: Todas as demais instalações serão construídas em Caeté: usina de 
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oficinas, pilhas de estéril, pátio de produtos, escritórios e outras instalações”, uma barragem e 

“um novo ramal ferroviário com cerca de 20 quilômetros de extensão para transportar o 

minério” (VALE, 2010).  

 
Figura 4 – Estruturas do Projeto Apolo  

Fonte: (VALE, 2010) 

 

O empreendimento Mina Apolo pertence a Vale S/A, cuja história está vinculada à 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), fundada como empresa pública, pelo Decreto-Lei nº 

4.352, de 1º de 1942 e pela Assembleia de Constituição em 11 de janeiro de 1943. Sua 

fundação foi favorecida pela conjuntura de “interesse das potências ocidentais envolvidas na 

Segunda Guerra Mundial em garantir o fornecimento de matérias-primas estratégicas, 

principalmente o minério de ferro, para o esforço bélico contra as potências do eixo” (CVRD, 

1992, p. 51-52), e pela celebração dos Acordos de Washington. 

 

Firmados em 03 de março de 1942 na capital norte americana e tendo como 

signatários os governos do Brasil, representado pelo ministro da Fazenda Artur de 

Souza Costa, da Inglaterra e dos Estados Unidos, os Acordos de Washingon, entre 

outros pontos, definiram as bases para a organização no Brasil de uma companhia de 

exportação de minério de ferro. Pelos acordos, o governo britânico se obrigava a 

adquirir e transferir ao governo brasileiro, livres de quaisquer ônus, as jazidas de 

minério de ferro pertencente a Itabira Iron, ao passo que o governo norte-americano 

se comprometia a fornecer um financiamento no valor de 14 milhões de dólares, por 

intermédio do Eximbank. Estes recursos seriam utilizados para a compra, nos 

Estados Unidos, de equipamentos, máquinas, material rodante e serviços necessários 

                                                                                                                                                         
beneficiamento, oficinas, pátio de produtos, escritórios, entre outras. Assim como as demais estruturas, o 

planejamento dessas instalações foi feito a fim de evitar e minimizar os possíveis impactos sobre o meio 

ambiente. (VALE, 2010) 
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ao prolongamento e restauração da Estra de Ferro Vitória a minas e ao 

aparelhamento das minas de Itabira e do porto de Vitória, de modo a assegurar a 

produção, transporte e exportação de 1,5 milhão de toneladas/ano, a serem 

compradas, em partes iguais, pelos dois países, por um prazo de três nãos, a um 

preço bastante inferior ao mercado. O contrato trienal poderia ser renovado até o fim 

da guerra. Findo o conflito e cumprido o último contrato trienal, Estados unidos e 

Inglaterra ainda manteriam o direito de aquisição do mineiro, já então a preços de 

mercado livre. (...) A empresa seria administrada por diretores brasileiros e norte-

americanos (...) (CVRD, 1992, p. 51-52) 

 

Em 1997, a CVRD foi privatizada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

pelo valor subestimado37 de US$ 3,4 bilhões, com financiamento subsidiado pelo BNDES, e 

tornou-se a VALE S/A.   

Hoje a VALE S/A é uma empresa transnacional, controlada pelo consórcio 

VALEPAR -  Bradesco, BNDESPar, Previ e a japonesa Mitsui, com sede no Brasil e 

atividades em mais de 30 países, nos cinco continentes, e considerada pela Forbes Magazine a 

maior companhia de mineração do mundo (OCMAL, 2013, p. 43). A atuação da Vale S/A se 

destaca na mineração - minério de ferro e pelotas, níquel, carvão, fertilizantes, cobre, 

manganês e ferroligas, mas também atua em logística, energia e siderurgia.  

A China é um dos principais importadores dos produtos minerários da VALE S/A, 

com uma parceria iniciada em 1973. Atualmente a Vale S/A exporta 50% de sua produção 

anual para a China, o “salto das exportações” (VALE, 2013) ocorreu na década de 90, quando 

passaram de cerca de 2 milhões de toneladas para 10 milhões de toneladas de minério de ferro 

por ano. Certamente, um dos objetivos da explotação de minério de ferro pelo Projeto Apolo 

será a exportação de commodity para o mercado chinês. Veja o infográfico a seguir: 

 

                                                 
37 Foram subestimados ou mesmo não contabilizados ativos como portos, ferrovias, frota de navios, produção de 

alumínio e ouro, florestas replantadas, além de reservas comprovadas de recursos minerais no subsolo. Antes da 

privatização, a Vale reduziu a avaliação de reservas minerais em 32%, porém não vendeu nenhuma mina. Nos 

anos seguintes à privatização, o valor da empresa se multiplicou por sete. Hoje há mais de 100 ações populares 

com a finalidade de anular o processo. (...) Grupos de capital estrangeiro compõem o restante de seus acionistas. 

A União possui golden shares, ações preferenciais com direito a veto em decisões críticas. (AIAV, 2012, p. 3) 
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Gráfico 2 – Exportação de minério de ferro da Vale para a China 

Fonte: (VALE, 2013) 

 

Apesar de se propor “a missão de transformar recursos naturais em prosperidade e 

desenvolvimento sustentável” (VALE, 2013), a Vale S/A tem sido denunciada por práticas de 

insustentabilidade e violação dos Direitos Humanos. 

 

Durante a investigação realizada pela Federação Internacional dos Direitos 

Humanos, Justiça Global e Rede Justiça nos Trilhos (2011) se constatou que as 

práticas da Vale em colaboração com jornais, órgãos de segurança pública e justiça, 

e outros atores privado no Brasil, são ações que podem ser classificadas como 

assédio, intimidação e criminalização de homens e mulheres que trabalham em 

defesa dos direitos das pessoas que são afetadas pelas operações da empresa. Na 

verdade, os defensores dos direitos humanos e do meio ambiente têm sido vítimas de 
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espionagem, difamação e processos relacionados diretamente os interesses da 

empresa vale.38 (OCMAIL, 2013, p. 43, Tradução nossa)  

 

A Vale elabora anualmente o “Relatório de Sustentabilidade”, devido sua 

participação no Global Reporting Initiatie (GRI) e necessidade de demonstrar adequação de 

suas atividades aos princípios internacionais de responsabilidade social e ambiental, pois a 

empresa “é signatária, a saber, do Pacto Global da ONU e do Conselho Internacional de 

Mineração e Metais (ICMM)” e ainda por ter ingressado no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da Bovespa (AIAV, 2012, p. 3).  

Em contraposição, a Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale39 elaborou 

um relatório-sombra, “Relatório de Insustentabilidade da Vale 2012”40, que tem como 

objetivo “demonstrar que a realidade dos trabalhadores e das comunidades atingidas, além dos 

impactos ao meio ambiente, é bem diferente da divulgada pela companhia em seus relatórios e 

campanhas publicitárias.” Nesse relatório, a Articulação Internacional dos Atingidos pela 

Vale denuncia o projeto APOLO, afirmam que “para a Vale água é um ativo de seus 

empreendimentos que permite gerar mais lucro. E “para os atingidos pela Vale, a água é um 

bem comum da humanidade necessário à vida” (AIAV, 2012, p. 9).  

                                                 
38 Durante la investigación llevada a cabo por la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Justicia 

Global y la Rede Justicia nos Trilhos (2011) se constata que las prácticas de Vale con la colaboración de 

periódicos, órganos públicos de seguridad y justicia, y de otros actores privados en Brasil, son acciones que 

pueden ser calificadas como de hostigamiento, intimidación y criminalización de aquellos y aquellas que 

trabajan en defensa de los derechos de las personas que son afectadas por las operaciones de está empresa. De 

hecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente han sido víctimas de espionaje, 

difamación y acciones judiciales diretamente relacionados con los intereses de la compañía Vale. (OCMAIL, 

2013, 43) 
39Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale: 4 Cantos do Mundo (Brasil), Agence Kanak de 

Development (Nova Caledônia), Agrupación Defensa Valle Chalinga (Chile), Asamblea Popular por el Agua 

(Argentina), Associação de Moradores de Chapada do A (Brasil), Frente Defensa Cuenca Rio Cajamarquino 

(Peru), Centro de Integridade Pública (Moçambique), Comissão Pastoral da Terra(Brasil), Fórum 

Carajás(Brasil), Fórum em Defesa de Anchieta(Brasil), FSP-KEP (Indonésia), GRUFIDES (Peru), Justiça 

Global(Brasil), Justiça nos Trilhos(Brasil), Jubileu Sul Américas, Movimento dos Atingidos por 

Barragens(Brasil), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra(Brasil), Movimento pelas Serras e Águas de 

Minas(Brasil), Metabase Congonhas(Brasil), OCMAL(América Latina), PACS, Plataforma BNDES, Rede 

Brasileira de Justiça Ambiental(Brasil), Sindimina-RJ(Brasil), Sindiquímica-PR (Brasil), SINTICIM 

(Moçambique), STEFEM, SP KEP Inco Soroako (Indonésia), United Steel Workers (Canadá), Justiça Ambiental 

(Moçambique), Mining Watch (Canadá), Movimento Xingu Vivo para Sempre (Brasil). (AIAV, 2012, p. 16). 
40 RELATÓRIO DE INSUSTENTABILIDADE DA VALE 2012: “lançado no dia 18/04, o Relatório de 

Insustentabilidade da Vale é um documento inédito no Brasil. Também conhecido como relatório-sombra, pois 

se utiliza da mesma estrutura do Relatório de Sustentabilidade da mineradora, o documento contrapõe, ponto a 

ponto, os eixos abordados pela empresa.” O inteiro teor pode ser acessado no site http://atingidospelavale.files. 

wordpress.com/2012/06/relatorio-insustentabilidade-vale-2012-final1.pdf (AIAV, 2013). 
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Para Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale a empresa Vale S/A exerce 

pressão sobre os órgãos públicos para licenciamento do Projeto Apolo, apesar da relevância 

ambiental e científica da Serra do Gandarela: 

 

Na região metropolitana de Belo Horizonte, a Vale quer implantar o projeto Apolo 

na Serra do Gandarela, última área com os mais expressivos e preservados conjuntos 

naturais do Quadrilátero Ferrífero. 

No Gandarela a formação Cauê e a condição natural deste ciclo hidrológico 

permanecem praticamente intactas. Os córregos que aí nascem alimentam as maiores 

áreas de Mata Atlântica e campos rupestres sobre cangas ferruginosas da região 

central de Minas Gerais.  

Os aquíferos do Gandarela representam uma reserva estratégica para o 

abastecimento presente e futuro da região mais populosa de Minas Gerais. 

O valor ambiental desta área motivou a proposta do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de criação de um parque nacional para 

protegê-la. (AIAV, 2012, p. 9) 

 

A capacidade de pressão da Vale estaria relacionada ao seu “imenso poder 

econômico e político”, diante de “pequenas cidades, regiões e até mesmo países. Ela é capaz 

de exercer pressão e influência junto a governos locais, obtendo facilidades (isenções fiscais, 

financiamentos, cessão de terrenos) e favorecendo seus interesses com a flexibilização das 

legislações ambientais e trabalhistas” (AIAV, 2012, p. 5), como descreve o Relatório de 

Insustentabilidade da Vale.  

No Relatório de Insustentabilidade da Vale, a Articulação Internacional dos 

Atingidos pela Vale demonstra uma grande diferença entre o lucro da Vale e o valor aplicado 

em programas de responsabilidade social corporativa. E afirma que maior parte dos recursos 

de programas de responsabilidade social são executados em “atividades de maquiagem verde 

e propaganda, em detrimento à reparação dos danos causados às comunidades onde atua e aos 

seus trabalhadores pelas suas atividades e práticas empresariais.” (AIAV, 2012, p. 4). 

 

Em 2010, ela registrou uma receita operacional de US$ 46,5 bilhões e lucro 

operacional líquido de US$ 21,7 bilhões. Em 2011, foram cerca de US$ 62 bilhões 

de receita e US$ 22,23 bilhões de lucro líquido. A despeito desses imensos lucros, a 

empresa só empregou, em 2010, US$ 1 bilhão em atividades de responsabilidade 

social corporativa. (AIAV, 2012, p. 4). 

 

A VALE S/A e o Governo de Minas Gerais assinou em março de 2010, protocolo de 

intenções de investimentos, no valor de R$ 9,4 bilhões em Minas Gerais, com objetivo de 

implantação e expansão de minas e usinas de beneficiamento de minério de ferro no estado. 

“Os projetos abrangem sete municípios: Itabira, Itabirito, Barão de Cocais, Caeté, Raposos, 
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Rio Acima e Santa Bárbara. Os recursos estão distribuídos em três empreendimentos: a Mina 

Apolo e as usinas Conceição-Itabiritos e Vargem Grande-Itabiritos” (VALE, 2010, p. 1). O 

discurso que fundamenta o protocolo é o desenvolvimento sustentável da mineração e a 

geração de empregos. 

 

A implantação do empreendimento deverá gerar, em média, 4,1 mil postos de 

trabalho. Durante a operação da mina, a previsão é de que outros 1,4 mil empregos 

sejam gerados. Seguindo sua política de desenvolvimento sustentável nas regiões 

onde atua, a Vale irá priorizar a contratação de mão de obra local a partir de 

parcerias com entidades de ensino profissionalizantes para melhor qualificar os 

empregados e colaboradores. (VALE, 2010, p. 1). 

 

Os movimentos ambientais reagiram contra à assinatura do protocolo de intenções de 

investimentos, pelo governo de minas, por considerar que é manifestação favorável sobre o 

empreendimento da Mina Apolo, que não comprovou sua viabilidade ambiental e não possui 

aprovação de seu licenciamento ambiental, e porque está em discussão os limites do Parque 

Nacional do Gandarela. 

 

4.1.1 Licenciamento ambiental e licença social  

 

Em 2008, a Vale S/A iniciou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

Desenvolvimento Sustentável e ao Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM41, o 

processo de licenciamento ambiental, do empreendimento nº 33592510004656 -  VALE S.A - 

PROJETO APOLO, são 4 registros de processos técnicos: nº. 11654/2008 – com 46 

processos, nº 06708/2012 – com 2 processos; nº 12023/2011 e nº 05653/2010 ambos com um 

processo, as informações sobre a tramitação dos processos podem ser encontradas no Sistema 

Integrado de Informação Ambiental (SIAM, 2013). 

Observa-se que o processo de licenciamento do Projeto Apolo só foi protocolado, 

após representação dos movimentos ambientais e abertura do inquérito  Nº 002/2007 pelo 

                                                 
41 “Criado em 1977, O Conselho de Política Ambiental - COPAM é um órgão normativo, colegiado, consultivo e 

deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. 

Tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras 

medidas de caráter operacional, para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, 

bem como sobre a sua aplicação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

pelas entidades a ela vinculadas e pelos demais órgãos locais. São considerados órgãos locais os órgãos ou as 

entidades do Poder Público Municipal cujas atividades estejam associadas às de proteção e controle do uso dos 

recursos ambientais.” (SEMAD, 2013) 
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Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para apurar possíveis fragmentações de 

atividades de mineração na Serra do Gandarela, realizadas por diferentes empresas, com 

objetivo de obtenção de autorizações ambientais de funcionamento – AAF, situação que 

evitaria o processo de licenciamento exigidos para empreendimentos classificados entre 3 a 6 

por seu porte e potencial poluidor. 

 

Para a regularização ambiental, considera-se a classificação dos empreendimentos 

nos termos da Deliberação Normativa Copam 74/04, conforme quadro a seguir: 

Classe 1 - pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor 

Classe 2 - médio porte e pequeno potencial poluido 

Classe 3 - pequeno porte e grande potencial poluidor ou médio porte emédio 

potencial poluidor 

Classe 4 - grande porte e pequeno potencial poluidor 

Classe 5 - grande porte e médio potencial poluidor ou médio porte e grande 

potencial poluidor 

Classe 6 - grande porte e grande potencial poluidor 

Para os empreendimentos classes 1 e 2, considerados de impacto ambiental não 

significativo, é obrigatória a obtenção da Autorização Ambiental de Funcionamento 

(AAF). 

Para as demais classes (3 a 6), o caminho para a regularização ambiental é o 

processo de licenciamento, com o requerimento das licenças Prévia (LP), de 

Instalação (LI) e de Operação (LO). (SEMAD, 2013, p. 1) 

 

Verificamos que há uma autorização ambiental de funcionamento (AAF) concedida, 

com data de formalização em agosto de 2006 e prazo de validade até agosto de 2010, para o 

Empreendimento: 33108978000120 – Sociedade Mineração Apolo (SEMAD, 2013), com 

endereço na Fazenda Maquiné, S/N, no Municipio de CAETÉ, Processo Técnico Nº 

16064/2005/001/2006. 

As autorizações ambientais de funcionamento para empreendimento minerário, AAF 

em especial minério de ferro, violam o art. 225 da Constituição Federal. Em atendimento às 

recomendações do Ministério Público Estadual e Federal, a SEMAD, em 2012, elaborou e 

encaminhou à Secretaria Executiva do COPAM propostas de alteração nas normas que 

disciplinam a regularização ambiental de empreendimentos em Minas Gerais, para extinção de 

concessão de AAF´s, para atividades de mineração, com lavra de minério de ferro e de rochas 

ornamentais e de revestimento, e “para empreendimentos localizados em áreas consideradas 

prioritárias para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais” (SEMAD, 2010, p. 1). As 

alterações ocorrerão em especial na Deliberação Normativa Copam nº 74, de 2004, que dispõe 

sobre o licenciamento ambiental em Minas Gerais.  
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José Carlos Carvalho explica que as empresas serão automaticamente enquadradas 

no mínimo na classe 3, mesmo para as de menor porte e potencial poluidor que 

anteriormente eram incluídas nas classes 1 e 2. “Os empreendimentos terão de se 

submeter ao processo de licenciamento ambiental clássico, com Licenças Prévia, de 

Instalação e de Operação”, afirma. 

A segunda proposta elimina a concessão de AAFs para empreendimentos 

localizados em áreas consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

em Minas Gerais. Essas áreas são descritas no livro “Biodiversidade em Minas 

Gerais: um Atlas para sua Conservação”, que é o instrumento básico para 

formulação de políticas estaduais de conservação. (SEMAD, 2010, p. 1) 

 

O Projeto Apolo está na fase da licença prévia, foram apresentados o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) com as informações 

sobre o projeto e realizadas as audiências públicas. A previsão de início das operações da 

Mina APOLO para 2014, pode não se concretizar face aos conflitos ambientais presentes. 

 

Vale deverá rever seu plano de investimentos, que estipula, ainda neste ano, aporte 

de R$ 377 milhões na primeira fase do projeto Apolo, no município de Caeté e 

região. O aporte total é de R$ 4 bilhões. Como existe um impasse envolvendo a área 

da mina de ferro com a demarcação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, o 

licenciamento ambiental não será concedido neste ano, assegurou o secretário de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Adriano Magalhães. 

(PORTO, 2010b, p. 1) 

 

Enquanto tramitava o processo de licenciamento ambiental do Projeto Apolo, o 

ICMBio realizava estudos técnicos preliminares para a finalização da proposta da criação da 

unidade de conservação no Gandarela, situação que poderia ter sido evitada conforme prevê a 

legislação, por meio de limitações administrativas impedindo o licenciamento de 

empreendimentos na área. A suspenção do processo de licenciamento só ocorreu quando pelo 

Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, por considerar a “instalação de 

qualquer empreendimento na área é extremamente prejudicial ao ecossistema da região e 

incompatível com a possível criação de um Parque Nacional”, “expediram recomendações à 

SEMAD e ao IPHAN pedindo a suspensão de licenciamentos e de pesquisas e resgates 

arqueológicos na área” (CAJUEIRO, 2011, p. 1).  

Para além do licenciamento ambiental promovido pelos órgãos públicos, que possui 

várias limitações à participação das comunidades afetadas por grandes empreendimentos, as 

empresas que pretendem garantir a viabilidade da execução de seu projeto têm sido forçadas a 

mudar sua relação com todas as partes interessadas, chamadas de “stakeholders”42, que 

                                                 
42 Stakeholders – partes interessadas 



116 

 

 

 

podem ser representantes políticos, organizações não governamentais (ONG’s), grupos 

ambientalistas e lideranças comunitárias (FERREIRA, 2011a).  

 

Quando as mineradoras operam em regiões remotas, elas precisam assumir o papel 

de fornecedores de serviços básicos, como água, eletricidade, saúde e educação.  Ao 

lidar com essas expectativas de desenvolvimento sustentável, as empresas começam 

a perceber que precisam fazer mais do que garantir a segurança na mina e os 

controles ambientais. Elas precisam trabalhar com todas as partes interessadas 

(stakeholders) em cada estágio do ciclo da mina – da exploração, desenvolvimento e 

operação até o fechamento, pós–fechamento e uso futuro da terra (DELOITTE, 

2011. p.7). 

 

Observamos que nas audiências públicas a relação do empreendedor tem sido 

distante da proposta na licença social, que prevê constante diálogo na fase de obtenção do 

licenciamento ambiental, durante as atividades de operação, com perspectiva de futura 

ampliação da mina e na fase do fechamento da mina. 

 

Ao reunir-se com representantes de organizações não governamentais (ONG’S) e 

grupos ambientalistas, os executivos de mineradoras têm oportunidade de abordar 

preocupações comuns antes que elas saiam do controle. Ao negociar com 

comunidades locais na fase de exploração, eles também podem evitar possíveis 

problemas quando estiverem buscando expandir ou fechar suas minas. Ao estimular 

a cooperação, esse tipo de engajamento promove vantagens sustentáveis a longo 

prazo – permitindo às comunidades locais planejar o uso futuro da terra após o 

fechamento da mina ao mesmo tempo em que garante ás mineradoras a licença 

social de que precisam para operar (DELOITTE, 2011. p.7). 

 

A Delloite Touche Tohmatsu Limited43 reconhece que realizar a integração da 

sustentabilidade com as abordagens operacional e estratégica é difícil de atingir, e que as 

empresas devem ir além da medição de seu impacto ambiental em áreas como qualidade do 

ar, mudança climática, consumo de água, emissão de gases causadores do efeito estufas, lixo e 

restauração da terra. Propõe cinco ações iniciais para as empresas:] 

 

Medir seu impacto social – da participação e investimento na comunidade a direitos 

humanos e envolvimento de seus colaboradores; 

Ampliar seus processos de saúde e segurança para abranger mais do que o simples 

relato de incidentes, incluindo doenças ocupacionais e saúde da comunidade 

(incluindo HIV e malária); 

Aprimorar a responsabilidade social sobre seus produtos, compreendendo os 

impactos do uso de seus produtos, materiais e recursos utilizados; 

                                                 
43 DELLOITE refere-se à sociedade limitada estabelecida no Reino Unido “Delloite Touche Tohmatsu Limited” 

e sua rede de firmas-membros, cada qual constituindo uma pessoa jurídica independente. 
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Promover saúde socioeconômica das localidades, fomentando fornecedores locais, 

contribuindo economicamente e mantendo transparência nos pagamentos realizados 

aos governos locais; 

Adotar as melhores práticas em suas divulgações, comunicações e relatórios 

(DELLOITE, 2011, p. 7). 

 

A abordagem da licença social aparece no discurso do setor de mineração aliado ao 

compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a boa governança, como prática para 

obtenção de resultados e reconhecimento de seus relatórios de sustentabilidade, junto a 

exigência de diferentes organismos que acompanham os indicadores de sustentabilidade, 

como o Suplemento Setorial de Mineração e Metais – documento que aprofunda as diretrizes 

e indicadores da Global Reporting Iniciative44 (GRI), do FTSE4GOOD45, o Gold Class do 

Dow Jones, o Guia Exame de Sustentabilidade e o Pacto Global da Organização das Nações 

Unidas46 - ONU (FERREIRA, 2011a). 

Rinaldo Mancin, Diretor de assuntos ambientais do IBRAM, afirma que “o caminho 

da sustentabilidade é sem volta. A empresa que não demonstrar ser sustentável ficará fora do 

mercado.” Percebe-se de forma clara nesse posicionamento e no de Hector Gutierez, sócio do 

escritório da Deloitte de Lima, Peru, que a licença social pretendida visa mais à proteção dos 

investimentos, do que uma preocupação com a sustentabilidade (FERREIRA, 2011a): “As 

comunidades locais têm grandes expectativas em relação às mineradoras de hoje. Para evitar 

possíveis crises e proteger seus investimentos, é essencial que as empresas criem ligações 

fortes com governos e com os membros da comunidade local” (DELOITTE, 2011. p.7). 

A composição dos órgãos que decidem sobre o licenciamento ambiental possuem 

graves problemas, em relação ao número minoritário de representantes das sociedade civil 

vinculados aos interesses dos movimentos sociais e ambientais impactados pelos grandes 

                                                 
44 IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Mineração base do crescimento mundial. Belo Horizonte, v. VI, n. 

47, p. 1-32, setembro, 2011. O suplemento Setorial de Mineração e Metais teve sua versão piloto lançada em 

2005 e foi finalizado em 2010. Sob a coordenação do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), 

um grupo de trabalho composto por empresários, especialistas, ambientalistas e representantes de entidades 

ajudou na elaboração do documento, que trata de questões como controle, uso e manejo do solo, direitos 

indígenas, ciclo de vida dos projetos e políticas de reassentamento de comunidades. 
45 ANGLOAMERICAN. Mineração responsável para fazer a diferença. Belo Horizonte: Angloamerican, 2011, 

p. 1-8. FTSE4GGOOD é uma das principais referências para investidores socialmente responsáveis.  
46 IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Mineração base do crescimento mundial. Belo Horizonte, v. VI, n. 

47, p. 1-32, setembro, 2011. O Pacto Global da ONU tem como objetivo mobilizar a comunidade empresarial 

internacionais para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos 

nas áreas de direitos humanos, relações do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em 10 

princípios. 
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empreendimentos, situação agravada pela ambiguidade dos interesses do poder público, que 

tende a decidir a favor de interesses dos setores econômicos. 

 

A título de exemplo, interessante observar a composição do plenário do Conselho 

Estadual de Política Ambiental – COPAM, órgão colegiado responsável por 

deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas para a 

preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos naturais no Estado de 

Minas Gerais. Em tese, o plenário do COPAM-MG teria composição paritária, com 

18 membros do poder público e 18 membros da sociedade civil. Entretanto, entre os 

chamados membros da sociedade civil, são listadas12 entidades claramente ligadas 

aos agentes econômicos e interessadas na aprovação de seus projetos ou normas 

legais que facilitem tais interesses. (...) Em termos numéricos, o maior peso então 

seria dado ao Estado, que possui o maior número de membros. Como já dissemos 

anteriormente, os interesses estatais, muitas das vezes são coincidentes com os 

interesses dos agentes econômicos, (PINTO; MENDES, 2013, p. 12) 

 

Na análise das tendências para a mineração, levantadas por uma rede de especialistas 

em mineração das firmas-membro da DELLOITE, com ênfase no terceiro desafio para o 

setor: “3 - Garantir uma licença social, engajar os stakeholders é fundamental”.  

A prática mostra que é mais suficiente a obtenção da licença ambiental emitida pelos 

órgãos competentes, segundo a DELLOITE, é necessário a licença social para operar. Na 

possibilidade de não realização do empreendimento, ou paralisação da atividade de 

exploração de minério de ferro considerando que, se as empresas admitem a necessidade de 

licença social para operar, elas devem ter como desafio da sustentabilidade, também, o 

oposto. Ou seja, se houver um conflito e as comunidades locais, ambientais ou movimentos 

sociais apresentarem um pressuposto fundamental, como o direito humano a água, a empresa 

deve considerar a não obtenção da licença social, para fins de não exploração de minério de 

ferro (FERREIRA, 2011a).  

A concepção dessa licença social é possível dentro do pluralismo jurídico se 

compreendida na concretização do direito, das comunidades, de dizer sim ou não ao 

empreendimento. Seria uma forma contínua dos atingidos por grandes empreendimentos 

determinar o seu modo de vida, numa dimensão ampla de exercício da democracia 

participativa e do direito humano a autodeterminação dos povos.  

4.1.2 Audiências públicas e sua insustentabilidade face o direito à informação e participação 

 

A audiência pública se constitui como um forma de concretizar o direito humano à 

informação e à participação. Muitas vezes ocorre o desvio de sua finalidade e as audiências se 

transformam num evento de “marketing ecológico” para o empreendedor ou procedimento 
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para legitimação do licenciamento, que se distancia da efetivação do princípio da democracia 

participativa. A participação das comunidades e movimentos sociais e ambientais, nas 

audiências públicas realizadas para o licenciamento ambiental do Projeto Apolo, foram 

permissões. Nas reflexões de Slavoj Zizek (apud  MAGALHÃES, 2013, p. 1), influenciado 

pelo pensamento de Jean-Claude Milner, as exigências dos novos direitos, como do direito ao 

meio ambiente, “foram atendidas, mas apenas à guisa de ´permissões´ - a ´sociedade 

permissiva´ é exatamente aquela que amplia o alcance do que os sujeitos têm permissão de 

fazer sem, na verdade, lhes dar poder adicional. (...)” são “permissões mascaradas de direitos; 

não mudam em nada a distribuição de poder.”. 

Observa-se que nas audiências públicas, de licenciamento ambiental em MG, a 

participação é concedida como uma permissão, não como um direito das comunidades 

impactas pelos grandes empreendimentos. Como afirma Magalhães (2013, p. 1), na 

democracia liberal representativa e nas operações constantes deste sistema capitalista, os 

direitos, frutos de lutas, são convertidos “em permissões que esvaziam e desmobilizam estas 

lutas por poder, em uma acomodação, decorrente de uma aparente vitória pelo recebimento de 

permissões, para atuar, fazer e até mesmo ser feliz, desde que não se perturbe aqueles que 

exercem o poder”. No caso das audiências públicas, o povo pode participar desde que isso não 

signifique o poder de decidir sobre a aprovação ou não do empreendimento objeto de 

licenciamento. Em Minas Gerais, a audiência pública se realiza na fase de licença prévia, com 

caráter apenas consultivo.  

 

Art. 1º - Audiência Pública é a reunião destinada a expor à comunidade as 

informações sobre obra ou atividade potencialmente causadora de significativo 

impacto ambiental e o respectivo Estudo de Impacto Ambiental - EIA, dirimindo 

dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões a respeito para subsidiar a decisão 

quanto ao seu licenciamento.  

Parágrafo único - O COPAM poderá determinar Audiências Públicas para analisar 

planos, programas, atividades e empreendimentos que prescindam de EIA e RIMA e 

que possam estar causando ou vir a causar significativa degradação ambiental, 

indicando na convocação as informações indispensáveis para subsidiar a audiência. 

(COPAM, 1994) 

 

O COPAM é o órgão responsável para tornar público a formalização do processo de 

licenciamento e informar a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), pelo empreendedor, com a indicação do local onde 

estarão disponíveis para consulta. Da data de publicação do edital inicia-se o prazo de 45 dias 

para requerimento de audiências públicas, nos termos da Deliberação Normativa do COPAM 

n.º 12/94, de 23/12/94. A sua realização pode deixar de ser viabilizada se não houver um 
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mínimo de acompanhamento e mobilização das comunidades afetadas pelos 

empreendimentos, considerando que o edital é publicado no Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais e em outros veículos de comunicação nem sempre acessados pelas populações 

atingidas. Em consequência as comunidades podem perder o prazo e não conseguir o direito 

de realizar a audiência pública, se não promovida pelo Secretário Executivo do COPAM, ou 

por outros competentes para determinar sua realização: 

 

Art. 3º - A realização de Audiência Pública será promovida pelo Secretário 

Executivo do COPAM, sempre que julgar necessário, ou por determinação do 

Presidente do Conselho, do Plenário ou de Câmara Especializada, bem como por 

solicitação: [3] 

I - do Poder Público Estadual ou Municipal, do Estado de Minas Gerais; 

II - do Ministério Público Federal ou do Estado de Minas Gerais; 

III - de entidade civil sem fins lucrativos, constituída há mais de um ano e que tenha 

por finalidade social a defesa de interesse econômico, social, cultural ou ambiental, 

que possa ser afetado pela obra ou atividade objeto do respectivo EIA e RIMA. 

IV - de grupo de 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos que tenham legítimo interesse que 

possa ser afetado pela obra ou atividade, com indicação de representante no 

respectivo requerimento. (COPAM, 1994) 

  

Nesse sentido, o envolvimento e a mobilização das entidades que compõe ou apoiam 

o Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela foi essencial para o requerimento de 

audiências públicas nos municípios que são áreas de influência do Projeto da Apolo:  Nova 

Lima, Raposos, Rio Acima, Ouro Preto, Santa Bárbara, Caeté, Belo Horizonte, Barão de 

Cocais e Itabirito. Durante a audiência pública são convocados “o empreendedor e o 

coordenador da equipe multidisciplinar responsável pela elaboração do EIA e RIMA, 

assessorados pelos técnicos necessários ao completo esclarecimento da questão” (COPAM, 

1994), e as entidades que apresentaram o requerimento da audiência.  

É comum entidades vinculadas aos interesses econômicos do empreendedor, como o 

SINDEXTRA, também requerer audiência pública nos locais solicitados pelas entidades e 

movimentos ambientais, situação que obriga o compartilhamento do tempo de exposição, em 

consequência reduz o tempo dos requerentes. Conforme a Deliberação Normativa do COPAM 

n.º 12/94, de 23/12/94 “§ 1º - O tempo total previsto na 2ª parte, III, bem como na 8ª parte, III, 

será distribuído proporcionalmente, entre os representantes de entidades ou grupos de 

cidadãos solicitantes da Audiência Pública” (COPAM, 1994). 

A inscrição de pessoas da comunidade para manifestação e apresentação de 

questionamentos, durante a audiência pública, é prejudicada muitas vezes pela inscrição de 

pessoas que se identificam como sociedade civil, mas que representam os interesses dos 
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setores econômicos e que se colocam desde o início da audiência, de forma estratégica, na fila 

para inscrição, pois os inscrito serão ouvidos conforme a ordem de inscrição. Isso é muito 

grave e fere o direito de participação, considerando que as pessoas das comunidades 

impactadas, sem a devida orientação, passam a ser os últimos inscritos, e o conjunto das 

manifestações dos inscritos não poderá exceder 60 (sessenta) minutos, exceto se o presidente 

da mesa prorrogar por mais alguns minutos.  
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Figura 5, 6, 7, 8 e 9 – Representante do MPSG, na 5ª audiência pública para o licenciamento do Projeto Apolo, 

realizada em Santa Bárbara, MG, no dia 15 de abril de 2010. 

Fonte: Fotos Maurílio (MPSG, 2010) 

 

O “Princípio da Participação em Empreendimentos Minerários: Realidades, 

ambiguidades e possibilidades”, podem ser aprofundadas na dissertação de mestrado de 

Samuel (MENDES, 2013, p. 1), que analisa questões referentes a democracia participativa e, 

no sentido do parágrafo acima, observou que nas audiências a comunidade pode manifestar, 

“mas não possui poder de veto, ou seja, não pode inviabilizar um empreendimento se 

considerá-lo inadequado. São apenas oitivas. Isso quando o empreendedor não leva grande 

parte do quórum para opinar a seu favor”.  

Da audiência pública é elaborado um relatório-síntese, ao qual serão anexados 

documentos apresentados à mesa e a fita de gravação que compõe o processo técnico-

administrativo do licenciamento. E até em cinco dias úteis, contados da data de realização da 

Audiência Pública, podem ser apresentados ao órgão ambiental documentos referentes ao 

empreendimento submetido ao licenciamento.  

O Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) que deverá ser disponibilizado aos 

interessados, antes da Audiência Pública, nos 15 dias úteis antes da Audiência Pública, muitas 

vezes são entregues ao gabinete do Prefeito, que não o disponibiliza para a sociedade. E 

muitos acabam por ter conhecimento do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do RIMA, no 

momento da Audiência Pública, com uma linguagem técnica que dificulta o acesso ao 

exercício do direito de informação. 



123 

 

 

 

A publicidade da Audiência Pública tem sido realizada pelo empreendedor com foco 

no convencimento e aprovação do empreendimento. O formato das convocações e 

publicidade da audiência possuem forte características de “marketing verde” e propaganda do 

empreendimento, com muitas informações sobre os possíveis benefícios do empreendimento 

para o desenvolvimento e geração de empregos, e com poucas informações sobre os impactos 

sociais e ambientais. Nas audiências públicas para o licenciamento do Projeto Apolo não foi 

diferente, muitos faixas e banners, folders distribuídos nas cidades e nos locais da realização 

do evento, com excelente produção gráfica, acompanhado por um serviço de “buffet” para 

servir lanches. 

Na dissertação sobre “A participação como instrumento de legitimidade do 

procedimento de licenciamento ambiental”, Campos (2013), verificou que todos os institutos 

que preveem a participação no ordenamento jurídico brasileiro “possuem entraves, que 

limitam sua efetividade e impedem o alcance dos objetivos preconizados pela Constituição”, e 

que a participação da comunidade deve ocorrer não só na fase de aprovação do 

empreendimento, mas durante todo o processo, como ressaltamos anteriormente ao abordar a 

licença social. 

A licença social, segundo Ferreira (2011a) requer garantia de condições que 

permitem o princípio da participação. Luke Danielson, diretor de um grupo americano de 

Desenvolvimento de Estratégias Sustentáveis, no 14º Congresso de Mineração, disse que 

“Ouvir a comunidade faz muita diferença nos resultados dos projetos minerais. Apesar do 

aval legal, as empresas não podem operar com sucesso sem o que chamamos de ‘licença 

social’. É preciso mais do que audiências superficiais. Temos que passar da consulta para o 

consenso.” [...] (DANIELSON, 2011, p. 1) e reafirmando Alice Serpa, procuradora-chefe do 

IBAMA, disse que “um caminho para a nova dinâmica seria estabelecer algumas normas 

básicas que tornassem, por exemplo, obrigatórias as consultas sociais”. (BRAGA, 2011a, p. 

1). Em contraposição, como cita o Diário do Pará, o gerente socioambiental da Vale, Thales, 

disse que “Existem casos de regulamentações desse tipo, feitas em outros países latino-

americanos que trouxeram muitos problemas. É uma ação que acaba gerando conflitos 

internos e mais burocracia. Os povos têm que ser parte do processo, mas o Estado é soberano 

e possui a palavra final” (TEIXEIRA, 2011), disse no debate. 

A efetividade da participação nos licenciamentos ambientais (FERREIRA, 2011a) 

reservadas à fase de consulta pública dos estudos de impactos ambientais e audiência pública, 

sem caráter vinculatório das manifestações, tem sido questionada pelos movimentos sociais e 
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destacado por juristas, entre esses o advogado Leonardo Rezende, que atua no Núcleo de 

Defesa dos atingidos por Barragens - NACAB: 

 

No entanto, os espaços instituídos pela legislação que possibilitam a participação 

durante o licenciamento ambiental de hidrelétricas, apesar de todo o avanço já 

citado, possuem ambigüidades no que se refere ao exercício do poder de veto e à 

discussão de medidas mitigadoras e compensatórias por parte da população. Estes 

fatos têm causado, por um lado, constrangimentos à população interessada em 

discutir o projeto do empreendimento e, por outro lado, maiores oportunidades aos 

empreendedores de estarem implementando suas vontades políticas em contrapartida 

aos interesses da população atingida (REZENDE, 2007, p.76). 

 

A prof. Beatriz Souza Costa afirma que, no gerenciamento dos bens minerais, de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Mineração, jamais teve a participação 

popular, contrariando a Constituição Federal. 

 

A participação que se almeja, principalmente quanto ao órgão ambiental de 

mineração, envolve a tomada de decisões quanto à concessão, ou seja, o 

consentimento para a lavra de jazidas e o monitoramento ambiental; enfim, a rotina 

do órgão que gerencia um dos maiores bem econômicos e ambientais do País. Mas a 

participação que o cidadão tem em mãos, quanto ao controle e à proteção do meio 

ambiente, por meio de acesso à justiça, ou seja, a participação “funcional”, é uma 

das formas de aplicação efetiva do Direito Ambiental quando o dano já ocorreu ou 

está na iminência de sua ocorrência (COSTA, 2009, p. 159). 

 

E ressalta, ainda, a necessidade de participação na gestão do minério de ferro que é 

um bem ambiental, de direito difuso, esgotável e cuja exploração provoca impactos 

ambientais: 

 

O que se reivindica nesse ponto é a participação do cidadão no gerenciamento dessa 

porcentagem, significativa, que a União, Estados, Distrito Federal e o Município 

recebem por uma riqueza que é esgotável e que, inexoravelmente, provoca impactos 

ambientais irreversíveis. E, muitas vezes, esses impactos se revelam na própria alma 

de quem vive próximo da exploração (COSTA, 2009, p. 182). 

 

A consultora do Instituto Nacional de Mineração (IBRAM), Patríca (BOSON), o 

especialista da Agência Nacional das Águas (ANA) e o gerente geral de desenvolvimento 

sustentável da Samarco Mineração S. A, Vítor Feitosa, ao analisarem os instrumentos de 

gestão de recursos hídricos e sua implantação na mineração, observaram que a verdadeira 

participação social na gestão das águas só é possível por meio da informação e, portanto, do 

conhecimento. Concluem que para a garantia da efetiva participação social, depende da 

igualdade de oportunidades de todos os interessados para apresentar e refutar argumentos: 
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[...] que todos os argumentos devam ser submetidos ao livre exame de todos e que 

nenhum dos participantes venha a sofrer qualquer coação. Ou seja, que a informação 

deva ser o alicerce para o estabelecimento igualitário das oportunidades e 

instrumento indispensável para que não haja coação daqueles que “sabem” sobre os 

que não “sabem” (BOSON; CASTRO; FEITOSA, 2006, p. 84).  

 

 Deve-se ter o cuidado de não limitar a possibilidade de participação das 

comunidades impactadas por considerar que elas não tem conhecimento técnico para 

compreender o empreendimento. O uso de uma linguagem tecnicista, nas apresentações dos   

empreendimentos à comunidade, viola o direito humano à informação. O empreendedor e o 

poder público devem apresentar as informações sobre o empreendimento na linguagem das 

comunidades impactadas, e devem aprender a assimilar e a valorizar os saberes coletivos 

sobre os territórios que essas comunidades possuem e que os “especialistas” não conseguem, 

na maioria das vezes externar no EIA/RIMA.  

É insuficiente a realização de audiências públicas, que na maioria das vezes resulta 

na aprovação do licenciamento ambiental do empreendimento, com condicionantes que visam 

compensações ambientais e sociais ou medidas mitigadoras.  

 

Recomposição é a solução adotada constitucionalmente para acomodação dos 

interesses dessa atividade econômica em torno do desenvolvimento sustentável e da 

preservação ambiental. No entanto, algumas premissas surgem pra o tratamento 

jurídico da recuperação dos bens culturais atingidos pela mineração: a) somente se 

recupera o que não se destrói, o que conserva sua essência; e, b) na maioria das 

vezes, o bem cravado na área de mineração (ou em seu entorno) é não-renovável, é 

único e se caracteriza como bem de matriz finita. (SOARES, 2009, p. 446) 

  

Diante da insuficiências do espaço da audiência pública, no processo de 

licenciamento ambiental, os movimentos sociais e ambientais buscam outros espaços de 

participação e de denúncia da violação de seus direitos. 
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Figura 10, 11, 12 e 13 – Debate público sobre Mineração e Direitos Humanos promovido pela ALMG 

Fonte: MPSG, 2011c 

 

Zhouri e Lashefski (2010, p. 16), afirmam que no ambientalismo “alguns continuam 

a lutar para tornar as medidas da modernização ecológica realmente eficientes, outros vêm 

apontando os limites estruturais dessas estratégias.” Percebe-se a retomada de discussão sobre 

“a insustentabilidade, estrutural do modelo de desenvolvimento urbano-industrial-capitalista, 

mesmo quando “ambientalmente adequado” (a esta sociedade). Os grupos tradicionais 

persistem na luta pelo reconhecimento dos seus modos de vida e o direito de autonomia.” 

A insustentabilidade do direito à informação e à participação nas audiências públicas, 

concedidas como permissão, pode ser revertida com mudanças estruturais no instrumento de 

licenciamento ambiental, a partir de propostas que aparecem no novo constitucionalismo na 

América Latina, com a de uma democracia participativa e de um Estado plurinacional, que 

buscam conceder o direito. 

 

4.2 Parque Nacional da Serra do Gandarela uma proposta ao bem viver – quadrilátero 

aquífero 

 

O Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, junto com o Projeto 

Manuelzão e outras entidades, em 24 de setembro de 2009, para conter a expansão da 

mineração sobre o território da Serra do Gandarela, encaminhou ofício para o ICMBio, com 

estudos47 elaborados por pesquisadores da UFMG e da UFOP, para solicitar a criação de uma 

                                                 
47 As dissertações de Wanderson Lopes Lamonunier (2009) e de Flávio Fonseca do Carmo (2010) foram 

utilizadas pelo ICMbio, para elaboração da proposta do Parque Nacional da Serra do Gandarela. 
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unidade de proteção integral, considerando a “importância ecológica, cultural e hídrica dessa 

região” (MPSG, 2011b, p.2).  

Fundamentaram o pedido no diagnóstico do Ministério do Meio Ambiente, que havia 

identificado a Serra do Gandarela como uma das áreas brasileiras prioritárias para 

conservação, “área MA 353, 2007 – Áreas com formação geológica única; endemismos de 

fauna e flora; abriga importantes mananciais de abastecimento da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte. (MMA, 2008)”. A Serra do Gandarela aparece em vários documentos 

públicos como área de relevante interesse para conservação, que motivam a criação de um 

Parque Nacional: 

 

Quadro 3 – Áreas de relevante interesse para a conservação em que a proposta do PARNA 

Gandarela está contida 

 

 
 

Fonte: IEF et al., 2008 e ICMBIO, 2013 

 

Notas: 
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A lei que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Lei N° 

9.985, de 18 de Julho de 2000, conhecida como Lei do SNUC, define o parque nacional:   

 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 

de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. (BRASIL, 2010e, p. 1091) 

 

O geossitema ferruginoso, presente na Serra do Gandarela, deve ser preservado da 

expansão da mineração no quadrilátero ferrífero/aquífero, que conforme demonstra o mapa 

está em quase toda a parte deste território, com graves impactos ambientais e sociais. 

 

 
Figura 14 - A proposta do PARNA Gandarela sobrepõe-se à última área representativa de cangas do 

Quadrilátero Ferrífero e que ainda encontra-se em bom estado de conservação 

Fonte: Adaptado de Schaefer et al. (2008). (ICMBIO, 2013, p. 24) 
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Esse geosssitema ferruginoso possibita a formação de aquiferos, conforme ICMBIO:  

 

 

Figura 15 – Aquíferos no geossistema ferruginoso 

Fonte: ICMBIO, 2013, p. 25 

 

No dia 06 de outubro de 2009, o ICMBio iniciou o Processo nº 

020700.002759/2009-75 para estudo e elaboração da proposta de criação do Parque Nacional 

da Serra do Gandarela. Nesse processo o ICMBio, em 2010 e 2011, se reuniu com outros 

órgãos como o IBAMA, SEMAD, SUPRAM (licenciadores) Prefeituras, MP, ONGs, CECAV, 

8 Prefeituras, Vale S.A., e outras mineradoras, para discutir sobre proposta oficial de criação 

do Parque Nacional da Serra do Gandarela, no Quadrilátero Ferrífero/Aquífero: 
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Figura 16 – O quadrilátero 

Fonte: ICMBIO, 2013, p. 9 

 

 
 

Figura 17 – Proposta do Parque Nacional da Gandarela e a Área de Proteção Ambiental SUL, Região 

Metropolitana de Belo Horizonte 

Fonte: ICMBIO, 2013, p. 27 
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Figura 18 - Limites propostos para o Parque Nacional Serra do Gandarela, destacando alguns dos atributos mais 

importantes 

Fonte: ICMBIO 2010a, p. 9 
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Para o Movimento pela Preservação do Parque Nacional do Gandarela a criação do 

“Parque Nacional da Serra do Gandarela estabelecerá a integração ecológica com duas 

unidades de conservação já existentes, a Floresta Estadual de Uaimii e a RPPN Santuário do 

Caraça” (ICMBIO, 2010a). E afirma que a direção da Reserva Particular de Patrimônio 

Natural (RPPN), do Santuário do Caraça defende a criação do parque nacional “pela 

importância da área e também como ação estratégica para superar a perspectiva de que venha 

a ser completamente isolada por empreendimentos de mineração que se estabeleceram e 

impactaram em suas vertentes leste e sul” (MPSG, 2011). Nesse sentido manifestou a bióloga, 

gestora da RPPN do Santuário do Caraça: 

 

Caraça - A bióloga responsável pela gestão da Reserva Particular de Preservação 

Natural da Serra do Caraça, Aline Cristine Lopes de Abreu é taxativa. Ela avalia que 

o movimento do Gandarela foi importante na motivação para a luta que conquistou o 

bloqueio dos títulos minerários inseridos na Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) Santuário do Caraça, localizada nos municípios de Barão de Cocais, 

Santa Bárbara, Catas Altas, Mariana, Itabirito e Ouro Preto, decretada em abril deste 

ano. “O movimento do Gandarela serviu de impulso para que nós acreditássemos 

que não é preciso se conformar com os problemas trazidos ao meio ambiente pela 

mineração”, definiu. Quando criado, o Parque do Gandarela será conectado à 

unidade do Caraça, formando um corredor ecológico no Estado de Minas Gerais. 

(MIRANDA, 2011, p. 1) 

 

Em 2011, o ICMBio realizou reuniões nas comunidades: Morro Vermelho - 

Município de Caeté; Cândida - Município Raposos; André do Mato Dentro, Cruz dos Peixoto, 

Galego e Conceição do Rio Acima, Vigário da Vara – Município de Santa Bárbara; Socorro – 

Município de Barão de Cocais; Água Limpa e Palmital – Município de Rio Acima, para 

esclarecer o significado na vida delas na criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. 

Muitas famílias tinham dúvidas sobre a área do parque e se seus imóveis estavam dentro dos 

limites desse, e principalmente se o parque iria criar restrições nas atividades da agricultura 

familiar. 

Para definir a proposta dos limites do parque foram criados dois grupos de trabalho, 

em 2011. O primeiro grupo de trabalho (GT1), composto pelo ICMBio e pela SEMAD, se 

reuniu e propôs a exclusão de algumas áreas: 
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Figura 19 – Proposta Nacional da Serra do Gandarela – GT1 

Fonte: ICMBIO, 2013, p. 49 

 

O segundo grupo de trabalho (GT2), que atuou em novembro de 2011 a fevereiro de 

2012, foi composto por dois representantes da SEMAD, dois do ICMBio, um da SEDE/MG, 

um do IBAMA, dois das prefeituras, 3 do Movimento pela Preservação do Gandarela um da 

AMDA, dois da VALE, um do SINDEXTRA, que definiram no início de seu trabalhos as 

seguintes diretrizes:   

 

1) Elaborar uma proposta de consenso para a Conservação da Serra do Gandarela e 

região;  

2) Na medida do possível, compatibilizar a proposta com a implementação de 

empreendimentos que estavam em licenciamento ou já licenciados em outubro de 

2010, quando foi tornada pública a proposta de criação do PN da Serra do 

Gandarela;  

3) O Ponto de Partida da discussão era o Acordo ICMBio/SEMAD de setembro de 

2011 (ICMBIO, 2013) 
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O conflito ambiental entre o Projeto Apolo e a Criação do Parque Nacional do 

Gandarela é muito bem visualizado nas propostas de definição da área do parque: 

 
 

Figura 20 – Proposta Original do ICMBIO 

Fonte: ICMBIO, 2013, 47 

 
Figura 21 – GT2 – Proposta do MPSG 

Fonte: ICMBIO, 2013, 48 



135 

 

 

 

 
Figura 22 - GT 2 - Proposta da Vale 

Fonte: ICMBIO, 2013, 49 

 
Figura 23 - GT2 - Proposta do ICMBIO 

Fonte: ICMBIO, 2013, 50 
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Observem como, para atender os interesse minerários, os limites do parque são 

reduzidos. Tal situação coloca em risco o aquífero da Serra do Gandarela, considerando que 

sua recarga ocorre no sistema ferruginoso.  

 

 
Figura 24 - Áreas de cangas por fragmentos conforme propostas apresentadas de limites do parque 

Fonte: ICMBIO, 2013, p. 51 

 

Os limites originais do parque, criados a partir de aspectos técnicos não podem ser 

decididos por um pequeno grupo, deve haver ampla discussão, por isso o Ministério Público 

Federal oficiou o ICMBio para a realização das Consultas Públicas. "Não é razoável que um 

grupo de trabalho composto sem efetiva representação da sociedade formule uma nova 

proposta, com base em informações restritas, restringindo-se indevidamente a participação 

popular no processo de criação do parque”. É o que recomendou a procuradora Zani Cajueira 

(apud MPF, 2011) “Essa situação afigura-se ainda mais grave diante dos evidentes e 

milionários interesses econômicos que envolvem a região". 

As consultas públicas para a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela 

foram realizadas no primeiro semestre de 2012, depois de o Ministério Público Federal (MPF) 

propor ação civil pública para obrigar o ICMBio a realizá-las, e a encaminhar no prazo de 60 

dias a proposta final à Presidência da República. 
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Os procedimentos de consulta pública está regulamentado na Lei Nº 9.985/2000, que 

estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e no Decreto Nº 4.340/2002: 

 

As consultas públicas, previstas pela Lei 9.985/2000, devem obrigatoriamente 

preceder a criação das unidades de conservação. Elas funcionam como um 

instrumento de participação popular na discussão das questões ambientais, que, por 

sua natureza, envolvem  múltiplos interesses, privados e coletivos. No caso do 

Parque Nacional da Serra do Gandarela, esses interesses são acentuadamente 

conflituosos, porque a unidade deverá ser criada em pleno Quadrilátero Ferrífero, 

uma das mais importantes províncias minerais do mundo. (MPF, 2011, p. 1) 

 

 

 O ICMBio a partir de maio de 2012, realizou as Consultas Públicas em 6 

municípios, da área de influência do parque, e houve a participação de 1.975 pessoas. Segue a 

proposta apresentada durante às consultas públicas: 

 
Figura 25 – Proposta do Parque Nacional da Serra do Gandarela apresentada durante as consultas públicas 

Fonte: (ICMBIO, 2013, 53) 
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Diante das manifestações das comunidades durante as audiências públicas, com 

destaque Conceição do Rio Acima, em Junho e agosto de 2012, o ICMBio realizou reuniões 

com o objetivo de inserir a criação de Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)  à 

proposta do Parque Nacional.  

 
Figura 26 - Proposta do Parque e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: (ICMBIO, 2013, 54) 

 

Em julho de 2012 o poder judiciário obrigou o ICMBio a enviar a proposta final do 

limite do Parque Nacional do Gandarela à Casa Civil, da Presidência da República. Depois de 

realização de trabalho de campo, o projeto de criação do parque foi finalizado em outubro, 

pelo ICMBio, e encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e à Casa Civil, para o 

decreto presidencial. Apesar de ter sido fechado uma proposta com a Criação do Parque 

Nacional do Gandarela e da Reserva de Desenvolvimento sustentável junto às comunidades, 

as pressões do setor minerário continuam, com objetivo de exclusão de áreas para atividades 

minerárias que superam o tamanho da área prevista no pedido de licenciamento ambiental do 

Projeto Apolo – Vale S/A.  
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Para o Movimento em Defesa do Parque Nacional do Gandarela a alteração da 

proposta apresentada pelo ICMBio ameaça os principais atributos ecossistêmicos, turísticos e 

hídricos da Serra do Gandarela. E destacam a necessidade de manter na área do parque as 

extensões de cangas ferruginosas, que são as áreas de interesse da Vale e será primeira 

unidade de conservação federal de proteção integral de bioma, um dos mais impactados no 

país. 

 

[...] do que até aqui se propõe seja o Parna Gandarela – preservar, destacadamente, 

além dos aspectos acima mencionados,  as maiores extensões de cangas ferruginosas 

preservadas, ecossistema associado às maiores áreas de Florestas Estacionais 

Semideciduais (Bioma Mata Atlântica) da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

As cangas ferruginosas do período Paleogeno (65,5 a 23 milhões de anos atrás) são 

as mais impactadas e a retirada da maior área ainda preservada de toda a região, do 

Parque Nacional da Serra do Gandarela, implicará em dano irreversível para o meio 

ambiente e a natureza a ser legada às futuras gerações.(MPSG, 2013, p. 1) 

  

Da mesma forma que a Vale se articula para pressionar o governo federal os 

movimento sociais e ambientais também se articulam, com diferentes estratégias. É fato que 

os grandes emprendimento econômicos têm acesso fácil aos gabinetes dos órgãos públicos 

para a defesa de seus interesses, muitos que ocupam cargos políticos foram financiados por 

recursos de empresas mineradoras ou de empresas vinculadas a elas.  

Aos movimentos sociais e ambientais cabe a constante mobilização e luta para fazer 

chegar nos gabinetes a defesa de seus interesses. Em 2013, a luta em defesa do Parque do 

Gandarela juntou-se às manifestações da juventude, no primeiro semestre, e ao Comitê 

Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, para forçar o fim da tramitação em 

regime de urgência do  novo marco regulatório da mineração ea realização de audiências 

públicas. As fotos abaixo ilustram algumas de tantas lutas realizadas em defesa do Parque 

Nacional do Gandarela: 
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Figura 27 – Reunião na Comissão Especial do Novo Código de Mineração – Brasília 

Fonte: Foto Maurílio (MPSG, 2013a) 

 

A rua se transforma no espaço mais próximo entre a Presidente da República e a 

criação do Parque Nacional do Gandarela: 

 

 
Figura 28 - Dilma lê a faixa que pede a criação do Parque Nacional do Gandarela, na Pça. da Liberdade, BH-MG 

Fonte: Maurílio (MPSG, 2013b) 
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Figura 29 - Dilma, após ler a faixa, sinaliza de forma positiva para membros do MPSG. 

Fonte: Maurílio (MPSG, 2013b) 

 

    
Figura 30 - A presidente e membros do MPSG conversam sobre a Criação do PARNA do Gandarela e da RDS 

Fonte: Maurílio (MPSG, 2013b) 

 

A decisão pela criação do Parque Nacional do Gandarela e da RDS, com o máximo 

de áreas livres de mineração, sem o Projeto Apolo, constitui um direito a ser efetivado. Não 

há opção para o poder público, constitui um direito humano e da natureza à água a ser 

garantido, para as gerações presentes e futuras. O peso do PIB Nacional, pela exportação de 
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commodities da mineração se torna irrelevante, se analisado os dois projetos para a Serra do 

Gandarela com uma visão para os desafios do milênio.  

Os estudos científicos apresentados pelo ICMBio demonstram evidências sobre a 

urgente necessidade de preservação da Serra do Gandarela, o mapa a seguir é uma dessas: 

 

 
Figura 31 - Distribuição da proposta entre os territórios dos municípios, com rede de drenagem fluvial 

Fonte ICMBio, 2010a, p. 10) 

 

  



143 

 

 

 

Os argumentos do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela (MPSG, 

2011a, p. 2) são difíceis de ser ignorados. Os recursos hídricos do Gandarela constituem “bem 

de enorme importância estratégica para o futuro da RMBH, região que vem assistindo ao 

acréscimo de 30 mil novos consumidores de água a cada ano”.  Como não garantir essa 

reserva hídrica se “os demais recursos hídricos que abastecem a RMBH já se encontram 

consideravelmente comprometidos”?  

Percebe-se que o Projeto da Mina APOLO, da Vale S/A, compromete mananciais de 

água essenciais para o abastecimento da população da RMBH, como “Caeté, que 85% do 

abastecimento de água provêm do Gandarela e, em Raposos, todo o fornecimento” e “os 

mananciais ainda asseguram o abastecimento de cerca de 45% da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH), e de 60% da capital” (PORTO, 2010, p. 1). E o ICMBio (2010, p. 

43 informa que o município de Rio Acima capta água para o abastecimento da sede municipal 

na APA do Mingu, que recebe contribuição de cursos d’água provenientes da área proposta 

para o Parque, com a qual faz limite. 

No Estudo sobre Áreas Prioritárias para a Implantação de Áreas Protegidas e 

Corredores no Setor Sul da RMBH (IEF; AMDA; SERES, 2008), consideram a Serra do 

Gandarela e Cabeceiras do rio Conceição a fonte mais importante de abastecimento da 

RMBH:  

 

 Uma ampla região com baixa ocupação antrópica, havendo extensos e diversos 

ambientes naturais preservados. Concentra-se neste Setor um grande número de 

cursos d’água contribuintes da margem direita do rio das Velhas, representando 

significativo volume de água utilizado no abastecimento da população da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Esta água é captada pela COPASA na ETA de 

Bela Fama e é considerada a fonte mais importante de abastecimento da RMBH, 

captada na bacia do rio das Velhas. (IEF; AMDA; SERES, 2008) 

 

O próprio ICMBio, responsável pela elaboração dos estudos para a Criação do Parque 

Nacional da Serra do Gandarela verificou a incompatibilidade entre a área de proteção e a 

atividade mineradora, com possibilidade de danos irreversíveis para as presentes e gerações 

futuras: 

 

Trata-se da escolha entre a produção de uma riqueza que, ainda que significativa, 

tem esgotamento previsto para daqui a alguns anos, deixando um rastro de danos 

irreversíveis nas imensuráveis riquezas naturais, científicas e históricas do 

Gandarela e a manutenção do tesouro para as presentes e futuras gerações, com seu 

aproveitamento em atividades que também geram riqueza para os municípios e suas 

populações, sem, no entanto, jamais esgotar sua fonte”. (ICMBIO, 2010b) 
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Ao longo do conflito ambiental na Serra do Gandarela percebem-se mudanças de 

posicionamento dos órgãos públicos para conciliar a criação do Parque Nacional do 

Gandarela e o Projeto Apolo. Duas propostas incompatíveis, “estamos no início da discussão 

de um documento que acabou de ser finalizado. Podemos conversar e receber propostas das 

mineradoras, mas dentro do parque a mineração fica inviável” (ICMBIO, 2010b, p.1.). 

 Não há proposta de desenvolvimento sustentável do Projeto da Mina Apolo 

que reverta ou recupere os impactos sobre o aquífero da Serra do Gandarela. Será uma 

violação de direitos da natureza a atividade de mineração no bioma de cangas ferruginosos do 

Gandarela, não haverá respeito a capacidade de resiliência do ecossistema ali presente, pois 

visa um aproveitamento do minério de ferro para atendimento do mercado, que obriga o 

exaurimento das minas, face a ilimitada demanda da produção capitalista. O desenvolvimento 

sustentável, fundado na economia verde, ou ecocapitalista, não é capaz de proteger o bem 

ambiental em detrimento da aferição de lucros, e deve ser outra a nossa relação com natureza: 

 

Nossa relação para com a Terra deve ser como aquela com nossas mães: de respeito 

e gratidão. Devemos devolver, agradecidos, o que ela nos dá e manter sua 

capacidade vital. Mudança de coração significa que além da razão instrumental com 

a qual organizamos a produção, precisamos da razão cordial e sensível que se 

expressa pelo amor à Terra e pelo respeito a cada ser da criação porque é nosso 

companheiro na comunidade de vida e pelo sentimento de reciprocidade, de 

interdependência e de cuidado, pois essa é nossa missão. Sem essa conversão não 

sairemos da miopia de uma economia verde. Só novas mentes e novos corações 

gestarão outro futuro. (BOFF, 2011, p. 1) 

 

A essencialidade dos bens produzidos pelo minério de ferro e a rigidez locacional, 

argumento do setor minerário, não deve ser interpretado como direito para operar minas em 

todas as jazidas minerais.  Mesmo que as empresas tenham incorporado em sua política a 

responsabilidade social e ambiental, as tecnologias desenvolvidas para o processo de 

produção do minério de ferro são insuficientes para reverter os impactos sócias e ambientais 

gerados. A ecologia aqui aparece como um valor presente no discurso. Na produção a 

ecologia representa um custo, um freio ao lucro, com o qual a VALE não pretende custear, em 

prol da garantia do abastecimento da população da RMBH. 

O capitalismo passa por um processo de apropriação da ecologia, conforme 

observara Jean-Pierre Dupuy em sua crítica à ecologia política “A ecologia, a ‘qualidade de 

vida’. É preciso fazer dela uma fonte de lucros, transformá-la em mercadoria, produzi-la e 

vendê-la. A produção de bens materiais é que levou à crise ecológica”. (DUPUY, 1980, p.20). 
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O deferimento do licenciamento do Projeto da Mina Apolo e a sua inserção dentro da 

área do Parque Nacional do Gandarela contraria o que os municípios definiram em seus 

planos diretores. Um exemplo disso são os instrumentos de proteção da sub-bacia do Ribeirão 

da Prata, criados pelo Município de Raposos, que perderão sentido com a implementação da 

Barragem de Rejeitos pelo Projeto da Mina Apolo: 

 

O município de Raposos tem em sua Lei Orgânica (de 18 de março de 1990) e no 

seu Plano Diretor de Desenvolvimento (Lei 976, de 10/10/2006), importantes 

instrumentos nos quais a preservação da sub-bacia do Ribeirão da Prata é 

mencionada diversas vezes como fundamental para o município. Entre as “diretrizes 

específicas para o parcelamento do solo para fins urbanos, no território municipal, 

em áreas externas aos perímetros urbanos definidos por lei” (Art 20 do Plano 

Diretor) está o item “Definição de critérios especiais para a ocupação e o uso das 

áreas que integram o Manancial do Ribeirão da Prata, tombado pelo Conselho 

Deliberativo Municipal de Cultura de Raposos em reunião realizada dia 13 de julho 

de 2000, em conformidade com a Lei 815/99 e Decreto 119/99, art. 3º, sendo 

ouvidos, para isso, o próprio Conselho Deliberativo Municipal de Cultura, o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento Urbano 

proposto pelo inciso XIX do Art. 6º desta Lei, e o CODEMA. 

 

 

O desenvolvimento econômico representado pela implantação do Projeto Mina 

Apolo é mínimo se comparado com as perspectivas a longo prazo, de retorno às comunidades, 

da exploração para as práticas de turismo e agroecológicas do Parque Nacional do Gandarela 

e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É muito limitada a pretensão de um projeto de 

exploração econômica exclusiva da mineração, para exportação de commodities, com 

exaurimento da mina de ferro em curto prazo, fundado no crescimento econômico e no 

aumento do PIB nacional.  

José Luiz da Veiga (2010, p. 31), cita Celso Furtado, para afirmar que 

desenvolvimento não pode ser confundido com crescimento econômico, “desenvolvimento 

deve ser entendido como processo de transformação da sociedade “não só em relação aos 

meios, mas também aos fins” (FURTADO apud VEIGA, p.31) 

Nos estudos realizado pelo Movimento pela Preservação do Gandarela, e desde o 

início identificado pelo ICMBio, sobre a viabilidade do Parque Nacional do Gandarela e da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável pode-se obter grandes benefícios para os municípios 

pela exploração racional deste imenso potencial turístico, sem comprometer a qualidade dos 

mananciais utilizados para o abastecimento dos municípios e as reservas hídricas, estratégicas 

para o futuro da RMBH (ICMBio p. 44-45).  
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O mais grave é a utilização de um discurso de desenvolvimento sustentável, para a 

implementação de um projeto capaz de violar o direito humano e da natureza à água, para as 

gerações presentes e futuras. Discurso fortalecido pelas redes de relação de poder econômico, 

político e midiático que torna invisível as consequências e violações de direitos da atividade 

minerária. As informações da dimensão real do impactos ambientais e sociais ficam invisíveis 

dado os limites do EIA/RIMA, elaborado em função da aprovação do empreendimento, com 

linguagem tecnicistas que não dialoga com as comunidades, cheio de promessas de progresso, 

aumento das receitas municipais e empregos.  

Prosseguem as violações do direito humano de autodeterminação das comunidades 

atingidas pelos empreendimentos minerários, que não podem decidir de forma democrática e 

emancipatória sobre o desenvolvimento que desejam, e ficam impedidas de proteger seus 

territórios, espaços de bem viver. Se o Projeto da Mina Apolo for incluído dentro da área do 

Parque entende-se que pode ser acionado os sistemas internacionais de direitos humanos, para 

a garantia do direito humano à água, para as gerações presentes e futuras. 

A mineração não promove desenvolvimento sustentável quando provoca conflitos 

ambientais territoriais. Para haver desenvolvimento, como entendido por Amartya Sem e 

Mahbud, é necessário que os benefícios do crescimento sirvam “à ampliação das capacidades 

humanas”, e aqui deve ser incluída à ampliação da capacidade da natureza garantir os ciclos 

de vida dos ecossistemas: 

 

Só há desenvolvimento, quando os benefícios do crescimento servem à ampliação 

das capacidades humanas entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas 

podem ser, ou fazer, na vida. E são quatro as mais elementares: ter uma vida longa e 

saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários a um nível de vida digno 

e ser capaz de participar da vida da comunidade. (VEIGA, 2010, p.85) 

 

As opressões não acontecem sem a reação e luta das comunidades impactadas. Dessas 

lutas, presentes nos movimentos socioambientais da América Latina surgem novos direitos 

para os quais o direito minerário e o direito ambiental devem se abrir, com repercussão na 

legislação, na implementação das políticas públicas e nos julgados dos conflitos ambientais.  

 

Em termos teóricos, muito se falou e continua a falar sobre os movimentos sociais, 

especialmente na América Latina.  A partir da derrocada das ditaduras civis-

militares, as ciências sociais passaram a refletir cuidadosamente sobre eles, 

distinguindo velhos de novos movimentos, considerando-os em relação ao Estado, 

ao mercado ou à sociedade civil, e classificando-os em relação ao Estado, ao 

mercado ou à sociedade civil, e classificando-os conforme suas propostas mais 

reivindicativas ou mais contestatórias.  
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O direito, por sua vez, sempre foi um campo refratário ao dinâmico, ao coletivo, ao 

popular, Mas não pode – e continua não podendo – resistir às demandas da 

realidade. Começa a deixar de dar as costas para ela e observar seu papel junto a 

indígenas, quilombolas, sem terras, sem-tetos, mulheres, jovens, negros, pescadores, 

enfim a todas trabalhadoras e todos as trabalhadores. (IPDMS, 2012, p. 4) 

 

A posição de resistência e contra-hegemônica do Movimento pela Preservação do 

Gandarela, pela criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela e contra a aprovação do 

licenciamento ambiental do Projeto da Mina Apolo, empreendimento da Vale S/A ou de 

qualquer outro empreendimento minerário dentro dos limites iniciais apresentados para o 

parque, é um posicionamento com ampla fundamentação científica, nas diversas áreas do 

conhecimento: Biologia, Geografia, Ecologia, Direito, Economia, Ciências Sociais, 

Paleontologia, etc.; sobre a melhor forma de desenvolvimento sustentável no território da 

Serra do Gandarela. Ainda que não fosse fundamentado pelas ciências, deve ser recebido sem 

preconceitos pelo setor da mineração, como se fosse não apenas o posicionamento dos 

“verdes”, dos “ecochatos” das “ong’s”, “entraves para a mineração”, por serem no mínimo 

manifestações do exercício do direito de participação. O mais importante é que esse 

posicionamento constitui um direito humano de participação e de autodeterminação das 

comunidades impactadas, na escolha do desenvolvimento que desejam, para as gerações 

presentes e futuras, sem o qual não se pode conceber o desenvolvimento sustentável.  

Por mais reprimidos que sejam, os movimentos socioambientais rompem de forma 

criativa o cerceamento do direito de manifestações, usam do direito de insurgência e 

desobediência civil para dar visibilidade às suas denúncias e pautar suas reivindicações. As 

comunidades impactas pelos projetos desenvolvimentistas, na luta em defesa de seus 

territórios se transformam em “sujeitos políticos de seu ambiente material, econômico e 

cultural – esse é o desafio da construção da sustentabilidade democrática em nosso país” 

(LEROY et al., 2002, p. 25). A efetivação pelo Estado Brasileiro e seus entes, do direito de 

participação, com poder de decisão, das comunidades que defendem seus territórios frente à 

mineração, pode ser uma sinalização de mudança de rumos, para a necessária implementação 

da atividade minerária com desenvolvimento sustentável. A assinatura do Decreto 

Presidencial em favor da criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, nos limites 

iniciais propostos sem o Projeto da Mina Apolo, representará o acolhimento dessa 

participação comunitária e o reconhecimento de que a mineração não pode violar ou colocar 

em risco o direito humano e o direito da natureza à água das populações que vivem na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, ou de quaisquer outros povos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

A mineração provoca conflitos ambientais territoriais por apropriar-se dos espaços 

naturais e sociais, com alteração dos sistemas de vida, por dominar a natureza e exaurir seus 

recursos naturais, sem atender à sua capacidade de resiliência, mas em atendimento aos 

interesses do capital. Apesar de documentos elaborados pelos Estados e organizações 

internacionais para o desenvolvimento sustentável, têm sido mantidos os padrões vigentes dos 

atores hegemônicos. São grandes grupos econômicos e políticas desenvolvimentistas liberais 

que incentivam o consumo, sem se ater ao limite do crescimento e da finitude dos recursos 

naturais. A produção de bens é inacessível a toda humanidade, seja pelos limites da natureza 

seja pelas condições de desigualdades entre os povos e dos conflitos decorrentes da 

apropriação de seus territórios.  

As políticas desenvolvimentistas, em expansão na América Latina, seguem em 

disputa com as frágeis políticas de implementação do direito ambiental pelo poder público. A 

crise ecológica é resolvida pelo “marketing verde”, ou pela economia verde, os territórios e os 

bens ambientais, ali existentes, se transformam em mercadoria, tudo passível de valoração 

econômica.  A crise ecológica, construída no imaginário das pessoas, pode ser uma das mais 

amplas e mais violentas crises de sustentação do capital, onde o desenvolvimento sustentável, 

ao contrário do que se pretende, pode se tornar um instrumento de diminuição dos meios de 

prevenir essas crises, situação que resultará em vários conflitos ambientais. 

Para os conflitos ambientais territoriais, as medidas de um desenvolvimento 

sustentável fundado no ecocapitalismo são estéreis à proteção dos aquíferos, ou nos termos de 

Zizek (apud WHITEMAN, 2011, p.1), dotadas de uma imbecilidade. O que dizer de uma 

compensação ambiental que obriga mineradoras a produzir campanhas de educação 

ambiental, com objetivo de incentivar as pessoas a economizar água, se a própria mineradora, 

em poucos anos de sua atividade, impactará de forma grave e irreversível aquíferos 

responsáveis pelo abastecimento das comunidades? 

Os graves conflitos ambientais entre os empreendimentos minerários e comunidades 

impactadas evidenciam práticas não sustentáveis da mineração, cujas falhas advêm das 

legislações, que são elaboradas, interpretadas e aplicadas por influência de uma concepção de 

desenvolvimento sustentável incorporado pelo direito minerário, pensado para garantir a 

qualquer custo a mineração. As violações de direitos humanos e dos direitos da natureza são 

justificadas pelas características específicas da mineração, em especial pela rigidez locacional, 
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mas os que reagem a essas violações, os movimentos ambientais e sociais, são considerados 

entraves ao desenvolvimento. 

Limitar os conflitos ambientais a análises pontuais dos ônus da atividade minerária, 

distorce a visão da realidade vivenciada pelas comunidades impactadas e pelos trabalhadores. 

Há uma relação de exploração da qual se alimentam os investimentos financeiros, que para 

acumular se apropriam dos recursos naturais, bens de uso comum do povo; da riqueza gerada 

pelos trabalhadores, que recebem valores muito aquém do valor de sua produção; removem 

comunidades camponesas; entre outros.  

A crise ecológica afeta o modo de produção do capital. As medidas adotadas pelo 

ecocapitalismo para essa crise são aplicadas quando significam lucro, como práticas 

ecológicas que reduzem custos operacionais, “marketing verde”, valoração econômica de 

bens ambientais para sua apropriação e comercialização. Não significa a adoção de medidas 

que reduzem o lucro de grandes empreendimentos, em função da diminuição dos impactos 

ambientais ou sociais, ou da diminuição das desigualdades sociais entre seus acionistas, os 

trabalhadores e as comunidades impactadas. 

O ecossocialismo ou a ecologia emancipatória surge a partir da luta dos povos 

indígenas, quilombolas e outros camponeses e dos movimentos socioambientais, em defesa 

dos territórios. Como medidas para crise ecológica, defendem rupturas com o poder de 

grandes grupos econômicos nacionais e transnacional, ao pretender uma nova relação com a 

natureza e com a forma de apropriação desses bens ambientais, ou mesmos de ocupação dos 

territórios, em favor dos excluídos no sistema capitalista. 

Para o desenvolvimento sustentável da mineração, deve-se rever o atual modo de 

produção e consumo. A sustentabilidade na mineração não é possível se a atividade 

desenvolver para atender a demanda do mercado e os ilimitados desejos dos indivíduos.  A 

produção e o consumo de bens que utilizam recursos naturais devem atender às necessidades 

prioritárias, escolhidas de forma democrática e participativa pela população, e observada a 

capacidade de resiliência da natureza, pensada para as gerações presentes e futuras. 

A obsolescência programada dos produtos e a valoração econômica dos bens 

ambientais são mecanismos do velho mercado e do novo mercado verde, ambos modo de 

produção que incentivam a apropriação dos territórios e os conflitos socioambientais. 
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A mineração na América Latina e no Brasil continuará a expandir sua atividade, com 

o aumento dos investimentos de grandes grupos econômicos nacionais e transnacionais, num 

território de grandes vulnerabilidades, com graves violações dos direitos humanos e dos 

direitos ambientais.  

A necessidade de mudança do modo de produção e consumo foi reconhecida no 

documento O futuro que queremos, aprovado na Rio+20, mas o caminho de um 

desenvolvimento sustentável fundado na economia verde será insuficiente para resolver os 

conflitos socioambientais. A pretensão de erradicação da pobreza deve ser substituída pela 

erradicação do desenvolvimento desigual, para garantir a proteção dos territórios e de seus 

povos, para que vivam em constante solidariedade e paz. 

O Direito Minerário no Brasil passa por reformulações para propiciar a expansão da 

atividade minerária. Seria uma momento para incluir concepções do desenvolvimento 

sustentável, se não fosse o modelo liberal sob o qual tem sido elaborado.  

O Plano Nacional da Mineração - 2030 anuncia a expansão minerária num provável 

cenário de desenvolvimento desigual. Só minério de ferro pode aumentar de 3 a 5 vezes. O 

cenário da trilha de sustentabilidade será muito difícil, serve apenas para uma visão de futuro 

que não ocorrerá.  Se o novo marco regulatório da mineração não incorporar algumas das 

emendas propostas pelos municípios, e em especial as emendas do Comitê em Defesa dos 

Territórios Frente à Mineração, certamente a mineração se dará no cenário do 

desenvolvimento desigual. Esse cenário de desenvolvimento desigual, previsto no Plano 

Nacional de Mineração -  2030, resultará em: crescimento do PIB nacional e per capita; 

crescente demanda mundial e nacional; oferta de bens minerais crescente mas sem agregação 

de valor; um marco regulatório liberal; conhecimento geológico muito bom; e, o mais grave, 

muitos e agudos conflitos. 

Para não nascer velho, o novo código precisa compactuar com os novos direitos que 

surgem na América Latina, que são o pluralismo político-jurídico, com ampliação da 

participação comunitária, as comunidades têm que ter poder de decisão sobre os projetos que 

alteram os seus modos de vida. Não é possível que o Código da Mineração aborde a água 

apenas como um recurso minerário a ser explorado, uma vez que tanto o minério quanto a 

água são bens ambientais, direito humano e da natureza, que não podem ser apropriados em 

função exclusiva dos interesses econômicos. 
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Nesse cenário de desenvolvimento desigual, no qual se expandirá os 

empreendimentos minerários, o uso múltiplo da água desencadeará um dos principais 

conflitos a serem vivenciados nos territórios dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, 

comunidades rurais e urbanas. No caso do conflito ambiental na Serra do Gandarela, entre o 

licenciamento do Projeto da Mina Apolo, empreendimento da Vale S/A, e a criação do Parque 

Nacional do Gandarela e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, pode-se visualizar o 

conflito pelo direito humano e da natureza à água. 

Os espaços das audiências públicas para o licenciamento ambiental e das consultas 

públicas para a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela e Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável são espaços de caráter consultivo, a participação comunitária 

não tem poder de decisão sobre os empreendimentos ou sobre a criação do parque.  

A forma de disponibilizar os EIA/RIMAS às comunidades deve ser revisto para 

garantir acesso ao maior número de pessoas das comunidades impactadas. E a linguagem 

utilizada no EIA/RIMA deve cumprir o objetivo de informação das comunidades sobre os 

empreendimentos. As comunidades impactadas não se reconhecem ou não identificam seus 

reais problemas nos documentos elaborados pelas empresas. O direito de informação e 

participação devem ser ampliados, em atendimento ao direito humano de autodeterminação 

das comunidades.  

 Os empreendimentos minerários não devem ser fracionados no processo de 

licenciamento e as empresas devem apresentar a pretensão de seus investimentos e de seus 

projetos em sua totalidade. A viabilidade ambiental dos empreendimentos minerários não 

podem ser considerados isoladamente. O Estado precisa aprimorar seu planejamento em 

longo prazo, investir em pesquisas sobre o seu território, elaborar zoneamento ecológico-

social-econômico, com a definição de áreas prioritárias para a preservação e livres de 

empreendimentos minerários ou outro empreendimento que cause graves impactos ambientais 

e sociais, sempre com a participação e decisão das populações. 

 Nem sempre será possível a aprovação dos empreendimentos minerários, 

mesmo que a atividade seja baseada na rigidez locacional, no interesse social e na utilidade 

pública, por mais significativo que seja valores de investimentos financeiros e da exportação 

de commodities com repercussão na balança comercial brasileira.  No caso da Serra do 

Gandarela não é possível conciliar a mineração e o direito humano e da natureza à água, já 

que o aproveitamento minerário pretendido impactará irreversivelmente no ecossistema de 

canga-ferruginosos, área de recarga dos aquíferos, situação que coloca em risco o 
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abastecimento das populações de alguns dos municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, assim como o abastecimento para gerações presentes e futuras. 

A criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela e da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável é essencial à vida, à garantia dos direitos humanos e da 

natureza à água. A criação de ambos demonstra cuidado necessário e bioético para a proteção 

e preservação dos bens ambientais, de múltiplos valores ecológicos, científicos, culturais, 

religioso, artístico, sociais, econômico, de beleza cênica, presente nesse bioma de canga 

ferruginoso, “últimos fragmentos contínuos significativos e intactos que ainda restam no 

Quadrilátero Ferrífero/Aquífero, de Minas Gerais” (MPSG, 2013, p. 1).| É um dever de 

proteção da fauna e da flora em extinção e endêmica que se encontram na Serra do Gandarela.  

Preservados os territórios com os seus ecossistemas, as comunidades rurais mantêm 

seus modos de vida na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, abrem-se ao aproveitamento 

turístico e a práticas da agricultura familiar e agroecológicas, “com maior capacidade de 

geração de renda e empregos, por um período de tempo muito maior do que os ofertados pela 

ilusória prosperidade anunciada pela mineração” (MPSG, 2013, p. 1). E assim, Estado e povo 

estabelecem novas formas de produção e consumo, fortalecidas por práticas de cooperação, 

democráticas, justas, solidárias e de equidade social. Cenário de bem viver. 
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As páginas seguintes contêm imagens, documentos referentes o conteúdo da dissertação. 
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Bacia do Ribeirão da Prata 

Fonte: Foto Paulo Batista (MPSG, 2013) 
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1 – Cachoeira Santo Antônio, 2 Cachoeira Maquiné, 3 Canga 

Fonte: Fotos Danilo Siqueira (MPSG, 2013) 
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Ribeirão da Prata 

Fonte: Fotos Danilo Siqueira (MPSG, 2013) 
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1-Audiência Pública Santa Bárbara – Projeto Apolo; 2- Audiência da Comissão de Direitos Humanos – ALMG; 

3- Audiência da Comissão Especial de Mineração da Câmara dos Deputados 

Não há espaço para neutralidade, pesquisadora participa e manifesta em audiências públicas em defesa da 

Criação do Parque Nacional da Gandarela, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e critica o Novo Código 

de Mineração.  

Fonte: MPSG, 2013. 
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20 mil assinaturas coletadas em defesa da criação do PARNA Gandarela 

Fonte: MPSG, 2013 
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São muitas as atividades organizadas pelo MPSG, na Serra do Gandarela: pesquisas, manifestações, turismo, 

integração com a comunidade e natureza, etc. 

Fonte: Fotos - Heleno Miranda, 2012 
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 Dispõe sobre a convocação e realização de audiências públicas. 

  
(Publicação - Diário do Executivo - “Minas Gerais” - 23/12/1994) 

  
 O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Art. 5º, IV e IX, da Lei nº 7.772, de 08/09/80 e o Art. 
41 do Decreto nº 21.228, de 10/03/81; e tendo em vista o disposto no art. 11, 
parágrafo 2º, da Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/86 e na Resolução CONAMA 
nº 009, de 03/12/87, 48[1] 
  
RESOLVE: 
  
 Art. 1º - Audiência Pública é a reunião destinada a expor à comunidade as 
informações sobre obra ou atividade potencialmente causadora de significativo 
impacto ambiental e o respectivo Estudo de Impacto Ambiental - EIA, dirimindo 
dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões a respeito para subsidiar a decisão 
quanto ao seu licenciamento. 49[2] 
  
 Parágrafo único - O COPAM poderá determinar Audiências Públicas para 
analisar planos, programas, atividades e empreendimentos que prescindam de EIA e 
RIMA e que possam estar causando ou vir a causar significativa degradação 
ambiental, indicando na convocação as informações indispensáveis para subsidiar a 
audiência. 
  
 Art. 2º - As Audiências são eventos públicos, que permitem a presença de 
qualquer pessoa ou entidade interessada no assunto objeto de discussão. 
  
 Art. 3º - A realização de Audiência Pública será promovida pelo Secretário 
Executivo do COPAM, sempre que julgar necessário, ou por determinação do 

                                                 
48[1] A Constituição da República, no inciso IV do artigo 225, determina que ao estudo prévio de 

impacto ambiental se dará publicidade. O artigo 11 da Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986 

(Publicação – Diário Oficial - 17/02/1986) dispôs que, ao determinar a execução do Estudo de Impacto 

Ambiental e apresentação do RIMA, o órgão estadual competente ou a SEMA ou, quando couber, o Município, 

determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais 

interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre 

o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA. 

49[2] O Decreto Estadual nº 39.424, de 5 de fevereiro de 1998 (Publicação - Diário do Executivo - 

"Minas Gerais" - 06/02/1998), que regulamenta a Lei Estadual nº 7.772, de 8 de setembro de 1980 (Publicação - 

Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 09/09/1980), no parágrafo único de seu artigo 40, prevê a admissão de 

realização de audiências públicas nos processos de aprovação das deliberações normativas do COPAM, cujo 

procedimento é regulamentado pela Deliberação Normativa COPAM nº 01, de 26 de maio de 1981 (Publicação - 

Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 02/06/1981). 

../../O%20Meio%20Ambiente%20nas%20Constituições/Constituição%20Federal%20de%201988/O%20Meio%20Ambiente%20na%20Constituição%20Federal.doc
http://www.siam.mg.gov.br/sla/..%5Cbase_2.0%5CFederal%5CResolu%C3%A7%C3%B5es%20CONAMA%5C1986%5CResolu%C3%A7%C3%A3o%20CONAMA%20n%C2%BA%20001,%20de%2023%20de%20janeiro%20de%201986..doc
http://www.siam.mg.gov.br/sla/..%5Cbase_2.0%5CEstadual%5CDecretos%20Estaduais%5CDecreto%20n%C2%BA%2039.424,%20de%205%20de%20fevereiro%20de%201998..doc
http://www.siam.mg.gov.br/sla/..%5Cbase_2.0%5CEstadual%5CLeis%20Estaduais%5CLei%20n%C2%BA%2007.772,%20de%208%20de%20setembro%20de%201980..doc
http://www.siam.mg.gov.br/sla/..%5Cbase_2.0%5CEstadual%5CDelibera%C3%A7%C3%B5es%20Normativas%20COPAM%5C1981%5CDelibera%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20COPAM%20n.%C2%BA%2001,%20de%2026%20de%20maio%20de%201981..doc


186 

 

 

 

Presidente do Conselho, do Plenário ou de Câmara Especializada, bem como por 
solicitação: 50[3] 

  
 I - do Poder Público Estadual ou Municipal, do Estado de Minas Gerais; 
  
 II - do Ministério Público Federal ou do Estado de Minas Gerais; 
  
 III - de entidade civil sem fins lucrativos, constituída há mais de um ano e que 
tenha por finalidade social a defesa de interesse econômico, social, cultural ou 
ambiental, que possa ser afetado pela obra ou atividade objeto do respectivo EIA e 
RIMA. 
  
 IV - de grupo de 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos que tenham legítimo 
interesse que possa ser afetado pela obra ou atividade, com indicação de 
representante no respectivo requerimento. 
  
 § 1º - A Secretaria Executiva do COPAM, a partir da data do recebimento do 
EIA e RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa a abertura do prazo para 
solicitação de Audiência Pública, que será de no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias. 
  
 § 2º - A convocação das Audiências Públicas será feita através de jornal de 
grande circulação no Estado de Minas Gerais, de periódico local ou regional e do 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias úteis. 
  
 § 3º - As Audiências Públicas serão realizadas sempre no município de 
localização ou da área de influência da obra, atividade, plano ou programa, tendo 
prioridade para escolha o município onde os impactos ambientais forem mais 
significativos. 
  
 § 4º - Se a área de influência da obra ou atividade abranger dois ou mais 
municípios, o Secretário Executivo do COPAM, poderá convocar mais de uma 
Audiência Pública, podendo realizá-la também na Capital do Estado. 
  
 § 5º - Serão determinadas pelo Secretário Executivo do COPAM o local, com 
condições adequadas de infra-estrutura e de acesso público, que resguarde a 
independência da reunião, bem como horário e demais providências para realização 
das Audiências Públicas. 
  
 § 6º - Constarão do edital de convocação da Audiência Pública pelo menos, 
as seguintes informações: 
  
 I - Localização do empreendimento ou atividade; 

                                                 
50[3] O Decreto Estadual nº 39.490, de 13 de março de 1998 (Publicação - Diário do Executivo - 

"Minas Gerais" - 14/03/1998) dispõe, em seu artigo 28, sobre a iniciativa do órgão seccional para a realização de 

audiência pública em processo de licenciamento. 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/..%5Cbase_2.0%5CEstadual%5CDecretos%20Estaduais%5CDecreto%20n%C2%BA%2039.490,%20de%2013%20de%20mar%C3%A7o%20de%201998..doc
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 II - Nome do Empreendedor; 
  
 III - Disponibilidade do RIMA (datas, horários e local); 
  
 IV - Data, horário e local de realização da Audiência Pública. 
  
 Art. 4º - As Audiências Públicas de empreendimentos ou atividades sujeitas a 
EIA e RIMA serão realizadas durante o processo de análise e tramitação do Estudo 
de Impacto Ambiental na Fundação Estadual do Meio Ambiente, antes da 
apresentação às Câmaras do COPAM do Parecer Técnico por ela elaborado. 
  
 Art. 5º - As Audiências Públicas serão integradas por uma mesa diretora, um 
plenário e uma tribuna. 
  
 § 1º - A mesa diretora das Audiências Públicas terá a seguinte composição: 
  
 I - Presidente do COPAM, ou seu representante; 
  
 II - Presidente do Conselheiro da Câmara do COPAM a que estiver afeto o 
projeto; 
  
 III - Secretário Executivo do COPAM, ou seu representante. 
  
 § 2º - As Audiências Públicas serão presididas pelo Presidente do COPAM e 
coordenadas pelo Secretário Executivo do Conselho. 
  
 § 3º - Caberá ao Secretário Executivo a responsabilidade: 
  
 I - pelo registro das pessoas participantes da Audiência Pública em livro de 
presença apropriado, constando nome, endereço, telefone e número de um 
documento; 
  
 II - pela preparação de relatório-síntese da Audiência Pública. 
  
 § 4º - O Plenário será composto pelos convidados e pessoas presentes à 
Audiência pública. 
  
 § 5º - A tribuna será o espaço físico destinado aos oradores, devidamente 
inscritos e identificados para fazer uso da palavra. 
  
 Art. 6º - Serão convidados, dentre outros, para participar das Audiências 
Públicas: 
  
 I - O Governador do Estado de Minas Gerais; 
  
 II - Senadores, Deputados Federais e Estaduais pelo Estado de Minas Gerais; 
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 III - Prefeitos e Câmaras de Vereadores dos municípios da área de influência 
do empreendimento ou assunto em exame; 
  
 IV - Secretários de Estado; 
  
 V - Membros titulares e suplentes do Plenário do COPAM e da Câmara 
Especializada competente; 
  
 VI - Entidades ambientalistas com representação no COPAM 

  
 VII - Conselhos municipais de meio ambiente e outras instituições com sede 
nos municípios da área de influência do empreendimento ou assunto em exame; 
  
 VIII - Promotores de Justiça das Comarcas na área de influência do 
empreendimento ou assunto em exame; 
  
 IX - Outros órgãos do Poder Público que estejam participando do processo de 
análise do EIA e RIMA ou do assunto em exame; 
  
 X - Imprensa estadual, regional e local. 
  
 Art. 7º - Serão convocados, para manifestação na Audiência Pública, o 
empreendedor e o coordenador da equipe multidisciplinar responsável pela 
elaboração do EIA e RIMA, assessorados pelos técnicos necessários ao completo 
esclarecimento da questão. 
  
 Parágrafo único - No caso das Audiências Públicas previstas no Art. 1º, 
Parágrafo único, desta Deliberação, serão convidadas as entidades responsáveis 
pelo assunto em exame. 
  
 Art. 8º - Todos os documentos apresentados à mesa, mediante protocolo, 
serão anexados, para exame, ao processo técnico-administrativo de licenciamento 
em análise na Fundação Estadual do Meio Ambiente, devendo ser citados no 
relatório-síntese da Audiência Pública. 
  
 § 1º - A fita de gravação da Audiência Pública será anexada ao processo 
técnico-administrativo de licenciamento em análise na Fundação Estadual do Meio 
Ambiente. 
  
 § 2º - Os interessados poderão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de realização da Audiência Pública, apresentar documentos relativos ao 
assunto objeto da Audiência, a serem entregues no protocolo da FEAM ou através 
de carta registrada. 
  
 § 3º - No caso das Audiências Públicas previstas no Parágrafo Único do Art. 
1º, desta Deliberação, os documentos deverão ser citados no relatório-síntese da 
Audiência, ficando à disposição dos interessados para consulta. 
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 Art. 9º - A sessão terá início com a formação da Mesa, no horário previsto no 
edital, sendo que o Coordenador receberá inscrições para participação nos debates 
até 60 (sessenta) minutos após a abertura dos trabalhos, podendo ampliar esse 
prazo em caráter excepcional por deliberação da Mesa. 
  
 § 1º - No início da sessão, o Coordenador dos trabalhos exporá as normas 
segundo as quais se processará a Audiência Pública. 
  
 § 2º - As inscrições serão feitas em listas apropriadas, garantindo ao inscrito 
conhecer a ordem do seu pronunciamento. 
  
 Art. 10 - As Audiências Públicas deverão ter a seguinte organização: 
  
 1ª parte - abertura, realizada pelo Presidente do COPAM, ou seu 
representante; 
  
 2ª parte - exposição: 
  
 I - empreendedor (10 minutos); 
  
 II - equipe responsável pela elaboração do EIA e RIMA (30 minutos); 
  
 III - solicitantes da Audiência Pública (30 minutos); 
  
 3ª parte - manifestação de entidades da sociedade civil (5 minutos para cada 
exposição) 
  
 4ª parte - manifestação dos presentes (3 minutos para cada exposição); 
  
 5ª parte - manifestação dos membros do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM e da Câmara Especializada competente (5 minutos para cada 
exposição); 
  
 6ª parte - manifestação dos Parlamentares (5 minutos para cada exposição); 
  
 7ª parte - manifestação dos Prefeitos e dos Secretários de Estado (5 minutos 
para cada exposição); 
  
 8ª parte - réplicas: 
  
 I - empreendedor (5 minutos); 
  
 II - equipe responsável pela elaboração do EIA e RIMA (10 minutos); 
  
 III - solicitantes da Audiência Pública (10 minutos); 
  
 9ª parte - encerramento, realizado pelo Presidente do COPAM, ou seu 
representante; 
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 § 1º - O tempo total previsto na 2ª parte, III, bem como na 8ª parte, III, será 
distribuído proporcionalmente, entre os representantes de entidades ou grupos de 
cidadãos solicitantes da Audiência Pública. 
  
 § 2º - Os membros do COPAM, as entidades da sociedade civil, os 
Parlamentares, os Prefeitos, os Secretários de Estado e demais pessoas só terão 
direito a uma única manifestação, obedecida a ordem de inscrição. 
  
 § 3º - A critério do Coordenador, os representantes dos órgãos do Poder 
Público poderão ser convidados a prestar esclarecimentos técnicos sobre o assunto 
objeto da Audiência Pública. 
  
 § 4º - O tempo total do conjunto das manifestações mencionadas na 4ª Parte 
deste Artigo não poderá exceder 60 (sessenta) minutos. 
  
 § 5ª - As manifestações referidas nas 6ª e 7ª partes deste Artigo são 
exclusivas de seus titulares, não sendo permitida a substituição por representantes 
ou assessores. 
  
 Art. 11 - O empreendedor deverá, no município em que e realizar a Audiência 
Pública, colocar o RIMA a disposição de todos os interessados, durante o período 
mínimo de quinze dias úteis anteriores à realização da Audiência. 
  
 Parágrafo Único - Deverá ser dada prévia e ampla publicidade a respeito do 
fato determinado no caput deste artigo. 
  
 Art. 12 - Durante a audiência pública será mantido no recinto, para livre 
consulta dos presentes, pelo menos um exemplar do EIA e RIMA. 
  
 Art. 13 - As despesas que se fizerem necessárias, com a realização da 
Audiência Pública, serão custeadas pelo empreendedor. 
  
 Art. 14 - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrária. 
  
 Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1994. 
  
 Maria Eugênia Murta Lages 

  
 Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental 
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