
ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

Davidson Alessandro de Miranda 

 

 

 

 

 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS MINERÁRIOS: 

Estudo de Caso da Exploração Minerária  

no Município de Brumadinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 
2013 



Davidson Alessandro de Miranda 

 

 

 

 

 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS MINERÁRIOS: 

Estudo de Caso da Exploração Minerária  

no Município de Brumadinho 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito 
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável da 
Escola Superior Dom Helder Câmara, como 
parte dos requisitos necessários à obtenção do 
título de Mestre em Direito Ambiental (com 
concentração em Direito Planejamento e 
Desenvolvimento Sustentável)  
 
Orientador: Prof. Dr. João Batista Moreira Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
2013 



ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 

 

 

Davidson Alessandro de Miranda 

 

 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS MINERÁRIOS: 

Estudo de Caso da Exploração Minerária  

no Município de Brumadinho 

 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Direito Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável da Escola Superior Dom Helder Câmara, 
como parte dos requisitos necessários à obtenção do 
título de Mestre em Direito Ambiental (com concentração 
em Direito Planejamento e Desenvolvimento Sustentável)  

 
 
Aprovada em: 
 
 
____________________________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. João Batista Moreira Pinto 

 
____________________________________________________ 

Professor Membro: Profa. Dra. Beatriz Souza Costa 

 
 

____________________________________________________ 
Professor: Membro: Dr. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior 

 
 
 

Nota:______ 
 
 

Belo Horizonte 
2013 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço ao Grande Arquiteto do Universo, que, como maestro e divino regente de 
tantas maravilhas desta orquestra, criou um universo perfeito e o homem, que não 
soube compreender essa perfeição e ousou alterar a sintonia da natureza; a razão 
dos estudos de direito ambiental. Agradeço-o por conceder-me a oportunidade de 
poder usufruir de todos os prazeres e emoções desta sinfonia chamada Vida. 
 
 
Agradeço a minha querida família, por suportar-me nos momentos difíceis. Em 
especial, à minha adorada mãe, Odelina Dutra de Miranda, exemplo de tenacidade e 
dedicação, que com sua simplicidade e humildade me proporcionou ensinamentos 
que, com certeza, não aprenderia na Universidade. E por ter me dado a Dani e 
Alysson, irmãos maravilhosos, e assim, aprender a amar e a admirar a vida na forma 
mais simples e por sempre me incentivarem a ser mais do que ter. 
 
 
Agradeço aos professores, de toda minha trajetória como estudante, que, ao 
partilharem comigo seus conhecimentos, se tornaram os responsáveis pela 
conclusão desta etapa de minha vida. 
 
 
Agradeço à professora Beatriz Souza Costa, por ser uma pessoa incrível que me 
incentivou e ensinou a estudar e pesquisar. Obrigado pelo apoio e oportunidade, 
pela confiança e pela dedicada amizade. 
 
 
Agradeço ao meu Orientador, Professor João Batista Moreira Pinto, que me dedicou 
seu tempo. Obrigado pelos ensinamentos, orientação, dedicação, paciência, muita 
paciência e, principalmente, por ter confiado e acreditado nesta proposta ao longo 
desta jornada. 
 
 
Agradeço a todos vocês, deste educandário chamada Escola Superior Dom Helder 
Câmara, por participarem desta minha caminhada, pois, direta e/ou indiretamente, 
me fizeram crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 

 

A mineração é uma das mais antigas atividades produtivas exercidas pela 
humanidade. Não é casual que a história da civilização adote as suas diferentes 
modalidades como marcos divisórios de suas eras: idade da pedra lascada 
(paleolítico), idade da pedra polida (neolítico) e idade dos metais (cobre, bronze e 
ferro). No entanto, o setor mineral brasileiro deve ter uma clara compreensão da 
importância do desenvolvimento sustentável e incorporar em suas atividades os 
preceitos ambientais. A presente dissertação constitui um trabalho em que se insere 
mineração e empresa empreendedora dentro dos debates acerca do tema conflitos 
ambientais. Visando a estabelecer uma ponte entre a expansão socioeconômica 
sustentável minerária na cidade de Brumadinho e a questão ambiental, é analisado 
um estudo de caso que trata da implantação de um projeto minerário na região 
urbana e rural do município próximo à Serra da Moeda, patrimônio natural da região, 
considerado, assim, pela população local que, de forma ansiosa clama pela sua 
proteção ambiental perante os órgãos públicos em suas diversas esferas. Ao 
questionar tal processo junto aos munícipes e autoridades – através de trabalho de 
campo consistente em levantamento bibliográfico e entrevistas semiestruturadas - é 
realizado um levantamento do próprio processo de instalação da empreendedora na 
região, revelando a necessária e imprescindível política de emergência às questões 
ambientais, indicada por seus diversos atores sociais que questionam a mantença 
ou introdução de uma série de novos valores. As consequências da introdução 
desse novo paradigma podem ser constatadas no conflito ora analisado no estudo 
de caso. A atividade de extração mineral no município de Brumadinho é intensa e o 
objetivo específico deste estudo de caso está focado no pressuposto de que a 
mineração ocupa e avança sobre parte considerável do território analisado e impõe 
ao meio ambiente e à comunidade local, consideráveis impactos ambientais, 
socioeconômicos e culturais. Portanto, esta dissertação discorre sobre os conflitos e 
aspectos socioambientais decorrentes das atividades da empreendedora minerária 
na perspectiva de implantação do projeto Serrinha no município de Brumadinho.  
 
Palavras-chave: Conflitos Socioambientais, Mineração, Brumadinho, 
Desenvolvimento Sustentável. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Mining is one of the oldest productive activities undertaken by mankind. It is no 
coincidence that the history of civilization adopt the different arrangements as 
mileposts of their eras: Stone Age (Paleolithic ), polished stone age ( Neolithic ) and 
age of metals (copper, bronze and iron ), however , the Brazilian mining sector 
should have a clear understanding of the importance of sustainable development and 
incorporate into their activities environmental considerations. This dissertation is a 
job that fits mining and entrepreneurial company within the debates on the topic 
environmental conflicts. To establish a bridge between sustainable socioeconomic 
growth in the mining town of Brumadinho and environmental issue, we analyze a 
case study that deals with the establishment of a mining project in the urban and 
rural municipality near Serra da Moeda, natural heritage of the region, well regarded 
by the local population, so anxious calls for its environmental protection before public 
bodies in their various spheres . By questioning this process along to residents and 
authorities - through fieldwork consisting of bibliographic and structured interviews - 
is a survey of the installation process itself of entrepreneurial region , revealing the 
necessary and essential emergency policy to environmental issues indicated by their 
various social actors who question the maintenance or introduction of a series of new 
values . The consequences of the introduction of this new paradigm can be found in 
the conflict now analyzed in the case study . The mineral extraction activity in the 
municipality of Brumadinho is intense and specific objective of this case study is 
focused on the assumption that mining holds and moves over a considerable part of 
the territory of analyzed and imposes on the local environment and the community 
considerable environmental impacts , socioeconomic and cultural . Therefore , this 
paper discusses the conflicts and environmental aspects arising from the activities of 
entrepreneurial mining from the perspective of the project implementation in the 
municipality of Serrinha Brumadinho.  
 
Keywords: Environmental Conflicts. Mining. Sustainable Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo meio ambiente é definido como “soma total das condições externas 

circundantes no interior das quais um organismo, uma condição, uma comunidade 

ou um objeto existe1”. Mesmo através dessa definição estritamente ecológica, 

derivada da biologia, pode se concluir que, em relação ao homem, tudo que o cerca 

pode ser rigorosamente considerado como meio ambiente. O fato é que o termo 

meio ambiente evoca uma quase infinita pluralidade de significados que variam em 

função do sujeito e do objetivo a que se propõe. 

Assim, os derramamentos de óleo nos oceanos – cujo primeiro caso notável 

se deu no naufrágio do petroleiro Torrey Canion, em 1967 – foram se multiplicando, 

sendo o vazamento do Exxon Valdez, em 1989, na costa do Alasca, o mais notável. 

Ali, por pressão da sociedade, os custos da correção dos efeitos do acidente foram 

imputados a seus responsáveis. E isso serviu de referência a novas práticas de 

gestão de conflitos de interesse, onde a avaliação dos danos passou a contar com 

novas ferramentas de cálculo econômico. 

O debate e a construção acerca da noção de meio ambiente representam 

um campo de disputa em que diferentes atores e objetivos são confrontados. E é 

justo imaginar que cada segmento envolvido nessa “disputa” (o meio científico-

acadêmico, organizações não governamentais, poder público, empresariado, 

movimentos populares, etc.) concorrerá para que a sua visão prevaleça sobre as 

demais.  

Uma característica marcante do final do século XX foi o crescimento das 

manifestações sociais frente à degradação das condições ambientais que afetam 

sua qualidade de vida. Pouco a pouco, uma série de expressões de 

descontentamento de grupos sociais organizados, em relação a impactos negativos 

de empreendimentos econômicos, passou a fazer parte do dia a dia das nações 

democráticas. 

Os exemplos são inúmeros e teve, fundamentalmente, como marco 

propulsor o efeito do derramamento do mercúrio na Baía de Minamata, no Japão, 

em 1959. A partir tal desastre, veio a obra de Rachel Carson, Silent Spring, em 

1962, que serviu para tornar público e reverberar em escala internacional o alerta 

                                                           
1
 SILVA, J.  A. da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002, p.2. 
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contra os riscos do uso de pesticidas organoclorados, cujos efeitos têm natureza 

sistêmica na cadeia alimentar. As lutas de grupos ecologistas contra a ampliação 

nos aeroportos de Frankfurt (Alemanha) e Narita (Japão) são casos exemplares de 

mobilização das comunidades que se julgavam afetadas. Intermináveis 

manifestações e um aguerrido espírito de resistência mostraram que nem sempre 

prevalece o interesse econômico. 

É lícito afirmar que, nas últimas décadas, acidentes e conflitos sociais em 

torno de causas ambientais foram se tornando fatos corriqueiros da vida, no mundo 

industrializado e globalizado e o surgimento de uma questão ambiental em escala 

global tem provocado uma mudança de comportamento da humanidade nas suas 

formas de interação com o meio ambiente.  

A conceitualização de desenvolvimento sustentável difundida pelo Relatório 

Brundtland (1987), apresenta considerações universais, das quais, em um nível 

filosófico bem amplo, ninguém discorda. Como grandes objetivos, o 

desenvolvimento sustentável pretende sustentar ou elevar, simultaneamente, o meio 

ecológico – incluindo a qualidade ambiental e o estoque dos recursos – o bem estar 

econômico e a justiça social. Na prática, esforços em direção à sustentabilidade em 

suas três dimensões clássicas (ecológica, econômica e social) envolvem conflitos. 

Atividades que mantêm ou elevam apenas o bem estar econômico ocorrem a 

expensas de degradação ecológica. Uma atividade industrial, como a mineração, 

pode beneficiar a economia nacional, causando danos no meio ambiente e nos 

valores culturais das comunidades locais. 

O desenvolvimento deve ser economicamente eficiente, ecologicamente 

suportável, politicamente democrático e socialmente justo. A noção de 

desenvolvimento sustentável deve, portanto, estar assentada em cinco pilares – 

social, ambiental, territorial, econômico e político. O planejamento moderno é 

participativo e dialógico e exigem uma negociação quadripartite entre os atores 

envolvidos, conduzindo a arranjos contratuais entre autoridades públicas, empresas, 

organizações de trabalhadores e sociedade civil organizada. 

No que se refere à noção de conflitos socioambientais, percebe-se que, 

considerando-se as idiossincrasias de cada autor quanto ao tema, há certa 

convergência de significados. Portanto, sem desconsiderar as definições 

mencionadas, até por que elas expressam com propriedade o universo no qual se 
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insere a problemática estudada, optou-se pela construção de uma definição que 

atendesse às características do estudo de caso em análise, relacionando-o ao 

respectivo campo de estudo a partir das suas especificidades.  

Outrossim, por considerar que todo conflito intrinsecamente possui uma 

dimensão social, trabalhou-se com a noção de conflitos ambientais, segundo a qual 

pode ser entendida como todo aquele embate ou disputa que envolve um acervo 

material ou bem, relativo à natureza, que se configura como de interesse humano, 

aonde haja divergência de posições entre as partes, com ameaça de prejuízo à 

coletividade e/ou dano ao bem em questão.  

Os conflitos socioambientais no Brasil são ricos em experiências e o passar 

dos tempos tem mostrado uma evolução dos mecanismos de negociação que 

envolve os diferentes atores sociais.  

A história de Minas Gerais tem raízes profundamente alicerçadas no 

extrativismo mineral – dando início, indiretamente, à invasão no seio minerário, 

através de conflitos por ouro - remontando sua formação às incursões das 

bandeiras, em busca de riquezas em seu território, que culminaram na descoberta 

do ouro e do diamante. No período atual, com sua diversificada produção mineral, o 

estado mineiro continua sendo o principal fornecedor de matérias primas do Brasil e, 

como consequência, Minas Gerais é historicamente o pólo propulsor de 

desenvolvimento do conhecimento geológico do Brasil.  

No período compreendido entre os séculos XVI e XVIII, foram organizadas 

expedições ou “bandeiras” com o objetivo de descobrir essencialmente metais 

preciosos. O ouro constituiu a primeira e a maior de todas as descobertas de bens 

minerais no estado de Minas Gerais e, em 1710, foram descobertos o ouro e 

diamante.  

A questão ambiental será vista nessa dissertação sob a perspectiva dos 

conflitos ambientais, ou de como os problemas sociais adquiriram esse status 

ambiental, o que mudou no discurso e o que isso representa. Também, através das 

entrevistas e análise bibliográficas, é inevitável abordar outros aspectos que 

passaram a fazer parte do conjunto de preocupações que integram a questão 

ambiental, principalmente no que se refere ao ambiente em suas diversas formas, 

com busca a se ter uma melhor qualidade de vida.  



 

13 

 

A pesquisa foi produzida a partir de entrevistas semiestruturadas e 

roteirizadas, abrangendo segmentos sociais partícipes das disputas. Foram 

entrevistados responsáveis pelos órgãos públicos, representante de organizações 

não governamentais, e a comunidades e seus moradores no entorno do 

empreendimento minerário. Como fontes secundárias, foram utilizados documentos 

oficiais da Prefeitura e Câmara Municipal de Brumadinho, em especial o seu Plano 

Diretor; material publicado em imprensa local e regional; sites da organização 

Abrace a Serra da Moeda e do Poder Público e também do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No caso específico do Projeto Serrinha – Mineradora 

Ferrous - há ainda de se ressaltar a pesquisa bibliográfica e de campo realizadas 

nas 32 comunidades e distritos da sede de Brumadinho. 

Esta dissertação considera a importância socioeconômica dos recursos 

naturais, a exploração racional desses bens, o uso consciente dos recursos naturais 

e ambientais como elementos de desenvolvimento sustentável e fator de melhoria 

da qualidade de vida. Considerando meio ambiente e ocupação do solo da área em 

estudo como “pano de fundo analítico”, essa pesquisa tem por objetivo delimitar a 

área mais expressiva de mineração e alguns dos aspectos ambientais relacionados 

com essa atividade no município de Brumadinho.  Pretende-se, ainda, levantar 

informações sobre a extensão da atividade minerária local de maior 

relevância/impacto e seu reflexo na população. Os objetivos específicos incluem:  

  

a) Levantar os dados referentes à extensão territorial das atividades minerárias 

em Brumadinho, como subsídios para a definição de Políticas Públicas locais, 

visando à inserção da atividade de mineração na política de desenvolvimento 

municipal;  

b) Verificar se as atividades minerárias têm impactado/contribuindo para a 

degradação ambiental da área pesquisada;  

c) Despertar a visão holística para o uso e ocupação do solo, levando-se em 

consideração o aspecto difuso dos recursos naturais e solo;  

d) Fornecer informações que possibilitem a formação de um conceito inovador 

sobre o tema mineração urbana, meio ambiente e sustentabilidade. 
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O estudo de caso contribui para a compreensão dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos, sendo utilizado como uma estratégia habitual de 

pesquisa que permite uma investigação, que preserve as características 

significativas dos eventos da vida real. A produção de conhecimento científico 

abrange variados métodos e procedimentos, nos quais o pesquisador busca 

parâmetros para a elaboração de sua pesquisa. 

Nessa dissertação foram utilizados dois métodos de interpretação: a) o 

método dedutivo, que é o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos 

empregados para que os objetivos sejam atingidos e, b) os métodos que têm por fim 

traçar diretrizes para o raciocínio, organizando de maneira ímpar a produção do 

conhecimento. Deve-se ressaltar que com maior primazia valeu-se dessa 

metodologia para analisar os dados gerais levantados e atingir seu objetivo 

particular, ou seja, formatar considerações finais e recomendações. 

Esta dissertação fundamentou-se na base constitucional e 

infraconstitucional, levantamento bibliográfico e em publicações relevantes 

relacionadas com conflitos oriundos da mineração, objetivando investigar os 

possíveis conflitos ambientais ocasionados pelas atividades extrativas minerárias. 

Este estudo, realizado no município de Brumadinho, contempla a caracterização do 

município com o levantamento e análise dos dados e apresentação dos resultados. 

Considerando o tipo de estudo e os objetivos estabelecidos para o 

desenvolvimento do trabalho, várias incursões em campo foram realizadas para 

levantar/identificar a relação entre as atividades de mineração e a dinâmica dos 

povoados e distritos no município/cidade de Brumadinho. A base de informações foi 

elaborada a partir daquelas recolhidas de trabalhos de campo e junto a várias 

fontes, como: IBGE, Prefeitura Municipal de Brumadinho, Câmara Municipal de 

Vereadores, texto Constitucional do Brasil, legislação pertinente, artigos levantados 

a partir de literatura específica e a mídia oficial. Após a compilação das informações, 

o material (de campo) mais relevante foi selecionado para caracterização dos 

aspectos ambientais e sociais levantados. 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

trabalha a temática da história da mineração mundial e brasileira, baseada pela 

interação dos pólos econômico, social e ambiental, que não é tão recente como à 

primeira vista pode parecer. 
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No capítulo segundo será apresentado o bem ambiental e sua defesa 

jurídica, procurando um ponto de convergência entre mineração e meio ambiente, na 

medida em que busca uma mesma diretiva a ambos, sem anulá-los, e mostrando 

que esse bem é um direito à vida e, conservá-lo é parte da íntima relação entre a 

vida moderna e a essencialidade dos bens minerais, já que é fundamentalmente 

necessário, no atual estágio da modernidade, ao atendimento das necessidades 

humanas primárias e secundárias. 

No terceiro e quarto capítulos há uma conexão entre a mineração e 

Desenvolvimento Sustentável, sendo um ponto de interligação e complexidade entre 

o sustentável e o econômico, pois afinal de contas, para muitos, a mineração é 

apontada como uma das atividades econômicas de maior potencial poluidor. Dessa 

forma, indicam algumas razões para esta concepção: a) o fato da atividade mineral 

extrair diretamente os recursos naturais, diferentemente de outros setores, que os 

incorporam em sua atividade produtiva; b) a não renovabilidade do bem mineral; c) a 

impossível recuperação completa de áreas degradadas, até porque a atividade é 

extrativa; e d) o impacto visual e de fácil constatação que a atividade gera. 

No quinto capítulo há uma apresentação dos modernos conceitos e aspectos 

sobre conflito ambiental. Na segunda parte desse capítulo, conta-se com a descrição 

geral do empreendimento e dos motivos da escolha locacional do município de 

Brumadinho, bem como sua caracterização da situação físico-político-econômica e 

social do local escolhido. A área, na qual se estabeleceu o impasse, origem do 

conflito, terá sua caracterização sob mais de um ângulo, dando oportunidade para 

que se possa melhor captar a sustentação lógica das partes envolvidas. O mesmo 

será feito em relação à caracterização do problema, onde estarão expostos os 

argumentos de ambas as partes. Evidencia-se a descrição da atuação e estratégias, 

em forma de depoimentos, dos atores sociais e suas comunidades envolvidas.  

Como fechamento, são analisados e apresentados os resultados principais da 

pesquisa/estudo de campo. Nele, os objetivos da pesquisa são reafirmados e a 

abordagem metodológica é caracterizada. As considerações finais e 

recomendações, por sua vez, visam a apresentar, sinteticamente, as principais 

reflexões dessa dissertação, resultado de uma reflexão sobre o estudo de caso, a 

partir das informações e dos arcabouços, prático e teórico, reunidos ao longo da 

pesquisa. 
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2 HISTÓRICO E APLICABILIDADE DA MINERAÇÃO MUNDIAL E BRASILEIRA  

 

O termo mineração se refere ao conjunto de atividades relacionadas à 

descoberta e à extração de minerais que se encontram, na maior parte das 

vezes, sob a superfície da terra, no subsolo. Os minerais podem ser metais 

(como ouro e cobre) ou substâncias não metálicas (como carvão, areia, amianto 

e cascalho).  

Mas, ainda, a história da mineração se confunde um pouco com a 

formação do planeta Terra, quando, há cerca de seis bilhões de anos, uma 

“gigantesca” nuvem de gás e poeira começou a contrair-se. Assim, começou a 

surgir o Sol do sistema, formada por uma bola no centro dessa nuvem, há 4,5 

bilhões de anos2; uma reação termonuclear causada pela fusão de átomos de 

hidrogênio e lítio. Ao redor do Sol, continuava girando um grande volume de 

poeira, em forma de redemoinhos, que também foram se condensando até 

formarem os planetas, dentre eles a Terra. 

Com idade aproximada de cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra é 

formada pelo núcleo (composto por ferro e níquel no estado sólido e com raio de 

3.700 km), pelo manto, (camada de material pastoso que envolve o núcleo, com 

espessura média de 2.870 km, composto principalmente por silício e magnésio). 

Isto quer dizer que o tempo geológico tem aproximadamente quatro bilhões de 

anos, dos quais apenas os últimos quinhentos milhões são razoavelmente 

conhecidos, graças aos fósseis (restos ou vestígios de seres vivos animais ou 

vegetais que comprovam sua existência em outras épocas)3.  

Esse tempo geológico é dividido em eras, com duração desigual e que 

começam quando se registram fatos notáveis. Ao todo, são quatro eras: a 

Proterozóica (Arqueozóica), que durou entre 3 e 3,5 bilhões de anos e nela 

existiam animais de corpo mole e algas; a era Paleozóica, idade dos 

invertebrados e vertebrados primitivos e que durou cerca de 340 milhões de 

anos; a era Mesozóica, caracterizada pelo desenvolvimento dos répteis (aéreos, 

                                                           
2
 TOSATTO, Pierluigi. Geodiversidade do Brasil - Sobre a Construção das Geociências. Brasília: 

Departamento Nacional de Produção Mineral, 2005, p.2. 
3
 Ibidem, p.12.  
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terrestres e marinhos), durou aproximadamente 170 milhões de anos; e a era 

Cenozóica, a época dos mamíferos, que durou 60 milhões de anos4.  

Atualmente, a humanidade está na era Antropozóica, que já dura dois 

milhões de anos, e é marcada pelo aparecimento e disseminação do homem. Em 

todas essas eras geológicas existiram períodos glaciais que duraram cerca de 

100 mil anos e influenciaram significativamente nas transformações no planeta, 

inclusive nos aspectos geológicos5. 

O parâmetro acima se reporta à Geologia, ciência que estuda as origens, 

a formação, a história e a estrutura do planeta que, sem sombra de dúvida, deu 

base à mineração, pois as grandes revoluções tecnológicas se iniciaram no 

campo da Geologia, onde suas primeiras observações e conclusões - erosão 

marinha e sedimentação - foram feitas por volta de 600 a.C., por Tales de Mileto 

(estima-se que ele viveu entre 640 e 548 a.C., natural de Mileto, colônia cretense 

do Mediterrâneo, e é considerado filósofo naturalista e pré-socrático. Também 

chamado de “pai da filosofia grega”. Suas teorias são conhecidas por intermédio 

de Aristóteles, Diógenes Laércio, Heródoto, Teofrasto e Simplício)6.  

Porém, até a Idade Média, a Geologia pouco evoluiu. Sob os domínios da 

igreja, esteve limitada pela interpretação bíblica fundamentada na versão do 

Gênesis sobre a criação - o que trazia receios aos estudiosos de serem 

condenados por heresia. Somente no século XVIII, Abraham G. Werner e James 

Hutton, considerados os pais da Geologia moderna, deram nova orientação às 

ciências geológicas7,8. 

Mas a história da mineração começa muito antes de Tales de Mileto. Ela 

se inicia praticamente junto com a história da humanidade. Os primeiros 

humanóides já manipulavam recursos minerais ao, por exemplo, ajeitar pedras 

dentro das cavernas em que viviam, seja para abrir espaço, seja para 

providenciar um apoio de cabeça ou um assento melhor para seu descanso9. 

Logo depois vieram as ferramentas. Pedras lisas, afiadas, normalmente 

achadas em leitos de rios (pedras roliças ou lavadas), permitiam a fabricação de 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.guia.heu.nom.br/era_geologica.htm>. Acesso em: 15 maio 2013. 

5
 Disponível em: <http://www.guia.heu.nom.br/era_geologica.htm>. Acesso em: 15 maio 2013. 

6
 Ibidem, p.9. 

7
 Ibidem, p.7. 

8
 Ibidem, p.7. 

9
 Ibidem, p.7. 
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machadinhos, lanças e outros similares. O atrito e a fricção começaram a 

possibilitar a fabricação de utensílios domésticos, ainda toscos, como vasilhas e 

algo similar a bandejas. Bater uma pedra na outra, dependendo do tipo de rocha, 

fazia essas se quebrarem, ou melhor, lascarem, o que produzia apetrechos mais 

úteis, pontudos ou cortantes.  

No período da Idade da Pedra lascada, na pré-história humana, que 

durou milhares de anos, pode-se dizer que se divide em dois períodos: o 

Paleolítico (ou Idade da Pedra Lascada), e o Neolítico (ou Idade da Pedra 

Polida). Os homens do Paleolítico eram caçadores e modelavam suas armas em 

sílex, um tipo de rocha. O uso das armas era, principalmente, para a caça e o 

corte dos alimentos e peles, fundamentais no processo de adaptação ao inverno 

da Europa ocidental. O período compreendido entre o Paleolítico e o Neolítico 

chama-se Mesolítico. Nele, os antepassados do homem atual usavam, ao 

mesmo tempo, instrumentos de pedra lascada e pedra polida10. 

Os vestígios mais antigos do Neolítico foram encontrados na 

Mesopotâmia e Síria, por volta de 4000 a.C.11. O sílex, com o qual os homens 

faziam os utensílios, era tirado de minas, cortado e polido com rara habilidade. O 

clima tornara-se mais ameno, e eles haviam aprendido a cultivar milho e criar 

animais. Já construíam casas em forma de círculo, começando a viver em 

grupos maiores, muitas vezes em colinas fortificadas. Conheciam a cerâmica, 

faziam roupas, abriam caminhos e enterravam os mortos sob pequenos montes 

(utilizando pedras, chamadas na geologia de rochas). Mesmo depois que o 

bronze e o ferro se tornaram conhecidos, os utensílios e o modo de vida da 

Idade da Pedra ainda permaneceram durante algum tempo. 

É importante lembrar que, enquanto em certos lugares como a Grã-

Bretanha, vivia-se na Idade da Pedra, em outros, como Roma, Egito e China, já 

se usavam os metais, construíam-se belas casas e conhecia-se a escrita. 

 

2.1 A Formação dos Minerais, seus Diferentes Tipos e Aplicações 

  

Conheceu-se, assim, o início do processo de mineração: para dar base 

às primeiras evoluções da humanidade. Então, a mineração começou 

                                                           
10

 Ibidem, p.13. 
11

 Ibidem, p.12.  
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praticamente junto com o homem e foi uma das principais bases do 

desenvolvimento do ser humano - que sempre foi extrativista para garantir sua 

subsistência. 

Na aglomeração de partículas, formaram-se as rochas, que são 

agregados naturais formados por um ou mais minerais e fazem parte da crosta 

terrestre. As rochas, junto com os fósseis, permitem ao homem estudar a terra e 

os fenômenos geológicos atuais e do passado.  

As rochas são classificadas em três tipos, de acordo com sua origem: 

ígneas (consolidadas no magma, produto da fusão do manto e da crosta). 

Portanto, são de origem primária. O magma tenta, frequentemente, chegar à 

superfície. Quando isto acontece, surgem os vulcões e suas erupções; 

sedimentares (formadas através dos milênios pela deposição de sedimentos na 

superfície, que podem ser orgânicos - restos de animais ou vegetais que se 

transformam em fósseis, ou inorgânicos - resultantes da decomposição de outras 

rochas) e metamórficas (resultantes de outras rochas, transformadas por 

elevações de temperatura ou pressão). 

Os minerais são contidos nas rochas e podem ser caracterizados como 

elementos de origem natural com composição química definida e estrutura 

cristalina determinada e apresentam inúmeras propriedades físicas, magnéticas 

e químicas. Substâncias minerais não cristalinas, como o carvão, âmbar, vidro 

vulcânico e betume, são chamados de mineralóides. Já os minerais que 

apresentam superfícies planas e lisas e formas geométricas regulares são 

chamados de cristais12. 

De acordo com as propriedades químicas dos minerais, estes podem ser 

constituídos por um único elemento (ouro, grafita, diamante, etc.) ou então são 

compostos, como a hematita (Fe2O3) e, ainda:13 

 

Clivagem: propriedade de um mineral em dividir-se em planos paralelos 
a uma face possível do cristal; 
Fratura: maneira como se rompe um mineral; 
Dureza: resistência de um mineral ao risco de uma ponta aguda. A 
escala de Mohs, a seguir, compara os minerais em ordem crescente 
quanto à sua dureza: 

                                                           
12

 Ibidem, p.11-14. 
13

 Ibidem, p.15. 
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Peso específico ou densidade relativa: relação entre o peso de um 
mineral e o de um mesmo volume de água destilada a 4º C, ou seja, 1 
cm de mineral em gramas. 
Brilho: reflexo da luz incidente. Pode ser metálico, como a galena, e não 
metálico, como o quartzo; 
Transparência ou diafaneidade: o mineral pode ser transparente, 
translúcido ou opaco, de acordo com a quantidade de luz que o 
atravessa ou não.  
Cor: pode ser bastante variada e é uma das qualidades mais 
importantes na determinação do mineral; 
Traço: é identificado ao se riscar uma porcelana branca, não polida, 
com um mineral (por exemplo, a hematita deixa um traço avermelhado); 
Magnetismo: ocorre sempre que, em seu estado natural, um mineral é 
atraído por um ímã.

14
 

 

Para complementar tal abordagem inicial, segue, abaixo, o Quadro 1, 

com a relação dos minerais mais conhecidos e suas principais aplicações:15  

 

Quadro 1 – Minerais e suas Aplicações 

ROCHA APLICAÇÕES 

AREIA Construção civil, fabricação de vidro.  

CALCÁRIO Cal, cimento, vidro e fundente metalúrgico.  

GRANITO Construção civil – ornamentação, mistura de concreto (brita), 

paralelepípedos e meio-fios.   

QUARTIZITO Fabricação de vidro, construção civil, ornamentação, abrasivos e 

saponáceos (sabão abrasivo).  

ARGILA Caulim para fazer cerâmica.  

PEGMATITO Feldspato e caulim para cerâmica, mica para indústria elétr ica, gemas 

e outros.  

CARVÃO  Combustível.  

FOLHELHO Cobertura de telhados e combustível.  

BASALTO  Construção e ornamentação.  

TURFA Substituta do carvão como combustível.  

Fonte: Geodiversidade do Brasil – Sobre a Construção das Geociências (DNPM). 

 

De acordo com o tipo de aplicação16, tem-se: conforme o Quadro 2: 

 

 

 

                                                           
14

 Ibidem, p.17. 
15

 Ibidem, p.19-20. 
16

 Ibidem, p.20-21. 
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Quadro 2 – Minerais e suas Aplicações 

APLICAÇÃO MINERAL 

Gemologia Diamante, topázio, turquesa, opala, berilo, turmalina, coríndon, 

quartzo e outros.  

Indústria ótica, 

médica e científica 

Quartzo, fluorita, mica, turmalina, ouro, diamante.  

Ornamentação Gipso, jade, calcita, quartzo, serpentina, malaquita, etc.  

Cerâmica, vidro e 

esmaltes 

Fluorita, quartzo, feldspato, nefelina e outros.  

Refratários Magnesita, asbesto, dolomita, grafita, cromita, cianita, talco.  

Abrasivos Diamante, quartzo, granada, coríndon, etc. 

Fertilizantes Silvita, apatita.  

Fluxos (condutores) Quartzo, calcita e fluorita, principalmente.  

Fonte: Geodiversidade do Brasil – Sobre a Construção das Geociências (DNPM). 
 

Os minerais podem constituir-se ainda em minérios de determinados 

elementos. Quando de um mineral ou de uma associação de minerais pode-se 

extrair metais ou outros produtos de valor econômico, esses minerais são 

chamados de minérios17 (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – Minerais e Minérios 

MINERAL MINÉRIO 

Bauxita Alumínio 

Cassiterita Estanho 

Cinábrio Mercúrio 

Cobaltita Cobalto 

Cromita Cromo 

Esfalerita Zinco 

Galena Chumbo 

Garnierita Níquel 

Hematita e Itabirito Ferro 

Ilmenita Titânio 

Magnesita Magnésio 

Malaquita Cobre 

Pirolusita Manganês 

Wolframita Tungstênio 

Fonte: Geodiversidade do Brasil – Sobre a Construção das Geociências (DNPM). 
 

                                                           
17

 Ibidem, p.20-21 
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Existem ainda os mineralóides, como o petróleo, um combustível líquido 

mineral que não tem uma composição química definida, mas apresenta uma 

mistura de milhares de compostos orgânicos formados pela combinação de 

moléculas de carbono e hidrogênio (hidrocarbonetos)18. 

O petróleo encontra-se em poucos lugares e normalmente em 

profundidade. Formou-se devido à elevada pressão e temperatura sobre restos 

de animais e vegetais depositados nas bacias sedimentares, no fundo de antigos 

mares, acumulados em outras eras geológicas. Com o passar do tempo (com 

pouco oxigênio e isolado - ambiente impróprio para a vida de bactérias que 

poderiam decompor os restos orgânicos), transformaram-nas em óleo e gás19. 

No dia a dia, alguns ambientes e situações e produtos são fundamentais 

e têm a mineração como seu principal parceiro na utilização: 

 

a) Na horta, produzindo alface, tomate e outras hortaliças, mesmo 
orgânicas: a mineração aparece desde a fertilização do solo (menos nas 
culturas orgânicas - que mesmo assim usam os nutrientes naturais e 
minerais do solo), na plantadeira que semeia (mesmo manual), no 
carrinho de mão, na enxada que afofa a terra e capina as ervas 
daninhas, na faca que corta o fruto ou a folha, no corte da madeira e 
nos pregos que fazem a caixa de transporte, no plástico da embalagem, 
no veículo que faz o transporte e no dinheiro que paga a mercadoria, 
entre outros; 
b) No banheiro de uma casa: além dos metais (torneiras, puxadores, 
seguradores de toalhas, etc.) e dos equipamentos que levam bens 
minerais (chuveiros, barbeadores, secadores, etc.), temos tubulações, 
pisos e azulejos cerâmicos, espelhos, sabonetes e saponáceos, os  
forros de gesso, esmaltes, talco e uma infinidade de outros itens. E isso 
sem falar das máquinas que ajudaram a plantar e processar o algodão 
das toalhas, da caixa de medicamentos e dos cotonetes, cujas hastes 
são feitas de plástico derivado do petróleo; 
c) No carro, onde é quase impossível encontrar algo que não seja feito 
a partir de bens minerais - a não ser se o combustível escolhido for o 
álcool que, para ser produzido, precisa de todas as máquinas e 
processamentos feitos de aço e outros produtos de bens minerais; 
d) No hospital, onde bisturis e ataduras de gesso completam o trabalho 
de equipamentos de altíssima precisão, que, além do aço e do níquel 
são dotados de condutores de ouro e até diamantes

20
. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ibidem, p.19. 
19

 Ibidem, p.20. 
20

 MACHADO, Iran F. Recursos Minerais - Política e Sociedade. São Paulo: Edgard Blücher, 1989, 
p.15.  
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2.2 Mineração à Brasileira 

 

A história do Brasil tem uma íntima relação com a busca e o 

aproveitamento dos seus recursos minerais, que sempre contribuíram com o 

crescimento da economia nacional. O berço da atividade mineral brasileira é 

Minas Gerais, cuja história se confunde com a própria história da mineração no 

país. 

Durante a época do Brasil Colônia, Minas Gerais viveu a corrida do ouro 

brasileira. Diferente do que se vê em filmes do velho oeste americano, aqui a 

coroa controlava a atividade com “mãos de ferro”. Além do ouro, os diamantes e 

as pedras preciosas eram outros alvos de procura nos aluviões (deposição de 

ouro, diamantes e gemas no leito ou às margens de rios, levadas pela ação de 

ventos e chuvas a partir de um depósito mineral situado normalmente mais 

acima do curso d'água)21.  

Essa corrida do ouro começou para valer na última década do século 

XVII, quando centenas de jazidas passaram a ser descobertas nos córregos e 

ribeirões da região de Ouro Preto, Mariana, Caeté e Sabará22. Em meados do 

século XVIII, mais precisamente entre 1739 e 1779, segundo Machado23. 

 

Se deu o clímax da mineração de ouro no Brasil, liderado por Minas 
Gerais que, estima-se, tenha produzido até 3/4 do ouro do país. Claro 
que a extração mineral da época também ocorria em outros estados, 
principalmente na Bahia e em Goiás e, em menor escala, em Mato 
Grosso, onde malária, febre amarela e massacres dos índios (paiaguás 
e guaicurus) frearam a busca dos exploradores

24
. 

 

A extração de diamantes e gemas ocorreu principalmente entre 1730 e 

1870, quando a África do Sul assumiu a liderança do mercado mundial. Em 

determinadas épocas, a produção média anual de diamantes no Brasil chegou a 

52 mil quilates, produzidos principalmente na região do Tejuco (depois 

Diamantina), Goiás e Mato Grosso em menor escala25. 

                                                           
21

 MARTINS, Roberto Borges; BRITO, O. E. A. História da Mineração do Brasil. São Paulo: 
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As corridas do ouro e do diamante no período colonial deixaram muitos 

legados, tanto positivos quanto negativos. O principal deles, em seu aspecto 

positivo, sem dúvida, é a ocupação do território, principalmente pelo surgimento 

de grandes cidades ao lado das minas, como Diamantina, Ouro Preto, Mariana, 

Serro e Sabará26. Como consequência, a abertura de estradas e o 

desenvolvimento da infraestrutura propiciaram a unificação do território e a 

consolidação da estrutura administrativa.  

A fase do império não foi tão produtiva na extração mineral, que caiu 

muito, mas continuou concentrada em Minas Gerais na produção de ouro e 

diamantes. Na segunda e terceira décadas do século XIX, foram criadas, na 

Inglaterra, seis empresas para explorar jazidas de ouro em Minas Gerais27. Deu-

se início da industrialização do processo, quando se começou a explorar os 

depósitos primários e não mais a aluvião. No geral, a presença das empresas 

inglesas no Brasil da época foi um fracasso (14 falências ao todo)28, com uma 

exceção - a St. John D'el Rey Mining Company, que trocou de dono por diversas 

vezes, mas continua em operação. Tornou-se mais conhecida como Mina de 

Morro Velho, hoje de propriedade da AngloGold Ashanti. Essa mina entrou para 

a história como a com maior longevidade em todo mundo, tendo sido fechada em 

2003, após 169 anos de exploração - e foi um exemplo de fechamento 

responsável e correto, tanto sob o aspecto ambiental e tecnológico quanto em 

relação aos funcionários e comunidade29. 

No século XX, começou a exploração industrial de outros bens minerais, 

inicialmente o manganês e o ferro. O manganês - usado na fabricação de ferros-

liga - foi um dos principais produtos da pauta de exportações brasileira durante o 

século passado. Em 1894, começou a exploração em Morro da Mina 

(Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais), que chegou a níveis altos de produção a 
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partir de 192030. Encerrou suas atividades em 1961, quando a mina da Serra do 

Navio (Amapá)31 se tornou a maior produtora nacional. 

Os esforços do Presidente do estado de Minas Gerais e depois 

Presidente da República, Artur da Silva Bernardes, em desenvolver a siderurgia 

nacional merecem destaque. As principais empresas ligadas à exploração e ao 

beneficiamento do minério de ferro do início do século XX foram a Itabira Iron 

Ore Co. inglesa (organizada por Percival Farquar - o mesmo que organizou a 

construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré), que adquiriu os direitos das 

minas de ferro de Itabira e participação na Estrada de Ferro Vitória-Minas 

(EFVM), ambas, hoje, controladas pela Companhia Vale (antiga CVRD) e a 

então Companhia Siderúrgica Mineira que, com os investimentos do grupo 

luxemburguês Arbed passou a se denominar Companhia Siderúrgica Belgo-

Mineira (hoje, Acelor Mitral).  

A liberalização da participação de capital estrangeiro na mineração 

brasileira, na década de 60, foi decisiva para que houvesse a implantação de 

grandes projetos, com destaque para Minerações Brasileiras Reunidas (MBR), 

Samitri e Ferteco (minério de ferro), hoje, todas controladas pela Vale, Alcoa 

(alumínio), Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia (CBMM) (nióbio); e 

Sama (amianto), em Goiás.  

Não se pode deixar de falar também de Carajás, maior depósito de 

minério de ferro conhecido no mundo, que começou a operar em 1985, atingindo 

a capacidade nominal de produção de 35 milhões de toneladas anuais em 1987. 

O investimento total do Projeto Ferro Carajás foi de US$ 3,5 bilhões e permitiu à 

CVRD, atual Vale, consolidar sua posição como maior exportador mundial de 

minério de ferro. Atualmente, a mina de Carajás encontra-se em um vigoroso 

processo de expansão de sua capacidade produtiva32. 

Muitos outros projetos se desenvolveram e se instalaram no país, 

comprovando a vocação mineraria brasileira. Baseados em reservas 

significativas de diversos minerais, projetos de porte são destaques em diversas 

regiões brasileiras. Minas Gerais ainda tem a maior produção mineral, mas deve 
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ser superado pelo estado do Pará, em breve, principalmente pela implantação ou 

expansão de novos projetos como Sossego (cobre), Paragominas, Oriximiná e 

Juruti (bauxita), e Onça Puma (níquel) e outros. Destaque no cenário também 

deve ser dado aos estados de Goiás, Bahia e Mato Grosso, mas sem esquecer 

os demais, pois, praticamente em todo o Brasil, a mineração está presente. 

Também as atividades de pesquisa para a identificação e viabilização de novos 

depósitos sempre estiveram em efervescência. 

 

2.3 Desafios da Geologia, Mineração e Transformação Mineral no Brasil - 
PNM-2030 

 

O Ministério das Minas e Energia (MME), órgão da Administração Pública 

Direta, ligada ao Governo Federal, que tem como norma regulamentadora de sua 

competência a Lei nº 10.683/2003, que apresenta como rol de atribuições:  

 

 
a) geologia, recursos minerais e energéticos;  
b) aproveitamento da energia hidráulica;  
c) mineração e metalurgia; e  
d) petróleo, combustíveis e energia elétrica, inclusive nuclear.  

 

O MME buscará com o auxílio da Secretaria de Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral (SGM), Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) e Serviço Geológico do Brasil ou Companhia de Pesquisas de Recursos 

Minerais (CPRM), através do Plano Nacional de Mineração, ampliar e fortalecer 

a articulação federativa de ações de geologia, mineração e transformação 

mineral no escopo de determinar estratégias para um Desenvolvimento 

Sustentável no setor minerário para os próximos 20 anos. 

Conforme o texto do Plano:33 

 

O setor mineral – que compreende as etapas de geologia, mineração e 
transformação mineral – é a base para diversas cadeias produtivas. 
Participa com 4,2% do PIB e 20% do total das exportações brasileiras, 
gerando um milhão de empregos diretos, o equivalente a 8% dos empregos 
da indústria. O País destaca-se internacionalmente como produtor de 
nióbio, minério de ferro, bauxita, manganês e vários outros bens minerais. 
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No que respeita ao “Processo de Elaboração de Cenários e Definição da 

Visão de Futuro” até 2030, foi selecionada uma visão integrada do setor mineral, que 

destaca a importância da agregação de valor e da melhor distribuição dos benefícios 

que as cadeias produtivas do setor possibilitam. Denominado “na trilha da 

sustentabilidade“, esse cenário prevê que a economia brasileira deverá crescer 5,1% 

ao ano e a economia mundial, 3,8%. Coerente com a visão de futuro, o PNM-2030 

está fundamentado em três diretrizes: 

 
a) governança pública eficaz para promover o uso dos bens minerais 
extraídos no País no interesse nacional; 
b) agregação de valor e adensamento de conhecimento em todas as etapas 
do setor mineral;  
c) sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva mineral

34
. 

 

Esse plano prevê, ainda, que o Brasil passará a extrair 795 milhões de 

toneladas de minério de ferro em 2022 e 1,098 bilhão em 2030. O patamar atual é 

460 milhões. 

Sabe-se que o recurso mineral é um recurso ambiental:  

 

Os recursos minerais são parte integrante da natureza, sendo espécie 
do gênero recurso natural. Em face de sua condição de recurso natural, 
os minerais pertencem ao patrimônio ambiental: como parte desse 
patrimônio deve consequentemente, ser objeto de proteção, em 
igualdade de condições com os demais recursos ambientais, como a 
água, o ar, o solo e a vegetação

35
. 

 

Com efeito, é inconcebível desconsiderar a natureza de recurso ambiental 

que caracteriza os minerais. Logo, o seu aproveitamento deve também ser 

efetuado conforme os princípios estabelecidos para o uso dos demais recursos 

ambientais.  

A legislação brasileira, ao acolher os princípios internacionais de 

proteção aos recursos ambientais, levou em conta a característica de recurso 

natural dos minerais, ao definir o subsolo como recurso ambiental: a Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente (a Lei nº 6.938/81, artigo 3º, V, com redação 

dada pela Lei nº 7.804/89), que define o subsolo como recurso ambiental, ao 

estabelecer: “Para os fins previstos nesta lei, entende-se por recursos 
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ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e 

a flora.” Em igual medida, o enunciado contido no art igo 2º, IV da Lei nº 9.985, 

de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (SNUC).  

Já na acepção do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/67, artigo 3º, 

I), os recursos minerais são “as massas individualizadas de substâncias minerais 

ou fósseis, encontradas na superfície ou no interior da terra”.  

O subsolo (em sentido amplo) abrange também os recursos minerais. É o 

que estabelece a Constituição, ao considerar as jazidas, em lavra ou não, e 

demais recursos minerais como propriedade distinta da propriedade do solo, 

para o efeito de exploração e aproveitamento (Constituição da República, artigo 

176, caput), e ao definir como bens da União, os Recursos Minerais, inclusive os 

do subsolo (Constituição da República, artigo 20, IX.).  

Sendo os minerais (subsolo em sentido estrito) recurso ambiental, são a 

eles aplicáveis os princípios fixados pela Lei da Política Nacional de Meio 

Ambiente, entre esses os que especificam a racionalização do uso do subsolo 

(minerais) e o planejamento e fiscalização deste uso (Lei nº 6.938/81, art igo 2º, II 

e III). 

Vale lembrar que o uso racional dos recursos minerais se acha regulado 

no Código de Mineração, que vedou a lavra ambiciosa (Decreto-Lei nº 227/67, 

artigo 48) e a depredação da jazida, condicionando a outorga da concessão de 

lavra à apresentação, pelo interessado, dentre outros requisitos, do Plano de 

Aproveitamento (da jazida), que deverá ser rigorosamente observado, sob pena 

das sanções imponíveis ao minerador e que poderão culminar na cassação da 

concessão (caducidade) - Decreto-Lei nº 227/67, artigo 65, d.  

Ademais, o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/67), em seu artigo 

47, mesmo sendo anterior à Legislação Ambiental, já impõe ao minerador as 

obrigações sustentáveis de:  

 

I- não dificultar ou impossibilitar, por lavra ambiciosa, o aproveitamento 
ulterior da jazida;  
II- promover a segurança e salubridade das habitações existentes no 
local;  
III- evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos 
e prejuízos aos vizinhos; e  
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IV- evitar a poluição do ar, ou da água, que possa resultar  dos 
trabalhos de mineração  

 
O Plano Nacional de Mineração Duodecimal 2010-2030, fará com que a 

atividade extrativa mineral possa se fundar cada vez mais no Princípio do 

Desenvolvimento Sustentável, no item 3, a saber:  

 

O direito ao desenvolvimento deve ser realizado de modo a satisfazer 
as necessidades relativas ao desenvolvimento e ao meio ambiente das 
gerações presentes e futuras”), que visa “atender às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 
atenderem também as suas. 

 
Sobre Desenvolvimento Sustentável, tem-se que:  

 

O termo utilizado em francês para conceituar este tipo de 
desenvolvimento é durável. A ideia de durabilidade do desenvolvimento 
corresponde ao sentido de um desenvolvimento permanente, 
transmitido, não interrompido numa geração. Por isso, é adequado falar -
se em patrimônio ambiental a ser conservado, pois a noção de 
patrimônio é mais ampla do que a da propriedade ambiental. O termo 
patrimônio está ligado ao termo pai e à transmissão da propriedade do 
pai ou da família. A ideia de patrimônio ambiental – local, regional, 
nacional, comunitário, continental e da humanidade – direciona no 
sentido da conservação do meio ambiente não só para as atuais como 
para as futuras gerações (princípio defendido na Declaração de 
Estocolmo – 1972 como na Carta Mundial da Natureza – 1982). O 
patrimônio ambiental não é uma noção só de presente, pois ele supõe o 
direito de recebê-lo e o dever de entregá-lo para o futuro

36
 

 

Dessa forma, o Plano da Mineração 2030, por saber que os minerais são 

indispensáveis ao bem-estar, ao conforto e à melhoria da qualidade de vida do 

homem, quer fazer com que tal plano gere não apenas lucratividade às 

empresas mineradoras, mas que possa resgatar uma “dívida social”, que tais 

empresas têm com o país, proporcionando um aproveitamento e 

desenvolvimento daqueles que compõem e usufruirão desse progresso, como: 

edificação de habitações, produção de energia e alimentos, via de transporte, 

telecomunicações, saneamento, melhoria do meio ambiente e tantas outras 

aplicações, base de progresso e civilização.  
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2.3.1 O Desenvolvimento Sustentável na visão do Plano Minerário de Ação 2030  

 

Marcelo Gomes de Souza e Ricardo Carneiro, no artigo “Mineração e 

Desenvolvimento Sustentável, a Possibilidade de Lavra em Áreas de 

Preservação Permanente”, publicado no livro “Direito Minerário Aplicado”, 

destacam que “os recursos ambientais sempre foram utilizados como elementos 

essenciais na dinâmica do processo de desenvolvimento econômico, em busca 

do progresso das sociedades humanas”37. 

O modelo industrial capitalista é profundamente dependente da utilização 

intensiva de insumos naturais, mobilizando enormes contingentes dos fluxos de 

matéria e energia disponíveis38. 

Contudo, se por um lado o adequado aproveitamento dos recursos 

ambientais se afigura com o requisito incontornável para a obtenção de bem-

estar e conforto material, por outro não se pode negar que os níveis atuais de 

modificação do meio ambiente vêm impondo restrições externas sempre 

crescentes em relação aos padrões desejáveis de qualidade de vida, forçando os 

sistemas econômicos a internalizarem a variável ambiental, com o acolhimento 

do paradigma do desenvolvimento equilibrado, em harmonia com o uso racional 

dos recursos naturais.   

É nesse contexto que emerge a noção de Desenvolvimento Sustentável, 

congregando a ideia de que os processos econômicos devem ser capazes de 

permitir a continuidade do desenvolvimento social em sua projeção no tempo. 

Consequentemente, a utilização dos recursos ambientais deve ser feita de tal 

maneira que viabilize seu contínuo aproveitamento, sem prejuízo de sua 

capacidade de promover a satisfação das necessidades das populações futuras. 

Dessa forma, as gerações presentes assumem o dever de preservar e aprimorar 

as condições ambientais de modo a impedir o comprometimento da possibilidade 

de as gerações vindouras também obterem, por meio da utilização sustentável 

dos recursos naturais, a satisfação de suas próprias necessidades39.  
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No Direito Brasileiro, a orientação que deflui da matriz constitucional não 

consagra a regra da intocabilidade do meio ambiente, mas, ao contrário, a da 

utilização equilibrada e racional40. 

Nesse sentido, a necessidade de harmonização entre o desenvolvimento 

econômico e a proteção ambiental encontra-se expressamente consagrada no 

artigo. 170, inciso VI da Constituição da República, o qual estipula, como 

princípio da ordem econômica, a defesa do meio ambiente. Na legislação 

ordinária, esse princípio da ordem econômica se materializa no artigo 4°, inciso I 

da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece como o primeiro dos 

objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico41. 

Destarte, ao teor do artigo 4° do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro 

de 1967 (Código de Mineração), jazida é toda massa individualizada de 

substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da 

terra e que tenha valor econômico, o que conduz a uma concepção restritiva 

daquelas expressões, denotando sua caracterização como solo ou subsolo 

mineral, bem assentada na Constituição da República, ao considerar como bens 

da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo (artigo 20, IX), de resto 

constituindo as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais como 

propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração e aproveitamento 

(artigo 176).  

O solo e o subsolo abrangem também as substâncias minerais neles 

existentes, às quais, como elementos inclusos na categoria dos recursos 

ambientais, aplicam-se integralmente os princípios regentes da Política Nacional 

de Meio Ambiente. 

Dentre tais princípios se destacam: os que prescrevem a racionalização 

do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; o planejamento e fiscalização do 

uso dos recursos ambientais e a recuperação de áreas degradadas (Lei nº 

6.938/81, artigo 2°, II, III e VIII), sem olvidar dos objetivos que norteiam essa 
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mesma Política, como o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade 

ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; o 

desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso 

racional de recursos ambientais; a preservação e restauração dos recursos 

ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, 

concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida, além da 

imposição, ao poluidor, da obrigação de recuperar os danos causados e, ao 

usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos (Lei nº 6.938/81, artigo 4°, III, IV, VI e VII).  

Vale lembrar que o uso racional dos recursos minerais encontra-se 

regulado pelo próprio Código de Mineração, ao vedar em seu art igo 48 a 

chamada lavra ambiciosa, além de impor ao minerador as obrigações de não 

dificultar ou impossibilitar o aproveitamento ulterior da jazida; de promover a 

segurança e a salubridade das habitações existentes no local; de evitar o 

extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos 

vizinhos; além de evitar a poluição do ar, ou da água, que possa resultar dos 

trabalhos de mineração (artigo 47, VII, IX, X e XI).  

Desse modo, a atividade econômica no Brasil deve conciliar-se com a 

necessidade de garantia de sua continuidade mediante a preservação dos 

recursos ambientais, havendo a clara indicação de que os padrões de 

desenvolvimento econômico, juridicamente desejados são aqueles que 

satisfaçam aos de conservação do patrimônio ambiental.  

Assim, os modelos insustentáveis, que não se adéquam aos 

pressupostos da preservação do meio ambiente, não são considerados no 

sistema como verdadeiros modelos de desenvolvimento.  

Essa orientação constitucional tem por corolário a criação de um dever 

primário de manutenção da qualidade ambiental, o qual se encontra explicitado 

no caput do artigo 225 da Constituição da República42, ao estabelecer que todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbindo ao Poder Público e à 
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coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.   

Note-se, pois, que tanto o Poder Público quanto a generalidade dos 

indivíduos possuem a obrigação de promover a proteção do Meio Ambiente, de 

forma a assegurar que as futuras gerações não venham a ter a capacidade de 

satisfação de suas necessidades irremediavelmente prejudicada. Disso resulta 

que o Estado - expressão da organização política da sociedade - deve 

estabelecer um conjunto de políticas direcionadas a promover a proteção do 

meio ambiente. Por outro lado, a sociedade é também convocada a exercer, 

nesse campo, papel ativo, quer seja exigindo que o Poder Público atue no 

sentido de propiciar as bases concretas da sustentabilidade do desenvolvimento 

econômico, quer adequando as condutas individuais à necessidade de 

conservação dos recursos ambientais.  

Dessa forma, ao mesmo tempo em que a preservação ambiental é 

considerada como interesse de todos, conferindo ao conjunto de integrantes da 

sociedade o direito de exigir a manutenção do equilíbrio ecossistêmico 

indispensável à sadia qualidade de vida, essa mesma coletividade é convocada 

a defendê-lo e preservá-lo enquanto patrimônio das presentes e futuras 

gerações43. Isso faz crer que o direito ao ambiente se afirma, por um lado, a 

partir de uma dimensão negativa, impondo a abstenção de ações e condutas 

ambientalmente danosas, assumindo, por outro, uma projeção positiva, 

obrigando o Estado e os grupos sociais em geral a implementarem medidas e 

providências concretas de tutela do meio ambiente44. 

Com base nesses balizamentos, não se pode desviar a atividade de 

exploração mineral, sendo induvidoso que os recursos minerais in situ, antes 

mesmo de serem inseridos nas cadeias de beneficiamento e transformação, 

constituem elementos integrantes da natureza, pertencendo, por tal modo, ao 

patrimônio ambiental da coletividade.  
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 SOUZA, Marcelo Gomes de; CARNEIRO, Ricardo. Direito Minerário Aplicado: Mineração e 
Desenvolvimento Sustentável, a possibilidade de lavra em áreas de preservação permanente. 
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Logo, o Plano Nacional da Mineração 2030, propõe como ações aliadas 

ao Desenvolvimento Sustentável: a) a interlocução entre as esferas do governo; 

b) estabelecer mecanismos para assegurar e potencializar os benefícios 

regionais a partir da mineração; c) estimular a articulação dos interessados na 

mineração em favor da sustentabilidade, prevenindo conflitos e propondo 

políticas de sustentabilidade da mineração no local e na região, considerando os 

pressupostos da Agenda 21 do setor mineral, em parceria com o MMA; d) 

reforçar a implementação do zoneamento ecológico econômico (ZEE), 

considerando a aptidão e os diversos usos e ocupações do solo e do subsolo no 

interesse nacional. 

De maneira a se preocupar ainda com a regulação Sustentável, propõe 

ainda o respectivo plano45: 

 
a) gestão soberana dos bens minerais;  
b) conhecimento do território brasileiro e de seu mapa geológico;  
c) planejamento de médio e longo prazo para implementação da política 
mineral em determinada região prevendo impactos, medidas 
mitigatórias e compensatórias;  
d) preocupação com o Meio Ambiente do Trabalho;  
e) preocupação em agregar valor na cadeia de produção em quaisquer 
dos setores da mineração;  
f) regularização das extrações ilegais e pôr fim aos garimpos ilegais;  
g) melhorar a distribuição dos ganhos da mineração,  
h) geração de renda, emprego e desenvolvimento sustentável local e 
regional,  
i) indução de outras atividades econômicas na cadeia produtiva e no 
entorno do empreendimento mineiro,  
j) oferta de minerais essenciais para a indústria e as necessidades 
nacionais,  
k) ordenamento territorial,  
l) descoberta e avaliação de jazidas,  
m) hidrogeologia,  
n) prevenção de desastres naturais,  
o) ampliar os efeitos positivos locais, regionais e nacionais da rigidez 
locacional com a instalação de indústrias na cadeia produtiva,  
p) maximizar o aproveitamento do material movimentado pela lavra,  
q) fortalecer P,D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) articulada 
com as necessidades do setor mineral e do país,  
r) garantir melhores condições de rentabilidade na cadeia produtiva,  
s) manter a rigidez locacional, consistente no fato de que os bens 
minerais somente podem ser explorados no local  de sua ocorrência 
geológica natural, local este que nem sempre se confunde com a área 
onde a mineração seria mais conveniente do ponto de vista da 
preservação dos ecossistemas naturais. 
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 Disponível em: <http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/plano_duo_decenal/Plano_ Nacional 
_de _Mineraxo_2030___Consulta_Publica_10_NOV.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2013. 
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2.3.2 Especificidades do Plano de Mineração 2030  

 

2.3.2.1 STAKEHOLDERS - importantes ao processo 

 

O sucesso de diversos empreendimentos está intrinsecamente vinculado à 

capacidade das empresas de se relacionarem e em manter seus stakeholders 

informados.  

Os stakeholders são quaisquer indivíduos ou instituição que afete ou possa 

afetar as atividades de um determinado grupo, assim como é ou pode ser afetado 

pelas atividades daquele mesmo grupo. Atualmente, tais atores evidenciam o fator 

estratégico do relacionamento das empresas com seus grupos de interesse para o 

sucesso do seu negócio.  

Quaisquer empreendimentos convivem com diversos stakeholders que, em 

seu decorrer, assumem diferentes papéis e diferentes níveis de importância.   

Cada fase do projeto possui grupos específicos que podem exercer mais ou 

menos influência sobre ele. De maneira geral, em fases de licenciamento, aqueles 

grupos relacionados à área ambiental ou social adquirem grande importância. Já em 

fases de obras, por exemplo, essa relação pode mudar. O papel exercido pelos 

stakeholders durante toda a vida útil do empreendimento justifica a necessidade e 

importância da constante identificação e análise desses grupos, a fim de subsidiar 

as estratégias e as ações a serem direcionadas a cada um deles.  

 

2.3.2.2 Gestão ou Governança Ambiental 

 

Não se deve esperar qualquer nível de flexibilização e normas mais 

brandas no cenário legal e institucional no campo da gestão ambiental. Ao 

contrário, as normas serão cada vez mais restritivas. Respaldadas por relatórios 

científicos que, por um lado, apontam o esgotamento do planeta e, por outro, 

mostram a exigência de qualidade de vida, demandada pelas comunidades 

locais, associada a uma valoração crescente dos seus Recursos Naturais e 

Culturais.  

Em outro aspecto, haverá uma desaceleração dos processos de 

descentralização decisória para a agenda ambiental, bem como uma redução do 
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papel da sociedade nesses processos; sequer uma separação racional da pauta 

ambiental e da pauta social.  

A tendência é de que as empresas estejam cada vez mais preparadas 

para lidar com a dinâmica do processo de desenvolvimento contemporâneo, 

fundamentada por três campos distintos: competitividade, sustentabilidade e 

flexibilidade: a) Competitividade - marcada pela imposição do processo de 

globalização econômica; b) Sustentabilidade - como reconhecimento das 

diversidades ambientais e culturais, e deve estar compreendida com as múltiplas 

alternativas que cada localidade, região ou nação têm; e c) Flexibilidade como 

resposta à necessidade de mediação política, de modo a aproximar grupos, 

classes, organizações, instituições, regiões e nações para tratar de 

determinados fins de interesse comum46. 

Da mesma forma, é necessário compreender que o próprio sistema 

capitalista se encontra em transformação e, com base em seus pressupostos, 

estabelece novos instrumentos de mercado para sua sustentabilidade.  

Segundo Amartya Sen47, na lógica do desenvolvimento como liberdade, a 

aposta é de se ter um desenvolvimento que remova as principais fontes de 

privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas, 

destituição social sistemática, degradação ambiental, negligência dos serviços 

públicos e centralismo.  

Assim, os mecanismos de mercado serão suplementados com a criação 

de oportunidades sociais básicas para a equidade, justiça social e o equilíbrio 

ambiental. Portanto, barreiras não tarifárias ganharão mais força, assim como a 

implementação de instrumentos econômicos para a gestão ambiental, tal como já 

ocorre na gestão de recursos hídricos, com a instituição da cobrança pelo uso da 

água, além da implementação dos serviços ambientais.  

Caberá às empresas a percepção dessas tendências e refletirem sobre a 

necessidade de avançarem ainda mais seus modelos empresariais. 

Especialmente no que se refere ao melhoramento da relação com as 

comunidades – representadas pelos poderes políticos locais e pelas 
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 BECKER, Dinizar Fermiano (org.). Desenvolvimento Sustentável: necessidade e/ou 
possibilidade?  4. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2002, p. 40- 41. 
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 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. Revisão 
Técnica Ricardo Doninelli. Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.29-33. 
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organizações da sociedade civil - e à possibilidade de investimentos mais 

robustos em inovação tecnológica, especialmente no que se refere a tecnologias 

limpas, por meio de uma maior aproximação das academias e centros 

tecnológicos.  

Conseguir um programa governamental efetivo é um dos maiores 

desafios enfrentados pelo setor e é a chave para lidar com muitos dos aspectos 

discutidos no documento “Abrindo Novos Caminhos” (Breaking New Ground). 

Muitos desses aspectos referem-se à má governança, que é o resultado de 

diferentes fatores, incluindo a falta de recursos e capacidade, desequilíbrios de 

poderes, falta de vontade política, falta de coordenação e integração ou a falta 

de representação dos atores na tomada de decisões.  

Em alguns casos, as estruturas governamentais existentes não 

conseguem resolver assuntos e aplicar a legislação, devido à burocracia, 

sistemas autoritários, falta de sistemas de prestação de contas e transparência 

ou corrupção. Em casos extremos, a má governança pode relacionar-se com 

abusos aos direitos humanos e conflitos entre diferentes atores. As estruturas de 

governança predominantes continuam refletindo desequilíbrios no poder dos 

diferentes atores e nas prioridades dadas a seus interesses no nível nacional e 

internacional. O desenvolvimento mineral tem sido nas décadas passadas, o 

domínio do investidor, que geralmente era estrangeiro.  

O Desenvolvimento Sustentável requer o entendimento e definição de 

funções, direitos e responsabilidades para todos os atores e a introdução de 

novos instrumentos para a mudança. É importante focalizar a capacitação em 

todo o setor. O governo desempenha um papel central e inevitável na melhoria 

da governança para o Desenvolvimento Sustentável, através da estrutura, 

regulamentação e aplicabilidade de uma política nacional. Mas nem todos os 

governos têm a capacidade de promover mudanças. Por isso, é particularmente 

importante focalizar o fortalecimento da capacidade dos governos locais e 

nacionais na criação e aplicação de regulamentações.  

A capacidade também pode ser fortalecida através da colaboração 

voluntária entre os diferentes atores. Deverão estabelecer-se padrões e 

referências acordados, juntamente com mecanismos acordados para lidar como 
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legado das operações de mineração do passado e quaisquer efeitos futuros das 

operações atuais.  

São necessários esforços para evitar a proliferação de esquemas 

antagônicos, como normas, padrões, diretrizes e critérios, para o setor mineral. 

Para isso, requerem-se sistemas efetivos e confiáveis de compromisso dos 

atores. Esses sistemas precisam garantir que os atores mais interessados, 

especialmente os grupos mais vulneráveis, possam participar de maneira 

apropriada e efetiva. 

 

2.3.2.3 Acesso à Informação  

 

O Desenvolvimento Sustentável requer uma abertura crescente e uma 

maior transparência na produção e disseminação de informação em todo o ciclo 

da mineração. O acesso à informação também está ligado à habilidade das 

pessoas para obter e defender direitos fundamentais a respeito dos recursos. Os 

processos pelos quais a informação é gerada e comunicada desempenham um 

papel fundamental no melhoramento da capacidade de todos os participantes em 

negociar, efetivamente e com legitimidade.  

A informação deveria ser um "instrumento de nivelação", de forma que 

todos os atores possam participar das decisões em condições de igualdade. As 

fontes autorizadas e independentes são decisivas para assegurar que a 

informação seja considerada legítima e para respeitar o direito dos atores sociais 

deterem acesso à informação exata e pertinente. Os sistemas de prestação de 

contas e verificação são essenciais para monitorar o desempenho das 

companhias, dos governos e da sociedade civil. A barreira digital também mostra 

desequilíbrio.  

Pode-se dizer que a informação socioambiental é toda informação capaz de 

provocar no cidadão uma mudança de comportamento em relação às questões que 

afetam o seu ambiente. Mais informado, esse cidadão se dará conta dos problemas 

ambientais em curso e tomará, a sua escolha, uma posição. Por isso, a importância 

do Poder Público em produzir e divulgar informações, como por exemplo, a 

qualidade do meio ambiente ou sobre a existência de uma atividade capaz de 

provocar um risco ambiental.  
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As reflexões sobre a visibilidade pública encontram espaço, particularmente 

na década de 80, no bojo da conjuntura política referente aos projetos de 

democratização do país. O direito à informação passa a frequentar assiduamente o 

discurso político. No entanto, tal análise não se expressa, ainda, em tentativas de 

formulação de Políticas Públicas na área de informação durante o mesmo período, 

sobretudo em relação à área ambiental. 

Segundo Canotilho48, o direito à informação abrange três níveis: o direito de 

informar, o direito de se informar e o direito de ser informado. 

Sobre o direito de informar, consiste basicamente na faculdade de veicular 

informação, que pode ser traduzida no direito a meios para transmitir informações, 

como, por exemplo, o direito a um horário no rádio ou na televisão49. 

O direito à informação está disposto como um dos objetivos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, tendo como pano de fundo o Sistema Nacional de 

Informações sobre o Meio Ambiente, como também no preceito constitucional, artigo 

5º, XIV. A informação é reflexo de cidadania para a efetiva participação na Tutela do 

Patrimônio Ambiental, além de ser o alicerce do regime democrático com o concreto 

envolvimento da sociedade em assuntos diretos ou indiretos de seus interesses.  

Segundo Cappelli:  

 

A participação popular na legislação ambiental brasileira dá-se através da 
manifestação de vontade e possibilidade de indagação no procedimento 
admnistrativo-licenciador, na hipótese de ser precedido de Estudo de 
Impacto Ambiental, através de Audiências Públicas; na participação em 
órgãos dotados de poderes normativos e/ou deliberativos (conselhos e 
comitês) e no processo legislativo (iniciativa popular e referendo). Por fim, 
através de acesso à justiça.

50
  

 

O princípio da informação tem sentido de mão dupla, na medida em que 

propicia o constante diálogo entre a sociedade e o Estado nos limiares decisórios, 

como também na formulação e operação de políticas públicas, com foco na 

conservação e recomposição dos recursos naturais que compõe o ambiente:  
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50
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[...] a opinião pública desempenha importante papel no equacionamento da 
política ambiental. Os cidadãos com acesso à informação têm melhores 
condições de atuar sobre a sociedade, de articular mais eficazmente desejos e 
ideias e de tomar parte nas decisões que lhes dizem respeito diretamente

51
.  

 

A participação popular presente na tutela ambiental é conduta cidadã, em 

que se pauta no direito à informação, o conhecimento do meio e das interferências 

naturais e antrópicas que podem acarretar prejuízos à população. 

A questão é de suma importância que está prevista no princípio nº 10, 

Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de 

Janeiro, em 1992 – na chamada ECO-92, a qual dispõe que: 

 

O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de 
todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda 
pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que 
dispõem as autoridades públicas, incluí da a informação sobre os materiais 
e as atividades que oferecem perigo a suas comunidades, assim como a 
oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os 
Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do 
público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser 
proporcionado acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, 
entre os quais o ressarcimento de danos e recursos pertinentes” na 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92), como 
no art. 225 da CR/88. 

 

A participação popular é um mecanismo de atuação direta na proteção 

ambiental, é o instrumento hábil para transformar a vida da população e a 

preservação ambiental: 

 

A participação é o maior instrumento capaz de realmente impulsionar o 
cumprimento da legislação ambiental, transformar a qualidade de vida da 
população e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações

52
.  

 

A participação é a concretização da democracia ambiental, pois a 

consciência popular tende a assegurar condições melhores de vida, mas essa não 

possui aplicação se não for tutelado o direito à informação, o qual visa a garantir o 

acesso pleno de informações úteis para avaliar as propostas e dimensões de 

empreendimentos que gerem impactos ambientais, com o intuito de afiançar a 
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existência dos seres, evitando um efeito destruidor e irreversível do meio ambiente 

que possa comprometer a sobrevivência do homem e dos bens naturais do planeta: 

 

O princípio da informação visa assegurar o acesso adequado, a cada indivíduo, 
às informações relativas ao meio ambiente, disponíveis pelo poder público. As 
informações ambientais de conhecimento do poder público devem ser 
transmitidas à população, de forma adequada e em tempo hábil, para que a 
mesma possa analisar a matéria e se manifestar. É obtendo as informações 
adequadas que o indivíduo poderá formar conhecimento e tomar posição ou se 
pronunciar sobre a matéria ambiental informada. Nota-se assim, que a 
publicidade está intimamente ligada à informação

53
.  

 

2.3.2.4 Mineração realizada por pessoa natural (empresário individual)  

 

No Brasil, em alguns lugares, os minerais são extraídos por garimpeiros, 

quase que de maneira artesanal e em baixa escala - pessoas que utilizam 

ferramentas e equipamentos simples e que trabalham, frequentemente, no setor 

informal e fora do marco legal e regulamentar.  

O novo modelo institucional e regulatório minerário tem por fim acabar 

com uma possível migração de regiões, aonde pessoas vão em busca do 

“eldorado perdido”. Tal migração deixa estragos como danos sociais e 

ambientais (deposição direta de resíduos e de efluentes nos rios, ameaças por 

barragens de resíduos construídas de forma inadequada, danosa em áreas 

aluviais, sedimentação de rios, erosão e desmatamento e destruição da 

paisagem). 

Por isso, o novo marco regulatório tem a intenção de abranger apenas a 

pessoa jurídica na pesquisa e lavra da área mineraria. 

 

2.3.2.5 Fechamento de mina 

 

As diretrizes que fundamentam o Projeto de Lei para o novo marco 

regulatório da mineração são baseadas no desenvolvimento social e tecnológico 

do setor e na precaução e prevenção dos danos causados pela atividade 

mineral, visando à exploração responsável e sustentável para o setor54. 
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Com relação ao aproveitamento mineral, estão estabelecidas normas 

sobre as atividades de pesquisa, lavra, beneficiamento de substâncias minerais 

e de recuperação ambiental, bem como o fechamento da mina.  

A melhor forma de fazer isso é através do desenvolvimento de um plano 

de fechamento logo no início das operações. Isso pode guiar decisões 

individuais tomadas durante o período de exploração da mina de modo que 

garanta que elas caminhem em direção a esse objetivo.Os planos de fechamento 

de mina devem enfocar tanto os aspectos ambientais, quanto os sociais 

econômicos, com vistas a um Desenvolvimento Sustentável. 

 

2.3.2.6 Forma de utilização minerária 

 

Como as matérias primas minerais possíveis de serem utilizadas 

diretamente ou transformadas pela indústria encontram-se distribuídas de 

maneira escassa na crosta terrestre, cabe às empresas de mineração, com base 

nas informações geológicas básicas, realizarem a pesquisa mineral em áreas 

previamente selecionadas, em busca de depósitos de potencial interesse 

econômico. Feitas a quantificação e qualificação do corpo mineral (cubagem), 

tem-se um depósito mineral. Quando esse apresenta condições tecnológicas e 

econômicas de ser aproveitado, tem-se finalmente uma jazida mineral.  

O minério é explotado55 da jazida por meio de operações de lavra (a céu 

aberto ou subterrânea) na mina. O produto da mina, o minério lavrado, é 

frequentemente denominado run-of-mine (ROM), que venha a ser a alimentação 

da usina de beneficiamento.  

O preço de mercado de um determinado bem mineral, importante para a 

definição de uma jazida, está condicionado a um elevado número de variáveis. 

Entre outras, salienta-se: frequência em que ocorrem esses minerais na crosta 

terrestre, complexidade na lavra e beneficiamento, distância da mina ao mercado 

                                                           
55

 Para Luz (2004), mineração é o termo que abrange  os  processos, atividades e indústrias cujo 
objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais existentes no 
solo. Dividem um empreendimento mineiro em cinco fases distintas: prospecção, exploração,  
desenvolvimento, EXPLOTAÇÃO e recuperação ambiental.  Explotação é a realização dos trabalhos 
de extração do minério, bem como das técnicas de tratamento visando à adequação granulométrica e 
teores exigidos pelo mercado consumidor. LUZ, A. B; LINS, F. A. F. Introdução ao Tratamento de 
Minérios. Rio de Janeiro, 2004. Disponível  em  <http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2004-
179-00.pdf>.  Acesso em: 13 abr. 2013. 



 

43 

 

consumidor etc.. Vale ressaltar, porém, o aspecto circunstancial, pois em 

dependência da conjuntura político-econômica um depósito pode passar a ser 

uma jazida ou vice-versa.  

 

2.3.2.7 Compensação financeira pela utilização de recursos minerais (CFEM) 
 

A atual situação da CFEM acarreta alguns problemas: a) gera incertezas 

e constantes judicializações; b) a arrecadação não guarda adesão à dinâmica do 

mercado; c) há diferenciação das alíquotas não respeita critério técnico ou 

econômico; e d) a atual sistemática pune a agregação de valor em território 

nacional. Tais problemas podem ser vistos e analisados pela Decisão do STF: 

 

Decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal negando seguimento ao 
Agravo de Instrumento interposto pelo SINFERBASE (AGI nº 708.398-7), 
publicada em 22/10/08 além de consolidar o entendimento lavrado pelo STJ 
(REsp nº 756.530), também, definitivamente, ratifica os termos dispostos na 
Instrução Normativa DNPM nº 06/00 que considera dedutível da base de 
cálculo da CFEM o transporte e frete incidentes sobre a venda do produto 
mineral (substância mineral lavrada), e não sobre o recurso mineral 
(substância mineral ainda não lavrada ou em processo de lavra, ainda não 
comercializável), desde que destacado no preço de venda do produto 
mineral. Ressalta-se, ainda, que no caso de vendas CIF em que não 
tenham sido destacadas nas notas fiscais de venda as correspondentes 
despesas com transporte e seguro, as deduções somente serão permitidas 
para obtenção do faturamento líquido, quando estas forem devidamente 
aprovadas pelo DNPM. Desta forma, o DNPM se fortalece como ente 
regulamentador, fiscalizador e arrecadador da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, vez que a prestação 
jurisdicional, neste particular, ratificou os procedimentos administrativos 
adotados pela Autarquia. 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO 708.398-7 (356) 
PROCED. : DISTRITO FEDERAL 
RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA 
AGTE.(S) : SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DE 
FERRO E METAIS BÁSICOS – SINFERBASE 
ADV.(A/S) : FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ E OUTRO(A/S) 
AGDO.(A/S) : DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL – DNPM 
ADV.(A/S) : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
'EMENTA: Bens da União: (recursos minerais e potenciais hídricos de 
energia elétrica): participação dos entes federados no produto ou 
compensação financeira por sua exploração (CR/88, art. 20, e § 1º): 
natureza jurídica: constitucionalidade da legislação de regência (L. 7.990/89, 
arts. 1º e 6º e L. 8.001/90). 1. O tratar-se de prestação pecuniária 
compulsória instituída por lei não faz necessariamente um tributo da 
participação nos resultados ou da compensação financeira previstas no art. 
20, § 1º, CF, que configuram receita patrimonial. 2. A obrigação instituída na 
L. 7.990/89, sob o título de 'compensação financeira pela exploração de 
recursos minerais' (CFEM) não corresponde ao modelo constitucional 
respectivo, que não comportaria, como tal, a sua incidência sobre o 
faturamento da empresa; não obstante, é constitucional, por amoldar-se à 
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alternativa de 'participação no produto da exploração' dos aludidos recursos 
minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da Constituição' (RE 228.800, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16.11.2001).

56
 

 
 

A atual legislação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral 

(CFEM) é regida pelas Leis n° 7.990/89 e n° 8.001/90. O valor da CFEM varia 

entre 0,2% e 3% do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral. 

Para a maioria das substâncias minerais, a alíquota é de 2%. Do valor arrecadado, 

65% são transferidos aos municípios onde se localiza a produção, 23% aos estados 

e ao Distrito Federal, e 12% ao DNPM. Esse, por seu turno, destinará 2% à proteção 

ambiental, por intermédio do IBAMA. 

A política de royalties para a mineração no Brasil deve ter como meta 

contribuir para a conversão de uma riqueza não renovável, dada a exaustão de 

uma jazida mineral, em valor constante e sustentável para a sociedade. O papel 

dos royalties é o de promover a justa redistribuição dos benefícios econômicos 

que a mineração gera, com base em uma partilha dos ganhos entre o 

empreendedor e a sociedade. A proposta de política debatida no MME, nos 

últimos anos, aponta para a necessidade de: a) aprimorar o recolhimento, o 

controle e a fiscalização da CFEM; b) dar transparência à aplicação dos royalties 

pela União, estados e municípios; c) promover a aplicação do recurso em 

projetos que conduzam ao desenvolvimento sustentável e d) melhorar a 

distribuição da riqueza gerada a partir da produção mineral e estimular o 

desenvolvimento de regiões produtoras.57 

 

2.4 Primórdios da Mineração no Brasil 

 

A evolução da Política Ambiental no Brasil se deu em relativa 

consonância com o quadro internacional, tendo sido criada uma estrutura 

complexa para o seu desenvolvimento e implantação58. 

                                                           
56
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 ALMEIDA, S. Lavra, Artesanato e Mercado de Esteatito de Santa Rita de Ouro Preto, Minas 
Gerais.  2006. 123 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, Escola de Minas, 
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No Brasil, a evolução da questão do meio ambiente, se deu desde a 

Constituição Republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, na qual 

foram estabelecidas algumas normas relacionadas ao tema, porém de forma 

indireta59. Em 1934, foi observado um avanço significativo, com a instituição do 

primeiro Código Florestal (Decreto-Lei nº 23.793, de 23 de fevereiro de 1934), do 

Código de Águas (Decreto-Lei nº 24.043, de 10 de junho de 1934), do Decreto-

Lei nº 24.645 de 10 de julho de 1934, que coibiu os maus tratos aos animais, 

além da promulgação da Constituição, em 16 de julho de 1934. 

A Constituição Outorgada em 10 de novembro de 1937, e a posterior, de 

18 de setembro de 1946, fora recepcionada dentre outras leis: Código Florestal 

(Lei nº 4771, de 15 de setembro de 1965). A Constituição Republicana de 1988 

retrata em seu artigo 23:  

 

“É competência comum da União, Estados, D istrito Federal e 
Municípios: [...]  
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;  
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora. [...]. 

 

Sob a influência e evolução das questões ambientais na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo (1972), foi 

criada em 1973 no âmbito federal, a Secretaria Especial de Meio Ambiente 

(SEMA). Porém, o grande marco das Políticas Públicas do Meio Ambiente no 

Brasil veio consolidar apenas na década de 80, com a sanção da Lei nº 6938, de 

31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). Posteriormente, oito anos depois, o Decreto-Federal nº 

97.632 de 10 de abril de 1989, veio regulamentar e aperfeiçoar a Lei nº 6938/81, 

exigindo aos mineradores que: 

 

Os empreendimentos que se destinam a exploração de recursos 
minerais deverão, quando da apresentação do Estudo do Impacto 
Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), submeter 
à aprovação do órgão ambiental competente, plano de recuperação de 
área degradada

60
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A Lei nº 6938/81 também se destacou por estabelecer a descentralização 

do gerenciamento ambiental no país, por promover a discussão e participação do 

setor produtivo e da sociedade civil, além da adição de importantes Resoluções 

através do CONAMA, em especial a Resolução nº 01/86 que instituiu critérios 

básicos e as diretrizes gerais para o uso e implementação da Avaliação de 

Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio 

Ambiente, e a Resolução nº 237/97, que efetivou o sistema de Licenciamento 

como instrumento de Gestão Ambiental. 

É importante ressaltar que a Lei nº 6938/81 foi de extrema importância 

para a implementação do gerenciamento ambiental no Brasil, pois apresentou 

uma visão sistêmica dos objetivos e instrumentos voltados para a melhoria da 

qualidade ambiental. Assim, a referida lei em questão, em seu artigo 9º, 

estabeleceu 13 instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a saber: 

 

I – estabelecimento de padrões da qualidade ambiental;  
II – o zoneamento ambiental; 
III – avaliação de impactos ambientais; 
IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou 
potencialmente poluidoras; 
V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação 
ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 
ambiental; 
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, tais como Áreas de 
Proteção Ambiental, de Relevante Interesse Ecológico e Reservas 
Extrativistas; 
VII – o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente;  
VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental; 
 
IX – as Penalidades Disciplinares e Compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à Preservação ou Correção da 
Degradação Ambiental; 
X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 
XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio 
Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando 
inexistentes; 
XII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; 
XIII – Instrumentos Econômicos, como Concessão Florestal, Servidão 
Ambiental, Seguro Ambiental e outros. 

 

É de fácil percepção que, entre os instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente, alguns – mais do que outros – revestem-se de graus maiores de 

complexidade, seja na sua formulação, seja na sua aplicação, de tal modo que 
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não foram ainda, suficientemente formulados61. Dentre os instrumentos citados, 

os mais efetivos são, sem dúvida, o Licenciamento Ambiental e a Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA).  

A Resolução CONAMA nº 01/86 dispõe sobre as diretrizes gerais para o 

uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), como um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, preceituando em seu 

escopo que as atividades de mineração são obrigadas ao processo de 

licenciamento ambiental, sendo imprescindível a apresentação do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ao 

órgão ambiental licenciador competente, cabendo a ele analisá-lo e aprová-lo. 

Portanto, no SISNAMA, o sistema do licenciamento ambiental é o 

principal regulador de comando e controle dos empreendimentos potencialmente 

poluidores/degradadores do ambiente, entre eles incluindo a mineração, e a AIA 

é um instrumento de tomada de decisão, dentro e fora do processo de 

Licenciamento, sendo EIA/RIMA, apenas um de seus elementos e, talvez, o mais 

importante. 

 

2.5 Mineração nas Constituições Brasileiras 

 

Como bem destacado por Oliveira62, a dominialidade dos recursos 

minerais poderá ser semelhante ou não com a propriedade do solo no qual estes 

se encontram. É fundamental para uma nação, em face das essencialidades dos 

bens – no caso, ambientais –, instituir regras que incentivem a atividade para a 

produção de riquezas minerais sem impossibilitar outras múltiplas atividades, 

também de singular relevância à sociedade. 

Atualmente, no Direito Pátrio Brasileiro – até por ser a mineração de 

singular importância na economia – o domínio sobre os recursos minerais resta 
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reservado ao Estado, o qual autoriza a pesquisa e a extração de acordo com 

normas preestabelecidas. 

Inicialmente, na época do Brasil Colônia, os recursos minerais eram de 

propriedade da Coroa Portuguesa, que autorizava o seu uso mediante o 

recebimento de certos valores ou porcentagem da produção. A mesma dinâmica 

se manteve após 1822, substituindo-se a dominialidade da Coroa Portuguesa 

pela do Império. De tal forma, as riquezas minerais pertenciam à corte reinante 

do país, e não aos particulares que eventualmente poderia deter a propriedade 

do solo. Por tal razão, este período é identificado como regaliano.  

De acordo com os dados históricos e pesquisas realizadas, o tema 

mineração não fora explorado como deveria nas Constituições Imperial de 1824 

e a Republicana de 1891. Os aspectos econômicos, tais como a dificuldade de 

exploração associado ao alto investimento em busca de uma exploração 

eficiente, simboliza uma falta de interesse que justifique um atraso desse ramo 

econômico, que hoje, já no século XXI, representa um viés para a economia 

brasileira e todo o mundo. 

De acordo com a autora Beatriz Souza Costa63, em sua obra sobre o 

Gerenciamento Econômico do Minério de Ferro64: 

 

A base histórica da mineração brasileira encontra-se no período 
colonial. Vários foram os institutos criados para a sua regulamentação. 
No entanto, a Constituição Política do Império do Brasil deixa de 
explicitar uma de suas áreas mais importantes. A ocorrência desse fato 
deve-se à estagnação da atividade minerária à época” .  
 
Em poucos artigos, sobre a propriedade, expõe a Constituição Imperial:  
Art. 15. É atribuição da Assembléa Geral [...] 
XV – Regular a administração dos bens Nacionaes, e decretar a sua 
alienação [...] 
Art. 179 [...] 
XXII – É garantido o Direito de Propriedade em toda sua plenitude. Se o 
bem público legalmente verificado exigir o uso, e emprego da 
Propriedade do cidadão, será ele previamente indemnizado do valor 
dela. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta única exceção, e 
dará as regras para se determinar a indemnização

65
. 

 

                                                           
63

 Doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (2008). Pró-Reitora 
de Pesquisa e Professora pela de Direito Ambiental Constitucional pela Escola Superior Dom Helder 
Câmara (ESDHC). 
64

 COSTA, Beatriz Souza. O Gerenciamento Econômico do Minério de Ferro como Bem 
ambiental no Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo: Editora Fiuza, 2009, p.75-76. 
65

 CAMPANHOLE, Hilton Lobo.; CAMPANHOLE, Adriano. Constituições do Brasil. 14 ed. São 
Paulo: Atlas, 2000, p.793. 



 

49 

 

Corroborando com o que fora exposto acima, o advogado Willian Freire66 

ressalta que: 

 

Em 1824, a mineração se encontrava em estado de total abandono e, 
apenas nas províncias de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Bahia, 
se demonstrava alguns focos de exploração. 
É fato que na fase das grandes descobertas de ouro e diamantes, assim 
como logo depois delas, a exploração do minério de ferro foi quase 
inexistente e não houve nenhum estímulo para que essa exploração se 
concretizasse. O temor vinha, principalmente, dos ingleses, que temiam 
a diminuição da exploração aurífera”.  

 

A Constituição Republicana (1891), inspirada nas ideias do liberalismo, 

conseguiu aglutinar em uma mesma figura ambos os direitos de propriedade, 

tanto do solo como dos recursos minerais. Tais ideais ficaram demonstrados no 

artigo 72: 

 

Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes 
[...] 
§17 – O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, 
salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante 
indenização prévia.  
As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que 
forem estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de 
indústria.  

 

De tal forma, o direito de exploração das minas existentes em uma dada 

área pertencia ao proprietário do solo subjacente, sendo considerado, portanto, 

um desdobramento decorrente da propriedade imobiliária. A congregação de 

ambos os direitos sob o poder de um mesmo sujeito, que perdurou até a 

promulgação da Constituição seguinte, foi conhecida como regime de acessão.  

Apesar dos ideais liberais, mesmo durante esse período, o direito 

exclusivo do proprietário no aproveitamento mineral não era absoluto, havendo, 

em alguns casos, oportunidade para o Estado restringir ou regular a atividade67. 

 

                                                           
66
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Sendo, pois, naquele início de Século XX, o proprietário do solo também 
o senhor do subsolo, ele, ou por inabalável vocação pela agricultura, ou 
pelo medo do risco, ou por falta de recursos financeiros, ou por receio 
em eventual sociedade, ou até mesmo por não desejar a imiscuição da 
mineração diante das evidências significativas de sucesso. A prudência 
e o desinteresse, superiores ao espírito de aventura, inibam, então, o 
incremento da mineração, totalmente dependente da iniciativa ou da 
anuência do proprietário do solo.

68
 

 

A necessidade de incentivos à mineração – até porque a atividade 

econômica da época centrava-se, predominantemente na cultura de café - fez 

com que houvesse a mudança no neófito arcabouço jurídica da época. Com o 

intuito de impulsionar o setor, impôs-se a Lei Simão Lopes69, a qual, todavia, não 

obteve o êxito esperado pelo confronto à previsão constitucional, a qual, 

novamente entendia ser proprietário dos recursos minerais aquele que constava 

como proprietário do respectivo imóvel. 

Com a Constituição de 193470 restabeleceu, no Brasil, a distinção entre 

as dominialidades dos recursos minerais e do solo em que se encontram. Assim, 

previu que o aproveitamento industrial das minas e jazidas dependeria da 

autorização ou concessão federal. A Carta de 1934 teve o escopo de facilitar o 

aproveitamento dos recursos minerais, de inegável importância ao pretendido 

desenvolvimento industrial brasileiro:  

 

A final e em resumo, da trama legal acima resultou ordenado, a partir 
das legislações constitucional e infraconstitucional, que: a) as minas e 
jazidas até então conhecidas permaneceriam integradas ao patrimônio 
do proprietário do solo; b) este não teria mais o direito de propriedade 
sobre as novas jazidas ocorrentes em seus terrenos; c) o direito de 
exclusividade do superficiário para a busca e o aproveitamento 
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econômico de novas jazidas foi substituído pelo regime de autorização e 
concessão; d) ao proprietário do solo, no entanto, foi assegurada a 
preferência para obtenção destes direitos minerários; e) o proprietário 
poderia, ainda, como alternativa, renunciar a este direito em favor do 
interessado em troca de uma participação nos lucros de uma futura 
lavra.

71
 

 

As Constituições de 193772 e 194673 não alteraram o panorama da 

Constituição de 1934. Permanecia o direito de preferência do proprietário na 

exploração mineral a impor entraves ao crescimento da indústria mineral. A única 

diferença foi a omissão em relação à coparticipação nos lucros na Constituição 

de 1946, embora não restasse proibida caso houvesse a renúncia do direito do 

privilégio de exploração mineral em favor de terceiros, com os quais poderiam 

ser firmados acordos particulares. 

Em 1967, o governo militar impôs no Brasil uma nova ordem 

constitucional. Visava a fomentar o desenvolvimento econômico-industrial do 

país, embora sem a devida preocupação com as reais e conjunturais 

consequências advindas da forma pela qual fora essa implementada. Tanto é 

que deixou a Constituição de prever o direito de preferência do proprietário do 
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como, nas mesmas condições, a exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente 
suspensa. Art. 144. A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas 
d´água ou outras fontes de energia assim como das indústrias consideradas básicas ou essenciais à 
defesa econômica ou militar da Nação. 
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 Constituição da República de 1946. Art. 152. As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as 
quedas d´água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou 
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destinadas ao uso delas. 
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solo à exploração dos recursos minerais e estabeleceu-se, em seu lugar, o 

direito deste à participação nos lucros da atividade74. Nesta época houve a 

edição do Decreto-Lei n° 227, que é o Código de Mineração (promulgado um 

mês depois da nova Constituição). 

Por fim, a Constituição de 198875 manteve o direito do proprietário do 

solo à participação nos resultados da lavra, a ser regulamentado em lei. Por 

consagrar a Constituição Republicana de 1988, a propriedade da União sobre 

bens minerais, inclusive do subsolo, difusa e pertencente a todos os brasileiros, 

bem de uso comum do povo, afirma o autor Humberto Mariano de Almeida: 

 

O legislador elenca entre os bens da União vários bens ambientais, 
portanto de natureza difusa. Sendo um bem da união, somos da opinião 
de que o Estado possui o domínio sobre o bem, ou seja, o domínio 
eminente é o poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade 
todas as coisas de seu território. É uma das manifestações de soberania 
interna; não é direito de propriedade. Como expressão da soberania 
nacional, não encontra limites senão no Ordenamento Jurídico 
Constitucional estabelecido pelo próprio Estado. Esse domínio alcança 
não só os bens pertencentes às entidades públicas, como também a 
propriedade privada e as coisas inapropriáveis de interesse público. Se 
não é direito de propriedade, então não há que se falar do regime 
adotado pelo Código Civil [...]

76
. 

 

2.6 Legislação Minerária 

 

O Direito Minerário visa ao estudo das normas e procedimentos 

destinados a permitir a transformação dos recursos minerais em riqueza e 

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

princípios do Desenvolvimento Sustentável. 
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 Código de Mineração. Decreto-Lei n°227, 28 de Fevereiro de 1967. Art. 11. Serão respeitados, na 
aplicação dos regimes de Autorização, Licenciamento e Concessão: a) o direito à obtenção da 
autorização de pesquisa ou do registro de licença, atribuído ao interessado cujo requerimento tenha 
por objeto área considerada livre, para a finalidade pretendida, à data da protocolização do pedido no 
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), atendidos os demais requisitos cabíveis, 
estabelecidos neste Código.” 
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 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 
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proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. 
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 ALMEIDA, H. M. Mineração e Meio Ambiente na Constituição Federal. São Paulo: LTR, 1999, p. 
48-49.  
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A Constituição da República de 1988 trouxe à luz todo um sistema 

jurídico sobre a matéria, privilegiando o Direito Minerário e o Ambiental, que 

devem ser interpretados de forma interligada, como se faz com os seguintes 

artigos: 20, IX; 21, XXIII, § 1°; 22, XII; 24, VI, VII e VIII; 170, VI; 176, §1°; 225, 

§1°, I a VII e §§ 2° ao 6°. 

Ainda existe uma extensa legislação minerária e ambiental específica 

com diversas Leis Federais esparsas. A previsão de reparação do dano 

ambiental decorrente de atividades de mineração está prevista na Lei n° 

7805/89.  

Já a Lei n°8.876/94 concede ao Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) a atribuição de fiscalizar, em conjunto com as autoridades 

ambientais, o controle ambiental dessas atividades. A Lei de Política Nacional do 

Meio Ambiente (Lei n° 6938/81) exige o Licenciamento Prévio de 

empreendimentos que utilizem recursos ambientais pelos órgãos integrantes 

SISNAMA. A Lei n° 9985/2000 trata do Licenciamento Ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental e disciplina a compensação 

ambiental, além de considerar o subsolo um recurso ambiental e tratar da 

proteção das características relevantes de natureza espeleológica. Associadas a 

isso, ainda Portarias e Resoluções do DNPM e CONAMA.  

 

2.6.1 Legislação Ambiental no Estado de Minas Gerais 

 

A Legislação Ambiental no Estado de Minas Gerais advém de meados do 

século XX, sendo marco inicial assinalado com a criação do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF), através da Lei nº 2606, de 05 de janeiro de 196277. 

A organização de uma estrutura técnico-científica em Minas Gerais 

voltada para os problemas relacionados ao Meio Ambiente tem origem na 

Fundação João Pinheiro (FJP), com a criação em 1975, da Diretoria de 

Tecnologia de Meio Ambiente - DTMA (FEAM/FJP, 1998)78. A Fundação João 
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Abordagens de Gestão, 2007. 305p. Dissertação (Mestrado) – Centro de Desenvolvimento 
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Pinheiro foi instituída em 1969 para atuar no planejamento e desenvolvimento 

estadual, nos campos da Economia e Administração Pública. O Centro 

Tecnológico de Minas Gerais (CETEC) foi fundado em 1972 para o 

desenvolvimento de pesquisa tecnológica, principalmente nos setores de 

mineração, metalurgia e minerais não metálicos. Essas duas instituições 

constituíram a base para o Sistema Estadual de Gestão Ambiental, instituído em 

meados da década de 1970. Em 1976, foi criada a Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia (SECT), que em 1987, através da Lei nº 9514, foi 

transformada em Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), que 

possuía, a partir de então, poder deliberativo. 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), criada em 1987, pela 

Lei nº 9525, que no mesmo ano aprovou o Decreto nº 28.170, que regulamentou 

o Departamento de Recursos Hídricos (DRH), foi transformada no Instituto 

Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), pela Lei nº 12.584 e incorporado 

juntamente com o IEF, ao Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA). 

Atualmente, o SISEMA, em Minas Gerais, é composto pela Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), Instituto 

Estadual de Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) e 

Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM). A SEMAD é responsável pela 

coordenação do SISEMA, com as funções de planejar, executar, controlar, e 

avaliar as ações setoriais a cargo do estado relativas à proteção e a defesa do 

Meio Ambiente, a Gestão dos Recursos Hídricos, e à articulação das Políticas de 

Gestão de Recursos Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável.  

Até o ano de 2008, os processos de Licenciamento Ambiental de todo o 

estado de Minas Gerais eram centralizados e analisados pela FEAM, localizada 

em Belo Horizonte, atualmente na cidade Administrativa (centro de operações do 

Estado de Minas Gerais). Em 2008, SEMAD foi descentralizada com a criação 

das Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SUPRAMs), que geograficamente localizadas em regiões 

estratégicas do Estado (oito regiões, mais a central de Belo Horizonte). 

As SUPRAMs têm por finalidade, além de agilizar os prazos de análises 

de licenças e efetuá-las de modo mais integrado e multidisciplinar, planejar, 

supervisionar, orientar e executar atividades relativas à Política Estadual de 
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Proteção do Meio Ambiente e Gerenciamento de Recursos Hídricos formulados e 

desenvolvidos pela SEMAD, dentro de suas áreas de abrangência territor ial.  

Tal Superintendência se subordina à SEMAD e, tecnicamente, à FEAM, 

ao IEF e à IGAM. As SUPRAMs têm analisado os processos de licenciamento 

ambiental, de forma integrada, de modo que existem representantes dos 

diferentes órgãos para analisar os procedimentos técnicos e jurídicos de 

licenciamento ambiental, processo de Autorização para Exploração Florestal 

(APEF), de Averbação de Reserva Legal, e de outorga para uso de Recursos 

Hídricos, em cada sede regional.  

Anteriormente à criação das SUPRAMs, os processos eram analisados 

em sedes específicas e separadas, prejudicando a análise integrada das 

possíveis alterações causadas pelos empreendimentos. 
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3 O ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO 

 

O homem até meados do século XX tinha o intuito de buscar usufruir dos 

bens materiais proporcionados pela natureza, sem preocupações com a 

repercussão futura. A extensão desse desequilíbrio foi tanta que passou a ameaçar 

a sobrevivência da própria civilização industrial. A industrialização e alguns avanços 

tecnológicos acarretaram depredação ambiental, gerada pela poluição atmosférica, 

da água, dos solos, etc., a ponto de comunidades científicas, órgãos de imprensa e 

o público na contemporaneidade, discutirem situações de repercussão para a vida, 

tais como: efeito estufa, destruição da camada de ozônio (chuva ácida), etc. 

 

[...] do descobrimento em 1500 até aproximadamente o início da segunda 
metade do século XX, pouca atenção recebeu a proteção ambiental no 
Brasil, à exceção de umas poucas normas isoladas que não visavam, na 
vocação principal, resguardar o meio ambiente como tal. Seus objetivos 
eram mais estreitos, Ora almejavam assegurar a sobrevivência de alguns 
recursos naturais preciosos em acelerado processo exaurimento (o pau-
brasil, p.ex.),ora, em outro plano, colimavam resguardar a saúde, valor 
fundamental este que ensejou, não só entre nós, algumas das mais antigas 
manifestações legislativas de tutela da natureza.

79
 

 

O ser humano, posteriormente, de forma racional e consciente, começou a 

se interessar pelos problemas ambientais a partir da segunda metade do século XIX. 

Isso porque a Europa Ocidental e, depois, nos EUA, as consequências diretas do 

desequilíbrio provocado pelo estilo de vida inspirado pela Revolução Industrial – cujo 

objetivo era o acúmulo de riqueza oriunda da eficiência dos modos de produção – 

acarretaram excesso de população urbana, miséria geral, acúmulo de sujeira, 

péssimas condições de trabalho e de habitação, assim como níveis elevados de 

mortalidade. 

 
O resultado da aplicação dos métodos de produção intrínsecos a um 
capitalismo selvagem, associado a um crescimento demográfico 
descontrolado, nada mais fez do que concentrar e acelerar os desequilíbrios 
na utilização dos fatores de produção presentes na natureza (os quais, 
tornados escassos, aceleraram, por sua vez, a busca de novos mercados, 
postados em países que não tinham sofrido, diretamente nos seus 
territórios, os efeitos da devastação de seus recursos naturais), realizando 
uma mundialização dos desequilíbrios provenientes da industrialização

80
.  
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A partir dessa conscientização, procurou-se remodelar o meio ambiente 

através de intensos processos de melhoria da qualidade da água, condições 

sanitárias, preocupação com a poluição e mobilidade e estética urbana, como 

relatado por Antônio Lago e José Augusto Pádua: 

 

[...] é que os efeitos da degradação ambiental antes da Primeira Guerra 
Mundial afetavam principalmente os trabalhadores, e que foi apenas no 
século XX que eles alcançaram também as classes mais favorecidas, 
refletindo-se no aumento da preocupação acadêmica sobre o assunto. A 
questão, entretanto, não se limita a esse aspecto social. Não se pode dizer 
que não existia naquela época nenhuma preocupação com as questões 
sócio-ecológicas. Vamos encontrar raciocínios claros de Ecologia Social na 
obra de economistas, como Thomas Malthus, Karl Marx e John Stuart-Mill, 
ou de geógrafos como Friedrich Raztel e George P. Marsh. O fato, porém, é 
que predominava entre os pensadores de então, inclusive entre os 
socialistas, uma profunda fé nas possibilidades do industrialismo e uma 
ausência de preocupação com os limites naturais. Para isso contribuía o 
fato de a economia industrial não ter ainda atingido um nível de 
desenvolvimento que revelasse de forma inequívoca as contradições 
ecológicas inerentes ao seu funcionamento. Foi preciso esperar quase um 
século para que essas contradições se tornassem visíveis e aparentes aos 
olhos do grande público e dos pensadores acadêmicos. Dessa forma, o 
grosso da produção teórica sobre a Ecologia Social começou a ser 
elaborado a partir da década de 1960, como consequência, inclusive, do 
imenso avanço internacional da produção industrial e da degradação 
ambiental, observado após a Segunda Grande Guerra. O debate sobre a 
Ecologia Social, a partir desse momento, não ficou restrito a um grupo 
limitado de intelectuais e, sim, se espalhou por um espaço social cada vez 
mais amplo. Um marco nesse sentido foi a publicação, em 1962, do livro 
Primavera Silenciosa, da bióloga Rachel Carson. Esse livro, uma 
apaixonada denúncia dos estragos causados pelo uso do DDT e de outros 
agrotóxicos, provocou grande comoção na opinião pública americana e 
abriu, por assim, dizer, o debate popular sobre esses temas, a partir de 
então o pensamento sócio-ecológico avançou em diversas direções de 
extrema riqueza. 

81
 

 
Desta forma, a consciência ambiental tomou, perante o planeta, uma difusão 

de proporção para a sua proteção, seja em países industrializados ou em 

desenvolvimento. 

 
3.1 Proteção ao Direito Ambiental Brasileiro 

 

O Direito Ambiental evoluiu principalmente a partir do reconhecimento da 

existência de direitos transindividuais. Afinal de contas, o meio ambiente é, 

indiscutivelmente, um elemento indispensável à vida humana de modo geral, tanto 
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do ponto de vista natural, como dos pontos de vista social, econômico e cultural, 

previstos na seara constitucional em seus artigos 1°, 5° e 6° e 225. 

A teleologia do Direito Ambiental será o bem ambiental constitucional, ou 

seja, o meio ambiente natural e artificial equilibrado, a fim de que o homem tenha 

direito à vida82, previsto no caput do artigo 5°, da Constituição da República de 88, 

observado o critério da sadia qualidade, fator esse primordial para alcançar a 

dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Brasileira, no seu 

inciso III, do artigo 1°, da Constituição. 

Nesse mesmo sentido, e expondo o posicionamento de alguns 

doutrinadores, José Afonso da Silva entende que a natureza específica do Direito 

Ambiental é a ordenação da qualidade do meio ambiente com vista a uma boa 

qualidade de vida:83 

 

[...] a qualidade do meio ambiente em que a gente vive, trabalha e se diverte 
influi consideravelmente na própria qualidade de vida. O meio ambiente 
pode ser satisfatório e atrativo, e permitir o desenvolvimento individual, ou 
pode ser nocivo, irritante e atrofiante. A qualidade do meio ambiente 
transforma-se, assim, num bem cuja preservação, recuperação ou 
revitalização se tornou num imperativo do Poder Público, para assegurar 
uma boa qualidade de vida que implica boas condições de trabalho, lazer, 
educação, saúde, segurança, enfim, boas condições de bem estar do 
homem e de seu desenvolvimento. 

 

Para Toshio Mukai, os objetivos diretos da proteção do meio ambiente 

seriam: proteção da natureza e do ambiente artificial e cultural em si; indiretos: 

proteção da saúde e do equilíbrio espiritual humano, enfim, proteção da vida84: 

 

[...] o Direito Ambiental (no estágio atual de sua evolução no Brasil) é um 
conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do 
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direito reunidos por sua função instrumental para a disciplina do 
comportamento humano em relação ao seu meio ambiente.

85
 

 

Paulo de Bessa Antunes conceitua: 

 

[...] um direito que se desdobra em três vertentes fundamentais que são 
constituídas pelo direito ao meio ambiente, direito sobre o meio ambiente e 
direito do meio ambiente. Tais vertentes existem, na medida em que o 
Direito Ambiental é um direito humano fundamental que cumpre a função de 
integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao desenvolvimento 
econômico e à proteção dos recursos naturais. Mais do que um Direito 
autônomo, o Direito Ambiental é uma concepção de aplicação da ordem 
jurídica que penetra, transversalmente, em todos os ramos do Direito. O 
Direito Ambiental, portanto, tem uma dimensão humana, uma dimensão 
ecológica e uma dimensão econômica que se devem harmonizar sob o 
conceito de desenvolvimento sustentado. 
 
O Direito Ambiental não se encontra situado em paralelo a outros ramos do 
Direito. O Direito Ambiental é um direito de coordenação entre diversos 
ramos. E, nesta condição, é um Direito que impõe aos demais setores do 
universo jurídico o respeito às suas normas que o formam, pois o seu 
fundamento de validade é emanado diretamente sobre se este é autônomo 
ou não é reproduzir uma discussão ontologicamente superada. O Direito 
Ambiental, como direito humano fundamental, não pode ficar subordinado 
às regras do Direito do proprietário ou do Direito do patrão, assim como não 
pode ficar subordinado às regras de Direito do Estado contra os direitos da 
cidadania, ao contrário, são aqueles direitos que devem se subordinar e se 
transformar em razão de necessidades prementes da humanidade que se 
refletem juridicamente na categoria de direitos humanos fundamentais

86
. 

 

Flávia Piovesan relata: 

 

O direito ao meio ambiente deve ser compreendido à luz da crescente 
complexidade social, que aponta a um novo padrão de conflituosidade, que 
transcende aos conflitos interindividuais. Surgem neste cenário, conflitos 
metaindividuais, no qual despontam novos sujeitos e a demanda por novos 
direitos de cunho coletivo e difuso. Estas transformações sociais resultam 
no esgotamento do paradigma liberal, em virtude do surgimento de novos 
sujeitos coletivos e de novas demandas sociais, que exigem a eficiência de 
um Estado Social, intervencionista e planejador. Neste contexto, emerge o 
direito ao meio ambiente, que deve sintetizar a integração de elementos 
naturais, artificiais e culturais e deve, ademais, estar sempre correlacionado 
com outros direitos, com o direito à vida e à saúde

87
.  

 

Cristiane Derani afirma que: 
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O Direito Ambiental é em si reformador, modificador, pois atinge toda a 
organização da sociedade atual, cuja trajetória conduziu à ameaça da 
existência humana pela atividade do próprio homem, o que jamais ocorreu 
em toda história da humanidade. É um direito que surge para rever e 
redimensionar conceitos que dispõem sobre a convivência das atividades 
sociais. Finalmente, as normas ambientais são essencialmente voltadas a 
uma relação social e não a uma assistência a natureza. O Direito Ambiental 
é um direito para o homem. É um direito que deve ser o homem em todas 
as dimensões de sua humanidade. Por isso, qualquer estudo que pretenda 
analisar a relação entre processos econômicos, ambientais e jurídicos não 
pode valer-se de teorias abstratas e descompromissadas. O valor real da 
teoria está em sua realização, a partir do seu contato com a realidade. Por 
isso, deve desenvolver-se dentro das dimensões reais (sociais) formando-
se num todo de tempo e espaço

88
. 

 

Édis Milaré entende que: “[...] o Direito Ambiental é nascido do 

inquestionável direito subjetivo a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e de 

um direito objetivo cujos passos, ainda titubeantes, urge afirmar e acelerar89”. 

In fine, para se manter o equilíbrio do meio ambiente, seja natural, urbano, 

histórico, cultural, do trabalho é necessário um estudo e entendimento dos princípios 

e regras jurídicas, exigindo sempre uma interpretação sistemática e teleológica90 

para a proteção91 e vedação a destruição e degradação dos elementos ambientais 

necessários à manutenção ambiental. 
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3.2 Conceito de Meio Ambiente 

 

Para aclarar melhor a estrutura dessa dissertação e os assuntos que virão a 

posteriori, será necessário entender uma série de definições e conceitos, dentre 

essas, sobre o meio ambiente, a começar nas palavras de Javier Domper Alsina, 

que o conceitua, com um conceito jurídico aberto: 

 

Destacábamos anteriormente la necessidade de determinar, como punto de 
partida, los elementos que formando arte del medio ambiente deban ser 
objeto de protección, o más concretamente los elementos del medio 
ambiente que debamos considera como bienes objeto de protección 
jurídica. No se trata de dar una definición conceptual y acabada del medio 
ambiente. Labor que, por outra parte, no resultaria fácil ni posible em este 
momento no sólo porque los tratadistas no se ponen reconocer que se trata 
de un concepto em permanente elaboración para el que surgen cada día 
nuevos aspectos a considerar, sino porque se ve com claridade que nos 
encontramos ante um concepto jurídico indeterminada abierto a nuevos 
aspectos permanentemente.

92
 

 

Mais comum é se associar o conceito de meio ambiente com Ecologia, 

denominação utilizada pela primeira vez em 1866 pelo biólogo alemão Ernest 

Haeckel, na obra “Morfologia Geral dos Organismos”, por meio da qual o autor 

propôs a criação de uma nova disciplina científica, ligada ao campo da biologia, que 

teria por função estudar as relações entre as espécies animais e o seu ambiente 

orgânico e inorgânico93: 

 

A palavra Ecologia não é usada em nossos dias apenas para designar uma 
disciplina científica, cultivada em meios acadêmicos, mas também para 
identificar um amplo e variado movimento social, que em certos lugares e 
ocasiões chega a adquirir contornos de um movimento de massas e uma 
clara expressividade política. [...] o campo da Ecologia adquiriu uma 
amplidão poucas vezes encontrada na história do pensamento, 
enveredando por um vasto enfoque multidisciplinar.

94
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Para José Afonso da Silva, meio ambiente “é a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas95”: 

 

[...] a palavra ambiente indica a esfera, o círculo, o âmbito que nos cerca, 
em que vivemos. Em certo sentido, portanto, nela já se contém o sentido da 
palavra meio [...]. O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de 
elementos naturais e culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio 
em que se vive. Daí porque a expressão meio ambiente se manifesta mais 
rica de sentido (como conexão de valores) do que a simples palavra 
ambiente [...]. O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, 
abrangente de toda a natureza original e artificial, bem como os bens 
culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, 
as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e 
arqueológico [...]

96
. 

 

3.3 Meio Ambiente e Principiologia Ambiental 

 

A crescente preocupação social com as questões ambientais influenciou a 

comunidade internacional e as legislações constitucionais e infraconstitucionais de 

diversos países a enveredar para a elaboração de normas de proteção do meio 

ambiente. A conscientização de que os recursos naturais renováveis ou não 

renováveis são limitados, clamou por uma intervenção legislativa capaz de 

reconstruir modelos clássicos desenvolvimentistas. Essa construção passou a impor 

ao desenvolvimento econômico a racional utilização dos recursos naturais e fez com 

que os processos industriais passassem a internalizar as externalidades ambientais. 

A Constituição de 1988 é a responsável por inaugurar um Estado Social 

Democrático de Direito. Estado, esse, que intervém para garantir a dignidade da 

pessoa humana, que é seu fundamento. Na verdade, é denominado Estado 

providência, visando às prestações positivas, absolutamente necessárias para o 

exercício dos direitos fundamentais, que, da mesma forma como consagrou os 

princípios fundamentais97, devem nortear toda a sociedade brasileira: 
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Os Princípios constituem as ideias centrais de um determinado sistema 
jurídico. São eles que dão ao sistema jurídico um sentido lógico, harmônico, 
racional e coerente [...]. Por isso costuma-se dizer que conhecer os 
princípios do Direito é condição essencial para aplica-lo corretamente [...] o 
princípio é uma norma de hierarquia superior às demais regras jurídicas do 
sistema

98
. 

 

Nessa sistemática de desenvolvimento socioeconômico e inclusão da noção 

de sustentável como única forma viável de evitar a degradação ambiental e permitir 

níveis de sadia qualidade de vida do planeta, os princípios surgiram tanto em 

âmbitos internacional e nacional e serviram para auxiliar na interpretação de 

conceitos legislativos e sanarem as lacunas desta recente matéria do conhecimento 

científico. Nesse contexto, misto do conhecimento científico – interdisciplinaridade – 

e modelados de forma singular pelas circunstâncias de casos concretos, os 

princípios – aos quais se dará destaque – são implementados e extraídos à 

realidade brasileira, decorrentes da proteção de uma Política Global do Meio 

Ambiente. Para a administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o artigo 225 da 

Constituição da República é “uma verdadeira declaração de princípios”, uma vez 

que: 

a) define como bem de uso comum do povo o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado; 
b) coloca esse bem sob a proteção do Poder Público, aspecto em que entre 
na área do poder de polícia do Estado; 
c) firma a ideia de que a proteção desse bem não é privativa do Poder 
Público; incumbe também toda a coletividade, já que se trata de interesse 
de todos, hoje representado pela noção de interesse difuso

99
. 

 

José Roque Nunes Marques observa que: 
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[...] em que pese não oferecer didaticamente os princípios de proteção dos 
recursos ambientais, tal como a legislação portuguesa, a análise da 
Constituição Brasileira permite inferir a existência, no Capítulo do Meio 
Ambiente, de três princípios básicos: a) Princípio Constitucional do Direito 
de Todos os Cidadãos ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado e 
Sadio [...]; b) Princípio Constitucional do Poluidor-Pagador [...]; c) Princípio 
Constitucional da Prevenção [...] ao lado dos princípios constitucionais 
norteadores da política ambiental, a Constituição de 1988 definiu tarefas, 
que na verdade se caracterizam como um conjunto de incumbências, 
diretrizes e instrumentais a serem executadas pelo Poder Público, com vista 
a assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado (§ 
1° do art. 225 da CR/88)

100
. 

 
Além do artigo 225 da CR/88, também o artigo 170, inciso VI da Constituição 

declara que a defesa do meio ambiente é reconhecida como princípio condicionador 

da Ordem Econômica, que tem por fim “assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social”: 

 

[...] construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de 
discriminação, constituem os objetivos fundamentais do Estado. É a 
primeira vez que um texto constitucional, num reconhecimento implícito dos 
sérios problemas que afligem a sociedade brasileira – pobreza, 
marginalização, desigualdades sociais e regionais, discriminação cria 
objetivos fundamentais a serem alcançados

101
. 

 

Paulo Affonso Leme Machado relata que os princípios de proteção ambiental 

declarados pela Constituição são:102 

 

a) Princípio da Obrigatoriedade da Intervenção Estatal: reflexo do Princípio 
17 da Declaração de Estocolmo, e seguido por vários países do mundo, 
inclusive o Brasil, resultou no art. 225, caput, e § 1° da Constituição Federal; 
b) Princípio da Prevenção e da Precaução: um dos principais instrumentos 
de prevenção é o estudo prévio de impacto ambiental, implementado no 
Brasil por meio da Resolução CONAMA n° 1/1986, estando também no art. 
225, caput e inciso IV, da Constituição Federal; 
c) Princípio da Informação e Notificação Ambiental: previsto nos art. 5°, 
inciso XXXIII e, art. 225, inciso VI, da Constituição Federal; 
d) Princípio da Educação Ambiental: Previsto no Princípio 19 da Declaração 
de Estocolmo, e no art. 225, inciso VI, da Constituição Federal; 
e) Princípio da Participação Popular na Proteção do Meio Ambiente: 
previsto no art. 1° que instituiu um regime democrático no país, e no art. 
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225, caput, da Constituição Federal. Existem três mecanismos de 
participação direta da população da qualidade ambiental, reconhecidos pelo 
Direito Brasileiro: a) participação nos processos de criação do Direito 
Ambiental; b) participando na formulação e na execução de Políticas 
Ambientais; c) por intermédio do Poder Judiciário;  
f) Princípio Poluidor-Pagador: previsto no art. 225, § 3° da Constituição 
Federal; 
g) Princípio da Responsabilidade da Pessoa Física e Jurídica nas Condutas 
e Atividades Lesivas ao Meio Ambiente: previsto no art. 225, § 3° da 
Constituição Federal; 
h) Princípio da Soberania dos Estados para estabelecer sua Política 
Ambiental e de Desenvolvimento, com Cooperação Internacional: previsto 
no Princípio 21 da Declaração de Estocolmo e nos arts. 1° e 4° da 
Constituição Federal; 
 
i) Princípio da Eliminação de modos de Produção e Consumo de Política 
Demográfica Adequada: previsto no Princípio 16 da Declaração de 
Estocolmo e no art. 170 da Constituição Federal; 
j) Princípio do Desenvolvimento Sustentado – Direito de Intergerações: 
previsto no art. 225, caput, da Constituição Federal. Constata-se que a 
única maneira viável de se compatibilizar a preservação do meio ambiente 
com sua inevitável exploração econômica é implementando o manejo 
sustentável. 

 

Para Álvaro Luiz Valery Mirra,103 ainda teria: a) Princípio da Supremacia do 

Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em relação aos Interesses 

Privados; b) Princípio da Indisponibilidade do interesse Público na Proteção do Meio 

Ambiente; c) Princípio da Função Social da Propriedade.  

Já dentro da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), por meio da Lei n° 

6938/81, relaciona alguns princípios de proteção ambiental no Brasil, previstas no 

artigo 2°, que rege toda a ação do Poder Público relativa à: preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Desses pode-se 

extrair ainda: 

 
a) Princípio da Responsabilidade da Pessoa Física e Jurídica nas Condutas 
e Atividades Lesivas ao Meio Ambiente: previsto no art. 14 da Lei de 
PNMA

104
; 

b) Princípio do Poluidor Pagador: previsto no art. 4°, inciso VII, da Lei de 
PNMA; 
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c) Princípio da Informação e da Notificação Ambiental: previsto no art. 6°, § 
3°, e art. 10 da Lei de PNMA e, 
d) Princípio da Precaução: previsto no art. 4°, inciso VI, da Lei de PNMA 

 

Como integrante do rol de Direitos Fundamentais, o Direito Ambiental ainda 

convive com uma extensa lista de outros direitos igualmente fundamentais e 

constitucionalmente garantidos. A ponderação, no caso concreto, com recurso à 

razoabilidade e à proporcionalidade, torna-se instrumento indispensável para 

determinar os princípios.  

Por conta disso, quando houver a colisão entre direito fundamental ao meio 

ambiente com outros direitos fundamentais, aquele que não prevalecer no caso 

concreto não pode ser simplesmente excluído da ordem jurídica, porque 

desnaturaria a própria essência do Direito. Diante de uma colisão do direito ao meio 

ambiente com outro direito fundamental, em um primeiro momento, o intérprete 

deverá utilizar o princípio do sopesamento e da ponderação para tentar harmonizar 

os bens, valores e os interesses envolvidos no caso concreto por meio de 

mandamentos de otimização, conforme sugerido por Alexy105. 

Dessa forma, nessa linha de princípios e sua interpretação que objetivam 

regular soluções justas e constitucionalmente adequadas para evitar ou facilitar a 

compreensão ambiental e, levando em voga que os princípios acabam por estar 

interligados, um dando suporte ao outro para fundamentar quaisquer situações que 

possam vir a aparecer, esclarece Marmelstein: 

 

O papel principal dos princípios de interpretação é precisamente ajudar a 
encontrar respostas racionalmente fundamentadas, com base em 
parâmetros constitucionais aceitados, além de possibilitar maior 
transparência e objetividade na argumentação jurídica e no processo 
decisório, conferindo maior legitimidade à argumentação judicial

106
.  

 

3.4. Meio Ambiente dentro da Carta Republicana Brasileira 

 

As Cartas Constitucionais Brasileiras foram inovadas quando, em 1988, a 

regente Constituição retratou o termo “Meio Ambiente” e propôs de forma 

fundamental a necessidade de proteção ao Meio Ambiente para as gerações 

presentes e vindouras.  
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Nas palavras do atual Ministro do STF, Luiz Roberto Barroso: 

 

As normas constitucionais sobre meio ambiente devem ser interpretadas 
sob a perspectiva de sua efetividade, dando-se lhes, em toda a extensão e 
profundidade possíveis, aplicação direta e imediata para tutela das 
situações que contemplam. As normas de tutela ambiental são encontradas 
difusamente ao longo do texto constitucional, em disposições de natureza 
processual, administrativa, penal, civil e outras, inclusive com ênfase na 
responsabilidade civil e na reparação dos danos

107
. 

 

De forma única, ainda, saindo de um período ditatorial e repressivo, o 

legislador constituinte com o intuito de “repartir” a responsabilidade desta nova 

temática, determina que o meio ambiente seja regulado pelo Poder Público em 

parceria com a coletividade, afinal de contas, como está previsto no artigo 225 da 

CR/88 “Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”108.  

Retrata ainda Édis Milaré: 

 

Cabe à Constituição, como lei fundamental, traçar o conteúdo e os limites 
da ordem jurídica. É por isso que, direta ou indiretamente, vamos localizar 
na norma constitucional os fundamentos da proteção do meio ambiente. 
Tema candente, e que assumiu proporções inesperadas no século XX, com 
mais destaque a partir dos anos 60, bem se compreende que Constituições 
mais antigas, como a norte-americana, a francesa e a italiana, não tenham 
cuidado especificamente da matéria. Assim, ocorria também no Brasil, nos 
regimes constitucionais anteriores a 1988. Mas, ainda que sem previsão 
constitucional expressa, os diversos países, inclusive o nosso, promulgaram 
(e promulgam) leis e regulamentos de proteção do meio ambiente. Isso 
acontecia porque o legislador se baseava no poder geral que lhe cabia para 
proteger a “saúde humana”. Aí está, historicamente, o primeiro fundamento 
para a tutela ambiental, ou seja, a saúde humana, tendo como pressuposto, 
explícito ou implícito, a saúde ambiental. Nos regimes constitucionais 
modernos, como o português (1976), o espanhol (1978) e o brasileiro 
(1988), a proteção do meio ambiente, embora sem perder seus vínculos 
originais com a saúde humana, ganha identidade própria, porque é mais 
abrangente e compreensiva. Aparece o ambientalismo como direito 
fundamental da pessoa humana. Nessa nova perspectiva, o meio ambiente 
deixa de ser considerado um bem jurídico per accidens e é elevado à 
categoria de bem jurídico per se, isto é, com autonomia em relação a outros 
bens protegidos pela ordem jurídica, como é o caso da saúde humana

109
 

 

Assim, a Constituição ampliou sobremaneira a participação do Poder Púbico 

no âmbito ambiental, mas, sobretudo, de forma simultânea, na sociedade civil, 

mesmo que às vezes de forma desorganizada, porém, com o intuito de preservar e 
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defender o meio ambiente equilibrado “para as presentes e futuras gerações”110. 

Aliás, estão à disposição da defesa do meio ambiente instrumentos jurisdicionais a 

exemplo da Ação Popular, do Mandado de Segurança Coletivo, da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, da Ação Civil Pública, do Mandado de Injunção, da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

Por longo tempo e até recentemente, dominou o entendimento de que não 
existia remédio jurídico eficaz para neutralizar a inércia inconstitucional do 
Poder Público. Ora, a partir do texto de 1988, em especial em face dos 
mecanismos inéditos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 
e do Mandado de Injunção, surge o Direito Difuso à feitura das leis e 
medidas necessárias à implementação da vontade constitucional, ou seja, 
nasce o direito difuso ao cabal cumprimento e aplicabilidade das normas 
constitucionais

111
.  

 

Rosa Maria de Andrade Nery, em sua dissertação de Mestrado, categoriza o 

meio ambiente em somente dois grupos: o natural e o artificial, sendo o primeiro 

constituído pelos elementos existentes na natureza que, de alguma forma 

influenciam a vida do homem, e o segundo “composto pelo Meio Ambiente urbano, 

Meio Ambiente rural, Meio Ambiente Cultural e Meio Ambiente do trabalho”112.  

Já Flávia Piovesan classifica meio ambiente como síntese da integração de 

elementos naturais, artificiais e culturais: 

 

[...] a) como meio ambiente natural, constituído pelo solo, a água, o ar 
atmosférico, a flora, a fauna, enfim, a biosfera; b) como meio ambiente 
cultural, integrado pelo patrimônio artístico, turístico e paisagístico e c) como 
meio ambiente artificial, formado pelo espaço urbano construído, 
consubstanciado no conjunto de edificações e pelos equipamentos públicos 
(ruas, praças, áreas verdes, enfim, todos os assentamentos de reflexos 
urbanísticos)

113
 

 
Por fim, os professores Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Marcelo Abelha 

Rodrigues afirmam que: 

 

[...] o meio ambiente apresenta pelo menos quatro significativos aspectos. 
São eles: 1) natural; 2) cultural; 3) artificial e 4) do trabalho. Dessa forma, 
não estamos pretendendo fazer um esquartejamento do conceito de meio 
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ambiente. Ao contrário, apenas almejamos dizer que as agressões ao meio 
ambiente (rectius = bem ambiental = proteção da vida com saúde) podem 
se processar sob os diversos flancos que o meio ambiente admite existir

114
. 

 

A Constituição cria, então, um direito individualizado, no sentido de que 

pertence a cada brasileiro/indivíduo, um direito próprio e subjetivo. 

Corroborando com tal premissa e aliado a esse direito de todos115, o Direito 

Ambiental atua de forma interdisciplinar, e o objetivo é criar e disponibilizar aos 

governos e à coletividade instrumentos de mitigação e/ou eliminação de efeitos que 

possam gerar qualquer espécie de degradação ambiental ou, em casos necessários 

e extremos, na limitação da utilização da propriedade, seja na intervenção estatal 

para determinar parâmetros e evitar uma lesão ao meio ambiente, seja na 

impetração de Tutelas Jurídicas, como mecanismos de “coerção” para que a Ordem 

Jurídica possa voltar a ter a Segurança Jurídica ao seu status quo. 

Na Constituição da República de 1988, o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado foi declamado e reconhecido como fundamental, não apenas como à 

sadia qualidade de vida116, como dito anteriormente (artigo 225, caput, da CR/88), 

mas à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da CR/88)117.  

                                                           
114

 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Ambiental 
e Legislação Aplicável. 2. ed. rev. amp., São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 54-55. 
115

 O art. 5° da Constituição da República traz uma luz à indagação de quem seriam “todos”, na 
acepção dos artigos supramencionados, in verbis: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes”. Assim, o entendimento predominante é que a garantia dos direitos difusos e coletivos 
abrangerá somente os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, excluindo a tutela judicial aos 
estrangeiros que não mantenham residência fixa, a exemplo dos turistas e dos estrangeiros que 
transitam pelo país por obrigações de trabalho. 
116

 A despeito da inexistência de uma definição legal de qualidade de vida, só podemos entendê-la 
como um item que agrega valor positivo à vida humana, no sentido de lhe atribuir condições ótimas 
de saúde, segurança e bem estar: Segundo José de Ávila Aguiar Coimbra, “é de se notar que esse 
conceito impreciso, que vem se firmando num clima de certo alvoroço, requer implicitamente uma 
conotação positiva, como se, ao falar de qualidade de vida, ela devesse ser necessariamente boa e 
corresponder às aspirações universais. Na verdade, ao se falar de Meio Ambiente e desenvolvimento, 
ninguém colocará como parâmetro de qualidade a ser atingida um índice negativo; seria negar uma 
aspiração óbvia de todo ser humano e da própria sociedade. Decorre, então, naturalmente que 
qualidade de vida venha a traduzir expectativa, uma exigência sentida, indissociável de índices 
positivos e sempre crescentes, sempre pra melhor. [...] Qualidade de vida é o somatório de todos os 
fatores positivos, ou ao menos de parte significativa, que determinado meio reúne para a vida 
humana em consequência da interação Sociedade-Meio Ambiente, e que condiciona a vida como fato 
biológico, de modo a atender às suas necessidades somáticas e psíquicas, assegurando índices 
qualitativos adequados ao nível de vida que se leva e do meio que a envolver. COIMBRA, J. A. A. O 
outro lado do meio ambiente. São Paulo: CETESB, 1985, p.72. 
117

 Marcos Destefenni é enfático em relacionar Meio Ambiente e dignidade: “uma das mais evidentes 
e preocupantes ofensas à dignidade da pessoa humana decorre da agressão ao meio em que o ser 
humano vive e em que se relaciona. Assim sendo, o dano ambiental é uma das maiores afrontas à 
dignidade da pessoa humana”. DESTEFENNI, Marcos. A responsabilidade civil ambiental e as 



 

70 

 

A análise desenvolvida neste capítulo busca retratar pontos relevantes do 

interesse do Direito Ambiental, que comprovem os instrumentos limitadores à 

atuação do setor privado na modificação ambiental e a forma que a Constituição, 

Leis infraconstitucionais e demais institutos administrativistas (como as Resoluções 

do CONAMA) se posicionam no quadro fático exposto. Afinal de contas, foi a 

Constituição da República de 1988 que consagrou a metaindividualidade do bem 

ambiental, ainda nas palavras de Fiorillo: 

  

[...] além de autorizar a tutela de direitos individuais, o que tradicionalmente 
já era feito, passou a admitir a tutela de direitos coletivos, porque 
compreendeu a existência de uma terceira espécie de bem: o bem 
ambiental. Tal fato pode ser verificado em razão do disposto no art. 225 da 
Constituição Federal, que consagrou a existência de um bem que não é 
público nem, tampouco, particular, mas sim de uso comum do povo”

118
 

 

3.5 Defesa Jurídica ao Bem Ambiental 

 

Devido a nuances da matéria Direito Ambiental, a Carta Maior determina 

institutos jurídicos de defesa do bem comum ambiental. Tal premissa pode ser visto 

no artigo 5º, LXXIII, da CR/88: 

 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor Ação Popular que vise anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais 
e do ônus da sucumbência.   

 

Ainda, a Lei nº 7347/85, ao tratar da Ação Civil Pública (LACP) prevê: 

 

Art. 1°. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da Ação 
Popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: 
I – meio ambiente; 
II-  ao consumidor; 
III- aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
IV –a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 
V – por infração da ordem econômica e da economia popular; 
VI – da ordem urbanística 
[...]. 
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Poderia pairar dúvida acerca de qual dos procedimentos jurídicos que 

poderia se adotar. Afinal de contas, o artigo 225 caput da CR/88 determina que a 

coletividade tem o compromisso de preservação do meio ambiente. Não há de forma 

transparente na Constituição, qualquer tipo de especificação jurídica que configure a 

legitimação da sociedade civil para a externalização desta defesa nos direitos 

anteriormente propostos. Muito pelo contrário, apenas constrói o termo 

“coletividade”, e espera que a sociedade seja participativa na preservação 

ambiental. 

A dúvida é sanada com a análise mais detalhada de alguns institutos 

jurídicos, que se inter-relacionam o papel do Ministério Público como legítimo a 

defender o Meio Ambiente, na representação da “coletividade”. A Ação Popular 

adentra na defesa de “interesse particular”, deixando o difuso e coletivo por parte do 

Ministério Público. 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6938/81, antes da 

entrada em vigor da Carta Maior e da promulgação e publicação das Leis de Ação 

Civil Pública e Orgânica do Ministério Público (seja em âmbito Estadual, Lei n° 

8625/93, seja em âmbito Federal, através da Lei Complementar nº 75/93), já previa a 

atribuição do Ministério Público na legitimidade para atuar em benesse do meio 

ambiente, conforme prevê o artigo 14, § 1° da respectiva Lei: 

 

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 
[...]; 
§ 1° Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados Terá 
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 
causados ao meio ambiente. 

 

Com mais vigor, o artigo 5° da Lei de Ação Civil Pública reafirmou o papel do 

Ministério Público e da “coletividade” ao determinar o papel legítimo dos entes para 

interpor a LACP, na proteção da tutela Ambiental. 

 

Art. 5°. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
I – Ministério Público; 
II – Defensoria Pública; 
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III – A União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios; 
IV – as autarquias, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 
mista; 
V – associação que, concomitantemente 
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil 
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 
ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
[...] 

 

De acordo com Rodrigo Zouain da Silva, em seu artigo “Os Desafios do 

Direito Ambiental no Limiar do Século XXI Diante da Ineficácia do Sistema Jurdídico 

Ambiental Brasileiro”119, o papel do Ministério Público na Defesa do Meio Ambiente 

pode ser entendido  como: 

 

[...] O Direito Ambiental contemporâneo  necessita  da  ação  do Ministério 
Público tanto para reprimir e prevenir a prática de delitos ambientais quanto 
para reparar as degradações causadas à natureza, além de  desempenhar  
o  papel  de  fiscal da lei.  

 

De forma inter-relacional, a CR/88 consagra em seu texto o artigo 129, III: 

 

Art. 129 da CR/88: São funções institucionais do Ministério Público: [...]; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo  as  medidas necessárias a sua garantia; 
III – promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; [...] 

 

Ainda sobre o papel do Ministério Público no que se refere a proteção 

ambiental preleciona: 

 

[...] O direito a um meio ambiente sadio e equilibrado é prerrogativa de todo 
o cidadão, isto é, das coletividades que compõe a população brasileira. 
Diante disto, cabe aos movimentos ambientalistas levar ao Ministério 
Público o conhecimento de fatos, irregularidade e problemas que 
prejudiquem o direito dos cidadãos e das coletividades, exigindo dele uma 
ação saneadora, no âmbito de sua competência. É preciso lembrar que, 
hoje, se multiplicam no Ministério Público brasileiro, curadorias de meio 
ambiente dedicadas a tratar exclusivamente dessa natureza de questões. O 
Ministério Público é um potencializador institucional das lutas populares por 
um ambiente melhor, o que não impede as associações ou entidade de 
exercerem seus direitos pelas ações civis cabíveis [...] 

120
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A Declaração da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, 

nomeada pelos cientistas de Declaração de Estocolmo de 1972, produziu como 

resultado à primordial necessidade de definição de princípios na vertente de 

proteção do homem alocado ao Meio Ambiente. O primeiro princípio proclama: 

 

I – O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o 
cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para 
desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e 
tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa 
em que, graças à rápida aceleração da ciência e tecnologia, o homem 
adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala 
sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente 
humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem estar do homem 
e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive à vida 
mesma¹

121
.  

 

Além disso, o Principio nº 4 prevê: 

 

O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar 
judiciosamente o patrimônio da flora e da fauna silvestres e seu habitat, que 
se encontram atualmente, em grave perigo, devido a uma combinação de 
fatores adversos. Consequentemente, ao planificar o desenvolvimento 
econômico deve atribuir importância à conservação da natureza, incluídas a 
flora e a fauna silvestres122

. 

 

Assim, a defesa do patrimônio já vem demonstrada em documentos 

estratégicos, verdadeiros estruturas fundamentais do embrionário Direito 

Internacional Ambiental antes mesmo de entrar em vigor o texto constitucional. 

Já com a Constituição de 1988 que se implementou a metaindividualidade 

do bem ambiental, conforme citado por Fiorillo: 

 

[...]  além de autorizar a tutela de direitos individuais, o que tradicionalmente 
já era feito, passou a admitir a tutela de direitos coletivos, porque 
compreendeu a existência de uma terceira espécie de bem: o bem 
ambiental. Tal fato pode ser verificado em razão do disposto no art. 225 da 
Constituição da República, que consagrou a existência de um bem que não 
é público nem tampouco, particular, mas sim de uso comum do povo

123
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Além disso, o STF em 2005, em Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, fez constar que: “a defesa do meio ambiente” [...] “traduz 

conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio 

ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente 

laboral”124 

A professora Beatriz Souza Costa demonstra que: 

 

A nova teoria que enquadra o meio ambiente como uma natureza jurídica 
não pertence aos bens públicos ou privados, mas sim como uma natureza 
jurídica, difusa, requer um estudo mais aprofundado para a visualização do 
que necessariamente se compõe o Bem Ambiental

125
 

 

3.6 Do Sistema de Comando e Controle dentro da Lei Complementar n° 
140/2011 
 

Essa forma de Defesa ou Controle Ambiental é feita através de uma 

atividade de regulação e tutela do meio ambiente vinculada a todos os entes 

federativos, submetida ao exercício da competência concorrente, donde a União fixa 

as normas gerais de controle ambiental e Estados se juntam ao controle em nível 

suplementar. A previsão está no artigo 225 da CR/88: 

 

Art, 225. Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público 
[...]; 
V – CONTROLAR a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o Meio Ambiente; 
[...]. 

 

A atividade de controle apresenta essa dimensão constitucional a todos os 

entes federativos, incumbindo ao Poder Público de todas as esferas o exercício de 

atividades de controle ambiental, sob as bases da competência concorrente ao que 

cabe à esfera federal editar normas gerais e à esfera estadual editar normas 

específicas com teor suplementar. O controle é antes de tudo uma atividade 
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reguladora, compreendendo instrumentos variados de Gestão Ambiental voltada a 

guarnecer o meio ambiente em face dos processos humanos de exploração de 

recursos ambientais, os quais podem ou não vir a causar degradação e poluição.  

Não se pode pensar em controle com uma atividade isolada, mas sim se deve 

concebê-lo como um complexo de instrumentos de regulação. Nesse sentido, 

salienta Bechara: 

 

Para obrigar que os empreendedores lancem mão da melhor tecnologia 
existente para reduzir ao mínimo os impactos negativos da atividade e que 
mantenham seus procedimentos dentro dos padrões ambientais 
determinados pela Lei, o Poder Público exerce diversas formas de controle 
como, por exemplo o licenciamento ambiental, a avaliação de impactos 
ambientais, a auditoria ambiental e a fiscalização

126
 

 

O Ordenamento Jurídico Brasileiro, em seu âmbito ambiental, aborda o 

Controle Ambiental sob o instrumento de Comando e Controle. Tal denominação é 

cópia do sistema command and control, baseando-se em comandos normativo-

imperativos que fixam obrigações de condução de stakeholders em face do meio 

ambiente: 

 

Baseado em suas essencialidades e externalidades, os EUA depende de 
uma abordagem de comando e controle para controlar a poluição. 
Paradigmas anteriores visam estabelecer a concentração mais elevada 
permitida da poluição do ar ambiente para cada situação, dita convencional. 
Para atingir esses padrões alguns ambientes, regulam as emissões (limites 
máximos de emissão legais) que vão impor um grande número de pontos 
de emissão específicos, tais como pilhas, ventiladores, ou tanques que 
armazenam calor durante a noite para emití-los durante o dia. Após um 
levantamento das opções tecnológicas de controle, a autoridade reguladora 
seleciona uma tecnologia de controle favorecida e calcula a quantidade de 
redução de emissões podem ser obtidas com que a tecnologia como base 
para definir o padrão de emissão (tradução livre)

127
 

 

Assim, todas as disposições jurídicas que regulam caráter coercitivo, 

imperativo, disciplinam em caráter sancionatório a condução dos atores sociais que 
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são em virtude da sistemática de comando e controle, o determinado e previsto no 

IPEA ao se falar de controle ambiental: 

 

Mesmo nos países industrializados, a regulamentação do tipo Comando e 
Controle tem sido a base dos sistemas de gestão do Meio Ambiente. A 
regulamentação do tipo CEC é basicamente um conjunto de normas, 
regras, procedimentos e padrões a serem obedecidas pelos agentes 
econômicos de modo a adequar-se a certas metas ambientais, 
acompanhado de um conjunto de penalidades previstas para os 
recalcitrantes. Para que os instrumentos do tipo CEC possam funcionar com 
eficácia, os papéis regulador e policial dos governos precisam funcionar em 
associação. O sucesso do sistema dependerá quase exclusivamente da 
capacidade que o órgão de controle ambiental tiver para assegurar a 
obediência à Lei, ou seja, fazer os poluidores se conformarem com os 
padrões e punir os infratores, e do poder político que o setor tiver para 
resistir às eventuais ações legais movidas pelos agentes econômicos, 
contestando suas iniciativas

128
 

 

As estratégicas reguladoras pautadas no controle compõem o núcleo das 

atividades previstas normativamente no Brasil para tutela do meio ambiente, sendo 

compostas tanto de atuações relativas a licenças e zoneamento quanto ao 

estabelecimento de padrões de controle da qualidade ambiental (funcionalizando 

nos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente). 

Os artigos 7°, 8° e 9° da Lei Complementar n°140 permitem extrair de seus 

núcleos verbais de carga semântica para atribuição de tarefas administrativas entre 

os entes federativos justamente a partir da distribuição de atuações reguladoras via 

comando e controle (tuteláveis por ação fiscalizatória e punitiva) ou via instrumentos 

econômicos (não tuteláveis por mecanismos clássicos sancionatórios). Tais 

distribuições normativas constantes nos dispositivos que fixam as ações 

administrativas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem ser 

classificadas como, conforme Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Sistema de Comando e Controle 

CEC (COMANDO E CONTROLE) INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

Licenças (Licenciamento) Instrução e estímulo 

Zoneamento Ambiental Fomento, promoções de recompensa por condutas 

ambientalmente favoráveis 

Controle Normativo Padronizador Taxa ambiental; subsídios 

Fonte: Tabela criada pelo autor da dissertação 
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 MARGULIS, Sérgio. A Regulamentação Ambiental: Instrumentos e Implementação. Rio de 
janeiro: IPEA, 1996. p.7. 
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Verifica-se que os tipos verbais capitulados nos artigos 7°, 8° e 9° da Lei 

Complementar n° 140/2011 estão lastreados em sua tipologia às competências 

previstas nos artigos 2° e 6° da Lei nº 6938/81 da própria LC n° 140/2011, onde a 

primeira fixa atribuições, pois é norma geral fruto da competência concorrente e a 

segunda fixa normas de desenvolvimento de tarefas administrativas, pois é fruto da 

competência comum. Dessa forma, visualiza-se o Quadro 5, comparativo, entre a 

previsão normativa da Lei Geral (Lei nº 6938/81) e a previsão de Desempenho 

Administrativo correspondente: 

 

Quadro 5 – Comparativos de Competências 

Previsão de Competência Concorrente da Lei 

6938/81 

Previsão de Competência Administrativa da 

Lei Complementar n°140/2011 

Art. 2°, II e III: racionalização do uso do solo, do 

subsolo, da água e do ar; planejamento e 

fiscalização do uso dos recursos ambientais 

Exercício da gestão dos Recursos Ambientais 

Art. 4°, II: definição de áreas prioritárias de ação 

governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 

ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 

Estados, do DF, dos Territórios (que não mais 

existem) e dos Municípios.  

Formulação, execução e impulsão ao 

cumprimento da Política de Meio Ambiente, 

conforme o âmbito de interesse do ente 

federativo (interesse geral = União; interesse 

regional = Estado; interesse local = Município) 

Art. 2°, I: ação governamental na manutenção do 

equilíbrio ecológico, considerando o Meio Ambiente 

como um Patrimônio Público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso 

coletivo.  

Promoção e integração de ações públicas 

relativas à proteção e gestão ambiental 

Art.2°, VI e Art. 4°, IV e V: ao desenvolvimento de 

pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas 

para o uso racional de recursos ambientais; à 

difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, 

à divulgação de dados e informações ambientais e a 

formação de uma consciência pública sobre a 

necessidade de preservação da qualidade ambiental 

e do equilíbrio ecológico.  

Articulação da cooperação técnica, científica e 

financeira, com estudos e pesquisas, além de 

divulgação de resultados. 

Fonte: Tabela criada pelo autor da dissertação 

 

A Lei Complementar n° 140/2011 trouxe modificações quanto ao controle, 

não no sentido de invalidar as normas da Lei n° 6938/81, mas sim de otimizá-las e 

alcançar níveis orientados a garantir a uniformidade de padrões ambientais, com 

respeito às peculiaridades locais e regionais, com harmonização de políticas e ações 
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administrativas de modo a findar com a sobreposição de atividades entre os entes 

federativos. É justamente esta a redação do artigo 3° da Lei Complementar n° 

140/2011: 

Art. 3
o
  Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere 
esta Lei Complementar:  
I - proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;  
II - garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do 
meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da 
pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais;  
III - harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição 
de atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições 
e garantir uma atuação administrativa eficiente;  
IV - garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas 
as peculiaridades regionais e locais. 
 

Assentada no sistema de Comando e Controle, a LC n° 140/2011 alcança 

cientificidade e espaço nos três pilares que a fundamentam: licença ambiental, 

zoneamento ambiental e controle normativo-padronizador. 

 

3.7 Do Zoneamento Ambiental 

 

Não somente na análise do bem ambiental, mas, ao se referir ao patrimônio 

ambiental, cabe em uma análise perceptiva e de explanação, em caso de agressão 

sofrida, qual será o tipo de bem ambiental que se enquadrará a agressão sofrida. O 

Zoneamento Ambiental129 ou Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é de suma 

importância num país de dimensões como o Brasil. Atua como um mecanismo 

objetivo de preservação ambiental e econômica. Nas palavras de Paulo Bessa 

Antunes: 

O Zoneamento, repita-se, é uma importante intervenção estatal na utilização 
de espaços geográficos e no domínio econômico, organizando a relação 
espaço-produção, alocando recursos, interditando áreas, destinando outras 
para estas e não para aquelas atividades, incentivando e reprimindo 
condutas etc. O zoneamento é fruto da arbitragem entre diferentes 
interesses de uso dos espaços geográficos, reconhecendo e 
institucionalizando os diferentes conflitos entre os diferentes agentes. Ele 
busca estabelecer uma convivência possível entre os diferentes usuários de 
um mesmo espaço

130
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 [...] O zoneamento consiste em dividir o território em parcelas nas quais se autorizam 
determinadas atividades ou interdita-se, de modo absoluto ou relativo, o exercício de outras 
atividades. Ainda que o zoneamento não constitua, por si só, a solução de todos os problemas 
ambientais é um significativo passo [...].MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental 
Brasileiro, 16 ed., Editora Malheiros, 2008, p. 191 
130

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 
2011, p.185.  
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Tal intervenção estatal constitui também um importante instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente, que tem por objetivo “a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (artigo 2º da Lei nº 69338/81). 

Uma das principais preocupações do novo regramento era a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do Meio 

Ambiente e do Equilíbrio Ecológico. Para a consecução dos seus objetivos, prevê o 

artigo 9°, II da Lei 6938/81: “Art. 9°São instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente: [...]; II – zoneamento ambiental; [...]”. 

Este Zoneamento Ambiental assume relevância fundamental nos processos 

de Gestão Ambiental, ao procurar identificar as situações ambientais no aspecto 

físico, químico, biológico e socioeconômico de determinado território.  

Compete tal Zoneamento a qualquer dos níveis da Federação, apresentando 

uma ideia de planejamento da atividade econômica e da acomodação das 

exigências sociais e objetivos de preservação e conservação ambiental. 

De acordo com o artigo 21, IX da CR/88, compete a União: Art. 21. Compete 

à União: [...]; IX – Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenamento 

do território de desenvolvimento econômico e social; [...]. 

Aos estados o assunto sobre Zoneamento Ecológico-Econômico está 

presente no artigo 25 da CR/88 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
[...]; 
§3° instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de município limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 
comum. 

 

Já nos municípios, o Zoneamento Ecológico-Econômico está previsto no 

artigo 182 da CR/88 em seu §1° com reflexos diretos e obrigatórios em virtude do 

Plano Diretor “O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico de Política de 

Desenvolvimento e de Expansão Urbana”. 
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Ainda em tempo, e de importância fundamental, a CR/88 consagra em seu 

artigo 225§4° o Patrimônio Nacional e, dentre ele a Zona Costeira: 

 

Art. 225 §4°. A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a ZONA COSTEIRA são PATRIMÔNIO 
NACIONAL, e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais. 
[...]. 

 

Corroborando com isto, a definição do Zoneamento Ecológico-Econômico é 

prevista no artigo 2° da Lei nº 6938/81, que detalha:  

 

Instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na 
implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece 
medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a 
qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 
condições de vida da população. 

 

Com isso, a definição de bem patrimonial e a delimitação do local atingido, 

se tornam mais compreensíveis, faltando somente à definição em qual situação e 

órgão será o responsável por conceder a licença para as atividades potencialmente 

causadoras de impactos ambientais.  

De seu turno, consoante inteligência do § 4º do artigo 225 da CF, o qual 

classifica como patrimônio nacional a Zona Costeira, ao remeteu à Lei Ordinária 

tanto a exigência de Relatório de Impacto Ambiental (artigo 225, IV), quanto o 

licenciamento para a construção em Zona Costeira (artigo 225, § 4º). Faz-se então 

referência, quanto à atribuição da Licença, remetendo a Lei n° 6.938⁄81 tal tarefa e, 

tal lei impôs ainda a obrigatoriedade do prévio licenciamento ambiental para obras 

ou atividades que utilizassem recursos naturais ou fossem capazes de alterar tais 

recursos: 

 

Art. 10 – A construção, instalação, ampliação e funcionamento 
de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como 
os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual 
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 
[...]; 
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§ 4° Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no 
caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito 
nacional ou regional. 

 

A competência para determinar o licenciamento e fiscalização ficaria por 

conta do IBAMA, que tem de exigir o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental, com base inclusive na fundamentação da Declaração de 

Estocolmo, em seu princípio n° 15: 

 

Princípio n°15 - Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da 
Precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo 
com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada 
como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para 
prevenir a degradação ambiental.

131
 

 

Em relação ao Zoneamento Ambiental, sob influência do Princípio da 

Predominância do Interesse, regrou-se a esfera de atribuição para ação 

administrativa de União, estados e municípios: 

 

Art. 7
o
  São ações administrativas da União: 

[...]; 
IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional;  
[...]. 
Art. 8

o
  São ações administrativas dos Estados: 

[...]; 
IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade 
com os zoneamentos de âmbito nacional e regional;  
[...] 
Art. 9

o
  São ações administrativas dos Municípios:  

[...];  
IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;  
[...]. 

 

As ações administrativas de Comando e Controle relacionadas ao 

Zoneamento Ambiental são definidas como atribuição da União se relativas ao 

âmbito nacional e regional; sendo de atribuição dos Estados, se relativas ao âmbito 

estadual; e do município, se relativas ao âmbito local, devendo ser tratadas no Plano 

Diretor. 

No escopo de regulação de condutas para impedir efetivos ou potenciais 

danos, o Direito Ambiental determina certos e determinados instrumentos 
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 Disponível em: <http://www.domtotal.com/direito/pagina/detalhe/24416/declaracao-de-estocolmo-
sobre-o-meio-ambiente-humano>. Acesso em: 25 abr. 2013. 
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regulatórios para “barrar” impactos que poderiam tomar proporções inalcançáveis. A 

partir disso, nasce o Princípio da Precaução132 para que mesmo diante da 

complexidade do bem tutelado, da pontecialidade de eventual dano e de sua 

possível irreversibilidade, o Estado precisa de uma Tutela Regulatória, seja na 

iminência ou não do dano.  

O Estado aparece intervindo de forma direta no controle da atividade do 

futuro empreendimento antes mesmo da ocorrência de um dano, evitando assim, 

qualquer possível externalidade negativa irreparável ou de difícil reparação. 

Na verdade, tal princípio orienta com que o Poder Estatal, valendo-se de sua 

“Supremacia do Interesse Público”, diante da possível ocorrência de um dano ou de 

sua extensão, imponha de forma, mesmo que temporária, restrições e a exigência 

de pesquisas mais apuradas (sejam técnicas ou científicas) para a comprovação de 

que o empreendimento potencializará qualquer resultado danoso. 

Dessa forma, em sintonia com os Princípios da Precaução e Prevenção, 

inaugura-se uma regulação de condutas antes mesmo da efetiva ocorrência de um 

dano ou da mera potencialidade de dano. Diante da possibilidade do impacto e da 

natureza do bem protegido, em especial na análise desta dissertação, tais princípios 

passam a ser ferramentas de instrumentalização dos chamados direitos de risco. Na 

prática, isto quer dizer que a incerteza sobre determinado resultado, diante da 

complexidade do bem tutelado, da potencialidade de eventual dano e da sua 

característica de irreversibilidade, demandam do direito uma resposta regulatória a 

priori, ainda que inexistente a iminência do dano ou do dano propriamente 

considerado. 

 

                                                           
132

 Precaução é substantivo do verbo precaver-se: do latim prae = antes e cavere = tomar cuidado, e 
sugere cuidados antecipados, cautela para que uma atitude ou ação não venha a resultar em efeitos 
indesejáveis. Assim, o princípio da Precaução também consiste na adoção de medidas 
acautelatórias, mas não se tem evidência científica absoluta sobre os possíveis impactos ambientais. 
Dessa forma, existindo dúvida se uma dada atividade causaria ou não um dano ambiental, opta-se 
pela sua rejeição, em favor do Meio Ambiente. Prevê o Princípio 15 da Declaração do Rio/92: “De 
modo a proteger o Meio Ambiente, o Princípio da Preocupação deve ser amplamente observado 
pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou 
irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para 
postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.” 
Concluímos com Paulo Affonso Leme Machado” que o princípio da precaução não tem por finalidade 
imobilizar as atividades humanas, imaginando sempre catástrofes e males. Não significa a prostração 
diante do medo e não elimina a audácia saudável. Mas sim, se materializa na busca da segurança do 
meio ambiente, visando à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações e à continuidade 
da natureza existente no planeta. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p.67.  
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3.8 Instrumentos de Coordenação e Direção da Gestão Ambiental: SISNAMA e 
PNMA 
 

Para esclarecer os fatos e possíveis dúvidas sobre a competência do órgão 

responsável pela concessão da Licença e, conjugar o princípio da Precaução, faz-se 

de primordial importância discorrer, mesmo que de forma sucinta, sobre o SISNAMA 

e a PNMA. 

Como visto acima, ao se relatar sobre bem ambiental, a sua proteção e 

concretização, muita das vezes se torna complexa e “espinhosa”, cheia de 

obstáculos para sua efetivação. A par disso, o Governo Brasileiro visando à 

normatização de desenvolvimento e planos estratégicos de implementação de uma 

política mais eficaz sobre o meio ambiente, criou a Política Nacional do Meio 

Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, tendo como marco legal a Lei n° 

6938/81. 

Segundo Bessa Antunes: 

  

O SISNAMA é o conjunto de órgãos e instituições vinculadas ao Poder 
Executivo que, nos níveis Federal, Estadual e Municipal, são encarregados 
da proteção ao meio ambiente, conforme definido em lei. Além dos 
SISNAMA, cuja estruturação é feita com base na Lei da PNMA, muitas 
outras instituições nacionais têm importantes atribuições no que se refere a 
proteção do meio ambiente.

133
 

 

Para concretizar tais ações nos três níveis federados, verificou-se a 

importância da criação de padrões organizacionais, feitos através de uma Política 

Nacional, com princípios gerais, planos estratégicos com instrumentos acessíveis 

para o cumprimento da estratégia. Com isso, surgiu no Brasil a Lei nº 6938/81, 

objetivando interesses de setores ávidos pelo desenvolvimento e de parcela 

consciente do preservacionismo ambiental, em todas as suas vertentes, como pode 

ser percebido pelos princípios norteadores da Política Nacional do Meio Ambiente: 

 

Art. 2. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 
humana, atendidos os seguintes princípios: 
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 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 13. Ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 
2011, p.93.  
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I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
[...]; 
III – planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
[...]; 
V – controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
pouidoras; 
VI – incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais; 
[...].  

 
Ainda o artigo 9° da Lei nº 6938/81 diz que: 

 

Art. 9. São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
[...]; 
II – zoneamento ambiental; 
III – a avaliação de impactos ambientais; 
IV – licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; 
[...] 

 

Ainda, corrobora e ratifica a estrutura organizacional do SISNAMA, que é 

estruturado através de órgãos, como o previsto no artigo 6° da Lei nº 6938/81, em 

seu inciso IV – como órgão executor o IBAMA, com a finalidade de executar a 

Política e diretrizes governamentais fixadas para o Meio Ambiente.  

De forma simples, é perceptível que a participação do IBAMA é fundamental 

no procedimento de concessão da licença e, sua inércia ou exclusão caracterizaria 

uma tamanha irregularidade, já que a autarquia federal como órgão de proteção 

ambiental competente, tendo em vista o princípio da precaução abrange diretamente 

uma obra com significativo impacto ambiental.  

O Direito Ambiental integra a Terceira Geração de Direitos Fundamentais, ao 

lado do direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, à 

conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural e do direito de 

comunicação. A análise desses princípios e o alargamento dos seus efeitos 

permitem que, com base nas suas mensagens, se possa elencar que o Direito 

Ambiental tem as seguintes características134: 
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 SAMPAIO, J. A. L.; WOLD, C.; NARDY, A. J. F. Introdução ao Estudo dos Princípios de Direito 
Internacional. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2003, p. 12. 
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a) o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 
fundamental, com dimensões objetivas e subjetivas; 
b) inexistem limites para o exercício do direito fundamental ao meio 
ambiente quando a sua aplicação está dirigida diretamente a alcançar os 
seus objetivos; 
c) o confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princípios do direito 
ambiental deve receber solução em prol do último, haja vista a finalidade 
que este tem de preservar a qualidade da vida humana na face da terra; 
d) o seu objetivo central é proteger o patrimônio que pertence à 
humanidade; 
e) a sua filosofia é de integração internacional e baseada na cooperação, 
“para que o direito de todos os povos ao desenvolvimento seja alcançado e, 
simultaneamente, sejam garantidas as condições de afirmação dos direitos 
humanos fundamentais e de proteção do meio ambiente global. 

  

A sociedade testemunha, contudo, que há, ainda, uma apatia do Estado com 

relação ao problema e uma ausência de conscientização educacional para a 

valorização do meio ambiente. Do quadro legal que dispõe, percebe-se que o Brasil 

está preparado para aplicar os efeitos desse Direito Fundamental: o de proteção ao 

meio ambiente em prol de uma melhor qualidade de vida. 

Dessa forma, os Direitos Ambientais nacional e internacional perceberam a 

necessidade de realização de estudos mais técnicos e científicos sobre os 

potenciais impactos ao meio ambiente, descrevendo de forma minuciosa uma 

avaliação que possa precaver as incertezas e, transmitir a coletividade e a 

sociedade de uma forma geral, a informação com transparência sobre os projetos, o 

empreendedorismo se será ou não poluidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

4 DIREITO HUMANO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

4.1 Origens da Proteção Jurídica ao Desenvolvimento Sustentável 

 

De forma precedente, os capítulos anteriores demonstraram a história e, 

principalmente, a defesa dos Direitos e bens ambientais e seus paradigmas dentro 

do contexto sociocoletivo de proteção e legitimação do meio ambiente. 

Neste capítulo, discorre-se sobre o papel intergeracional dos Direitos 

Humanos e do Conflito Ambiental, especificamente analisado no município de 

Brumadinho, fazendo-se um contraponto entre desenvolvimento sustentável e 

desenvolvimento minerário, que deve ser ambientalmente responsável, e sua 

necessidade perante uma sociedade historicamente de produtora de consumo. 

Após as atrocidades da 2ª Guerra Mundial, o ser humano passou à 

consideração de titular de uma dignidade a ser protegida na ordem jurídica nacional 

e, principalmente internacional. Seguindo as lições de Ianni: 

 

O desenvolvimento pode ser analisado sob um caráter multidisciplinar, o 
qual tem o homem como objeto central e deve fundamentar tratados gerais 
e especiais, bem como resoluções que tratem de interesses dos Estados e 
das Organizações Intergovernamentais, tais como a Carta de São 
Francisco, que criou a Organização Internacional das Nações Unidas - ONU 
e que estabeleceu as bases do Direito Internacional como direito de 
estruturação da sociedade global 

135
. 

 

O artigo 1º da Carta de São Francisco reconheceu o caráter universal do 

homem e dos seus direitos. Já a Declaração Universal dos Direitos do Homem, por 

intermédio de seu preâmbulo, reafirmou vários princípios contidos na Carta de São 

Francisco, além de conteúdos que seriam objeto da definição do direito ao 

desenvolvimento. Neste contexto, vale ressaltar que o mencionado artigo 22 da 

Carta de São Francisco, dispôs que toda pessoa, como membro da sociedade, tem 

direito à segurança social e à realização – pelo esforço nacional, pela cooperação 

internacional de acordo com a organização e recursos de cada Estado – dos direitos 

econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade. 
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Conforme Trindade136, os Pactos Internacionais de 1966, somados à 

Declaração Universal de 1948, foram os responsáveis pela formação da Carta 

Internacional dos Direitos Humanos, alcançando anseios antigos acerca de um 

plano geral consubstanciado em uma Carta Internacional de Direitos Humanos, da 

qual a Declaração seria apenas a primeira parte, a ser complementada por uma 

Convenção ou Convenções – posteriormente denominadas Pactos. 

Também seguindo o lecionado pelo autor supracitado, tem-se que a 

Declaração Universal, de dezembro de 1948, foi precedida em meses pela 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (de abril de 1948).  

A Carta de Bogotá, de 1948, adotou o homem como fundamento da sua 

ordem, definindo em seu capítulo VII o desenvolvimento integral, conforme preceitos 

do artigo 29, sendo que a Conferência de São José da Costa Rica, em 1969, 

negociou e aprovou, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que em seu 

artigo 26, dispõe acerca do desenvolvimento progressivo. 

Após uma análise do conteúdo dos tratados de Direitos Humanos 

retrocitados, observa-se a amplitude desses direitos firmados por intermédio das 

Nações Unidas, bem como por Organismos Regionais, como a OEA, adquirindo-se 

condições para o oferecimento das bases estruturais do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, campo autônomo do Direito Internacional Público, tornando-se 

possível, também, a perfeita distinção entre os conteúdos do Direito do 

Desenvolvimento e do Direito ao Desenvolvimento. 

Segundo Accioly137, tendo em vista o crescente aumento da tecnologia, a 

aceleração repentina e extremamente rápida da produção industrial e o 

aprimoramento tecnológico assustador, teve-se, também, o processo de degradação 

ambiental, surgindo a necessidade de estudos comuns acerca do meio ambiente e 

do desenvolvimento.  

A mencionada inter-relação ficou demonstrada na Conferência de Estocolmo 

sobre Meio Ambiente, cuja convocação coube ao Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC), em 1972, sendo considerado o marco inicial do movimento ecológico.  
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Entretanto, mesmo após 10 anos da histórica Conferência de Estocolmo de 

1972, a destruição do meio ambiente associada ao uso irracional dos recursos não 

renováveis da natureza assustava cada vez mais as organizações ambientais, 

levando a Assembleia Geral das Nações Unidas a convocar uma nova Conferência. 

Porém, previamente à realização de uma nova Conferência, seriam tomadas 

diversas medidas de preparação, dentre elas a formação de uma Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1983, presidida pela ministra da 

Noruega. 

Tal Comissão fez uma peregrinação por todos os países e conversou com 

diversos líderes e outros formadores de opinião, que tinham interesse em discutir 

novas formas de sociabilidade, por meio da criação de instrumentos jurídicos que 

buscassem trazer à baila formas de gerenciamento preventivo, na premissa de 

criação de um documento global e urgente para à adoção de instrumentos que 

levassem os Estados a enfrentar a crise ecológica, à época, por conta da escassez 

dos recursos naturais percebida em nível planetário. Após a realização de várias 

reuniões deliberativas em inúmeras cidades, o término dos trabalhos aconteceu em 

31 de dezembro de 1987, com o Relatório Brundtland - "Our Common Future - 

Nosso Futuro Comum", determinando o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

tal qual definido na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. 

Constata-se que o Relatório Brundtland foi de importância ímpar para a 

difusão de novos valores ambientais, servindo como um diagnóstico da crise 

ambiental planetária e da noção de gestão mais sustentável dos riscos ambientais. 

Em 1992, no Rio de Janeiro, a Sociedade Internacional, por intermédio da 

maioria dos Chefes de Estado e de Governo, realizou a Conferência Mundial sobre 

Meio Ambiente, demonstrando a necessidade de tratamento conjunto dos problemas 

do desenvolvimento socioeconômico e do meio ambiente e estabelecendo o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável, nos princípios 3o e 4º. 

Tais princípios determinavam o seguinte:  

 

Princípio 3º. O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a 
permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de gerações 
presentes e futuras.  
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Princípio 4º. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção 
ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, 
e não pode ser considerada isoladamente deste

  

 

Desse momento em diante, ficou consagrada a visão de que o direito ao 

desenvolvimento deve ser visto, de modo indissolúvel, quanto ao aspecto da 

sustentabilidade. 

Em 1993, a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena reafirmou, 

em seu artigo 10, o Direito ao Desenvolvimento, como inalienável e parte integrante 

dos Direitos Humanos Fundamentais. 

Em Cairo, no ano de 1994, ocorreu a Conferência Internacional sobre 

população e desenvolvimento, que dedicou atenção especial ao direito ao 

desenvolvimento em seu princípio 3º: 

 

Princípio 3º. O direito ao desenvolvimento é um direito universal e 
inalienável e parte integrante dos direitos humanos fundamentais, e a 
pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento. Se bem o 
desenvolvimento facilita o gozo de todos os direitos humanos, a falta de 
desenvolvimento não deve ser invocada para justificar a redução dos 
direitos humanos internacionalmente reconhecidos. O direito ao 
desenvolvimento deve ser realizado de modo a atender equitativamente as 
necessidades da população, do desenvolvimento e do meio-ambiente das 
gerações presentes e futuras. 

 

A Conferência de Cairo reafirmou o direito ao desenvolvimento como um 

Direito Humano inalienável, já mencionado da Declaração de 1986 e na Declaração 

de Viena de 1993, sendo que em 1995, ocorreu a Reunião de Cúpula de 

Copenhague para o Desenvolvimento Social, na qual se afirmou, mais uma vez, o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

Sendo assim, por meio da Declaração de 1986 e do ciclo das Conferências 

Mundiais posteriores, houve a inserção e cristalização do direito ao desenvolvimento 

no âmbito conceitual dos Direitos Humanos, principalmente quanto ao aspecto da 

Sustentabilidade, permitindo que medidas e programas capazes de auxiliar na 

promoção do desenvolvimento fossem traçadas de forma a se evitar o esgotamento 

dos recursos naturais. 
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4.2 Direito ao Desenvolvimento 

 

4.2.1 Conceito 

O Direito ao Desenvolvimento pode ser conceituado como um direito do 

homem, dos Estados e dos povos, ao passo que o Direito do Desenvolvimento 

configura um direito exclusivo dos Estados.  

Segundo Moisés138, o Direito ao Desenvolvimento está inserido no âmbito do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, sendo que a ele têm acesso natural 

todos os homens, independentemente da sua nacionalidade, cidadania, de serem 

povos indígenas ou miseráveis, quer seja em sociedades desenvolvidas ou em 

desenvolvimento. 

Nesse contexto, cabem aos homens os mesmos direitos ao conhecimento, 

ao mesmo tipo de valores sobre os elementos fundamentais da vida, portadores que 

são do referencial comum que os caracterizam como integrantes da humanidade. 

Sob a ótica da ONU, o Direito ao Desenvolvimento é uma potencialidade, na 

medida em que possibilita aos seres humanos a opção pelo exercício de sua 

cidadania conservando-se no equilíbrio (entre estagnação e crescimento), adotando 

posturas que impliquem no desenvolvimento (sob os relevantes aspectos social, 

educacional, cultural, econômico, político, religioso e ambiental). 

Ainda, consoante Moisés139, sob o aspecto do desenvolvimento progressivo 

de uma nova ordem mundial e reafirmando o conteúdo do artigo 1° § 3° da Carta 

das Nações Unidas, a expressão "direito ao desenvolvimento", necessariamente 

implica em uma atividade, devendo ser prevista a solidariedade/comunhão dos 

países desenvolvidos e daqueles em desenvolvimento, sob forma de consagração 

da justiça econômica distributiva. 
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4.2.2 Titularidade 

 

Há três correntes sobre a titularidade do direito ao desenvolvimento: uma o 

considera um direito individual; outra um direito coletivo; e a última o considera um 

direito individual e coletivo simultaneamente. 

A primeira corrente se baseia na tradição histórica ocidental, a qual concebe 

os direitos humanos como direitos individuais. Essa posição é minoritária, porque o 

direito ao desenvolvimento como direito individual passaria a ser uma síntese dos 

direitos existentes, acrescentando muito pouco. 

O caráter coletivo do direito ao desenvolvimento foi defendido pelo bloco 

soviético e por grande parte dos países em desenvolvimento, bem como por muitos 

internacionalistas, sendo que para tais autores se apenas os aspectos individuais do 

direito ao desenvolvimento forem considerados, haverá uma pequena contribuição 

para a solução do problema do subdesenvolvimento, um problema que tem raízes 

de tipo coletivo e estrutural. 

Já a postura que considera o direito ao desenvolvimento como individual e 

coletivo é defendida por alguns países, como França, Bélgica, Holanda, Brasil, 

optando por uma postura de equilíbrio entre o lado individual e o lado coletivo deste 

Direito Humano, mas o indivíduo ostenta uma posição privilegiada e é sujeito central 

do desenvolvimento, tal qual preleciona o artigo 2º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

Para Bobbio140, o direito ao desenvolvimento é um direito humano e da 

humanidade, sendo um direito individual no plano interno, e coletivo no plano 

internacional.  

Nesse contexto, há de se ressaltar que a terceira corrente configura a mais 

sensata e a mais coerente, partindo-se do princípio de que a humanidade é formada 

pela união de seres individuais, ao se agredir o direito de um indivíduo, agride-se o 

direito de todos os homens, sendo assim, há de se considerar o direito ao 

desenvolvimento em seu aspecto individual e coletivo. 
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4.2.3 Dimensões à Sustentabilidade 

 

Isa141 encontra diversos fundamentos para embasar a existência do Direito 

ao Desenvolvimento em princípios filosóficos, éticos, morais e religiosos e destaca 

os argumentos oferecidos pelo Secretário Geral da ONU em informe 

consubstanciado no estabelecimento de dimensões internacionais do direito ao 

desenvolvimento como direito humano em relação aos outros Direitos Humanos 

baseados na cooperação internacional, dentre os quais o direito à paz (E/CN. 

4/1334, de 11 de dezembro de 1978).  

 

Uma das dimensões internacionais do direito ao desenvolvimento configura 
o caráter fundamental deste consubstanciado no fato de que a promoção do 
desenvolvimento é uma preocupação fundamental de todos os esforços 
humanos. Outra dimensão é a do dever internacional de solidariedade para 
o desenvolvimento, cuja origem está presente na própria Carta de São 
Francisco de 1945, tratando-se da afirmação o direito aos povos mais 
pobres em participar das riquezas do mundo.  
 
A interdependência moral é outra dimensão a ser estudada, impondo a 
todos os níveis uma responsabilidade crescente no que atine à aplicação de 
princípios morais nas relações entre os povos pela busca do 
Desenvolvimento Sustentável

142
.  

 

Nesse diapasão, a fome e o subdesenvolvimento de uma parcela muito 

importante da humanidade tornam-se um dos problemas morais mais graves da 

contemporaneidade, sendo que existem diversas respostas para solucioná-los ou 

abrandá-los por parte da comunidade científica e econômica mundial. 
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Há a interdependência econômica, significando que a promoção do direito 
ao desenvolvimento traz benefícios, tanto para os países em 
desenvolvimento quanto para os países desenvolvidos, caracterizando a 
"solidariedade egoísta" ou do "egoísmo ilustrado", na medida em que a 
promoção do desenvolvimento do terceiro mundo é movida não por 
considerações de cunho ético, moral e humanitário, mas pela possibilidade 
de trazer benefícios aos países desenvolvidos. 
Uma dimensão de suma importância é a manutenção da paz e da 
segurança mundial, já que as diferenças econômicas, sociais e culturais são 
demasiadamente grandes entre os povos do mundo e provocam tensões e 
discórdias, colocando a paz em perigo. O dever moral de reparação é a 
última dimensão internacional do direito ao desenvolvimento, afirmando que 
esse direito decorre do dever moral de reparação que recai sobre os países 
desenvolvidos, em decorrência dos excessos cometidos por eles no seu 
passado colonial

143
. 

 

4.3 Direito do Desenvolvimento 

 

Segundo Moisés144, tal direito tem por desiderato o de estabelecer modelos 

de vida para uma sociedade, sendo formado por normas que tratam de políticas 

econômicas e visam à modificação estrutural da ordem jurídica, tanto no âmbito 

nacional quanto no internacional. 

O Direito Internacional do Desenvolvimento não é formado por um conjunto 

homogêneo de normas, pois essas formam um “quebra-cabeça”, na medida em que 

os princípios e normas de tal Direito estão estabelecidos em declarações e 

resoluções de organismos internacionais, diferentemente do Direito Internacional 

tradicional, cujas principais fontes continuam sendo o tratado e o costume, bem 

como o próprio Direito Internacional Econômico, cuja fonte principal é o Tratado 

Internacional.  

As principais declarações e resoluções que tratam do Direito do 

Desenvolvimento são as Resoluções: a) n° 2.626, que trata da Estratégia 

Internacional do Desenvolvimento; b) n° 3.201 e 3.202, que tratam da declaração da 

                                                           
143

 Tradução livre. O original dispõe que: “La interdependencia económica (...) Parece haber acuerdo 
general en que la promoción del derecho al desarrolo redunda en beneficio tanto de l os países 
industrializados como de los países en desarrollo. Este fundamento del derecho humano al desarrollo 
es lo que há sido calificado como el argumento de la “solidaridad egoísta” o del “egoismo ilustrado”, 
es decir, se trataría de promover el desarrollo del tecer mundo no por consideraciones de tipo ético o 
humanitario, sino porque ello también puede suponer beneficios para los países desarrollados.  El 
deber moral de reparación (...) El derecho al desarrollo es el deber moral de reparación que recae 
sobre los países desarrollados por el pasado colonial y los excesso que se cometieron durante esta 
etapa hitórica, excessos que ayudaríam a explicar la actual situación de muchos paíse en desarrollo. 
ISA, Felipe Gomez. Cuadernos Deusto de Derechos Humanos: Los Derechos Humanos al 
Desarrollo: entre La Justicia y La Solidaridad. Bilbao: Universidade Deusto, 1998, p. 28-30. 
144

 MOISÉS, Cláudia Perrone. Direitos humanos e Desenvolvimento: A Contribuição das Nações 
Unidas. In: JÚNIOR, A. do A.; MOISÉS, C. P. (org). O cinquentenário da declaração universal dos 
direitos do homem. São Paulo: Edusp, 1999, p. 406-407. 



 

94 

 

nova Ordem Econômica Internacional e do Programa de Ação, respectivamente; c) 

n° 3.291, que trata da Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados. Na 

opinião de Celso Mello145, o Direito Internacional do Desenvolvimento apresenta 

duas características.  

Em primeiro lugar, o termo "desenvolvimento" é um conceito antigo, apesar 

de ter assumido significados diversos, quer sob a ótica puramente econômica, quer 

sob a ótica multidisciplinar, abarcando os aspectos econômicos, sociais e culturais. 

E, em segundo lugar, o objetivo primordial do Direito Internacional do 

Desenvolvimento é procurar soluções para as questões apresentadas pela diferença 

econômica entre os diversos Estados, lembrando que a nova ordem econômica não 

era concebida somente para o combate das desigualdades materiais, mas das 

desigualdades refletidas nas estruturas jurídicas e políticas como forma de auxiliar 

na reestruturação do Direito Internacional.  

 

4.4 Desenvolvimento Sustentável: Certeza ou Falácia? 

 

Atualmente, ao se falar em Desenvolvimento Sustentável, o qual tem se 

mostrado e entoado das mais variadas maneiras, desde o âmbito acadêmico até os 

questionamentos da economia e propaganda verde, têm envolvido diversos setores 

e segmentos da sociedade, que teve como alicerce diversos processos, dentre eles 

o histórico, que envolve demandas políticas, sociais, econômicas e culturais. 

O autor Foladori146 apresenta um importante interrelacionamento no que se 

refere à relação do homem com o meio em que ele vive. É de fundamental 

importância esse cruzamento de interesses, para se definir e balizar a retórica ao  

Desenvolvimento Sustentável, que, como mencionado anteriormente, cada vez mais 

é adotado por diversos segmentos da sociedade. Foladori147 apresenta a redução 

dos problemas ambientais, nas discussões teóricas sobre a crise ambiental, 

demonstrando que todos os problemas ambientais se referem a impactos humanos 

externos ao processo de produção, como por exemplo: devastação e contaminação 

das matas e águas, desertificação, destruição da camada de ozônio, aquecimento 
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global, depredação de recursos, poluição por causa de detritos, superpopulação e 

pobreza.  

Ao contrário das sociedades coletivas, o atual conceito ou modelo de 

sociedade, estimula não somente a ampla concorrência, mas impõe e faz com que a 

produção, independentemente de qual setor aquela faça parte, se desenvolva mais 

rapidamente em qualquer etapa anterior que a comunidade tenha visto. Pode-se 

dizer que a forma desgovernada de produção, determina o tipo de recurso a ser 

utilizada, a velocidade com que se desenvolve a técnica e o relacionamento com o 

meio ambiente. Entretanto, quando se relaciona a problemas ambientais, a forma 

social de produção não é discutida. 

 

Não discutir a forma social de produção no momento em que a crise 
ambiental atinge escala mundial e traz impactos ao longo de alcance 
temporal sobre a biosfera e a espécie humana é uma atitude totalmente 
classista, porque implica, ainda que por omissão supor que a forma 
capitalista é a única possível, contra o que assinala, a história da 
humanidade

148
. 

 

A não preocupação com as questões ambientais como pauta de discussão, 

e a necessidade de um consumismo, sem se preocupar com o futuro, é um dos 

pilares para a histórica construção para se chegar ao conceito de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Na década de 1960, a emergência da questão ambiental possibilitou a 

configuração de um complexo campo de disputas de poder, envolvendo diferentes 

formas de perceber e encaminhar as contradições produzidas no interior da relação 

entre desenvolvimento econômico e degradação do meio ambiente. Resultante 

dessas disputas surge a retórica sobre o Desenvolvimento Sustentável, que se move 

a partir da correlação de forças que se estabelece em torno delas, bem como nos 

interesses que elas movimentam149.  

A discussão proporcionou interesses antagônicos: a) desenvolvimentista: 

aqueles que historicamente nutriram e alimentaram que ao se falar em 

desenvolvimento, cujas estratégias estavam assentadas na promessa de que o 

contínuo avanço científico e tecnológico era o caminho adequado para a conquista e 
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emancipação social e a base mais firme para o exercício para a liberdade dos 

indivíduos e b) ambientalista e sua intenção preocupação com as gerações futuras. 

Associado a essa perspectiva, adiciona-se ao fato de que houve, à época, 

intensas e constantes catástrofes ambientais, que favoreceram as discussões sobre 

os problemas ambientais. Entre 1945 a 1962, houve centenas de detonações 

nucleares. Na Austrália, registraram-se as primeiras chuvas de granizo, 

anormalmente radiativas e em Nova York, chuva radioativa. Esse problema culminou 

no Tratado de Proibição dos Testes Nucleares, de 1962, entre Estados Unidos, 

União Soviética e Grã-Bretanha, criado a partir de uma grande campanha e com o 

intenso clamor da opinião pública150.  

Na década de 1960, surgiu com Rachel Carlson, a obra “Primavera 

Silenciosa”, alertando sobre os impactos causados pelos inseticidas e pesticidas ao 

meio ambiente151.  

Dentro desse contexto, em 1968, as Nações Unidas convocaram a 

Conferência de Estocolmo, para discutir o relacionamento das questões 

ambientalistas. No encontro realizado em 1972, houve um embate na perspectiva 

ambientalista e desenvolvimentista, demonstrando a complexidade envolvida na 

questão ambiental. Os parceiros do Terceiro Mundo se mobilizaram, para que as 

alternativas para a preservação do meio ambiente a serem propostas ou construídas 

durante a Conferência, não trouxessem prejuízos ao crescimento econômico. Os 

países industrializados confirmaram a visão dos países do Terceiro Mundo – a priori 

– por duas razões:  

 
[...] as políticas desenvolvimentistas eram mecanismos importantes no 
processo de expansão e acumulação de capital comandado pelo e em favor 
do mundo industrializado e o apelo ético embutido na defesa do 
desenvolvimento dos países subdesenvolvidos permita a um só tempo dois 
deslocamentos estratégicos: o foco dos problemas ambientais mais 
urgentes movia-se do primeiro para o terceiro mundo; enquanto as 
perspectivas do encaminhamento de soluções moviam-se pela necessidade 
de reformulações na lógica, de expansão do industrialismo para a sua 
reafirmação. Desta maneira, as questões referentes aos problemas 
ambientais do mundo industrializado passam a ocupar um plano secundário 
sendo trazido para o primeiro plano a relação de pobreza e degradação 
ambiental.

152
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Desta forma, fica evidente que a problemática ambiental discutida na 

conferência trouxe à tona apenas parte das contradições decorrentes da lógica 

sobre a qual se move a acumulação capitalista, mantendo submersas as 

contradições que sinalizam os limites de expansão do modelo do âmbito da 

produção de mercadorias e dirigindo o foco para aquelas que se produzem no 

processo de apropriação e circulação de mercadorias153.  

Mesmo com resultados não concretos e vagos, com a conferência ficou claro 

que a sociedade demonstrasse uma reflexão sobre as questões ambientais 

envolvidas com temas políticos, sociais, e econômicas. Segundo Platiau: 

 

O documento oficial desse encontro expressou, por meio de alguns 
princípios, a necessidade de controlar os danos ambientais, que a 
sociedade, principalmente a mais industrializada, tem provocado ao meio 
natural e, em última instância, à saúde. Foi também, a partir dessa reunião, 
que os grupos ligados às questões ambientais, começaram a empregar o 
termo ecodesenvolvimento, cunhado por Maurice Strong, para ressaltar a 
relação entre meio ambiente e desenvolvimento nas zonas rurais e nos 
países em desenvolvimento

154
.  

 

Após Estocolmo, surge a crise da economia mundial diante dos sinais de 

esgotamento do longo ciclo de expansão econômica e industrial. Iniciado no pós 

Segunda Guerra (1939-1945), no qual as ideais primevas sobre o desenvolvimento 

havia se formado e frutificado. A crise agravou-se com o choque do petróleo, 

tornando ainda mais profunda a recessão que abateu sobre as economias 

periféricas e dependentes. Tais acontecimentos fez as ideias anteriores perder força 

e sair do centro maior de discussão, da retórica do Desenvolvimento Sustentável155.  

Os países subdesenvolvidos (ou desenvolvimento)periféricos, com o 

agravamento da problemática ambiental, passaram a reivindicar a retomada do 

crescimento de suas economias e geração de rendas, enquanto os países já 

desenvolvidos, permaneciam inerte e em descaso total sobre as reivindicações de 

defesa ao meio ambiente, principalmente EUA e a Inglaterra, o que originou uma 
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reação ao desenvolvimento ambientalista156, dando início a supranacionalidade das 

questões ambientais, debatidas e discutidas nos mais diverso segmentos da 

sociedade. As ONGs ambientalistas começaram a surgir também nesta época:  

[...] pode-se considerar que o período mais contundente de 
internacionalização das questões ambientais – Período de Conscientização 
Ambiental: Limpar e Reparar (Burstyn, 2004) – ocorreu a partir do início da 
década de 1970, quando o movimento ambientalista começou a crescer; 
também foi desse período a criação das ONG’S ambientais [...]. Foi, 
portanto, a partir desse época, que a sociedade começou a ter maior 
acesso a informações sobre o meio ambiente

157
. 

 

Com isso, o Movimento Ambientalista, acionou a Organização das Nações 

Unidas (ONU) para que essa procedesse a soluções e medidas para solucionar as 

problemáticas ambientais. Porém, a capacidade da ONU para implementar e 

resolver tais problemáticas é extremamente reduzida, não somente pela pressão de 

uma medida efetiva, mas pela conjuntura que a ordem social estava clamando.  

Dessa forma, é criada a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (CMMA)158, com o objetivo de propor “uma agenda que pautasse a 

retomada do crescimento da economia mundial de forma a equacionar a 

problemática ambiental e, ao mesmo tempo, acelera o desenvolvimento dos países 

não industrializados”159. 

Benjamim leciona que o termo Desenvolvimento Sustentável surgiu em 1980 

e foi consagrado em 1987, no relatório Nosso Futuro Comum, na CMMA, onde o 

discurso do Desenvolvimento Sustentável foi apresentado, “aquele que responde às 

necessidades do presente de forma igualitária, mas sem se comprometer as 

possibilidades de sobrevivência e prosperidade das gerações futuras”160. 

Com isso, para essa Comissão, a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
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institucional se harmonizam e reforçam um potencial presente e futuro, a fim de 

atender às aspirações futuras, sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem as suas próprias necessidades.  

Daí em diante, a noção de Desenvolvimento Sustentável se popularizou. De 

acordo com Hoeffel e Reis, o documento produzido pela CMMA: “Reconhecida o 

fato que na maioria dos países há maior dependência com relação aos recursos 

naturais, e esse foi, sem dúvida, um dos aspectos que mais contribuiu para a 

popularização do referido conceito”161. 

Ressalte-se que no documento, desenvolvimento e meio ambiente devem 

ser complementos, ou seja, não se exclui a ideia de crescimento econômico, mas 

apresenta-se a necessidade de busca por novas estratégias de desenvolvimento e 

novas tecnologias de desenvolvimento que tenham por base a sustentabilidade e a 

expansão dos recursos naturais. Para se alcançar tal meta, o documento propõe 

ainda a pesquisa e a aplicação de medidas, tanto em âmbito nacional, quanto 

internacional, com vistas “ao direcionamento” político e científico das interações da 

economia de mercado e processos e condições naturais162.  

Em 1992, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro (ECO 92), muitos países signatários 

da Agenda 21 passaram a trabalhar reunidos no compromisso e no desafio de 

concretizar, em suas políticas públicas, as noções de Sustentabilidade e de 

Desenvolvimento Sustentável com metas para a melhoria das condições ambientais 

do planeta. 

No fórum internacional de Johanesburgo, 2002 (Rio+10), com a 

denominação de Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a ONU 

anunciou um conjunto de metas com vistas à redução pela metade do número de 

pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, bem como de questões importantes 

sobre fornecimento de água, energia, saúde, agricultura e biodiversidade.  
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Embora o conceito de Desenvolvimento Sustentável tenha assumido, nas 

últimas décadas, um papel hegemônico na sociedade, muitas análises e discussões, 

têm se desenvolvido em torno de suas contradições, já que visa a conservar o meio 

ambiente, para a sobrevivência da humanidade, sob uma visão preventiva, mas não 

mantém uma postura, bem definida, quanto ao modelo de desenvolvimento 

capitalista, baseado em padrões elevados de consumo, que determina a relação ser 

humano-natureza vivida na atualidade. 

Esse modelo está baseado na racionalidade econômica caracterizada pelo 

“desajuste entre as formas e ritmos de extração, exploração e transformação dos 

recursos naturais, e das condições ecológicas, para a sua conservação, 

regeneração e aproveitamento sustentável”163. Segundo Platiau: 

 

Vários tem sido os trabalhos que apontam para uma imprecisão conceitual e 
operacional do conceito de desenvolvimento sustentável, salientando que 
para atender as diferentes fins e interesses. Alguns postulam a ruptura 
paradigmática, em seu sentido mais amplo e radical (cabe lembrar aqui a 
crise de percepção aludida por Capra, 1982), outros postulam a simples 
mudança do paradigma tecnológico e há ainda quem postule a superação 
do industrialismo e capitalismo como modelo de produção hegemônico

164
. 

 

Apesar das percepções diferenciadas sobre a questão ambiental no contexto 

mundial atual, o que se percebe é a predominância de uma visão, na qual as 

possíveis formas de aproveitamento sustentável dos recursos estão determinadas 

pelas condições de expansão da economia de mercado: 

 

Assim, as estratégicas políticas orientadas para a solução da problemática 
ambiental e para a geração de um desenvolvimento sustentável, fundado 
num aproveitamento integrado dos recursos, requerem uma análise teórica 
das causas profundas das crises do capital e de suas próprias estratégias 
de sobrevivência (por exemplo, as atuais políticas neoliberais, a expansão 
dos mercados regionais, a liberalização do comércio mundial e os avanços 
recentes da ciência e tecnologia).

165
  

 

Mas deve-se fazer uma análise de forma racional sobre os limites físicos do 

desenvolvimento que estão diretamente relacionados ao discurso sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, pois muitas discussões abordam as questões dos 

limites físicos do planeta ao pensar nas causas da problemática ambiental. 
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Ao tratar desses limites físicos do desenvolvimento, analisa-se que a Terra, 

enquanto planeta é finita como lugar de vida, pois se e quando o Sol se extinguir, 

também com ele se extinguiram as possibilidades de vida na Terra. Considerando 

essa ética, o problema dos limites, deve ser considerado um problema de velocidade 

e de utilização: o termo utilização, porque os recursos podem ser utilizados ou não, 

e esse caráter de ser utilizado evolui com o tempo. O termo velocidade remete a um 

ritmo de utilização que não depende do recurso em si, mas do seu emprego pela 

sociedade humana. No caso da utilização, o autor Foladori, cita o seguinte: 

 
[...] o petróleo começa a ser utilizado sistematicamente em meados do 
século XIX; antes disso, apesar de existir, não era útil. A história econômica 
está repleta de exemplos, de substituição de recursos um pelos outros. 
Dessa maneira, o problema da finitude absoluta do petróleo, é secundário; o 
que importa é o ser humano pode substituí-lo antes que acabe.

166
. 

 

É de fundamental importância que discussões sobre Desenvolvimento 

Sustentável e suas implicações na sociedade sejam embasadas em contextos mais 

amplos e que considerem a complexidade da questão ambiental, que envolve 

interesses econômicos e políticos distintos, características físicas específicas, para 

cada região do planeta, diversidade cultural, realidades sociais diferenciadas, 

desenvolvimento tecnológico e científico em vários níveis de multiplicidade de 

concepções sobre a relação ser humano-natureza. Para Machado, a noção de 

Desenvolvimento Sustentável tem servido aos mais diferentes propósitos e 

interesses, sendo por um lado tomada como remédio para todos os males e por 

outro, desqualificada como mais uma forma encontrada pelo sistema, para maquiar 

as contradições do modelo de desenvolvimento hegemônico. Segundo a autora: 

 
O fato é que essa noção continua informando, em diferentes níveis, parte 
dos esforços demandados na busca de caminhos alternativos às mazelas 
socioambientais produzidas pelo modelo de desenvolvimento dominante. 
Seja entre os adeptos ou entre os críticos, há uma espécie de consenso, de 
que a noção de Desenvolvimento Sustentável, é imprecisa, frágil e plástica, 
ambígua, etc. Para os críticos, demonstrar essas imprecisões é uma forma 
de desmascarar o seu conteúdo ideológico. Para os seus adeptos, devem 
ser empreendidos esforços no sentido de precisar a noção de 
Desenvolvimento Sustentável, pois ela assim poderia dar lugar a 
construções teóricas, mais elaboradas e consistentes capazes de orientar a 
implementação de políticas eficazes

167
.  
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Dessarte, o desenvolvimento se apoia e deve observância aos novos 

paradigmas e aos novos valores no domínio da economia concebida como de livre 

mercado, integrando-se para tanto, com as dimensões social, ambiental e 

institucional, ao que é chamado Desenvolvimento Sustentável para a qualidade de 

vida das presentes e futuras gerações. 

Sendo assim, o direito ao Desenvolvimento Sustentável configura um direito 

humano fundamental tanto no aspecto individual como no aspecto coletivo, pois 

cada ser humano, bem como a humanidade inteira, deve ter acesso tanto às 

condições de desenvolvimento quanto a um ambiente ecologicamente equilibrado e 

saudável. 

 

4.5 Mineração e Desenvolvimento 

 

A mineração, sucintamente conceituada como a ação de descobrir, avaliar e 

extrair as substâncias minerais úteis afloradas no solo ou no subsolo, é atividade 

que atende aos interesses de toda a coletividade, uma vez que os produtos daí 

advindos são essenciais para a vida das plantas, dos animais e dos seres humanos. 

Apesar da importância dos recursos minerais para o desenvolvimento da 

civilização, fornecendo os meios pelos quais o homem encontra a capacidade de 

satisfazer as suas necessidades, a mineração provocou e ainda provoca distúrbios 

ecológicos e sociais nos espaços em que ocorre. Essa ponderação entre os 

benefícios e malefícios da produção mineral se repercute desde o âmbito local ate o 

plano dos mercados financeiros internacionais.  

O debate sobre a contribuição da atividade mineral frente ao 

desenvolvimento econômico, sob o enfoque nos países em desenvolvimento, leva a 

duas posições opostas168.  

A primeira afirma que as economias mineiras possuem um crescimento 

abaixo da média, em virtude das rendas geradas pela extração mineral. Desta 

forma, o setor das economias mineiras possui um crescimento abaixo da média, em 

detrimento das rendas geradas pela extração mineral. 
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Assim, o setor mineral é caracterizado como um setor perdedor na corrida 

do desenvolvimento econômico. De acordo com esse posicionamento, a mineração 

gera situações que proporcionam um desenvolvimento abaixo da média de outros 

países, quais sejam: inibição do crescimento pelos efeitos da doença holandesa; 

criação de ambientes desfavoráveis para o desenvolvimento governamental em 

função da facilitação de políticas de irresponsabilidade fiscal, enfraquecimento 

comercial e rigidez sociopolítica.  

A segunda posição aponta a mineração como um trampolim para o 

desenvolvimento. O argumento principal e a experiência histórica de alguns países 

que se desenvolveram a partir da atividade mineral. 

 

4.5.1 Mineração e o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

 

A difusão do conceito de Desenvolvimento Sustentável, aparentemente, traz 

conflito com a atividade mineral, uma vez que os bens minerais, por definição são 

recursos não renováveis. É simples, teoricamente, pensar em conceito de 

sustentabilidade quando se trata de recursos renováveis, porém, isso é bem mais 

complicado, para os casos de recursos, que existem em quantidades fixas. Quando 

o petróleo, por exemplo, se esgotar, só será possível pensar em sustentabilidade em 

perspectiva global, no caso de descobrirem outras fontes alternativas de energia169.  

A proposta de Desenvolvimento Sustentável deve apresentar definições 

rigorosas, objetivos quantificáveis e indicadores de progresso ou de retrocesso em 

relação aos objetivos. Acrescenta-se que uma das mais difíceis áreas para 

tratamento analítico é a dos recursos exauríveis, pela óbvia razão de que eles irão 

se esgotar170. 
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Nas palavras de Enriquez 

 

A mineração uma das mais antigas atividades desenvolvidas pelo homem, 
durante séculos movimentou e continua movimentando a economia de 
inúmeros povos. No entanto, ela provocou e ainda continua provocando 
graves distúrbios ecológicos e sociais no espaço onde ele ocorre. Os efeitos 
dos empreendimentos minerais normalmente, são de amplo alcance. É fato 
que estão inseridos em pequenas comunidades e em grandes mercados 
financeiros internacionais. Essa é a razão de intenso e vasto debate a 
respeito da atividade mineradora e os processos de desenvolvimento 
socioeconômico, particularmente quanto ao Desenvolvimento 
Sustentável

171
.  

 
O escopo de uma atividade minerária sustentável ou de uma mineração que 
gere um processo de Desenvolvimento Sustentável não é de longa data. 
Surgiu com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, e a Rio+10, 
realizada em 2002, em Johanesburgo, seguidas por diversos fóruns 
mundiais voltados à discussão do tema. Os motivos que levaram as 
empresas a se preocupar com o Desenvolvimento Sustentável são de 
ordem econômica, política e socioambiental

172
. 

 
Há 200 anos, autores como Thomas Malthus e David Ricardo, começaram a 

discussão sobre a adequação dos recursos minerais, preocupados com o 

crescimento da população e as condições inerentes à economia e a subsistência. 173 

O Desenvolvimento Sustentável requer que o padrão de consumo de 

recursos exauríveis não force as gerações futuras a reduzir o seu padrão de vida174. 

Portanto, o debate sobre a exaustão dos recursos naturais e consequente ameaça 

ao bem estar das futuras gerações está polarizado em dois paradigmas: estoque fixo 

e o custo de oportunidade.  

Em relação ao estoque fixo estão os pessimistas (geólogo, ecologista e 

engenheiro e cientistas em geral), que partilham o temor do esgotamento dos 

minerais. Eles focam, com base no passar do tempo, aspectos ambientais e sociais 

da extração dos bens minerais, considerando que a disponibilidade não é o 

problema, mas os custos altos da produção e os custos sociais advindos do negócio. 

Assumindo a visão do custo de oportunidade, os otimistas, principalmente os 
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 Ibidem, p. 129. 
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 TILTON, John. E. Com Los Dias Contados: Um analisis del Agotamiento de Los Minerales: Foro 
en Economia de Minerales. 1. ed. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile, 2004 apud 
ENRÍQUEZ, M. A. Mineração ou Dádiva? Os Dilemas do Desenvolvimento Sustentável a partir 
de uma base mineira. São Paulo: Signus Editora, 2008, p. 92-94.  
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economistas, não vislumbram ameaça para um distante futuro e se apoiam no uso 

ótimo da explotação175. 

Na década de 1990 foram conduzidas pesquisas, principalmente pelo Banco 

Mundial, na tentativa de melhor qualificar o termo sustentabilidade. Advindos dessa 

pesquisa, o conceito de forte, fraca e sensata ou prudente associam o conceito de 

desenvolvimento às diferentes dimensões representadas pelo capital natural 

(dimensão biofísica), capital manufaturado (dimensão econômica), capital social 

(dimensão política no sentido amplo), capital humano (dimensão que abrange às 

condições de saúde, educação e renda)176. 

O capital natural é base dos recursos naturais e ambientais da humanidade. 

O capital manufaturado refere-se a toda produção científica, tecnológica e 

econômica, incluídos conhecimentos, ideias, equipamentos, instalações, sistema 

financeiro e monetário e etc. O capital humano diz respeito às condições de saúde, 

educação, nível e distribuição de renda.  

Quanto ao capital social refere-se ao estágio de participação cívica, práticas 

de cidadania e fortalecimento institucional, dentre outros aspectos da vida política. 

Esses termos indicam uma série de inter-relacionamentos de economia, comunidade 

e vida social, projetos e empreendimentos futuros, e ecologia com recursos naturais 

e formas de aproveitá-los em face da dependência que a humanidade tem deles.  

Quando se analisa o desenvolvimento de regiões cuja base econômica está 

assentada na exploração e uso de recursos não renováveis, só podem ser adotados 

os conceitos de sustentabilidade fraca177 ou sensata178. Eles podem ser usados em 
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 Mineração é o termo que  abrange  os  processos, atividades e indústrias cujo objetivo é a 
extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais existentes no solo. 
dividem um empreendimento mineiro em cinco fases distintas:  prospecção,  exploração,  
desenvolvimento, EXPLOTAÇÃO e recuperação ambiental.  Explotação é a realização dos trabalhos 
de extração do minério, bem como das técnicas de tratamento visando à adequação granulométrica e 
teores exigidos pelo mercado consumidor. LUZ A. B; LINS F. A .F. Introdução ao Tratamento de 
Minérios. Rio de Janeiro, 2004. Disponível  em  <http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2004-
179-00.pdf>.  Acesso em: 13 abr. 2013. 
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 SERAGELDIM, I. Sustainability and the Wealth of Nations: first Steps, in an on going journey, 
Preliminary draft for discussion. Presented at the Third Annual World Bank Conference on 
Environmentally Sustainable Development, September, 1995. apud ENRÍQUEZ, M. A. Mineração ou 
Dádiva? Os Dilemas do Desenvolvimento Sustentável a partir de uma base mineira. São Paulo: 
Signus Editora, 2008, p.126.  
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 A Sustentabilidade Fraca admite que o capital natural e o capital manufaturado são insubstituíveis. 
O objetivo é manter o nível de bem estar socioeconômico da sociedade. É a renda sustentável, ou 
seja, um fluxo de rendimento, contínuo, que vai manter, o nível de bem estar futuro, mesmo após o 
esgotamento do recurso natural. Essa renda, que é gerada com a explotação mineral, deve ser muito 
bem empregada para que gere esse fluxo contínuo. Assim, a redução do estoque de capital natural é 
aceitável, desde que haja investimentos, que garantam um fluxo durável, de rendimento no futuro. 
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duas perspectivas: da atual geração (intrageração), que pressupõe a minimização 

dos danos ambientais e o aumento do bem estar social, e da geração futura 

(intergeração), segundo a qual essa atividade deve ser capaz de gerar um fluxo 

permanente de rendimentos para garantir o nível de bem estar179. 

 

4.5.2 A Maldição dos Recursos  

 

A principal questão colocada, explorada e posta aqui é a seguinte: por que 

vários países ricos em recursos naturais diversos em vários sentidos (população, 

tamanho, tipo de governo, religião, composição étnica, etc.) acabam produzindo 

fracos resultados econômicos e políticos? As explicações para essa pergunta são 

proporcionadas tanto pelo aspecto econômico quanto pelos aspectos políticos. 

 

4.5.2.1 Explicações Econômicas da Maldição dos Recursos  

 

Destaca-se, no aspecto econômico, a relação entre a perspectiva econômica 

da maldição dos recursos com a “doença holandesa. 180” A expressão “doença 

                                                                                                                                                                                     
SERAFY, S. E. Green Accounting and Economic Policy. London: Ecologic Economics, 1997, apud 
ENRÍQUEZ, M. A. Mineração ou Dádiva? Os Dilemas do Desenvolvimento Sustentável a partir 
de uma base mineira. São Paulo: Signus Editora, 2008, p.113-127.  
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 A Sustentabilidade Sensata ou Prudente destaca a necessidade da busca de equilíbrio entre as 
diferentes dimensões do desenvolvimento. O esgotamento de uma jazida mineral (capital natural), por 
exemplo, só se justifica, se a receita obtida for convertida, em outras formas de capital (humano, 
social ou produzida pelo homem), entre os quais haja desequilíbrio, não negligenciando, entretanto, a 
necessidade, de se manterem certos níveis mínimos de diferentes capitais. Esta ideia admite a 
hipótese de substituibilidade ente o capital natural e o capital manufaturado, mas reconhece também 
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at the Third Annual World Bank Conference on Environmentally Sustainable Development, 
September, 1995. apud ENRÍQUEZ, M. A. Mineração ou Dádiva? Os Dilemas do 
Desenvolvimento Sustentável a partir de uma base mineira. São Paulo: Signus Editora, 2008, p 
124-129. 
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 AUTY, Richard M.; WARHURST, A. Sustainable Development in Mineral Exporting 
Economies. Resources Policy, n. 10, p. 14-29, mar. 1993 apud ENRÍQUEZ, M. A. Mineração ou 
Dádiva? Os Dilemas do Desenvolvimento Sustentável a partir de uma base mineira. São Paulo: 
Signus Editora, 2008, p. 126.  
180

 O aumento na dotação de um fator de produção amplia a produção do setor que o utiliza de forma  
intensiva e, consequentemente, diminui a produção do outro setor, dado que os preços de fatores são 
considerados constantes. Isto demonstra que a doença holandesa produto de uma aplicação direta 
deste teorema. Um exemplo é, no caso de novas descobertas de petróleo, a produção do setor 
primário (extrativo) da economia aumentar em detrimento da produção do setor secundário 
(industrial). A doença holandesa se manifesta com o aparecimento de alguns sintomas relacionados 
entre si, como a commoditização da pauta de exportações, apreciação da taxa de  câmbio,  
decréscimo  da  participação  da  indústria  de  bens  comercializáveis  no  produto total do país e 
aumento dos salários nos setores de serviços e no setor do “boom”, como destaca Bresser Pereira 
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holandesa”181 foi originalmente utilizada para explicar como a receita do petróleo 

gerou efeitos negativos na produção industrial holandesa. Essencialmente, a 

“doença holandesa” se refere à apreciação da moeda local causada pelo grande 

fluxo de capital estrangeiro gerado pela exportação mineral. A Holanda 

experimentava um período de prosperidade, com crescimento econômico 

sustentado que se manteve até quatro anos após a descoberta de reservas de gás 

natural, na Bacia do Mar do Norte, na região de Groningen, em 1959. O campo de 

Groningen abrigava estimados 2.700 milhões de metros cúbicos de gás natural, 

tanto onshore (em terra), quanto offshore (no mar). De acordo com Diego Strack e 

André Filipe Zago de Azevedo182 

 

Era esperado que o crescimento econômico se mantivesse no mesmo nível 
ou até mesmo aumentasse, mas durante a explosão das exportações dos 
recursos naturais encontrados, a economia surpreendentemente diminuiu 
seu ritmo de crescimento. Entre 1961 e 1969, a média  anual  de  
crescimento  do  PIB foi de 5,4% e  na década  de  1970, o crescimento 
anual médio declinou para 3,3%, quando se esperava um crescimento 
maior, pois o gás era substituto do petróleo, que sofreu duas crises em 1973 
e 1979.  
 
Durante a década de 1980, a economia se encontrou em situação ainda 
mais delicada, com crescimento anual médio do PIB de apenas 2,2%, 
experimentando nos anos de 1981 e 1982, retração do PIB de 0,51% e 
1,28%, respectivamente. As exportações de combustíveis, após apresentar 
uma queda acentuada no início dos anos 1960, passaram a crescer de 
forma significativa, a partir do final dos anos 1960. A participação das 
exportações de combustíveis que girava em torno de 10% do total 
exportado pela Holanda nos anos 1960, chegou a quase dobrar nos anos 
1970, atingindo a 18,2%, em 1977. Isto indica a commoditização da pauta 
de exportações, que é um dos principais sintomas da doença holandesa.  
 
 

                                                                                                                                                                                     
BRESSER-PEREIRA, L. C. ; MARCONI, Nelson . Existe doença holandesa no Brasil? In: BRESSER-
PEREIRA, L. C.  (Org.). Doença holandesa e indústria. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010, p. 207-
230. O autor afirma que há uma maneira de ampliar o conceito de doença holandesa, de maneira que 
seja incluída também a mão de obra barata como causa, e se isto se mostrar verdadeiro, a doença se 
torna ainda mais geral. tecnológica. SOUZA, C. R. O Brasil Pegou a Doença Holandesa? 2009. 
151f. Tese (Doutorado), Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo, 2009.  
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 Em 1977, a revista semanal inglesa The Economist utilizou pela primeira vez o termo Dutch 
disease para descrever um fenômeno que ocorria na Holanda nas décadas de 1960 e 1970. Com 
tradução literal de doença holandesa, esta remete a decadência da indústria holandesa após a 
descoberta de grandes reservas de gás natural no Mar do Norte. A excessiva entrada de divisas, 
ocasionada pela comercialização internacional do gás natural, provocou uma valorização do florim 
(moeda nacional holandesa na época). O setor industrial teve sua competitividade afetada, dado que, 
com o florim sobrevalorizado, seus preços internacionais não eram competitivos, que além de 
favorecer  as  importações, ocasionou um movimento de desindustrialização no país.  
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A média de valor do câmbio holandês em relação ao dólar se comportou de 
forma inversamente proporcional ao crescimento anual do PIB, à medida 
que as exportações de gás aumentaram, a taxa média de crescimento 
diminuiu, onde o gás foi a principal fonte de receita das exportações, sendo 
responsável pela entrada de divisas e provocando uma valorização do 
Florim. Durante os anos 1960, a taxa de câmbio se manteve estável e 
desvalorizada, devido ao efeito do acordo de Bretton Woods, mas assim 
que este foi abandonado, ocorreu uma valorização da taxa de câmbio, 
também ocasionada pela elevação dos preços internacionais das 
commodities exportadas pela Holanda.  
 
Assim, se percebe que houve uma relação direta entre o aumento das 
exportações de combustíveis e a valorização da moeda holandesa, ao longo 
dos anos 1970.  
 

Essa apreciação conduz a uma relação setorial dos recursos econômicos. A 

pujança do setor extrativo retira a capacidade de capital e de mão de obra de outros 

setores, como a agricultura e a manufatura. A inflação de salários e a valorização 

cambial acabam por aumentar o preço de outros produtos. Os resultados são altos 

custos de produção, reduzida competitividade e menores exportações de produtos 

não mineiros. 

De acordo com Auty183, a mineração é uma atividade que demanda grande 

intensidade de capital, mas de pouca utilização de mão de obra, ainda que bem 

remunerada. Além disso, as ligações produtivas são limitadas porque os insumos 

são geralmente importados em função da sua natureza específica, enquanto a maior 

parte da agregação de valor ao produto primário se localiza no mercado comprador. 

Além da questão econômica, destacam-se as explicações políticas para a 

maldição dos recursos que se relacionam, de modo geral, com efeitos da renda 

sobre os países ricos em recursos naturais. 

 

4.5.2.2 Explicações políticas para maldição dos recursos 

  

De acordo com Pegg184, a principal explicação política e a tendência de que 

o fluxo de receitas proporcionado pelos recursos naturais produza os chamados 
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 AUTY, R. M. The Political State and The Management of Mineral Rents in Capital Surplus 
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 PEGG, S. Mining and poverty reduction: transforming rethorics into reality. Journal of Cleaner 
Production, USA, Elsevier, v. 14, 2006, p. 376-387 apud ENRÍQUEZ, M. A. Mineração ou Dádiva? 
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Editora, 2008, p. 126 
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rentier states185. Abaixo, a posição de vários autores sobre o tema e o objeto de 

estudos de Davis186 e Shafer187 que apresentam uma análise setorial e política da 

maldição dos recursos. 

Segundo Shafer188, o Estado influencia o desenvolvimento, mas, devido aos 

grupos de interesse político, apenas é capaz de desenvolver o seu papel quando a 

economia atende aos requisitos: produção marcada por baixa intensidade de capital, 

sem economias de escala, flexibilidade de produção, promoção de atividades 

produtivas que não demandem estrutura especializada. Dessa maneira, o inflexível 

setor mineral não proporciona o desenvolvimento como causa e resultado de um 

Estado incompetente.  

De acordo com o autor, a mineração é um exemplo de setor inflexível porque 

requer uma infraestrutura específica para o setor e investimentos especializados em 

capital humano e físico que não podem ser utilizados em outras atividades 

produtivas. Aliada a inflexibilidade, está a questão da volatilidade da economia 

global que eleva a uma incapacidade de indústria mineral de fazer face aos choques 

de preço mineral.  

Por sua vez, o Estado acaba por assumir o risco do negócio em políticas a 

favor do setor mineral em prejuízo, sendo que essas políticas são adotadas nos 

momentos em que a arrecadação estatal se encontra no seu pior nível. O resultado 

é que o desenvolvimento destes países fica abaixo da média. 
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 Estes Estados são aqueles cujos governos ganham a maior parte de sua arrecadação de fontes 
externas, tais como: arrecadação de fontes externas, tais como as receitas dos recursos naturais ou 
ajudas estrangeira. Esta posição facilita a liberação dos governantes para aliviar a carga tributária e 
se tornar menos fiscalizados pela população. Resultado deste menor esforço em prestar contas e o 
encorajamento da corrupção que tem como consequência a aplicação de recursos e a redução da 
eficiência econômica e da equidade social. 
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 DAVIS, G. A. The Minerals Sector, Sectoral Analysis, and Economic Development. Resources 
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4.5.3 A Mineração como Agente Impulsionador do Desenvolvimento 

 

Os principais defensores da ideia da mineração como agente impulsionador 

do desenvolvimento se fundamentam em modelos econômicos neoclássicos. Em 

sua argumentação destacam-se os efeitos econômicos benéficos da produção 

mineral – perspectiva adotada pelo Banco Mundial para financiamento de projetos 

de mineração – e a refutação dos argumentos dos adeptos da Teoria da Maldição 

dos Recursos, que Davis189 bem sintetiza. 

 

4.5.3.1 A Refutação dos Argumentos da Maldição dos Recursos 

 

Davis190 apresenta a refutação dos argumentos dos adeptos da tese da 

Maldição dos Recursos. 

Inicialmente, o autor destaca que a insuficiência na evidência de que as 

rendas mineiras possam criar ineficiência burocrática ou que possam colocar o setor 

mineral como perdedor. 

Nesse sentido, apresenta o argumento de que a diversidade étnica é um 

aspecto comum na maior parte dos países que são utilizados nas pesquisas da 

maldição. Assim, a diversidade étnica pode oferecer uma explicação mais razoável 

para o baixo desenvolvimento dos países ricos em recursos naturais e com baixo 

crescimento econômico. 

Em seguida, aponta a dificuldade em se estabelecer uma causalidade entre 

o setor mineral e a baixa performance burocrática. O que existiria entre estes dois 

aspectos e uma associação e não uma causalidade. Ou seja, onde há baixa 

performance burocrática como ocorre nos países em desenvolvimento, há baixos 

índices de crescimento. 

Ainda, com relação à perspectiva generalista dos teóricos que classificam o 

setor mineral como perdedor, Davis191 argumenta que o desempenho das 

economias mineiras é muito heterogêneo, estando entre as que mais se 
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desenvolvem e as que menos se desenvolvem. Como exemplo, cita Botswana que 

apresentou uma das maiores taxas de crescimento entre as décadas de 1970 e 

1980. Em função de heterogeneidade dos países mineradores, pode-se concluir que 

há uma fragilidade muito grande na mensuração de suas performances econômicas.  

 

4.5.3.2 A visão do Banco Mundial  

 

Apesar de reconhecer estudos empíricos que demonstram uma proporção 

inversa entre as taxas de crescimento com o grau de dependência das exportações 

minerais e os desafios para o desenvolvimento em países mineiros, o Banco 

Mundial apontou em um estudo denominado de Extractive Industries Review: 

Strinking a Better Balance192 argumentos que indicam a possibilidade da mineração, 

ao representar uma oportunidade de desenvolvimento.  

A perspectiva do Banco Mundial é fundamentada pelas Teorias Econômicas 

Neoclássicas que consideram que uma elevação no investimento conduz ao 

crescimento econômico. 

A partir da análise dos estudos apresentados pelo Banco Mundial, PEGG193 

aponta sete argumentos que justificam o entendimento da instituição de que o 

investimento em mineração pode contribuir para promover a redução da pobreza. 

 

1. A perspectiva da mineração como agente capaz de reduzir a pobreza a 
partir da analogia histórica. Destaca-se o fato de que a mineração 
historicamente serviu como  uma rota viável para o  desenvolvimento de 
países ricos em recursos naturais, tais como Austrália, Canada e  Estados 
Unidos 
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  A EIR foi concebido para envolver todas as partes interessadas, governos, organizações não 
governamentais (ONGs), organizações dos povos indígenas, das comunidades afetadas e 
organizações comunitárias, sindicatos, empresas, universidades, organizações internacionais, e do 
Grupo Banco Mundial (GBM). Este relatório faz quatro recomendações importantes sobre como 
restaurar o equilíbrio em que o Grupo Banco Mundial - promoverá pró-governança pública e 
corporativa nas indústrias extrativas, fortalecer os componentes ambientais e sociais do GBM 
intervenções nestas indústrias, respeitar os direitos humanos, e reequilibrar GBM prioridades 
institucionais. A questão básica abordada ao longo deste processo foi, posso projetos indústrias 
extrativas ser compatível com os objetivos do GBM de desenvolvimento sustentável e redução da 
pobreza? Baseado em mais de dois anos de consultas e pesquisas, a resposta é sim, as Indústrias 
extrativas acredita que ainda há um papel para o Grupo do Banco Mundial no petróleo, gás, 
mineração e setores, mas apenas se as suas intervenções permitem indústrias extrativas contribuir 
para a redução da pobreza através do desenvolvimento sustentável.  
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2. A mineração pode reduzir a pobreza diretamente através da criação de 
empregos, gerando renda para os trabalhadores e suas famílias. O Banco 
estima que cada emprego criado por uma mineração de larga escala cria de 
3(três) a 25 (vinte e cinco) empregos na cadeia produtiva. 
  
3. A mineração pode fazer uma contribuição indireta a redução da pobreza 
através das receitas que proporciona aos governos. A partir destas receitas 
a Administração Pública pode atuar em Políticas Públicas que irão resultar 
na redução da pobreza. 
  
4.O crescimento nos investimentos e produção de um país refere em 
benefícios para todos os setores da população, inclusive os mais pobres. 
 
5. A indústria mineral pode representar um empreendimento que incorpora 
inovação e avanço tecnológico. Assim, a mineração poder representar um 
fator indutor para o surgimento de indústrias. O exemplo dado e a 
experiência dos EUA que a partir do aprendizado proporcionado pela 
produção de recursos minerais construiu um sistema tecnológico robusto 
para o desenvolvimento de industrias modernas. 
  
6. A mineração geralmente demanda a ampliação da infraestrutura para a 
sua implantação. Desta forma, os investimentos necessários para a 
disponibilização de infraestrutura física que permitira o escoamento da 
produção mineira pode ser utilizada por outros setores produtivos. 
 
7. A mineração poder proporcionar o desenvolvimento de cadeias 
produtivas paralelas e jusante da atividade extrativa. A renda mineira pode 
ser revertida em industrias que processem e agreguem valor ao minério 
antes que sejam exportados. 
 

 

Analisados os argumentos favoráveis e contrários à produção mineral como 

agente de desenvolvimento, cabe – para encerrar esse capítulo – apresentar 

aspectos de forma sucinta do caráter desenvolvimentista em aspecto local de 

instalação do empreendimento. 

  

4.5.4 Desenvolvimento e Municípios  

 

O município, objeto de pesquisa dessa dissertação, onde se situa o 

empreendimento mineral irá, necessariamente, arcar com o “ônus e o bônus” da 

exploração dos recursos minerais, uma vez que a exploração somente ocorre nos 

locais onde estão situadas as reservas. Assim, suportara problemas como a 

degradação ambiental e a dependência econômica do setor extrativo e recebera 

benefícios como a participação na arrecadação da tributação mineral. No âmbito 

local, a questão primária é saber quando a comunidade recebe uma balança 

razoável entre os benefícios e custos associados com os impactos negativos da 

comunidade. 
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A ênfase dada ao desenvolvimento das comunidades locais é relativamente 

nova na investigação da economia mineral. Tradicionalmente, a maior parte das 

investigações é concentrada nos efeitos macroeconômicos e no aporte do setor 

mineiro e a economia nacional, ênfase dada ao desenvolvimento das comunidades 

locais é relativamente nova na investigação da economia mineral. 

Auty e Warhust, citados por Enriquez194 consideram que a mineração pode 

ser um vetor de desenvolvimento econômico, mas devem atender a duas condições: 

a) promover investimentos que gerem riqueza alternativa para substituir o patrimônio 

mineral consumido e b) minimização dos danos ambientes provocados pela 

atividade de mineração e de beneficiamento. Ou seja, a perspectiva de 

Desenvolvimento Sustentável nos municípios mineradores deve ter em vista a 

perspectiva da intrageração (minimização dos impactos negativos sobre o meio 

ambiente e ao aumento do bem estar social) e a perspectiva da intergeração 

(investimento em geração de riqueza alternativa para o futuro). 

Na análise dos impactos da grande mineração sobre os municípios é 

necessário considerar seus impactos sobre diferentes aspectos econômicos, 

ambientais e socioculturais. 

 

4.5.4.1 A perspectiva econômica 

  

O estabelecimento de uma grande operação mineira tem consequências 

econômicas na esfera nacional, estadual e municipal. Uma grande mina cria 

empregos diretamente, tanto na implantação, quanto na fase de lavra e 

indiretamente, através da demanda de insumos ou pelo efeito multiplicador que 

induzem as aquisições de bens e serviços por seus trabalhadores. 

A estimativa do Banco Mundial195 é de que cada emprego criado em uma 

mineração de larga escala tenha o potencial de criar de 3 (três) até 25 (vinte e cinco) 

empregos na cadeia de suprimentos, serviços terceirizados, vendas e outros. 

Em contrapartida, há o problema do grande fluxo de trabalhadores que 

migram para a região do empreendimento mineral, buscando trabalho na fase de 

implantação, sendo que parte deste montante não consegue o emprego almejado ou 
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se mantém desempregado no local após a conclusão das obras, gerando um 

passivo social para o município minerador. 

Além disso, deve-se levar em consideração que a mineração é um setor 

capital intensivo que demanda mão de obra especializada, havendo outras 

atividades com uma demanda maior da exploração de mão de obra. Assim, a 

quantidade de empregos gerados por uma mineradora para um município é pequena 

quando comparada a de outras indústrias.  

As grandes explorações mineiras também são responsáveis por gerar 

arrecadação para os municípios mineradores. No Brasil, é prevista a participação 

dos municípios nas rendas mineiras através da Compensação Financeira pela 

Exploração Mineral (CFEM), artigo 20 § 1°. Afinal de contas, para o município 

produtor, pela atual legislação, são resguardados 65% dos recursos recolhidos a 

título da CFEM.  

A arrecadação proveniente da mineração é o principal fator para a promoção 

de Políticas Públicas de saúde, educação e demais investimentos para a população 

afetada. No entanto, para assegurar uma aplicação destes recursos de modo a 

promover o desenvolvimento local, é necessária que existam mecanismos de 

participação popular sobre a decisão do investimento e instrumentos de controle 

sobre a despesa pública. Sobre aspectos econômicos, MacMahon e Remy196 (2003), 

apontam as seguintes questões: 

 

1. Benefícios Econômicos derivados. Quem se beneficia com os efeitos 
diretos, indiretos e multiplicadores da grande exploração mineral? Foram 
feitas exceções para favorecer a comunidade locais e indígenas? Existe 
algum tipo de compromisso para que a compra seja feita no âmbito local? 
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 Tradução do texto original: 1. Los beneficios económicos derivados . ¿A quién beneficia el 
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Será promovida a capacitação profissional da população local? Esta nova 
operação removerá atividades mineiras informais, artesanais ou de 
pequenos mineradores? 
 
2. Benefícios por maiores ingressos na economia local. Qual será o efeito 
geral nos salários da área local? E provável efeito inflacionário sobre os 
preços de bens básicos em prejuízo daqueles que não recebem benefícios 
das novas condições econômicas? 
 
3. IMPOSTOS. A divisão dos impostos e royalties entre os diferentes níveis 
de governo é um fator importante para determinar a distribuição dos 
benefícios a custos de operação mineira em termos geográficos e de 
usuários finais. A chegada de novos imigrantes exerce uma grande pressão 
sobre a infraestrutura social e econômica existente. É essencial que exista 
algum mecanismo que assegure a expansão ordenada das atividades e 
uma boa prestação de serviços. 

 

Com relação às décadas anteriores, observa-se que o mundo produz 

industrialmente mais hoje do que naquela época. Entretanto, tal produção atende 

apenas a uma pequena parcela da população mundial em razão de fatores como a 

distribuição de renda. 

Sendo assim, o que se presencia, atualmente, é um excesso de produção de 

itens supérfluos, que não atendem às necessidades humanas e ambientais. A 

questão é canalizar a produção para itens realmente úteis às pessoas e ao meio 

ambiente e a consequente melhoria na distribuição de renda para que os benefícios 

da produção industrial atendam ao maior número possível de pessoas. 

 

4.6 Impacto na Sociedade Afetada pela Atividade Minerária 

 

Tradicionalmente, as companhias mineradoras se preocupam com os seus 

empregados e grupos de acionistas, com os governos que “abraçam as operações 

mineiras” e com os investidores. Desta forma, pouca atenção é dispensada aos 

stakeholders (atores envolvidos), a pobreza e as comunidades mineradoras. 

A Declaração do Rio de 1992 diz que os seres humanos devem estar no 

centro das preocupações do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, outro elemento 

crítico do Desenvolvimento Sustentável é a responsabilidade social. No contexto da 

indústria significa considerar as necessidades dos stakeholders mais vulneráveis. E 

as companhias mineradoras, mais do que a média de outras indústrias, estão em 

constante contato com diversos segmentos das sociedades afetadas. 

De acordo com organismos internacionais, como o Conselho Internacional 

de Metais e Meio Ambiente (ICME) e o Banco Mundial, as empresas mineradoras 
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devem perseguir os seus interesses de modo a promover também os interesses das 

comunidades nas regiões onde pretendem operar, visando à sustentabilidade e à 

viabilidade de todos. O reconhecimento das necessidades e dos direitos das 

comunidades está se tornando um princípio forte para a tomada de decisões sobre 

novos investimentos, principalmente para as companhias mineradoras com alta 

visibilidade, que devem ter boa reputação e ser reconhecidas por práticas 

socialmente responsáveis. 

Sendo assim, o Desenvolvimento Sustentável, no contexto das corporações 

mineiras, exige a adoção das melhores práticas, ambientais e socioeconômicas. 

Portanto, deve ser adotada a postura preventiva e proativa. 

 

4.7 Conflitos Socioambientais na Mineração Brasileira 

 

4.7.1 Conflitos Socioambientais – Aspectos Gerais 

 

A construção de Políticas Ambientais no Brasil foi acompanhada de conflitos 

ambientais. Como exemplo, pode-se mencionar a criação do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) – Lei n° 9433/97 -, que estabelece unidades de 

proteção integral onde não é permitida a ocupação humana. Esta visão foi criticada 

por alguns autores como Diegues197 e Ferreira198 por não considerar que a maior 

parte das florestas brasileiras já era habitada por sociedades tradicionais e que o 

país já enfrentava graves problemas de Ordem Social, Política e Econômica. De 

acordo com Medeiros, Irving e Garay199 

 

A inexistência de uma estratégia clara de integração das Unidades de 
Conservação à dinâmica local e às questões globais, ligadas aos principais 
acordos internacionais, gerou e gera diversos conflitos, em distintas 
localidades, consequentes, em geral, da criação e implementação de áreas 
protegidas pelo Estado. 
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Nesse momento, entender o que são e como se dão os conflitos ambientais 

possibilita compreender melhor a realidade socioambiental dos atores sociais 

envolvidos nesse trabalho. É importante mencionar que os conflitos ambientais não 

surgiram na atualidade, ou há apenas algumas décadas. Pode-se dizer que eles são 

“inerentes á própria formação do modelo atual de sociedade”, como menciona 

Platiau200. Segundo ele, os conflitos ambientais estiveram presentes nas artes, na 

religião, nas ciências, nos estudos sobre a formação da sociedade, assim como na 

constituição dos hominídeos, em constante luta contra intempéries da natureza, a 

escassez de bens e as ameaças dos predadores. 

Embora seja uma característica da humanidade, é possível identificar 

aqueles que se referem à qualidade, escassez e valor econômico dos recursos 

naturais, que configuram um tipo específico – aqueles que giram em torno dos 

diferentes aspectos relacionados ao meio ambiente, os conflitos ambientais.  

Fuks201, ao apresentar a perspectiva argumentativa da dinâmica dos 

conflitos sociais, destaca a dinâmica entre as polaridades universal e particular que 

organizam o campo do debate público em torno da problemática ambiental. Essa 

polaridade expressa as tensões e articulações possíveis entre, de um lado, a 

atribuição de universalidade ao interesse em relação ao problema ambiental e, de 

outro, a inserção local das visões em disputa. 

Sobre a universalidade da questão ambiental, o autor destaca dois fatores 

importantes: 1) o ambientalismo, classificado como um fenômeno social complexo, 

cuja singularidade, no contexto dos movimentos sociais, está baseada no fato de ser 

tão amplo quanto a própria história da humanidade, pois os indivíduos afetados pela 

degradação do meio ambiente não estão restritos a um determinado grupo social; 2) 

a qualidade do meio ambiente como bem público. Nesse contexto, da mesma forma 

que “os bens públicos produzidos pelo Estado (segurança pública, educação básica 

e o sistema de saneamento, etc.) a proteção do meio ambiente visa ao atendimento 

de algo definido como uma necessidade social”202. 

Essa suposta vocação universalista também é questionada, principalmente 

no que diz respeito à consideração de que o meio ambiente é apenas um bem 
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coletivo de um grupo restrito, discussão fundamentada no fato de que os atores 

preocupados e mobilizados com a proteção ambiental são, em sua maioria, 

provenientes de grupos de maior poder aquisitivo e com grau de escolaridade mais 

elevado. Pode-se fazer uma relação dessa análise com a construção das Políticas 

Ambientais no Brasil e no estado de Minas Gerais, que foram elaboradas com pouca 

ou nenhuma participação da sociedade civil, colocando em questão o verdadeiro 

grau de representatividade dessas políticas. 

Da constatação de que a intenção de universalidade pressuposta no 

conceito de meio ambiente não se verifica na prática, Fuks203, apresenta em sua 

obra três tipos de leitura que indicam o caráter restrito dos interesses associados à 

proteção ambiental: a) o meio ambiente não se apresenta como questão relevante 

para as classes sociais que ainda não têm asseguradas as condições básicas de 

sobrevivência; b) ainda que o meio ambiente possa ser considerado um bem de uso 

comum, cuja proteção interessa ao conjunto da sociedade, os custos e os benefícios 

de sua proteção são desigualmente distribuídos, variando de acordo com os 

recursos disponíveis dos diversos grupos para atuar no contexto da política local e c) 

a universalidade do meio ambiente expressa no projeto de um determinado grupo 

visando tornar universais seus valores e interesses. 

Acselrad204 contribui para essa questão exposta apresentando reflexões 

sobre a dificuldade que a sociologia da questão ambiental tem encontrado para 

caracterizar as especificidades dos conflitos ambientais. O autor sugere que, para 

alguns, o tema meio ambiente especifica-se por remeter à problemática 

evolucionista, relativa à forma adaptativa do ser humano como espécie animal. Essa 

ótica, porém, não permite captar de maneira integral o conteúdo político presente 

nos conflitos que tencionam os modos hegemônicos pelos quais distribuem as 

formas sociais no espaço. Outros autores apresentam uma abordagem marcada 

pela ótica econômica em que os conflitos estariam associados aos espaços sociais 

que escapam à ação do mercado, envolvendo recursos que não tem preço e que 

não são objetos de apropriação privada. Para o autor: 
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Ainda que reconhecendo corretamente que tais conflitos eclodem na 
fronteira social entre o mercado e o não mercado, a teorização em pauta vê-
se aprisionada pela hegemonia das categorias mercantis: a gênese dos 
conflitos ambientais, afirma-se,estaria situada na “falta” de mercado, de 
propriedade e de preços e não em processos sociais que se definem por si 
mesmos, sem se caracterizar pelo que, de uma ótica normativa, lhes falta 
para serem resolvidos

205
 

 

Há uma enorme diversidade de significados e motivações a orientar atores 

sociais em direção a lutas ditas ambientais. Desde logo, no entanto, é preciso 

admitir que conceitos e expressões presentes no debate ambiental são 

frequentemente utilizados com acepções diversas. A própria “questão ambiental” 

aparece de forma confusa, tanto no interior de discursos de sujeitos coletivos quanto 

em conceitos enunciados pelos autores dedicados à temática. A ideia de questão 

ambiental pode ser referida ao conjunto da discussão sobre Meio Ambiente, 

envolvendo os conflitos, as lutas, os problemas ambientais e o próprio debate 

teórico-conceitual-metodológico estabelecido em torno do meio ambiente, aí 

incluindo as diversas visões a respeito de temas como escassez, apropriação de 

recursos.  

Para muitos, “questão ambiental” relaciona-se ao conjunto de polêmicas 

estabelecidas diante de formas diferenciadas de apropriação de recursos e 

elementos do mundo material, materializando-se, no seu bojo, múltiplos processos 

de exclusão e de reprodução de desigualdades sociais.Sejam quais forem os 

significados que envolvem o que se convencionou chamar de “questão ambiental”, 

nota-se que essa acaba sempre entrelaçada com a “questão social”, da mesma 

forma em que o Meio Ambiente encontra-se intrinsecamente conectado a sociedade.  

A noção de “problemas ambiental” parece ter um caráter mais restritivo e 

pontual. Afinal, alterações no meio ambiente se tornam problemas ambientais em 

processos sociais em que sujeitos coletivos as definem como tais. E são muitos 

agentes que participam na definição de problemas ambientais e/ou da construção da 

“questão ambiental” como um dos dilemas contemporâneos que tem mobilizado 

coletividades e suscitado a eclosão de inúmeras lutas ambientais: pesquisadores, 

movimentos ambientalistas, comunidades rurais, cidadãos, políticos e políticas 

voltados ao meio ambiente, tomadores de decisão e formadores de opinião.  
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A satisfação das necessidades e das aspirações sociais é a finalidade 

primordial do desenvolvimento. Para atender às suas necessidades básicas, a 

sociedade interfere no ambiente ocasionando alterações nas suas condições e na 

sua qualidade. Assim sendo, as demandas sociais estão associadas aos objetivos 

de desenvolvimento de uma sociedade. Esses objetivos serão determinados em 

função das pretensões de padrões de produção e consumo de cada sociedade. 

Esses padrões estão vinculados aos bens e produtos consumidos e/ou produzidos 

por uma determinada sociedade e se refletem nas demandas sobre os recursos 

naturais e nas intervenções no ambiente.   

As demandas sociais ocasionam interações nos sistemas ambientais e 

justificam intervenções que podem resultar em diferentes possibilidades de impactos 

ambientais. Nesse sentido, os impactos ambientais podem ser diferenciados de 

acordo com as demandas ambientais correspondentes a cada estilo ou modelo de 

desenvolvimento. Desse modo, em cada sociedade, a questão ambiental emerge da 

inadequação ou da insustentabilidade de seus próprios padrões de produção e de 

consumo que, por sua vez, constituem o seu modelo de desenvolvimento. A 

problemática ambiental resulta, portanto, do modelo de desenvolvimento adotado 

em cada região ou sociedade, expresso nos seus padrões de produção e consumo.  

Os impactos ambientais geralmente se manifestam ou são identificados em 

virtude das alterações ou de situações indesejáveis da qualidade ou das condições 

ambientais. Essas alterações e situações indesejáveis resultam das intervenções 

praticadas no ambiente ou das formas de utilização de um determinado recurso 

natural, as quais podem comprometer outros usos deste ou de outros recursos 

ambientais.  

Assim, observa-se, por exemplo, que a qualidade das águas de um rio pode 

ser comprometida para o uso de abastecimento público quando o mesmo rio é 

utilizado para destinação final de efluentes industriais ou de esgotos urbanos. O 

mesmo ocorre quando o uso para a irrigação na agricultura compromete a 

disponibilidade para uso industrial ou para a geração de energia. Situação similar 

também se constata quando um ecossistema ou um sítio natural de relevantes 

atributos ecológicos e paisagísticos, destinado ao uso turístico, é atingindo pela 

ocupação urbana ou pela instalação de obras portuárias, por exemplo.  
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A problemática ambiental se origina dos usos conflitantes gerados tanto 

pelas diversas demandas da sociedade em relação a um determinado recurso ou 

sistema ambiental, quanto pelas próprias alterações das condições ambientais. 

Cabe ressaltar, entretanto, que os conflitos ocorrem ainda quando uma determinada 

atividade econômica ameaça determinadas áreas com importantes atributos 

ecológicos ou ecossistemas sensíveis que são protegidos legalmente.  

Nesses casos, é indispensável salientar que, entre outros usos sociais ou 

econômicos a que um recurso ou sistema ambiental pode se destinar, deve-se 

considerar o uso de existência como fundamental para preservar a integridade do 

próprio recurso ou ecossistema. O uso de existência representa o uso de 

preservação de determinadas espécies, sítios com atributos ecológicos ou 

ecossistemas determinantes para a manutenção dos biomas e se constitui um valor 

fundamental da ética de sustentabilidade ambiental. Negligenciar a utilização da 

existência significaria um reducionismo no equacionamento dos conflitos. 

Acselrad conclui que estas dificuldades teóricas dizem respeito à 

complexidade da caracterização do ambiental como um campo específico de 

construção e manifestação dos conflitos. Após analisar os diversos campos teóricos, 

bem como os espaços de apropriação material e simbólica dos recursos do território, 

o autor define os conflitos ambientais como: 

 

[...] aqueles que envolvem grupos sociais com modos de apropriação, uso e 
significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos 
tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio que 
desenvolvem ameaçadas por impactos indesejáveis – transmitidos pelo 
solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício das práticas de 
outros grupos.

206
 

 

Para compreender essa problemática proposta – objeto dessa dissertação – 

em sua totalidade, é imprescindível identificar os atores sociais bem como conhecer 

suas intenções e posições, pois a complexidade dos conflitos gerados em torno do 

uso de um determinado recurso natural é um desafio, considerando que cada caso 

apresenta especificidades próprias, tanto especiais quanto temporais. Neste sentido: 

 

a) os atores: indivíduos, grupos, organizações ou Estados que têm 
identidade própria, reconhecimento social e capacidade de modificar seu 
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contexto, não se esquecendo que estes são movidos por interesses, valores 
e percepções próprios de cada um; 
b) a natureza: conflitos têm natureza diferente, por isso eles podem ser de 
natureza econômica, política, ambiental, doméstica, internacional ou 
psíquica, entre outras; 
c) os objetos: sempre escassos ou vistos como tal, podem ter natureza 
material ou simbólica, profana ou sagrada, pública ou privada, e assim por 
diante; 
d) as dinâmicas: cada conflito, segundo sua natureza, tem uma história 
própria, uma forma de evoluir, conhecendo períodos mais ou menos 
intensos, mais ou menos rápidos. 
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Acrescenta-se ainda à ideia do fato de que as diferentes concepções e 

percepções sobre o meio ambiente influenciam diretamente na determinação dos 

conflitos ambientais, alguns embates internos que caracterizavam a ação das 

instituições públicas atuantes na conservação da biodiversidade. Foram 

sugestionadas algumas posições: a) preservacionistas: defendem a prioridade 

inquestionável dos objetivos de conservação da biodiversidade; b) 

conservacionistas, que defendem a compatibilização da presença humana com os 

objetivos da conservação ambiental e c) desenvolvimentista que responsabilizam a 

rigidez das leis de proteção da biodiversidade pela pobreza e subdesenvolvimento 

regionais. 

Dentro da realidade brasileira e de Minas Gerais, foi possível observar do 

pós-guerra aos anos de 1990, a formação de uma modalidade de “fordismo 

periférico”, em que grandes projetos de apropriação do espaço (grandes obras de 

infraestrutura, grandes barragens, projetos de mineração e irrigação para a 

agroindustrialização), implementados pelo Estado numa concepção 

desenvolvimentista articularam-se com a implantação de uma concentração de 

posse sobre os elementos da base material da sociedade e produziu grandes 

impactos e efeitos de desestruturação de ecossistemas, ao mesmo tempo em que 

os pequenos produtores, populações ribeirinhas e deslocados compulsórios forma 

concentrados em áreas de pequenas proporções, com terras menos férteis, 

intensificando o ritmo da exploração de suas áreas, ocasionando diversos impactos 

ambientais208. 
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Consequentemente, conflitos ambientais surgiram quando esses indivíduos 

começaram a reclamar maior acesso aos recursos como água, terra fértil, estoques 

pesqueiros, etc. denunciando o comprometimento de suas atividades pela queda da 

produtividade dos sistemas biofísicos de que dependiam e pelo aumento do risco de 

perda de durabilidade da base material necessária à sua reprodução sociocultural. 

Cabe ressaltar que esse fato ocorreu somente após a ditadura militar (1964 a 1985), 

quando foram estabelecidas garantias de visibilidade no espaço público que se 

constituiu após este período209·. Essa visão foi consagrada na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992, e 

originou um capítulo específico da AGENDA 21, promulgada nesse evento 

internacional, preconizando a necessidade de mudanças dos padrões de 

consumo210 

Diante da complexidade e heterogeneidade dos interesses envolvidos, a 

resolução dos conflitos ambientais requer uma condução compartida no processo de 

gestão. Essa preocupação está explicitada na Constituição (artigo 225) quando 

determina que cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e 

preservar o ambiente para as presentes e futuras gerações.   

Na Política Nacional de Meio Ambiente, a abordagem dos conflitos 

ambientais está prevista, implicitamente211, nos mecanismos orientados para os 

procedimentos de participação pública nos processos de decisão. Nessa 

perspectiva, destacam-se as alternativas de participação em colegiados decisórios, 

como os conselhos nacionais, estaduais e municipais de meio ambiente, bem como 

as audiências públicas, sobretudo para subsidiar o Licenciamento Ambiental. 

Nos anos de 1990 ocorrem a manutenção e a acentuação dos padrões de 

desigualdade de poder sobre os recursos ambientais. No entanto, surgem 

apontamentos para mudanças nesse modo dominante de apropriação do meio 

biofísico, na medida em que segue uma tendência à especialização funcional de 

determinadas porções do território nacional, com sua inserção seletiva nos 

mecanismos do mercado mundializado. Nesse processo, observou-se a busca da 

produção cultural de imagens – marketing urbano, valorização turística dos espaços, 
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principalmente os litorâneos e propensos a serem associados à ideia de harmonia 

com a natureza – que garantissem a captação de investimentos internacionais e a 

demarcação de territórios para a estocagem de recursos genéticos para os capitais 

biotecnológicos internacionalizados212. 

Assim, duas concepções de natureza parecem fundamentar o exposto: 

 
[...] uma “natureza natural” que se pretende conservar, contando inclusive 
com o apoio instrumental das práticas, técnicas e valores das populações 
tradicionais ou com o imaginário aplicado a paisagens arbóreas ou fluxos 
aquáticos; e “natureza ordinária” a ser exposta aos diversos apetites 
econômicos, sob a égide dos valores da eficiência, produtividade e 
capacidade de inserção competitiva

213
. 

 

Os conflitos ambientais estabelecidos no contexto demonstrado na 

dissertação estão relacionados à existência de pendências originadas a partir da 

desregulação do ambiente, por meio da flexibilização das normas ambientais. Tais 

conflitos, no entanto, foram paralisados pelo estreitamento do espaço aberto para 

sua politização, espaços onde os mesmos poderiam ser trabalhados na perspectiva 

de uma construção crescentemente democrática do território. 

Com relação ao século XXI, na elaboração desta dissertação, faz-se uma 

análise na qual os conflitos ambientais por desregulação seguem uma tendência de 

aproximação do centro da cena pública, pois ao mesmo tempo em que pressionam o 

Estado em busca do estabelecimento de regulações que limitem a colonização 

incontestável do meio ambiente pelos grandes empreendimentos, também 

apresentam uma propensão a favorecer a implantação de modelos de 

desenvolvimento que têm orientado crescentemente o país em direção à 

especialização na exportação de recursos naturais. 

Zhouri, Laschefski e Pereira lembram que nos últimos anos pode-se 

observar, no Brasil, a retomada de iniciativas políticas voltadas à viabilidade de 

projetos de infraestrutura, como as hidrovias e rodovias que recortam da Floresta 

Amazônica, a transposição dos rios São Francisco no Nordeste, o incentivo ao 

agronegócio no Cerrado e as hidrelétricas em vários estados. Para esses autores, 

com algumas diferenças, esses empreendimentos, por suas consequências sociais 

e ambientais, lembram a tão criticada política de integração nacional do período 
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militar, voltada ao crescimento econômico do mercado interno. A implantação de tais 

políticas intensifica os já conhecidos conflitos entre as esferas econômica, social e 

ambiental. 

 

O governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes saudado 
como esperança para a construção de uma sociedade ecológica e 
socialmente justa, enfrentou severas críticas durante o Fórum Social 
Mundial em 2005. A adoção de uma política conservadora de ajuste 
econômico tem reconduzido meio ambiente e justiça social ao estatuto de 
“barreiras ao desenvolvimento”, colocando em risco as fundamentais 
conquistas ambientais das últimas três décadas. Essa dinâmica conflituosa, 
porém, não se torna circunscrita apenas ao contexto brasileiro, mas explicita 
as contradições inerentes à própria noção de “desenvolvimento sustentável” 
forjada em nível mundial

214
 

 

Viabilizar um empreendimento qualquer significa torná-lo exequível sob 

todos os pontos de vista: técnico, econômico, financeiro, mas, sobretudo, sob a ótica 

dos impactos ambientais e dos conflitos decorrentes. 

Por estarem revestidas de alto grau de subjetividade e complexidade, as 

questões relativas aos aspectos sociais requerem soluções não lineares, não únicas, 

onde a variável do subjetivismo, da incerteza e da não solução única deve estar no 

cerne de todas as discussões. Tratar de conflitos, cuja racionalidade não remete a 

soluções simples, únicas e cartesianas, envolve a descoberta de um amálgama cuja 

construção tem de ser buscada com atenção, paciência e posturas éticas.  
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5 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA REGIÃO DE BRUMADINHO 

 

É lícito afirmar que, nas últimas décadas, o surgimento de conflitos 

ambientais em escala global tem provocado uma mudança de comportamento da 

humanidade nas suas formas de interação com o meio ambiente. Temas complexos, 

como camada de ozônio ou efeito estufa, implementação de projetos econômicos, 

que necessitem “devastar o meio ambiente”, se tornaram recorrentes, não somente 

no meio científico e acadêmico, como entre o grande público, fazendo com que a 

questão ambiental e seus conflitos permitam uma associação com inúmeros temas, 

não existindo uma conceituação definitiva a respeito e solução concreta sobre tais 

contendas. 

O fato é que o conflito analisado e discutido nesta dissertação tem seu foco 

no presente capítulo, não somente na demonstração da questão ambiental ou no 

conceito da diversidade do confronto, mas e, principalmente, na visão dessa disputa 

entre os diferentes atores e objetivos quais são confrontados. 

 

5.1 Breve Apresentação do Cenário e Descrição Geral do Empreendimento215 

 

Vive-se um período que parece ter encontrado uma palavra-chave para 

afirmar sua identidade: a globalização – um processo que se vincula a uma retórica 

apologética que pretende explicá-lo, justificá-lo, legitimá-lo. Um ponto primordial 

dessa retórica é a tese de que o processo de globalização dos mercados é um 

imperativo tecnológico que há de ser impor no mundo todo, independentemente da 

política seguida pelo Brasil.  

Nesse vazio de paradigma do desenvolvimento econômico que produziu e 

produz fantásticos desperdícios, desigualdade, exclusão social e degradação 

ambiental, um novo horizonte, utópico ou não, deve ser aberto pela ideia do 

Desenvolvimento Sustentável. Afinal de contas, a lógica do desenvolvimento não 

pode ser identificada como uma mera modernidade de imperativos técnicos, mas, 

sim, no princípio da sustentabilidade. A definição de um princípio da sustentabilidade 

propõe que prosperidade econômica (desenvolvimento econômico) e justiça social 

(desenvolvimento social) não são valores inconciliáveis, sendo antes, elementos 
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determinantes para assegurar níveis satisfatórios de bem estar em uma perspectiva 

individual e coletiva e em uma escala duradoura. Nas palavras do alemão 

Bosselmann: 

 

Não há prosperidade econômica sem justiça social e não há justiça social 
sem prosperidade econômica, e ambos dentro dos limites da 
sustentabilidade ecológica. Uma norma poderia ser formulada como uma 
obrigação de promover prosperidade econômica de longo prazo e justiça 
social dentro dos limites da sustentabilidade ecológica.

216
 

 

À ética da sustentabilidade cabe a tarefa árdua de dar respostas aos desafios 

contemporâneos. As implicações dessa perspectiva se tornam claras a cada 

momento: se enraizar a sustentabilidade dentro dos critérios econômicos, sociais, 

políticos e os ambientais.  

Deve ficar claro que, sobre a decisão se o empreendimento deve ou não ser 

levado a termo, cabe, em última instância, à sociedade, uma vez que não se trata de 

decisão técnica, mas de uma decisão de escolhas, de decisão política, em que todas 

as variáveis devem ser explicitadas, cabendo ao corpo técnico e à burocracia estatal 

apenas o papel de condutor do processo. 

O conflito socioambiental que pretende se demonstrar neste capítulo será, 

dessa forma, analisado dentro de resultados produzidos a partir de pesquisas, 

decorrentes da possível implantação do empreendimento da mineradora Ferrous, no 

município de Brumadinho e distritos urbanos e rurais ao seu redor. Mas afinal de 

contas, quem é a Ferrous? 

A Ferrous Resources do Brasil é uma empresa de mineração que atua na 

prospecção e extração de minério de ferro. A empresa possui cinco minas e projetos 

de pesquisa no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais, nos municípios de 

Brumadinho, Itatiaiuçu, Congonhas e Itabirito. Seu empreendimento prevê, ainda, a 

implantação de um sistema de logística de escoamento da produção, via mineroduto, 

até um porto a ser instalado no município de Presidente Kennedy, no estado do 

Espírito Santo. 
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A empreendedora Ferrous está presente em Piedade do Paraopeba, distrito 

de Brumadinho, desde 2007, quando adquiriu os direitos de exploração da 

Mineração Serrinha, localizada na Serra da Moeda, uma região com grande 

biodiversidade e apropriada para a prática de esportes radicais.  

Sua primeira ação no mercado foi à aquisição de quatro empreendimentos 

minerais no quadrilátero ferrífero, região central de Minas Gerais: as minas 

Esperança, Serrinha, Viga e Viga Norte e Santanense.  

A mina Esperança localiza-se em Brumadinho, numa região conhecida como 

“Fecho do Funil” e é, hoje, a operação mais avançada que a empresa possui.  

A operação de Serrinha foi paralisada há 13 anos pelos antigos proprietários 

(mina Vista Alegre), que deixaram grandes passivos ambientais e fiscais. A Ferrous 

assumiu o compromisso de recuperar esses danos e reabilitar ambientalmente a 

área da mina. 

Já as minas Viga (Viga e Viga Norte) estão localizadas em Congonhas, e 

também os processos de pesquisa e recuperação da área estão em andamento.  

Localizada em Itatiaiuçu, a mina Santanense, assim como as demais, 

encontra-se em fase inicial de pesquisa, recuperação e licenciamento ambiental.  

As áreas de mina a serem pesquisadas e prospectadas pela empresa 

localizam-se no mesmo estado, porém, apresentam características socioeconômicas 

bastante distintas. Dessa forma, dentro desse contexto socioeconômico e 

sustentável, há necessidade de anuência social ao seu empreendimento e se faz 

necessário vislumbrar a necessidade de análise da realidade local de Brumadinho, a 

fim de conhecer as reais possibilidades e riscos relacionados ao desenvolvimento de 

futuras atividades minerárias.  

Essas atividades de recuperação têm gerado resultados, como a contenção 

do assoreamento dos córregos vizinhos à mina, o confinamento de todo o material 

solto na área e a preservação das nascentes. 

Além disso, para verificar a viabilidade de retomada da mina, a mineradora 

procurou investir em estudos geológicos. 

Entretanto, o fato de localizar-se em plena Serra da Moeda e de estar 

cercada por empreendimentos minerários, fez com que a Ferrous já iniciasse seu 

empreendimento com passivos de relacionamento com suas comunidades vizinhas. 

Isso, porque, as estratégias sociais e ambientais utilizadas pelas empresas 
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precedentes e pioneiras não atenderam devidamente às necessidades nem às 

expectativas dessa população.  

No decorrer do trabalho de pesquisas geológicas, realizado pela 

empreendedora na região, foi necessária a instalação de vários pontos de 

sondagem, o que gerou equívocos por parte da população do entorno. Muitas 

pessoas acreditaram que a Ferrous já estivesse explorando minério na região da 

Serra da Moeda.  

Tal conclusão fez com que esses moradores das comunidades, dentre eles, 

a população do distrito de Piedade do Paraopeba, comunidade quilombola do Sapé 

e do condomínio Retiro do Chalé, enxergassem a nova empresa como uma inimiga 

e invasora, vinculando sua atuação à devastação ambiental, à destruição dos 

lençóis freáticos e nascentes, enfim, um prejuízo aos povoados e distritos. 

O marco desse passivo de relacionamento foi o “Abraço na Serra da 

Moeda”, realizado inicialmente em abril de 2008 e em diversas oportunidades 

posteriores, já no ano de 2013. Esse evento reuniu um grande número de pessoas, 

com o intuito de demonstrar a preocupação com o potencial ambiental e turístico da 

região e mobilizar a sociedade para a coleta de assinaturas em um abaixo assinado 

para o tombamento da Serra da Moeda como monumento natural.  

Tal tombamento ocorreu em março de 2013, através do Decreto Municipal n° 

59/2013, por parte do Chefe do Poder Executivo, o prefeito Antônio Brandão, que 

instituiu o Monumento Natural da Mãe D`Água: unidade de proteção integral que 

garantiria a preservação de mais de 30 nascentes em 500 hectares na montanha. 

Contudo, o atual prefeito, alegando uma ausência de consultas públicas, 

inconsistência técnica e que, inadvertidamente, a poligonal que define o Monumento 

Mãe D`Água invadiu os municípios de Moeda, Itabirito e Nova Lima, revogou o 

decreto anterior, através do Decreto Revogatório n° 138/2013, publicado no dia 14 

de maio de 2013. Depois dessa revogação, vários munícipes, ONGs e sociedade 

civil organizada se mobilizaram contra o novo decreto promulgado, alegando que 

não cumpria com o papel de preservar a Serrinha (trecho da Serra da Moeda em 

Brumadinho, onde fica localizado o monumento). 

Situações como essa tendem, em geral, a originar relações que oscilam 

entre a aceitação e a rejeição – as pessoas querem projetos sociais, melhor 

infraestrutura em seus diversos setores, enfim, desenvolvimento econômico, mas 
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não estão preparadas para conviver com os impactos inerentes. Sendo assim, fica 

clara a necessidade de um relacionamento monitorado e trabalhado para que a 

convivência seja benéfica para ambas às partes. 

Os conflitos surgidos da possível ou futura implantação de projetos dessa 

natureza possuem importantes agentes envolvidos: os atingidos direta e 

indiretamente, as ONGs, os órgãos de licenciamento ambiental, o Ministério Público, 

a Justiça e os empreendedores, cujos desafios a serem superados poderão 

determinar a velocidade e o ritmo de atendimento às demandas da sociedade.  

Assim, seguindo referências acadêmicas e com o objetivo de esclarecer tal 

situação com as comunidades vizinhas, foram realizadas, nos meses de maio a 

agosto de 2013, pesquisas e trabalhos de campo com informações sobre o 

empreendimento perante as seguintes comunidades e povoados: Piedade do 

Paraopeba, Marques, Suzana, Samambaia, Córrego do Barbeiro, Campinho, 

Chácara, Barreiro de Cima e de Baixo, Aranha, Coronel Eurico, Melo Franco, 

Córrego d´Alma, Parada da Dona, Palhano, Córrego Ferreira, Grota Grande, 

Quintiliano, Tumba, Candeias, Carneiros, Braga. 

O objetivo nessa dissertação é conjugar e esclarecer os dados substanciais 

colhidos na pesquisa de campo em relação à questão socioambiental analisada 

dentro dos diversos distritos e povoados que são considerados áreas de influência 

do projeto da empreendedora. 

Os dados obtidos e o teor dos discursos coletados permitirão entender a 

condução do processo de implantação do projeto Serrinha de forma mais assertiva, 

atentando-se para os pontos sensíveis de um empreendimento desta amplitude e, 

ao mesmo tempo, dirigindo iniciativas compensatórias em aspectos sociais, o que, 

em caso de futura implantação do projeto, poderá ou não garantir uma inserção 

estável, definitiva e positivamente avaliada pelos moradores das comunidades 

vizinhas à Ferrous, área do conflito. 

Na condução do trabalho/pesquisa de campo para a presente dissertação, 

se procurou respostas às seguintes questões: Se a possibilidade de instalação da 

Ferrous surtiu ou surtirá quaisquer efeitos na população? Como os moradores das 

comunidades217 pesquisadas interpretaram as apresentações da mineradora? Como 

as autoridades locais na sede lidam com a possibilidade de mais uma mineradora na 
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região? Há alguma mobilização dos habitantes em torno dessa questão? Como os 

moradores se posicionam perante a mineradora, se é que o fazem? Quais são os 

grupos explicitamente posicionados contra tal projeto minerário? 

Também se procurou conhecer o cotidiano das comunidades em questão: 

Quais são suas carências? Como se encontra sua infraestrutura urbana (saúde e 

saneamento)? Seus equipamentos públicos funcionam devidamente? Há alguma 

pendência estrutural? 

Com base nos depoimentos obtidos, procurou-se levantar as reivindicações 

prioritárias e recorrentes dos moradores, bem como os assuntos em voga que 

tenham relevância e implicações coletivas. Qual é a pauta de discussão, no que diz 

respeito às comunidades, tomadas cada uma como uma coletividade com questões 

específicas? 

Assim, foram quatro os eixos de investigação que nortearam a presente 

análise da dissertação: 

 

 Qual o grau de conhecimento que os pesquisados têm acerca da 

mineradora? 

 A Ferrous suscita expectativas na população investigada? Se sim, quais? 

 Quais são as questões que afligem os habitantes das comunidades 

pesquisadas, bem como suas demandas e seus anseios mais evidentes? 

 Quais são as possibilidades mais adequadas de investimento social na 

região? 

 

Respondidas estas questões, será possível:  

 

 Aferir o nível de informação e as percepções que os participantes da pesquisa 

e as comunidades têm acerca da empresa e de seus empreendimentos;  

 Obter percepções que a população investigada faz de seu cenário político, 

sua conjuntura econômica, sua infraestrutura, etc.;  

 Verificar as principais questões coletivas que afetam os habitantes das 

localidades;  

 Levantar as principais demandas regionais. 
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5.2 Caracterização histórico-geográfica de Brumadinho 

 

A região de Brumadinho218, situada no final do Maciço do Espinhaço e início 

do Tabuleiro do Oeste, começou a ser colonizada quando os "insubmissos" da 

Guerra dos Emboabas se dirigiram para lá, fugindo da repressão, a fim de garimpar 

ouro, livres dos elevados tributos da Coroa, no século XVIII. 

Em consequência, vários povoados foram fundados na região do Vale do 

Paraopeba e Vale do Rio das Velhas. Eram, inicialmente, núcleos de abastecimento 

e de repouso da tropa e lugar de retirada dos mantimentos. 

Assim, São José do Paraopeba, Piedade do Paraopeba e Brumado do 

Paraopeba integraram a primeira fase da história de ocupação do território de Minas 

Gerais. De ponto de abastecimento de alimentos, passaram a pequenos arraiais de 

mineradores. 

Juntamente com aqueles que compravam nos arraiais de Bonfim do 

Paraopeba, foram também criadas pelo Regente Feijó, em 1832, Matheus Leme e 

Piedade do Paraopeba. Para explicar a suntuosidade de sua igreja, de seu altar 

muito bem trabalhado em madeira, alguns historiadores consideram ser Piedade do 

Paraopeba um centro de mineradores. Só um lugar com um número relativamente 

grande de moradores e que ali houvesse renda suficiente poderia propiciar a 

construção de tal igreja.  

A origem de Brumadinho deve-se à construção do Ramal de Paraopeba da 

estrada de ferro Central do Brasil. Pode-se dizer que povoado nasceu e se 

desenvolveu em consequência do estabelecimento dessa estação. Esse ramal fez 

parte da fase áurea da construção ferroviária em Minas e no Brasil, que refletiu na 

recuperação da economia mineira.  

Desde a época da decadência da mineração do ouro, no século XVIII, em 

1780, Minas Gerais foi um estado de economia estagnada, no qual se praticava 

apenas a lavoura de subsistência e a mineração. Com o desenvolvimento da cultura 

cafeeira e a possibilidade de se extrair e exportar o minério de ferro, a construção 

ferroviária apareceu não só como uma necessidade, mas como uma grande saída 

para o desenvolvimento.  
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 Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=310900& search= 
minas-gerais|brumadinho|infograficos:-historico>. Acesso em: 22 out. 2013.  
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Em 20 de junho de 1917, inaugurou-se a Estação de Brumadinho. Portanto, 

aí está uma das datas importantes da origem do município. Nesse mesmo dia, foram 

inauguradas as estações de Belo Vale, Fecho do Funil, Sarzedo, Ibirité, Jatobá e 

Gameleira. Estava concluída a totalidade do trecho. 

O município de Brumadinho foi criado através do Decreto-Lei nº 148, no dia 

17 de dezembro de 1938, desmembrando-se de Bonfim. Foi instalado em 1º de 

janeiro de 1939. Empossou-se, nessa data, o primeiro prefeito nomeado, o 

engenheiro civil e de minas Mário Albergaria dos Santos. 

Quando se formou o novo município, foram anexados os distritos de Aranha 

e São José do Paraopeba, saídos do Município de Itabirito e Piedade do Paraopeba, 

desmembrado do Município de Nova Lima. O distrito de Brumado do Paraopeba 

(atual Conceição de Itaguá), fundado por volta de 1914, pertencia ao município de 

Bonfim. Em 1953, Conceição de Itaguá é integrada a Brumadinho, que passa a 

possuir quatro distritos. 

Em 25 de maio de 1955, Brumadinho é elevado à categoria de Comarca 

Judiciária, pois antes estava circunscrito na Comarca de Bonfim.  

Abrangendo uma área de 640,08 km2, Brumadinho é um dos municípios da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), segundo dados da Associação 

Mineira de Municípios, estando a uma distância de 49 km da capital. Seus limites 

confrontam com os seguintes municípios: Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, Itatiaiuçu, 

Rio Manso, Bonfim, Belo Vale, Moeda, Itabirito, Nova Lima e São Joaquim de Bicas. 

Atualmente, a população estimada é de 36.748 pessoas, segundo o prefeito 

Antônio Brandão. A população rural representa 27% e a população urbana 

representa 73%. Os dados oficiais do IBGE219, de 2010, indicam um contingente 

populacional de 33.973 moradores. A Prefeitura Municipal, entretanto, contesta essa 

contagem, uma vez que a considera inferior à quantidade real de pessoas que 

habitam o município. Segundo os dados oficiais do TRE-MG (agosto de 2013), o 

número de eleitores na última eleição para a governança municipal era de 21.678 

eleitores.  
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5.3 Elementos da Realidade Socioeconômica do Município e Comunidades do 
Entorno de Brumadinho 
 

5.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) publica, 

desde 1990, o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano (RDH). Neste relatório é 

apresentado um indicador chamado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que 

tem como finalidade medir a qualidade de vida e o progresso humano no âmbito 

mundial, incorporando dimensões que ultrapassem a abordagem meramente 

econômica. Sendo assim, o IDH busca combinar três componentes básicos do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda (PNUD, 2013)220. 

Em relação ao nível de renda e de desenvolvimento da população, de 

acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano (2010), o IDH de Brumadinho é de 

0,747221. Esse aspecto, composto pela mensuração dos níveis de educação (taxa de 

alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade e a taxa bruta de frequência à 

escola), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (renda média de cada 

residente no município), indica que a cidade tem um índice de desenvolvimento 

médio. O cálculo do IDH é feito tendo como base uma escala entre zero e um sendo 

zero o mínimo e um o máximo. Municípios com IDH próximo de um indicam um alto 

nível de desenvolvimento.  

O quadro de desenvolvimento médio pôde ser percebido durante a visita 

realizada à Brumadinho e algumas comunidades. Apesar de contar com contrastes 

sociais normais à realidade brasileira, a cidade não convive com extremos. Existem 

áreas consideradas mais desenvolvidas, porém não se vê no município condições 

de extrema miséria, o que pode ser atribuído a alguns programas sociais que 

beneficiam a população. Essa percepção é confirmada pelo secretario de Ação 

Social, que afirma, ainda, que a cidade convive com baixos níveis de desemprego, 

tanto na zona urbana, quanto na zona rural.  
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 Disponível em <http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH>. Acesso em: 
22 out. 2013. 
221
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Segundo a professora de educação física, que é responsável pelo Centro da 

Referência de Assistente Social (CRAS) de Brumadinho, o “município é atendido 

pelos seguintes programas governamentais: o Bolsa família (PBF) e os que a ele 

foram incorporados, como o Bolsa Escola, o Cartão Alimentação, o Auxílio Gás e a 

Bolsa Alimentação”.  

Dentro do CRAS, tem sido desenvolvido o Programa de Cidadania para 

Todos, objetivando a complementação da renda com cestas básicas e o 

acompanhamento mensal de famílias por uma assistente social. Além desse 

trabalho, oferece alguns benefícios eventuais como a distribuição de vales 

transporte para acompanhante de doentes ou para exames admissionais em Belo 

Horizonte ou para o primeiro dia de trabalho e, ainda, o auxílio funeral - liberação da 

urna básica e do transporte. 

O município de Brumadinho, através da Secretaria de Assistência Social, 

apresenta uma gama de programas sociais, sejam locais ou em parcerias com o 

Governo Federal. Apesar disso, pode-se dizer que não são suficientes para toda a 

população, pois esses projetos sociais, em sua maioria, são destinados apenas ao 

público infantil e jovem. Ainda com atuação na área social, o município possui os 

seguintes Conselhos: Conselho de Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho 

da Criança e do Adolescente. Recentemente foi criado o Conselho do Idoso. 

 

5.3.2 Educação 

 

Brumadinho, de acordo com o IBGE222, conta com 20 escolas, sendo 14 

municipais, 3 (três) estaduais, 2 (duas) particulares e 1 (um) estabelecimento de 

ensino médio. Existem ainda 15 (quinze) pré-escolares, três creches, um Núcleo de 

Atendimento Psicopedagógico (NAP), 1(uma) APAE, um curso regular de suplência, 

e 11 (onze) escolas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nessas escolas, estão 

incluídas turmas de alfabetização e de telecurso. O ensino superior no município fica 

a cargo do Campus Universitário ASA, com Faculdades de Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Direito e Letras. São oferecidos ainda cursos 

técnicos, como de enfermagem e mineração. 
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A rede municipal de educação, coordenada pela Secretaria Municipal de 

Educação desde 1993, possui uma escola que oferece o ensino regular de 

suplência, sendo 148 alunos do ensino fundamental e 140 do ensino médio. Já a 

rede estadual atende 2307 alunos em três escolas. A rede particular é responsável 

por 472 alunos. Na modalidade EJA (Alfabetização), o município oferece cursos nas 

localidades de Tejuco, Casa Branca, Córrego do Feijão, Palhano, Conceição de 

Itaguá e Padre Vicente Assunção (sede).  

Brumadinho também oferece o TeleCurso 1º Grau, nas localidades de 

Tejuco, Palhano, Córrego do Feijão, Aranha, Conceição de Itaguá, Escola Municipal 

Padre Vicente Assunção, e Maria Dutra de Aguiar (na sede). O TeleCurso 2º Grau é 

oferecido no povoado de Aranha, Conceição de Itaguá, Palhano, Tejuco e Padre 

Vicente.  

Há também um número de crianças e adolescentes com problemas de 

aprendizagem e com necessidades especiais que conseguiram um espaço em 1993, 

com a fundação da APAE. 

As informações até aqui expostas foram levantadas na Secretaria de 

Educação e no Plano Decenal Municipal de Educação e mostram a complexidade 

desse Município. Buscou-se, ainda, a coleta de dados/informações nas 

comunidades rurais, através das entrevistas semiestruturadas. Tudo isso contribuiu 

para a análise da realidade educacional no Município de Brumadinho. 

 

5.3.3 Saúde223 

 

O Município de Brumadinho têm hoje 11 (onze) Equipes de Saúde da 

Família (ESF), sendo 7(sete) urbanas e 4(quatro) rurais, são elas: Centro (urbana), 

Jota (urbana), Progresso (urbana periférica), Santa Efigênia (urbana), Planalto 

(urbana), Grajaú, Conceição do de Itaguá (urbano-rural), Aranha/Marinhos (rural), 

Casa Branca (rural), Piedade do Paraopeba (rural), Palhano/Suzana, totalizando 

uma cobertura de 90% do município com a ESF. As ESFs são compostas por 

médicos, enfermeiros, dentistas, técnico de higiene dental, auxiliar de consultório 

dentário, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 
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De acordo com o Ministério da Saúde, o número de leitos necessários para 

atendimento à população é de 2,5 a 3 para cada grupo de 1000 habitantes. 

Conforme essa estimativa, o município teria que disponibilizar, aproximadamente, 96 

leitos à sua população (33973, de acordo com o IBGE). No que se refere a tais 

dados, o município conta com 34 estabelecimentos de saúde, sendo 26 públicos e 8 

(oito) clínicas privadas. Possui apenas um hospital, o Hospital Municipal João 

Fernandes do Carmo, com 44 leitos. Esses dados mostram como ainda há lacunas a 

serem preenchidas na área de saúde do município.  

Quanto à infraestrutura de abastecimento e saneamento da população, 

essas são administradas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA), desde 18 de agosto de 1975. De acordo com dados fornecidos pela 

Secretaria de Saúde, cerca de 90% da população da zona urbana já conta com 

infraestrutura sanitária e 12,97% de famílias na zona rural têm saneamento e 

36,73% utilizam o sistema de fossa. 

 

5.3.4 Emprego 

 

Pode-se dizer que, na maioria das cidades de menor porte e com pouca 

diversificação, as Prefeituras Municipais tornam-se uma das principais geradoras de 

empregos. Brumadinho não foge à regra. Contudo, as empresas mineradoras e 

mesmo o comércio, atuam de maneira relevante nesse cenário, sendo uma das 

principais alternativas na economia da cidade.  

No que tange ao emprego formal, os dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED)/Ministério do Trabalho demonstram que 

há um desequilíbrio entre o número de pessoas admitidas para o de demitidas, 

sendo esse último maior. Esse fato pode explicitar a existência de uma grande 

parcela de emprego informal no município. Existem, entretanto, outras atividades 

econômicas em andamento, que têm como finalidade promover o desenvolvimento 

de alternativas de geração de renda para o município. 
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5.3.5 Setor Primário224 

 

5.3.5.1 Utilização das terras e estrutura fundiária  

 

Quando se analisa a estrutura fundiária do município, percebe-se que houve 

aumento do número de estabelecimentos e redução da área total ocupada. 

Predominam os pequenos e médios estabelecimentos rurais. As pequenas 

propriedades – de até 50 ha – apresentaram aumento de sua participação em 

número de estabelecimentos, embora tenha caído sua participação em área 

ocupada. As médias propriedades – de 50 a 200 ha - apresentaram redução de sua 

participação, tanto em número quanto em área ocupada. Da mesma forma, a 

participação das propriedades maiores – acima de 200 ha – reduziu-se em número e 

área, sendo que os estabelecimentos classificados como de grande porte – 

representavam 1,3% do total - detinham cerca de 27,4% da área total ocupada. 

 

5.3.5.2 Produção Agrícola 

 

A agricultura no município de Brumadinho é praticada em pequenas e 

médias propriedades, com mão de obra familiar. São tradicionalmente cultivados no 

município: café, milho, cana-de-açúcar, arroz, feijão, mandioca, tomate, banana e 

laranja. 

Quanto à fruticultura, uma das ações que devem ser empreendidas, 

segundo o representante municipal da EMATER, é a de se procurar agregar valor na 

fruticultura de Brumadinho, incentivando a implantação de agroindústrias que 

utilizem como insumos as frutas produzidas no município. Segundo ele, é preciso 

ainda aumentar a escala da produção de frutas, doces, etc., e para isso é necessário 

um trabalho de organização social.  

 

5.3.5.3 Pecuária225 
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 Informações extraídas do Plano Diretor da Comarca de Brumadinho e do site 
<http://www.cmbrumadinho.mg.gov.br/portal2013/>. Acesso em: 11 maio 2013.  
225

 Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=310900&idtema 
=121&search=minas-gerais|brumadinho|pecuaria-2012>. Acesso em: 11 jun. 2013. 

http://www.cmbrumadinho.mg.gov.br/portal2013/


 

139 

 

Verifica-se a criação de gado bovino como uma atividade de destaque no 

município, com um rebanho de 14.800 cabeças. Segundo informações fornecidas 

pela EMATER/MG, a pecuária em Brumadinho é predominantemente leiteira, 

existindo também a pecuária mista. A bovinocultura de leite é praticada 

principalmente pelos pequenos produtores rurais. 

Destaca-se, ainda, no município de Brumadinho a criação de frangos, galos, 

frangas, pintos, que totalizam 450.000 cabeças, e a de suínos, com um rebanho de 

33.000 cabeças. A criação de equinos é também relevante, com um efetivo de 700 

cabeças em 2012. 

 

5.3.6 Setor Secundário 

 

O setor industrial do município de Brumadinho tem muita expressão na 

economia municipal, participando com 58,9% do PIB, segundo dados da Secretaria 

Municipal de Administração226 e Finanças do município. 

A principal atividade industrial é a extração de minerais metálicos. 

Brumadinho possui a 8ª economia mineradora do estado, nele atuando a MMX – 

Mineração e Metálicos, MBR, a Valourec & Mannesmann (V&M) e a Vale (que 

comprou a Ferteco e a MBR). 

Percebe-se, entretanto a falta de investimentos em qualificação de mão de 

obra, o que acaba levando à necessidade de importação de trabalhadores de outros 

municípios e até de outros estados.  

Registram-se, ainda, a metalurgia básica, a fabricação de produtos 

alimentares e bebidas, a fabricação de produtos de minerais não metálicos, a 

fabricação de produtos químicos, a fabricação de produtos têxteis e a confecção de 

artigos do vestuário e acessórios. Existe, também, o artesanato e a produção 

caseira de doces. Cabe destacar que a produção de cachaça artesanal é bastante 

expressiva no município, destacando-se a Cachaça Feminina "Segredo da 

Patriarca", a "Brumado Velho", a "Saideira" e a "Boa Vitória". 

 

5.3.7 Setor Terciário 
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5.3.7.1 Comércio e Serviços227 

 

O comércio da cidade tem perfil varejista, formado por empresas de 

pequeno porte, mostrando-se pouco competitivo em relação ao das cidades 

próximas, como, por exemplo, Betim, que possui um comércio mais diversificado e 

algumas empresas de maior porte. O comércio de Brumadinho atende apenas à 

população local, embora não em sua totalidade. Devido à falta de opções que o 

comércio do município oferece, a população tende a comprar em municípios 

vizinhos ou mesmo em Belo Horizonte, que dista apenas 49 km de Brumadinho. 

Quanto às instituições bancárias, o município possui agências do Banco do 

Brasil, do Banco Itaú e do Banco Santander, Caixa Econômica Federal e Bradesco. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos também mantém uma agência na 

sede municipal. 

Em relação às entidades de classe, cabe destacar a presença de uma 

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) na cidade de Brumadinho.  

A estrutura hoteleira da sede de Brumadinho possui apenas dois hotéis. 

Entretanto, fora da sede, o município oferece muitas pousadas e hotéis fazenda 

mais bem estruturados como a Pousada Vista da Serra (em Casa Branca), a 

Estalagem do Mirante, a Fazenda Britânia (pousada rural), a Entre Estrelas (em 

Casa Branca), o Sítio Girassol, o Hotel Fazenda Horizonte Belo, a Pousada Estância 

das Cachoeiras, a Nossa Fazendinha, a Morada dos Pássaros (em Casa Branca), a 

Pousada das Brumas e a Pousada Repouso do Vale. 

Da mesma forma, existem diversos restaurantes nos recantos turísticos do 

município, tais como o Topo do Mundo, a Casa de Abrahão, o Empório Caipira, a 

Restaurante Nossa Fazendinha, o Rancho do Peixe, o Restaurante Ao Pé da Serra, 

o Ao Pé do Jatobá. 

Brumadinho pode ser reconhecido, num primeiro olhar, como um centro 

comercial diminuto e confuso, com certa desorganização no que tange à sua 

infraestrutura urbana. Na zona rural, o comércio mostra-se dependente da sede do 

município. 

 

5.3.7.2 Turismo em Brumadinho  
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O turismo desponta como um importante gerador de emprego e renda no 

município. Uma das características de Brumadinho é a sua vocação para os 

condomínios horizontais. Na região, se instalaram vários residenciais de luxo, como 

o Retiro das Pedras (que é o mais antigo do estado, criado em 1972), o Retiro do 

Chalé, Recanto da Aldeia, Parque das Águas I e II, Parque das Andorinhas, a Aldeia 

da Cachoeira das Pedras e as Quintas de Casa Branca, Quintas do rio Manso, 

Condomínio Águas Claras, Jardins e Mãe Terra. 

Brumadinho é sede e faz parte do Circuito Veredas do Paraopeba. 

Apresenta um grande potencial turístico com montanhas, trilhas, muitas cachoeiras, 

atividades de paraglider (parapente), rappel, arvorismo, natação, ciclismo, muro de 

escalada, voo livre, golfe, motocross, camping selvagem, haras e cavalgadas. 

Existe, ainda, a Serra da Calçada no povoado de Piedade do Paraopeba e 

outro recanto turístico e paisagístico é o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. 

Ele faz parte do contexto turístico de Brumadinho e integra a área de proteção 

especial Catarina (APE Catarina), a área de proteção especial rio Manso (APE Rio 

Manso) e a reserva particular do patrimônio natural Sítio Grimpas (RPPN). O 

município integra também a APA SUL RMBH.  

O município conta ainda com vários espaços para entretenimento como: 

Casa de Cultura Carmita Passos, Praça de Esportes Tarcísio Friche Passos, 

Biblioteca Pública Municipal Tarcísio Friche Passos, Estádio Municipal João Gomes 

da Silva, Estádio José Ernesto Teixeira e o Coreto da Praça Paulo Alves Moreira. 

Brumadinho é muito extenso, possuindo várias comunidades, povoados e 

distritos, sendo que cada comunidade promove, pelo menos, uma festa tradicional, 

anualmente. São realizados vários roteiros temáticos importantes, tais como: festival 

da mexerica, da jabuticaba, da cachaça etc. Além disso, existem as diversas 

cerimônias religiosas dos padroeiros de cada localidade e também o congado e a 

folia de reis. 

A cidade de Brumadinho conta, ainda, com o Centro de Arte Contemporânea 

Inhotim (CACI), que é um espaço cultural, criado sob um contexto de integração 

entre arte e natureza. Apesar de apresentar um aspecto sociocultural importante 

para o município de Brumadinho, a população, em sua maioria, não teve a 

oportunidade de visitar o Inhotim. De acordo com a ex-Secretária de Turismo, 
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Esporte e Lazer, “em Brumadinho ninguém conhece o Inhotim. O povo não se 

interessa por cultura. Agora, se tivesse um show de funk na praça, todo mundo ia.” 

Verifica-se, dessa forma, que no município de Brumadinho, mesmo 

apresentando uma diversidade cultural e com opções de lazer na sede, a falta de 

incentivo e inserção da comunidade local aos projetos e oportunidades culturais, 

levam a população a se interessar por divertimentos não ligados à cultura. 

 

5.4 Aspectos Socioambientais na Região de Brumadinho228 

 

5.4.1 História das Comunidades e Povoados229 

 

Brumadinho é uma cidade que possui várias comunidades com grande valor 

histórico e turístico para toda a região e estado. Algumas delas são consideradas de 

maior destaque, pela área de abrangência, tradição histórica ou até mesmo pelo fato 

de possuírem estruturas maiores e melhores, as quais, muitas vezes, são usufruídas 

por povoados vizinhos.  

Dentre elas, pode-se citar Piedade do Paraopeba e Comunidade Quilombola 

do Sapé como comunidades referenciais, na questão histórica e estrutural, e que, 

por isso, possuem uma maior concentração de dados e informações a serem 

destacados.  

Há de se destacar, ainda, o Condomínio do Retiro do Chalé, que apresenta 

moradores considerados nesta dissertação como um dos principais atores sociais 

identificados, tanto pelo aspecto de contingente numérico de seus moradores, 

quanto pela capacidade de organização (responsáveis pelo Abraço da Serra da 

Moeda) e poder de mobilização e construção de alianças. Afinal, empreendimentos 

com grande aporte financeiro, caso venha a sofrer significativas pressões sociais, 

pode se tornar inviável. 

 

5.4.2 Dimensões Socioambientais  

 

5.4.2.1 Aspectos Ambientais e Sociais 

                                                           
228

 Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=310900>. Acesso em: 
25 jun. 2013. 
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 Disponível em: <http://www.cmbrumadinho.mg.gov.br/portal2013/>. Acesso em: 29 jun. 2013. 
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O distrito de Piedade do Paraopeba, com uma população estimada em 1000 

pessoas, está localizado ao sul de Belo Horizonte, no sopé da histórica Serra da 

Moeda, em Brumadinho. É uma das comunidades do Vale do Paraopeba com 

melhor estrutura e maior potencial turístico da região. Outro fato interessante a 

ressaltar é de que, pelo histórico de grande religiosidade de seus moradores, a 

comunidade tornou-se um centro de romaria para devotos de Nossa Senhora da 

Piedade.  

A Igreja Nossa Senhora da Piedade, existente no povoado, é um dos mais 

belos exemplos do Barroco Mineiro e conserva, até hoje, seus três altares de 

madeira entalhada e imagens decoradas. Seu patrimônio foi instituído pelo 

testamento de Bento Rodrigues da Costa, em 27 de fevereiro de 1729 e é 

considerado de suma importância para a igreja católica. 

O povoado é constituído por casas em bom estado de conservação, que se 

concentram, em sua maioria, no entorno da Igreja Nossa Senhora da Piedade.   

Com ruas asfaltadas, o povoado possui em sua estrutura algumas opções 

de comércio como dois restaurantes, um depósito de materiais de construção, além 

de duas opções de mercearias.  

A Comunidade Quilombola230 Sapé (considerada um quilombo)231, localizada 

próxima ao distrito de Marinhos é melhor estruturada do que vários outros povoados, 

com casas aparentemente melhores e próximas umas das outras, igreja e um bom 

salão paroquial. Com aproximadamente 50 casas e 200 pessoas, teve sua origem 

no final do regime escravagista e faz parte do Distrito de São José do Paraopeba. 

Os negros da região, especialmente os da Fazenda dos Martins, reuniram-se sob a 

liderança de um escravo chamado João Borges para viverem em comunidade, 

porém, já como libertos232.  

Sapé é denominado como um quilombo que teve sua origem no final do 

regime escravista.  

                                                           
230

 “Toda habitação de negros fugidos, que passassem de cinco, em parte despovoada, ainda que 
não tivessem ranchos levantados e nem se achassem pilões nele ou então, de acordo com o Dec. 
4887/03, art. 2° [...] § 2°: São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 
as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural”. WAGNER, A. Os 
quilombos e as novas etnias. São Paulo: ISA, 1999, p.12.  
231

 Segundo a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), quilombo é toda comunidade negra rural 
que agrupe descendentes de escravos vivendo da cultura de subsistência e onde as manifestações 
culturais têm forte vínculo com o passado. 
232

 Disponível em: <www.portalturismos.com.br>. Acesso em 23 set. 2013. 

http://www.portalturismos.com.br/
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A comunidade não possui nenhum tipo de comércio e carece de um posto 

de saúde. Atualmente, as ruas vêm sendo pavimentadas com pedras através de 

fundos disponibilizados pelo Instituto Inhotim.  

O Retiro do Chalé é um condomínio horizontal fechado situado há 35 km de 

Belo Horizonte, no distrito de Piedade do Paraopeba, com residências de luxo e 

habitantes de alto poder aquisitivo.  

Os moradores e os eventuais visitantes dispõem de ampla infraestrutura 

interna: clube (sauna, piscinas e quadras), cachoeira, pista de cooper, etc. Há 

também restaurante, lanchonete e capela ecumênica. São 115 famílias com 

residência fixa. Convivem cerca de 4000 pessoas, entre moradores, funcionários e 

prestadores de serviço.  

 

a) Água e Saneamento Básico  

 

A relação da indústria de base mineral com a água enquadra-se no contexto 

do desenvolvimento das nações e como uma das bases de sua sustentação. Além 

do impacto econômico e da geração de empregos, a mineração brasileira, em seu 

aspecto macro, tem contribuído para interiorizar um país de dimensões continentais, 

levando até às populações carentes educação, saúde e cultura.  

Entretanto, a despeito da importância econômica e social, a continuidade e 

expansão das atividades de mineração no Brasil e no mundo dependem de forma 

crescente de um forte compromisso com a preservação e recuperação do meio 

ambiente. De fato, as questões ambientais relacionadas ao meio ambiente, em 

especial no que se refere à água e aos recursos hídricos, são, com frequência, um 

dos pontos de conflito mais óbvios na interface mineração-sociedade. 

A água de que fazem uso nas comunidades é provinda de cisternas, poços 

artesianos ou mesmo do córrego Carrapato. Apesar dos constantes casos de verme, 

a agente de saúde de Marques, considera não haver uma inter-relação entre o uso 

do córrego Carrapato, por alguns do vilarejo e a doença. 

Mesmo com tal afirmação, é possível concluir que tal índice de doença é 

decorrente da falta de saneamento básico do local, onde a utilização de água não 

tratada, pode ser responsável pela ocorrência de outras doenças, como a dengue, 

por exemplo, que foi citada em menor escala na comunidade. 
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Um fato presente nas falas dos moradores são as considerações sobre a 

importância da água para a população local. Mencionam de forma recorrente as 

reivindicações e demais manifestações dos habitantes relativas à água, sejam elas 

advindas dos condomínios ou das comunidades do entorno.  

Consideram que a água do córrego é poluída por duas razões: pelo esgoto 

nela despejado e pelas atividades da mineradora V&M. Por isso, temem que a 

Ferrous contribua para o agravamento desse quadro.  

 

PIEDADE DO PARAOPEBA 
 “Poço artesiano. Usam água desse córrego. Alguns têm sua própria 
cisterna.” (Entrevistado de Piedade do Paraopeba). 
 
“Água boa pra beber não, né. Muito minério e cloro.” (Entrevistado de 
Piedade do Paraopeba).  
 
“Aqui nós temos problemas sérios de água. A V&M deu R$19.000,00 para 
fazer um poço, há mais ou menos 2, 3 anos atrás. Dava para fazer poço 
bom.” (Entrevistado de Piedade do Paraopeba).  
 
“O que suja a água não é nem a V&M. É o cascalho da entrada e poeira 
quando chove. No tempo das águas é que não tem água, porque a água do 
córrego fica suja.” (Entrevistado de Piedade do Paraopeba). 
 
“Ela [Ferrous] tem de ser uma parceira transparente. A Mannesmann 
explorou tanto o solo que a água não retorna mais pra ele. E é poluída.” 
(Entrevistado de Piedade do Paraopeba). 
 
COMUNIDADE QUILOMBOLA SAPÉ  
 “Vem de poços artesianos e não costuma faltar.” (moradora da 
Comunidade Quilombola do Sapé).  
 
“A prefeitura não faz nada pra ajudar. Agora, querem passar nossa água 
para a COPASA. Na hora em que mais precisamos de água ninguém deu 
atenção. Agora, que tá tudo pronto, eles querem entrar.” (moradora da 
Comunidade Quilombola do Sapé). 
 
CONDOMÍNIO RETIRO DO CHALÉ -  
 “Impacto ambiental irreversível, ameaça aos corpos d’água. É muito 
mencionada. O povo aqui dentro tá preocupado é com ela porque os outros 
[efeitos] ninguém nunca viu. Pra mim, o mais simples de resolver é a água”.   
(moradora do Condomínio Retiro do Chalé).  
 
“Temos outorga de três mananciais. A mãe d’água tá em cima, uns 150 
metros.” (moradora do Condomínio Retiro do Chalé). 
 
“Usamos nossos 30% e liberamos pro pessoal lá embaixo” (moradora do 
Condomínio Retiro do Chalé). 
 
“Estamos falando do nosso abastecimento, do de Brumadinho e até em BH. 
O povo tem muito medo disso, é a grande preocupação daqui”. (moradora 
do Condomínio Retiro do Chalé). 
 
“Primeiramente, os mananciais. Somos independentes. Temos água.” 
(moradora do Condomínio Retiro do Chalé.).  
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Os povoados não contam com a estrutura sanitária oferecida pela COPASA. 

Segundo informações colhidas no Plano Diretor de Brumadinho, foram construídas 

redes de esgoto que são tratadas e lançadas diretamente nos cursos d’água. Após a 

aprovação do plano municipal de saneamento básico, as comunidades de Piedade 

do Paraopeba e principalmente de Marques, pela sua deficitária estrutura, passarão 

a utilizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da 

COPASA. 

De acordo com os depoimentos colhidos, em algumas das casas de 

Piedade, o esgoto é despejado diretamente no córrego Carrapato, porém nota-se 

uma predominância de fossas. Em Marques, há exclusivamente o uso de fossa.  

Sapé também não possui sistema de saneamento básico. A fossa é o meio 

mais utilizado. Contudo, nota-se nos depoimentos um descaso de alguns moradores 

que jogam o esgoto diretamente nos rios. 

 
“Não tem. Pessoal tem fossa, O povo [em Marques] é mais educado que o 
de Piedade, que joga no rio (córrego carrapato), poluindo a cachoeira aqui.” 
(Entrevistado da Comunidade de Piedade do Paraopeba) 
 
“A água não é tratada. Não tem rede de esgoto, vai tudo pro córrego e vai 
para Marques. A água de Marques é contaminada. Com esse sintoma de 
vômito e diarréia, a gente tá sabendo [...] tamos notificando os casos, pra 
saber.” (Entrevistado da Comunidade de Marques). 
 
“Aqui, o esgoto é fossa, mas tem gente que ainda joga direto nos córregos.” 
(Entrevistado da Comunidade Quilombola de Sapé). 

 

b) Mobilização/associações  

 

Piedade do Paraopeba e Marques não possuem associações comunitárias 

constituídas. Existem algumas pessoas indicadas pelos próprios moradores como 

líderes informais. Dentre estas lideranças pode-se citar o Padre R. G. que atua em 

várias paróquias, incluindo o povoado de Marques.  

O Padre assumiu a paróquia em setembro de 2002 e, desde então, foi o 

responsável por várias ações, como: a) organizou a Cavalgada do Divino em 2003, 

quando participaram 198 cavaleiros; b) coordenou a reforma da igreja de Piedade do 

Paraopeba, quando foi trocado o seu piso, refeita a pintura interna e a externa, 

construídos novos banheiros externos. Além disso, foi responsável pela construção 

de várias paróquias da região. 
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O pároco, com o objetivo de auferir recursos lucros para as regiões as quais 

atua, criou também em 2003, a Padaria Santo Antônio e uma farmácia. Ressalte-se 

que foram vendidas e com o lucro auferido, foram comprados vários livros para a 

biblioteca da escola municipal de Palhano. 

Para a população local, conforme relatos o Padre R. “é um homem 

abençoado e que ajuda bastante os povoados da região”. 

Solicitados a descrever o grau de associativismo que consideram haver 

entre os habitantes, os entrevistados falam da desunião, da falta de empenho em 

problemas e eventualidades coletivos. “Tem associação nenhuma não. Pessoal aqui 

é muito desunido mesmo.” - comerciante da Comunidade de Piedade do Paraopeba. 

Sapé conta com a Associação dos Remanescentes do Quilombo do Sapé, 

que, segundo os moradores, é a principal forma de a comunidade reivindicar as 

demandas e anseios da população. Um dos principais e mais recentes recursos 

levantados pela Associação foram os feitos junto ao Inhotim para o calçamento das 

ruas. “Temos aqui a Associação dos Remanescentes do Quilombo do Sapé. 

Lutamos por melhorias nas comunidades perante ao município. Porém até hoje não 

conseguimos muitas melhorias.” - membro da Comunidade Quilombola. 

No Condomínio Retiro do Chalé, os moradores afirmam que, diante da 

ameaça que a Ferrous representa, têm procurado mobilizar-se e manter-se tão 

informados quanto possível. No primeiro momento, quando souberam das 

sondagens que a mineradora vinha fazendo, e ficaram perplexos e esse seria o 

motivo de a resistência no começo ter sido maior. Os primeiros fatos relativos à 

Ferrous logo desencadearam a coesão grupal no Retiro. Agora, afirmam procurar 

um alinhamento consensual e engajado em torno da causa comum.  

 
“O que afirmo é que a resistência já foi maior. As primeiras notícias foram 
terríveis. Com as apresentações, o pessoal está mais consciente.” 
(morador e entrevistado do Condomínio Retiro do Chalé). 
 
“Uma união foi a própria mineração. Foi grande. Queriam ver o que está 
acontecendo, como está, etc. A união foi forte. A gente mobilizou o povo 
esse ano. A gente constatou que tinha uma mineração no alto da serra e 
ninguém falou nada” (morador e entrevistado do Condomínio Retiro do 
Chalé). 
 
“Havia antes um desmembramento: duas chapas que concorriam e a 
associação de moradores [do Retiro]. Depois das eleições, a gente tá 
andando junto e a união tá sólida.” (morador e entrevistado do 
Condomínio Retiro do Chalé). 
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“Tudo é coletivo. A manifestação, a confecção da rede de comissões que 
são abertas e a gente vai discutindo. Consensual é: não queremos 
mineração até que se prove o contrário.” (morador e entrevistado do 
Condomínio Retiro do Chalé). 
 
“Existe consenso em relação a muita coisa, inclusive [a reunião de] Palhano 
comprovou isso. Os condôminos montaram comissões entre eles e o 
entorno também fez isso. Entram pessoas novas, é aberto.” (morador e 
entrevistado do Condomínio Retiro do Chalé). 
 
“[Os condôminos] estão mobilizados. Existe intransigência com relação à 
água e o visual. Se no projeto mostrar que vai atrapalhar, vai ser um 
pandemônio. É gente de alto nível, são líderes, têm acesso ao governo.” 
(morador e entrevistado do Condomínio Retiro do Chalé). 

 

c) Saúde 

 

Piedade do Paraopeba conta com um posto de saúde relativamente bem 

equipado se comparado a muitas outras estruturas encontradas na região. Esse 

posto é composto pelos seguintes profissionais: 1(um) médico, 2 (dois) residentes, 

1(um) enfermeiro e 2 (dois) agentes de saúde. De acordo com a auxiliar 

administrativa do posto, a comunidade possui cadastradas 291 famílias no serviço 

saúde da família. Ainda, conforme relato, os atendimentos mais constantes estão 

relacionados à: gripe, bronquite, infecção de garganta, berne, bicho de pé, verme, 

dor de coluna e febre.  

Marques, apesar de ser uma pequena comunidade, também possui um 

posto de saúde. Esse é composto de 3 (três) médicos, sendo 2 (dois) residentes de 

Piedade do Paraopeba, dois agentes de saúde, 1 (um) enfermeiro e 1 (um) auxiliar 

de serviços gerais.  

Por se tratar de uma comunidade composta por apenas quatro famílias, 

pode-se dizer que o sistema de atendimento de saúde de Marques é suficiente para 

as pessoas residentes no local. Porém, em casos de doenças mais graves, utilizam-

se os recursos disponíveis de Piedade do Paraopeba ou Brumadinho. 

Em ambas as comunidades há utilização de uma mesma ambulância pelas 

estruturas de saúde. Esse veículo que fora doado pela empresa V&M do Brasil faz, 

quando necessário, o transporte de pacientes para o Hospital Municipal de 

Brumadinho.  

O fato da existência de um posto de saúde em cada comunidade faz com 

que as estruturas físicas e de atendimento de ambas sejam bem avaliadas pelos 

entrevistados. Apesar disso, alguns membros da comunidade, consideram a 
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necessidade da construção de uma policlínica, com as mesmas qualidades de 

estrutura física e de atendimento da sede Brumadinho. 

 

A ambulância de Piedade atende bastante. Se precisam de transporte, liga 
pro chefe de transporte e organiza. Pra deslocamento, o médico faz contato 
em Brumadinho. Antes tinha que ligar lá para chamar. Agora tem 1 
ambulância que fica aqui. A V&M que doou. Hoje até trocou por uma 
grande. Ela foi doada para Piedade. Mannesmann doou ambulância. A 
empresa poderia investir numa policlínica (auxiliar administrativa do 
posto de saúde de Piedade do Paraopeba). 

 

Sapé não possui unidade de saúde. O atendimento é realizado na 

comunidade de Marinhos e, eventualmente, no salão paroquial de Sapé. Apesar da 

queixa quanto à deficiência no transporte dos doentes, os participantes da pesquisa 

avaliam o atendimento, realizado em Marinhos, como eficiente:  

 

O pessoal é atendido em Marinhos e não temos nada a reclamar não. Tem 
um atendimento para a comunidade aqui no salão paroquial de quinze em 
quinze dias. Se passa mal, vai para Brumadinho e tem que contar com a 
boa vontade de alguém daqui que tem carro pra levar. Mas no geral o 
atendimento é bom e não falta remédio (Entrevistada da Comunidade de 
Sapé). 

 

d) Transporte  

 

Piedade do Paraopeba e Marques contam com transporte de concessão da 

empresa Saritur. De acordo com a empresa, havendo necessidade de deslocamento 

de alguém da comunidade para Belo Horizonte, esse deve ser feito pela linha 1181 

ou 1175 que saem somente da sede Brumadinho. 

O transporte é tido como um item crítico na região. Quando solicitados a 

comentar sobre o sistema de transporte público, os pesquisados não poupam 

reclamações e demonstram ser essa uma das grandes pendências em Marques e 

Piedade. O número de viagens é insuficiente. Os horários de ida e de volta não são 

coordenados, não permitindo aos passageiros resolverem plenamente seus 

problemas ou mesmo trabalhar em Brumadinho.  

Outro agravante citado pelos participantes da pesquisa de campo é de que 

no começo de cada mês, os ônibus andam ainda mais lotados e isso acontece pelo 

fato das pessoas se deslocarem para Brumadinho para receber suas aposentadorias 
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ou pensões. Essa deficiência atinge ainda aquelas pessoas que têm a intenção de 

continuarem seus estudos em Brumadinho e até mesmo em Belo Horizonte:  

 

“Para BH sai de Suzana às 6h, passa aqui 6h30. Sai de BH 13hs. Sai outro 
só 15h30. Deveria ter mais horários disponíveis. Não é bom não. Ruim 
demais. O povo tá insatisfeito.” (Entrevistado da Comunidade de Piedade 
do Paraopeba).  
 
“Os ônibus mal chegam em Brumadinho, já saem de volta, com intervalo 
inferior a 6 horas. O de 6h30 volta 12h. Vai às 14hs e volta às 17h – 
passando por Casa Branca. É uma viagem. Tem o de Aranha, que passa 
aqui 7h30 indo para Brumadinho. Sai de lá 11h30, passa aqui 12h para 
Brumadinho, para Palhano.” (Entrevistado da Comunidade de Piedade do 
Paraopeba).  
 
“No começo do mês tinha que ter reforço, porque tem pagamento e o povo 
faz compra. Teve até protesto, passou na globo de tão lotado” 
(Entrevistado da Comunidade de Piedade do Paraopeba).  
 
“Tem um de Suzana que sai de 18h10 e passa aqui. Passa aqui 11h40. Os 
ônibus não são ruins, mas no início do mês, os velhinhos vão lá, 
espremidos. Recebem o dinheiro somente em Brumadinho. Vá contar a 
velha aposentadoria só em Brumadinho.” (Entrevistado da Comunidade 
de Piedade do Paraopeba).  
 
“O transporte público é ruim, tem só um ônibus, o São José – Brumadinho, 
que passa aqui na comunidade. Além disso, o estado dos ônibus é ruim.” 
(Entrevistado da Comunidade Quilombola do Sapé).  

 

e) Educação  

 

A comunidade de Piedade do Paraopeba possui a Escola Municipal Padre 

Xisto, cujo ensino restringe-se ao ensino fundamental, que atende também o 

povoado de Marques. O ensino médio é cursado em Melo Franco ou Brumadinho. A 

escola ainda oferece, no turno da noite, um curso supletivo.  

Marques também possui uma escola. Porém, está desativada. Assim, os 

alunos através do transporte escolar disponibilizado pela Prefeitura de Brumadinho, 

se deslocam, predominantemente para Piedade do Paraopeba, embora alguns 

também estudem em Palhano, Melo Franco e Aranha.  

O ensino em Piedade é bem avaliado pelos entrevistados. Sua qualidade, 

sua direção e sua estrutura são elogiadas. Um fato importante a ser destacado é a 

construção da quadra poliesportiva pela mineradora V&M que, além disso, tem 

financiado outros projetos junto às crianças, como o patrocínio e realização de ruas 

de lazer, gincanas e jogos estudantis.  
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“Tem só a construir. Tá desativada. Estudavam séries diferentes na mesma 
sala. Estudam em Piedade e poucos em Palhano, Melo Franco e 
Aranha.”(funcionária da escola municipal Padre Xisto).  
 
“Escola Estadual Padre Xisto, até oitava série. Supletivo à noite.” 
(funcionária da escola municipal Padre Xisto).  
 
“A Mannesmann deu mais de R$ 300 mil pra escola e R$ 70 mil para 
quadra. Tá ajudando muito aqui. No mais, traz uma banda, brinca com os 
meninos ai [...] tá mexendo.” (funcionária da escola municipal Padre 
Xisto).  

 

Na região não há opções para o ensino médio, que tem de ser cursado em 

Brumadinho. Para isso, a Prefeitura disponibiliza o transporte escolar.   

Um ponto comum nas entrevistas conduzidas é a falta de perspectiva dos 

habitantes da região após a conclusão do ensino médio. Quando formados, os 

estudantes preferem arranjar um emprego nas empresas e no condomínio Retiro do 

Chalé, a dar continuidade nos estudos – cursos técnicos – ou mesmo ingressar em 

uma faculdade. Associado a isso, tem-se a dificuldade de cursar uma faculdade que 

é particular e distante das comunidades. 

 

“A maioria não tem nem a quarta série. Só os mais novos continuam. O 
povo faz segundo grau, casa e não quer mais nada [...]” (moradora da 
comunidade de Marques).  
 
“Terminar a oitava série e ficar aí esperando. Alguns estudam na ASA. O 
povo que trabalha na Matos pega a escolar que esperam eles chegar. Todo 
mundo vai  pra Brumadinho [fazer o ensino médio].”- (moradora da 
comunidade de Marques).  

 

O vilarejo de Sapé não possui escolas. Todo o sistema de ensino da 

comunidade é diretamente ligado a Marinhos. Fato interessante citado pelos 

participantes das entrevistas semiestruturadas, nesta dissertação, é que o 

deslocamento e a necessidade de trabalho dos moradores faz com que esses 

abandonem precocemente os estudos. Os entrevistados lembram sobre o 

analfabetismo entre os mais velhos e o abandono precoce dos mais jovens é um dos 

problemas da comunidade: 

 

“Os jovens estudam em Marinhos e a maioria vai somente até a quarta 
série. A maioria dos adultos daqui são analfabetos.” (Entrevistado da 
Comunidade Quilombola de Sapé). 
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“O escolar melhorou bastante, pois há alguns anos o pessoal tinha que ir 
andando pra escola, hoje em dia tem ônibus que busca.” (Entrevistado da 
Comunidade Quilombola do Sapé).  

 

f) Lazer/cultura  

 

As festas locais, em sua maioria, religiosas, são de Nossa Senhora da 

Piedade, Nossa Senhora da Conceição e o festival da laranja. As comunidades de 

Piedade e Marques não disponibilizam de locais destinados ao lazer. Ainda quanto a 

esses locais, os entrevistados informam que deveria haver quadra para os adultos, 

pois até o campo de futebol é motivo de disputa. À noite, jogam na quadra da escola 

feita para as crianças, o que é sintomático da carência de espaço para a prática de 

esportes:  

 

 “É buteco, é bar. É a única coisa que tem, porque eu não jogo bola.” 
(Entrevistado da Comunidade de Piedade Paraopeba).  
 
“Festa da Laranja, do Divino, do Rosário. A festa de Nossa Senhora de 
Piedade teve dez a quinze mil pessoas.” (Entrevistado da Comunidade de 
Piedade Paraopeba). 

 

Em Sapé, é perceptível a carência de espaços para prática de esportes, 

principalmente no que se refere aos jovens que, de acordo com os entrevistados, 

frequentam bares como forma de lazer.  

 

“Buteco, futebol no campinho, sinuca e baralho. As crianças ficam correndo 
pra baixo e pra cima e andando de bicicleta.” (Entrevistado da 
Comunidade Quilombola do Sapé). 

 

5.4.2.2 Aspectos Econômicos 

 

a) Comércio e Emprego  

 

Em Piedade do Paraopeba, o comércio é constituído de 2 (dois) mercados,  

3 (três) restaurantes e 2 (dois) bares. Porém, pode-se perceber que são estruturas 

simples que não oferecem muitas opções e variedades.  

De acordo com os relatos, constata-se a dependência das duas 

comunidades em relação à Brumadinho, principalmente no que se refere às compras 

e à utilização de serviços bancários. 
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Sobre o assunto, um dos entrevistados de Marques indica a falta de asfalto 

como um empecilho ao aquecimento e à diversificação do comércio na região, pois, 

segundo ele, os contratempos de uma estrada de terra inibem a vinda de pessoas 

de outras regiões. 

Na região de Piedade do Paraopeba e Marques, a geração de emprego se 

concentra nos trabalhos rurais, condomínios e mineradoras (e suas terceirizadas). 

Os entrevistados compartilham de uma máxima: “na região, só não trabalha 

quem não quer”. Há sempre demanda por trabalho, não sendo o desemprego 

percebido como um problema pelos participantes da pesquisa. Assim, embora a 

Ferrous seja percebida como uma eventual chance de emprego, não suscita 

grandes expectativas nos entrevistados, já que oportunidades de trabalho não 

faltam, segundo ele:  

 
“As contas? Tem que pagar lá. Aqui não tem casa lotérica, banco. Sacar 
dinheiro é tudo lá. Pra fazer cursos, tem que ir lá. Curso de informática [...].” 
(Entrevistadas da Comunidade de Marques e Piedade do Paraopeba). 
 
“Sapato, tudo é Brumadinho.” (Entrevistado da Comunidade de Marques). 
 
“Hoje tem bastante emprego.” (Entrevistado da Comunidade de 
Marques). 
 
“Não trabalha quem não quer. A Matos tá sempre fichando.” (Entrevistado 
da Comunidade de Marques). 
 
“Os que trabalham na Matos, para o meu sobrinho, dentro da V&M, e a 
mesma  pega pra elas.” (Entrevistada da Comunidade de Marques). 
 
 “Os condomínios, as mineradoras, no caso da Mannesmann e da Ferrous 
tá pegando muita gente. No mais é roçar parte, cortar cana tem bastante.” 
(Entrevistado da Comunidade de Marques). 
 
“Hoje nós temos dificuldade de mão-de-obra. De qualquer tipo. Não tá tarde 
não. Tá difícil. Meu sobrinho [da Matos] tá com dificuldade de arrumar 
trabalhador. Pedreiro, servente, não tá tendo.” (Entrevistado da 
Comunidade de Piedade do Paraopeba). 

 

Os maiores empregadores na visão dos pesquisados são as mineradoras 

(Ferrous, V&M e Vale), a empresa Matos (terceirizada de transportes) e o 

condomínio Retiro do Chalé. 

 

“Tem gente que trabalha pro condomínio e tem gente que trabalha pra 
clube, mas o número é menor.” (morador da Comunidade de Piedade do 
Paraopeba).  
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“Tem gente que trabalha para Matos ou para a própria V&M.” (morador da 
região de Marques). 
 
“No Retiro do Chalé tem muito emprego pra região.” (moradora da 
Comunidade de Piedade do Paraopeba). 
 
 “Do Condomínio é mais daqui e de Aranha. Piedade é mais, to falando por 
alto e Matos e V&M.” (moradora da Comunidade de Piedade do 
Paraopeba). 
 
“Só o Retiro do Chalé deve empregar duas, três mil pessoas.” (moradora 
da Comunidade de Piedade do Paraopeba). 
 
“V&M é a que mais emprega.” (moradora da Comunidade de Piedade do 
Paraopeba). 
 
“Maioria do pessoal trabalha na Matos [empresa terceirizada de transportes] 
dentro da V&M.” (moradora da Comunidade de Piedade do Paraopeba). 
 
“Tem um povo que começou a trabalhar na Ferrous. Tem ônibus que vêm 
de Brumadinho.” (moradora da Comunidade de Piedade do Paraopeba). 

 

Assim, como em outras comunidades, Sapé não possui nenhum tipo de 

comércio. Por este motivo, os depoimentos convergem para uma dependência de 

Brumadinho para realização de compras e pagamento de contas. 

 

“É tudo em Brumadinho. Marinhos, só se faltar alguma coisinha!” 
(Entrevista da Comunidade do Sapé).   
 
“A gente compra no Super Luna de Brumadinho e pagamos uma pequena 
taxa de entrega.” (Entrevista da Comunidade do Sapé).   

 

A preocupação com o desemprego é visível nos depoimentos. Constata-se, 

ainda, a preferência dos jovens da região em migrar-se para São Paulo em busca de 

melhores oportunidades. Segundo os entrevistados, nesse estado um varejista 

natural da comunidade vizinha, denominado Maçangano, que oferece oportunidades 

de emprego para jovens da região.  

 

“A maioria dos jovens vai para São Paulo. Antes o foco era Belo Horizonte, 
mas tem um varejista da região de Maçangano que dá emprego pro 
pessoal.” (Entrevistada na Comunidade do Sapé).   
 

5.4.2.3 Participação e Reuniões Públicas de Demonstração do Projeto da 
Mineradora nas Comunidades e Povoados 

 

A empreendedora na busca e análise do seu empreendimento minerário, 

buscou através de um engajamento, ou seja, a interação entre empresa e partes 
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interessadas, a realização de reuniões públicas, com o objetivo de prestar 

informações com vistas a um maior diálogo de forma efetiva. O diálogo e a 

cooperação procuram eliminar as causas básicas do conflito e tentam substituir as 

relações de desconfiança por ações colaborativas. Tais diálogos possibilitam, ainda, 

uma participação ampla de todos os grupos sociais, sem impor uma ideologia de 

sacrifício de uma ideia sobre a outra. 

No dia 17 de julho de 2008 no salão paroquial da igreja de Piedade do 

Paraopeba foi realizada uma apresentação sobre a empresa Ferrous destinada às 

lideranças locais e 16 membros fizeram-se presentes.  

Os entrevistados referem-se às apresentações públicas da Ferrous como um 

momento na qual a mineradora procurou tranquilizar a população local, 

demonstrando que os impactos serão menores do que se pensa e que haverá, 

ainda, compensações para a comunidade. Porém, mencionam uma fala de um dos 

representantes da Ferrous na apresentação que consideraram arrogante. O 

representante teria dito “que estaria ali porque queria demonstrar transparência, mas 

não seria necessário, pois a empresa já teria a concessão para minerar no local”. Os 

entrevistados dizem sentir-se “desacatados” com tal afirmação. Fora isso, avaliam 

de forma positiva tal iniciativa, pois ela demonstra transparência e honestidade, 

apesar da falta de clareza a respeito do que pretende a mineradora.  

 

 “Apresentaram aqui na casa paroquial. Não fiquei muito tempo. Falaram 
que vão mexer só onde já existe. Que não vão destruir.” (Entrevistado da 
Comunidade do Piedade do Paraopeba).  
 
“Falam que vão estar ajudando, trazendo doações à comunidade.” 
(Entrevistado da Comunidade do Piedade do Paraopeba).  
 
“Quando carrega minério, não vão passar por aqui, pra não acabar com a 
estrada.” (Entrevistado da Comunidade do Piedade do Paraopeba).  
 
“Por enquanto é levantamento, o que estão fazendo é levantamento.” 
(Entrevistado da Comunidade do Piedade do Paraopeba).  
 
“E ele disse ‘Eu não tinha obrigação de vir aqui. Estamos aqui porque 
queremos ser parceiros.’. Veja isso!” (Entrevistado da Comunidade do 
Piedade do Paraopeba).  
 
“Se for cautelosa, presente e transparente. Pedi na reunião que tivesse uma 
comissão da comunidade fiscalizando a empresa.” (Entrevistada da 
Comunidade do Piedade do Paraopeba).  
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No condomínio do Retiro do Chalé os moradores questionados destacam 

que a forma como a companhia começou a abordagem foi precipitada, ineficaz, 

confusa e despreparada. Logo, cobram uma forma mais clara e um alargamento na 

forma de comunicação com a comunidade antes de qualquer atitude minerária. 

Entretanto, consideram a iniciativa da Ferrous plausível, democrática, multilateral e 

honesta. Junte-se a isso, o fato já comentado acima de os moradores do Retiro 

demonstrarem abertura e interesse pelo diálogo. Nos futuros encontros com a 

mineradora para discussão de seu projeto, anseiam poder visualizá-lo, através, por 

exemplo, de maquete eletrônica.   

 
“A primeira [apresentação] foi muito ruim. Foi prematura. O pessoal [da 
Ferrous] não tava preparado. ‘A Ferrous ta tentando nos engalobar’, foi o 
que pensamos.” (Entrevistado/morador do Condomínio Retiro do 
Chalé).  
 
“Falta à apresentação desse modelo [maquete eletrônica] pra gente poder 
falar qualquer coisa. Senão é mera especulação”. (Entrevistado/morador 
do Condomínio Retiro do Chalé). 
 

Enquanto mineradora, naturalmente sua presença é indesejável e 

inquietante, pois é fonte de ameaças potenciais. Os entrevistados duvidam de que 

todo impacto negativo seja neutralizado. Admitem somente que é possível minimizá-

lo. Porém, consideram louvável a forma como a Ferrous, em particular, vem 

conduzindo o processo. 

 

“Numa palavra: vista como grande ameaça.” (Entrevistado/morador do 
Condomínio Retiro do Chalé). 
 
“A percepção é muito dramática. A percepção é a pior possível. É agressivo, 
mesmo. Muita coisa não sei como a Ferrous vai fazer: conservação 
concomitante à preservação não existe. Impossível destruir e reconstruir ao 
mesmo tempo. Onde trabalhava com a mineração já achava o pior possível. 
É muito agressivo. Há como amenizar. Sofri com a MBR violentamente. E 
tava melhor do que eu tava aqui.” (Entrevistado/morador do Condomínio 
Retiro do Chalé). 
 
“É interessante o que tá tentando fazer, uma imagem positiva, o trabalho tá 
bem feito, não é um tremendo inimigo que tá chegando. Eu acredito num 
impacto contínuo e difícil de ser amenizado.” (Entrevistado/morador do 
Condomínio Retiro do Chalé). 

 

5.4.2.4 Percepções em Piedade do Paraopeba, Sapé e Condomínio do Retiro do 
Chalé 
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Através de informações obtidas por meio do método de observação e 

entrevistas percebe-se a ênfase dada a preocupações futuras. Os entrevistados 

ressaltam sempre o que de concreto e definitivo a comunidade pode receber com a 

mineração. O receio que perpassa as entrevistas é de que a população seja 

contemplada somente com benefícios efêmeros, que durariam somente o período 

das atividades da mineradora. O ponto recorrente nas falas é a demanda por 

realizações por parte da Ferrous que tragam autonomia e diversificação econômica 

à comunidade. Assim, os empregos que a mineração traria ainda são poucos perto 

do que a comunidade realmente precisa. 

 

“Chega uma empresa. Porém, o que é mais importante? Em primeiro lugar, 
a comunidade. Vai deixar o que aqui pra comunidade? E o futuro? Existem 
pessoas que pensam no emprego. Outras pensam no emprego e no futuro. 
Suzana questionou sobre a água na reunião. O povo tá preocupado com a 
água. A Ferrous gera emprego, mas como vai ficar depois disso? Claro que 
o povo quer [...] Mas vai ter água?.” (Entrevistado da Comunidade do 
Piedade do Paraopeba). 

 

Os entrevistados apontam que o único agrupamento explicitamente contrário 

à mineradora é o Retiro do Chalé, e dizem também que, dado o nível 

socioeconômico de seus moradores, seu poder e sua capacidade de mobilização 

junto a autoridades e Poder Público, representam um sério obstáculo à implantação 

do projeto da Ferrous.  

 

“Agora ela vai explorar atrás do Retiro.” Tem até uma briga ai, questão de 
meio ambiente, Serra da Moeda [...] Isto é cultural pro povo. Mas a 
mineração dá emprego. Tem as terceirizadas quem vêm também.” 
(Entrevistado da Comunidade do Piedade do Paraopeba). 
 
“Quem mora lá [Condomínios] ganha em torno de vinte a trinta mil. Gente 
formada, gente ambiental, gente até da Ferrous! Uma capacidade 
intelectual diferente da comunidade.” (Entrevistado da Comunidade do 
Piedade do Paraopeba). 

 

Como várias pessoas da região trabalham lá, podem se influenciar pelo 

ponto de vista de seus patrões, vindo a se colocarem também como opostos.  

“Os condomínios são fechados. Estão se aproximando das comunidades, 
jardineiro, empregado. Ao concretizarem a comunidade, esta começa a ter 
uma visão crítica.” (Entrevistado da Comunidade do Piedade do 
Paraopeba). 

 

5.4.2.4.1 Aspectos Positivos e Negativos do Projeto Minerário 
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Os benefícios com chegada da mineradora identificados nas entrevistas são 

o aumento na arrecadação do município, o aquecimento da economia local e a 

possível geração de empregos.  

 

COMUNIDADE DE PIEDADE DO PARAOPEBA E CONDOMÍNIO RETIRO 
DO CHALÉ –  
“Gerar emprego, mas tem o outro lado.”  
 
“Tem que arrecadar imposto de renda, além de ter que investir em outro 
lugar.”  
 
“Aqui tinha umas pessoas, na V&M umas três falando que ele vai acabar 
com a nascente da mãe d’ água. Nosso município vive é do minério. Pra 
mim, o pessoal ta achando é bom. A mercearia vende mais. A Ferrous 
parou de almoçar aqui porque tô sem nota fiscal.”  

 

5.4.2.4.2 Aspectos Negativos 

 

Os temores citados são ambientais, notadamente a água. Os pesquisados 

são enfáticos nas consequências que a água pode sofrer com a mineração, pois já 

convivem com essa realidade: atribuem à V&M a poluição da água em Piedade e 

dizem já terem comunicado à empresa que, mesmo diante dessa questão, ainda não 

fez nada.  

 

COMUNIDADE DE PIEDADE DO PAROPEBA, MARQUES  
“A água, o ar, coisas fundamentais.” O povo tem medo de ser enganado – é 
a promessa. As montanhas vão acabando.”  
 
 “A Ferrous está mexendo lá na Serrinha! Riscos ambientais irreversíveis.” 
 
 “Se uma empresa explora minério, ela pode muito bem salvar os rios.”  
 
“Melhorar as vias de acesso dos caminhões da mineradora que passam por 
aqui. Isto aqui não aguenta.”  

 

No Sapé, os entrevistados temem que o aumento da população gere mais 

violência e criminalidade na comunidade. 

 

“Coisa ruim tem sim. Em grandes empresas trabalham pessoas de tudo 
quanto é jeito, de tudo quanto é lugar [...] aí tem gente boa, gente ruim [...].” 
(Entrevistado da Comunidade Quilombola do Sapé).  
 
CONDOMÍNIO RETIRO DO CHALÉ 
A preocupação ambiental é compartilhada por todos entrevistados. Como já 
foi dito, dão como certo o início das atividades e permanência da Ferrous, 
ainda mais com a revogação do Decreto n° 59/2013 por parte do Chefe do 
Executivo Municipal. Apesar disso, esperam uma postura ecologicamente 
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correta por parte da mesma, o que não chegaria a inviabilizar sua 
exploração do minério.  
 
“Minha preocupação é essa: preservar a natureza, o morro, a água.” 
 
“Com esse crescimento os malefícios vêm todos: falta de planejamento 
urbano, ar, partículas aéreas, assoreamento dos corpos d´água, os 
pequenos cursos d´água. Ah! E desvalorização paisagística.” 
 
“Ameaça ao patrimônio histórico: entra na Serra da Moeda. Ao patrimônio 
cultural, natural e um aspecto preocupante é a água e a qualidade do ar. Se 
tivermos uma atividade mineradora que resulte na perda de nossos 
mananciais será uma tragédia pra as comunidades, particularmente o 
condomínio. E o ar, que é que mais nos atrai aqui. Por isso que vim pra cá, 
tenho bronquite [...] se o ar se torna pesadão, nós estaremos matando 
nosso paraíso.” 
 
“Se as empresas estiverem dispostas a fazer concessões. Não podemos 
aceitar que destruam esse maciço e minerem próximo aos mananciais. É 
inaceitável. O Espinhaço é um divisor climático. Tem como buscar 
consenso. É possível, sim, o caminho do meio. É negociação, mesmo, de 
mão dupla. A Ferrous tem que ter consciência de que a Serra da Moeda é 
intocável.” 
 

 Silêncio/iluminação 

 

 Alguns dos entrevistados ressaltam outros contratempos trazidos pela 

mineração. São eles o ruído e a iluminação da mina. É importante destacar que 

esses problemas não têm a mesma importância que a água, limitando-se a ser um 

incômodo, uma perturbação do sossego.  

 

“Transporte de minério, mesmo por correia, vai trazer quebra do silêncio: 
pessoas, máquinas, veículos, etc [...]”.  
 
“O pessoal não pensa na poeira, no ruído e não tem jeito de não ser. 
Caminhões extremamente barulhentos. À noite é barulho pra ver! Isso 
ninguém mencionou. Não tem jeito: pra ser viável, tem que ser 24 horas.” 
 
“Ruído, poeira, luz [...] o povo tá falando em água. Mas à noite tem que 
iluminar. E o chalé vai ficar claro. E não tem outro jeito.”  
“O transporte e o barulho são altamente barulhentos. Eu já trabalhei com 
isso, sei a barulheira que é. Nada é menos de 90 decibéis.” 
 

 Visual 

 

 A dimensão estética também é relevante para os habitantes do Retiro do 

Chalé. Moradores de um condomínio de amplo patrimônio paisagístico temem que a 

mineração ofusque ou mesmo destrua a beleza natural local: “Resolvidas estas duas 
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questões [a água e o visual], não haverá dificuldades pra conversar não”; “É uma 

ameaça inclusive à estética.”  

 

 Poeira 

 

 A poeira levantada também é mencionada, embora não tenha para os 

entrevistados a centralidade que a água ou o patrimônio têm: “E a poeira, que já tem 

aqui, inclusive”. “E a poeira é de minério”; “Para a comunidade eu não sei, mas para 

mim é a qualidade do ar.” 

As demais comunidades abordadas nesta dissertação, em sua maioria, 

rurais, poderão ser melhor conhecidas por meio do levantamento social, econômico, 

ambiental e político de forma globalmente analisada.  

Apesar de ser incontestável sua participação no desenvolvimento, em 

especial no desenvolvimento do projeto da empresa mineradora, algumas situações 

de ausência de informações e falta de interação sobre o empreendimento e seus 

impactos no ambiente, economia e saúde humana ficaram visíveis, permitindo e 

demonstrando uma tendência de tornar o espaço rural a cabo de sua sorte. No que 

permeia a situação, o meio rural é aquele que sofrerá os principais impactos 

ambientais, aqui ressaltando não apenas os físico-bióticos, como também os 

econômicos e os sociais.  

Deve-se tomar o máximo de cuidado para não se excluir as comunidades do 

entorno da sede municipal Brumadinho, quais sejam, as comunidades rurais, 

distritos e povoados, alijados das tomadas de decisões, para que esses não tenham 

como único e último recurso a busca pelo Poder Judiciário para sanar as iniciativas 

isoladas de uma minoria que decida por eles.  

 

5.5 Resumo das Análises dos Dados Pesquisados nas Comunidades de 
Piedade do Paraopeba, Sapé e Condomínio Retiro do Chalé 
 

A instalação de quaisquer empreendimentos está, hoje, condicionada à 

anuência, não somente dos órgãos ambientais ou governamentais, mas também da 

sociedade, principalmente a impactada diretamente pelas atividades do 

empreendedor. 
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O Desenvolvimento Sustentável significa respeitar a capacidade de suporte 

dos ecossistemas, promover o uso de tecnologias que atenuem o impacto das 

práticas utilizadoras de recursos ambientais, estabelecer mecanismos de 

participação democrática nas tomadas de decisões que envolvam questões 

ambientais, bem como inserir a problemática social na consideração dos problemas 

ambientais233. 

A maneira como as empresas conduzem seus processos de licenciamento, 

ou seja, as fases iniciais de seus projetos irá certamente caracterizar toda a sua 

trajetória. No que diz respeito aos aspectos sociais e de relacionamento com suas 

comunidades vizinhas, essa condição torna-se ainda mais evidente.  

Por ser a mineração uma atividade condicionada ao interesse nacional, a 

riqueza mineral de que o Brasil dispõe deve ser orientada para o desenvolvimento 

econômico e para a justiça social. 

Há que se considerar que todos os empreendimentos atravessam fases em 

que a expectativa da sociedade em relação a eles varia, principalmente, quando se 

trata de pequenas localidades.  

Por isso, buscou-se nesta dissertação conhecer quais são essas 

expectativas em torno da Ferrous e como ela é percebida pelos habitantes das 

comunidades que ela diretamente afetará. Além disso, procurou-se, também, 

conhecer os diversos posicionamentos possíveis dentro das comunidades acerca de 

questões relevantes para o projeto Serrinha, no município de Brumadinho. 

Na análise dos dados, entrevistas semiestruturadas e pesquisas 

secundárias, tentou-se estabelecer uma distinção entre o público investigado. A 

pesquisa conduzida na região de Brumadinho, do Retiro do Chalé e nas 

comunidades de seu entorno revelou, em cada um dessas localidades, dados 

específicos e informações contrastantes. Fato já esperado, dada as discrepâncias 

entre suas respectivas realidades socioeconômicas e de conhecimento ambiental.  

Assim, optou-se pela apresentação, primeiramente, de uma análise das 

entrevistas do Retiro e, em seguida, uma análise relativa às comunidades do 

entorno da sede do município de Brumadinho. Finalmente, será apresentada uma 

análise conjunta de ambas as localidades, abordando-se seus pontos comuns.  

 

                                                           
233

 SUSLICK, Saul B.; MACHADO, Iran. F; FERREIRA, Doneivan F. Recursos Minerais e 
Sustentabilidade. Campinas: Komedi, 2005, p246. 
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5.5.1 Do Condomínio Retiro do Chalé 

 

O primeiro aspecto que distingue o Retiro do Chalé das outras localidades 

pesquisadas é sua percepção específica dos projetos da Ferrous. Diferentemente de 

como ocorreu em outros locais, os participantes da pesquisa dentro desse 

condomínio mostram-se mais informados a respeito das pretensões da mineradora e 

creem na implementação de seu projeto em curto prazo. Enquanto nos outros locais 

onde se executou a pesquisa, a Ferrous é, muitas vezes, concebida apenas como 

um planejamento, uma intenção de instalação para os habitantes, no respectivo 

condomínio, a empresa já é uma realidade concreta, sendo iminente o começo de 

suas atividades, já não cabendo mais recursos para se tentar impedir proibir sua 

exploração na Serra da Moeda. 

Outra preocupação inerente apenas ao Retiro do Chalé diz respeito à 

desvalorização patrimonial. Zelosos da reputação do condomínio, enquanto 

referência de patrimônio imobiliário, seus moradores temem a queda no valor de 

suas residências devido à presença de uma mineradora em suas proximidades. 

Concordam que se trata de um ambiente elitizado e afirmam trabalhar para que ele 

se mantenha dessa forma, fazendo o que puderem para preservar essa imagem do 

condomínio. Portanto, parece ser essa a preocupação central dos envolvidos.  

Outras preocupações parecidas mostraram-se recorrentes, embora não com 

a mesma intensidade: a degradação estética da região e a perda de qualidade de 

vida (o sossego seria afetado pelas atividades de extração de minério, seja pelos 

ruídos, seja pela iluminação ou poeira).  

Assim, constatou-se que a única comunidade estudada e francamente 

posicionada contra a chegada da mineradora é, pelas razões acima explicitadas, o 

Retiro do Chalé.  

Trata-se de uma população elitizada, de amplo poder aquisitivo, e temerosa 

de que seu patrimônio se desvalorize. Além disso, esses moradores temem que 

beleza paisagística do local seja ofuscada pela retomada das atividades minerárias 

na região.  

Perante suas posições socioeconômicas, verificou-se que, junto a eles, não 

há benefício ou contrapartida que possam ser oferecidos que compensem os 

contratempos que dizem que a mineradora trará.  
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Na análise, vê-se que o Condomínio Retiro do Chalé se tornou um impasse 

aos projetos da empresa empreendedora, cabendo a essa gerar valores e 

orientações de seu empreendimento aos atores sociais, para que justifique – 

socialmente – a existência e a operação da Mina Serrinha. 

Portanto, pode-se dizer que o Retiro do Chalé, quando analisado 

isoladamente, surge como um empecilho ao desenvolvimento minerário na região da 

Serra da Moeda e Município de Brumadinho, não tendo quaisquer tipos de medidas 

compensatórias ou mitigatórias que os possa convencer do contrário. 

 

5.6 Comunidades do Entorno e Povoados 

 

Inegável que a mineração é uma atividade econômica importante no 

contexto produtivo nacional, contribuindo para o crescimento econômico de diversas 

regiões e para o ingresso financeiro de divisas no Brasil. Porém, é também inegável 

que, dentre os inúmeros tipos de atividades econômicas existentes, esta talvez seja 

a mais ambientalmente impactante. 

Para compreender os conflitos ambientais na área pesquisa e objeto desta 

dissertação é necessário analisar a construção do sistema e os que estão presentes 

na realidade na qual os atores sociais estão inseridos, bem como sua formação e os 

elementos diversos que fizeram parte desse processo, considerando aspectos 

naturais, econômicos, sociais, culturais e políticos. 

É de fundamental importância discussões sobre desenvolvimento 

sustentável e suas implicações na sociedade e/ou comunidades diretamente 

afetadas e que sejam tais implicações embasadas em contextos mais amplos e que 

considerem a complexidade da questão ambiental, que envolve interesses 

econômicos e políticos distintos, características físicas específicas para cada 

comunidade e distrito, diversidade cultural, realidades sociais diferenciadas, enfim, 

níveis e multiplicidade de concepções sobre a relação ser humano - natureza. 

A visão sobre desenvolvimento veio inovar, há muito tempo, a ordem jurídica 

brasileira, pois se adotou um conceito social de desenvolvimento, que substituiu o 

conceito meramente econômico vigente na ordem constitucional anterior. Assim, 

percebe-se ao longo dessa dissertação que, se o desenvolvimento é alcançar a 

justiça social, o que só pode ocorrer se for garantida a dignidade humana para todos 
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os habitantes do país, sem qualquer forma de discriminação, e se é inexorável que 

no conceito de dignidade humana está incluído o de qualidade de vida, então se 

chega à conclusão de que progresso deve existir, mas com a conservação ambiental 

como um dos pressupostos do desenvolvimento. 

Desta forma, sob os aspectos do Triple Bottom Line234, no âmbito físico, 

econômico, cultural e políticos das demais comunidades, distrito e povoados que 

será feita a análise a partir de agora, numa compreensão plural, mas ao mesmo 

tempo individual, com os depoimentos colhidos. 

 

5.6.1 Dimensões Socioambientais 

 

5.6.1.1 Aspectos Ambientais e Sociais 

 

A forma como os impactos socioeconômicos e ambientais relacionados aos 

novos empreendimentos no setor de mineração são avaliados e gerenciados vai 

influenciar a operação e a região onde ela está inserida por toda sua vida útil e por 

muitos anos após o fechamento de mina. 

Os documentos derivados da Rio 92 estabeleceram princípios e 

compromissos que já preconizavam a Avaliação Prévia de Impacto Ambiental (AIA) 

como instrumento de planejamento com potencial de fortalecer o desenvolvimento 

sustentável, incluindo o princípio 17 da Declaração do Rio, que consagra o Princípio 

da Precaução: a avaliação de impacto ambiental, como instrumento internacional, 

deve ser empreendida para as atividades planejadas que posam vir a ter impacto 

negativo considerável sobre o meio ambiente, e que dependam de uma decisão de 

autoridade nacional competente. Sobre os capítulos e artigos, pode-se dizer: 

capítulo 7: Fomento do Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Humanos; 

capítulo 9: Proteção da Atmosfera; capítulo 11: Luta Contra o Desmatamento, 

capítulo 15: Conservação da Diversidade Biológica; capítulo 18: Proteção da 

Qualidade dos Recursos de Água Doce: aplicação de critérios integrados para o 

aproveitamento, ordenação e uso dos recursos de água doce; capítulo 20: Gestão 

ecologicamente racional dos rejeitos perigosos, incluída a prevenção do tráfico 

internacional ilícito de rejeitos perigosos; artigo 14 da Convenção sobre Diversidade 

                                                           
234

 Refere-se à integração das três diferentes dimensões da sustentabilidade (ambiental, econômica e 
social) como ponto crucial para os empreendimentos na era do capitalismo corporativo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diversidade_biol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_doce
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Biológica (CDB): Avaliação de Impacto e Minimização de Impactos Negativos; e o 

artigo 4 da Convenção sobre Mudança Climática235.  

No setor de mineração, Conselho Internacional de Mineração e Metais 

(ICMN), nos seus Princípios para O Desenvolvimento Sustentável236 estabeleceu 

vários compromissos das empresas membros relacionados à fase de planejamento 

de novos empreendimentos - Princípio 09: Contribuir para o Desenvolvimento Social, 

Econômico e Institucional das Comunidades onde se trabalha.  

No que se refere à dimensão social deve ser feita uma análise junto ao 

aspecto minerário da relevância da saúde e segurança do trabalho, que foram 

fortalecidas a partir da Rio 92, porque as preocupações com a gestão desse tema 

teve origem em movimentos sociais e de gestão de risco das empresa, anteriores ao 

período de 1990. 

No século XIX, foram criadas e consolidadas a maior parte da legislação 

internacional sobre o assunto, com destaque para as Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em especial a Convenção n° 31 (1931), que limitou 

as horas de trabalho nas minas de carvão, a Convenção n° 148 (1977) e n° 155, que 

tratam da proteção dos trabalhadores contras os riscos profissionais no local de 

trabalho e da segurança e saúde do trabalhador e do meio ambiente em geral. Prevê 

o Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMN), reconhecendo a 

importância específica da sustentabilidade do trabalho na mineração, ao incluí-lo 

como um dos seus 10 princípios para o desenvolvimento sustentável237 - Princípio 

05: Buscar a melhoria contínua do nosso desempenho em saúde e segurança. 

Ressalte-se que recursos humanos são fundamentais para o setor de 

mineração e as condições em que as pessoas trabalham, ou prestam serviços para 

as empresas é tema de alta relevância tanto para o setor quanto para a sociedade. 

Reforça isso no Princípio 03: Defender os Direitos Humanos fundamentais e 

respeitar culturas, costumes e valores nas relações com empregados e outros que 

são afetados por nossas atividades238.  

                                                           
235

 SÁNCHEZ, Luiz. Enrique. A Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos. Oficina de 
Textos, 2006. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006.  
236

 International Council on Mining and Metals (ICMN). Sustainable Development Framework: 10 
Principles (2012). 
237

 Ibidem 
238

 Ibidem 
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A evolução das mineradoras, seja no caso da empreendedora analisada 

nesta dissertação ou quaisquer outras, deve se preocupar com a gestão dos 

impactos nas comunidades onde atuam e ocorreram, diante da necessidade de 

reduzir conflitos por meio da obtenção da Licença Social.  

O termo é relativamente novo, sendo adotado, em suma, para definir a 

autorização ou consentimento da comunidade anfitriã em relação à implantação e/ou 

operação de um determinado empreendimento. No entanto, não é um termo com 

implicações legais como é o caso das licenças ambientais e sim uma iniciativa de 

algumas empresas para se relacionar com a comunidade por meio de ações que 

vão além das previstas na legislação vigente. 

Deste modo, verifica-se que parte das mineradoras tem tido a intenção em 

criar e manter um relacionamento com a comunidade, seja por meio dos canais de 

comunicação, seja por meio dos projetos de investimentos sociais, aspecto que 

favorece a gestão dos impactos socioambientais.  

 

a) Água e Saneamento Básico/ COPASA 

 

A operação de mineração está condicionada à interação com os recursos 

naturais e a disponibilidade desses. Em grande parte dos processos de produção, a 

água é utilizada como insumo. Sendo assim, os recursos hídricos são vitais para a 

atividade de mineração. 

A utilização da água não se limita ao processo de lavra, mas, também, se 

estende para as atividades de beneficiamento e transporte dos minérios, nas quais a 

disponibilidade dos recursos hídricos também tem um papel fundamental para a 

produção e viabilidade do processo. 

A disponibilidade de água é crucial para a mineração. O seu gerenciamento 

envolve componentes multidisciplinares visto que precisa atender a diferentes 

objetivos, sejam econômicos, ambientais ou sociais. A engenharia de recursos 

hídricos busca adequar a disponibilidade e necessidade de água em termos de 

espaço, tempo, quantidade e qualidade239. 

A preservação das nascentes da Serra, Mãe d’água e Capão Valente é a 

principal preocupação das comunidades. O temor em relação à atividade de 
                                                           
239

 OLIVEIRA, Ana Paula Almeida de. Recursos Hídricos e Tratamento de Águas na Mineração. 
Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2001. 36p. 
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mineração é atribuído à poluição da água em Piedade do Paraopeba (comunidade 

vizinha), que, segundo os moradores, é resultado das atividades da V&M do Brasil. 

Logo, temem que o mesmo aconteça em Palhano e Córrego Ferreira, caso a 

Ferrous se instale na região. Os moradores são bastante cuidadosos com a água de 

que dispõem porque acreditam ser de boa qualidade e gratuita, apesar de, às vezes, 

não ser suficiente para a população:  

 

“Também existe uma destruição de água em Piedade da V&M, 
Mannesmann.” (moradora de Palhano).  
 
“Tenho medo de que a água seja desviada, como a V&M [Mannesmann] 
vem fazendo há muito tempo.” (moradora de Palhano. 
 
“Água não é abundante. A água chegou às comunidades por meio das 
próprias comunidades.” (morador de Córrego Ferreira).  

 

Nas comunidades de Grota Grande e Tumba, a água dos dois vilarejos 

provém da captação gratuita de poços artesianos e nascentes da Serra. Os 

entrevistados citam a frequente falta d’água como uma questão preocupante, 

principalmente pelo mau uso dos moradores. Consideram como bem vinda a 

chegada da COPASA, que, teoricamente, acabaria com os abusos de alguns 

moradores.  

 

“Tem que conservar as nascentes, eu conservo todas de minha 
propriedade.” (morador de Tumba). 
 
“A água vem de poços artesianos e é muito mal distribuída.” (morador de 
Córrego Ferreira). 
 
“A falta de água nos assusta e é um grande problema. Ela é muito mal 
distribuída.” (morador de Córrego Ferreira). 
 
“Se eu tivesse condições faria um outro poço artesiano.” (Entrevistado da 
Comunidade de São José do Paraopeba).  
 
“Dois poços artesianos que dá pra toda a população.” (Entrevistado da 
Comunidade de São José do Paraopeba).  
 
“O responsável que cuida do poço é pago pela prefeitura.” (Entrevistado 
das Comunidades de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro 
e Chácara).  

 

No vilarejo de Quintiliano, o abastecimento de água na região é atribuído ao 

projeto Água Viva, hoje projeto Água Cristalina. O projeto é uma iniciativa dos 

moradores e do padre da região, com o apoio da Prefeitura de Brumadinho, e 
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consiste na captação de água de poços artesianos. De acordo com o entrevistado, o 

projeto supre bem as demandas de controle e abastecimento da água na região: 

 

“Não falta água aqui.” (Entrevistado da Comunidade de Quintiliano).  
 
“Juntamente com a prefeitura de Brumadinho, criei o programa, “Água Viva” 
que consistiu na construção de 26 poços artesianos para as comunidades 
próximas a Quintiliano.” (Entrevistado da Comunidade de Quintiliano).  
 
“É um poço artesiano. Todo mundo tem água.” (Entrevistado da 
Comunidade de Marinho).  
 
“O valor da taxa é R$ 8,00, por 20 mil litros de água utilizados. É cobrado 
R$ 0,75 por cada mil litros consumidos a mais.” (Entrevistado da 
Comunidade de Marinho).  

 

As comunidades de Quintiliano, Suzana, Candeias, assim como em toda a 

região, carecem de um sistema de saneamento básico. Os entrevistados 

mencionam o uso constante de fossas, o esgoto jogado diretamente nos córregos e 

a falta de investimentos em saneamento básico como fatores preocupantes e 

supostos causadores de doenças, principalmente entre as crianças. Citam, ainda, 

que a intervenção da COPASA seria benéfica para resolução dos problemas de 

saneamento: 

 

“Não tem um bom projeto de saneamento na região.” (Entrevistado da 
Comunidade de Quintiliano).  
 
“As fossas não são sépticas. Inclusive o rio Capão Valente, está sendo 
poluído pelo esgoto jogado nele.” (Entrevistado da Comunidade de 
Quintiliano).  
 
“Se a COPASA chegasse, as coisas melhorariam muito. Principalmente em 
se tratando de saneamento.” (Entrevistado da Comunidade de 
Quintiliano).  
 
“Não existe saneamento básico em Candeias. Algumas casas utilizam o 
sistema de fossa outra deixam o esgoto a céu aberto. Questionados sobre 
uma possível inserção da COPASA, os entrevistados se colocam contra, 
por temerem uma futura e abusiva cobrança de água, que hoje é distribuída 
de forma gratuita” (Entrevistado da Comunidade de Candeias). 
 
“Temos fossas que são muito bem cuidadas, temos até uma fossa para os 
cachorros.” (Entrevistado da Comunidade de Candeias). 
 
“O córrego barbeiro tem sido muito degradado. Antigamente minha família 
plantava milho e usava a água do córrego que era muito boa.” 
(Entrevistado da Comunidade de Suzana.  
 



 

169 

 

“O aumento do número de pessoas ajudou para a poluição do rio. O Retiro 
do Chalé ajudou muito na degradação também.” (Entrevistado da 
Comunidade de Suzana).  
 
“Algumas pessoas têm fossa. Outras jogam direto no rio mesmo.” 
(Entrevistado da Comunidade de Suzana.  
 
“A maioria do pessoal joga o esgoto diretamente no córrego. Aqui no posto 
de saúde, por exemplo, o esgoto vai direto para o rio.” (Entrevistado da 
Comunidade de Suzana).  
 
“Quem não tem fossa deixa correr ou joga no rio Samambaia que passa 
aqui perto [...]” (Entrevistado da Comunidade de Samambaia e 
Campinho).  
 
“Me parece que a COPASA tem um proposta para entrar na região o que 
seria uma melhoria grande para a questão da água.” (Entrevistado das 
Comunidades de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e 
Chácara).  
 
“Joga tudo nos Córregos (do baixa Serra ou no Córrego do Barbeiro). A 
própria prefeitura joga o esgoto no córrego.” (Entrevistado das 
Comunidades de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e 
Chácara).  
 
“Não pagamos taxa pela água, mas querem passar pra COPASA. Acho 
ruim, pois pra ser bom tem que colocar a rede de esgoto. Se for pra por 
COPASA e não por rede de esgoto, fica do jeito que tá.” (Entrevistado das 
Comunidades de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e 
Chácara).  
 
“Saneamento zero! Não temos esgoto, água tratada, temos nada! Na zona 
rural não tem uma comunidade que não tem uma quadra de esporte.” – 
(Entrevistado da Comunidade de Aranha).  
 
“Aqui pra dentro não é muito ruim não [...] poço artesiano, né.. diz que tá pra 
entrar a COPASA aí. [A água da COPASA] é tratada, né? Mas muita gente 
não acha bom porque tem que pagar.” (Entrevistado da Comunidade de 
Melo Franco). 
 
“As pessoas mais informadas são a favor por causa da qualidade da água. 
Tem uma empresa que faz cloração da água. Mas flúor não tem. Acabam 
aceitando pela qualidade.” (Entrevistado da Comunidade de Melo 
Franco). 
 
“Os mais pobres pensam na tarifa. Mas nós temos a Lei Orgânica Municipal: 
é obrigação do governo manter o abastecimento. E ele ta só terceirizando.” 
(Entrevistado da Comunidade de Melo Franco). 
 
“Não tem poço. Usamos é água de cisterna. [A localidade de] Quintiliano 
tem três poços e uma população menor que a nossa aqui. A prefeitura faz 
onde não precisa.” (Entrevistado da Comunidade de Córrego de Almas). 
 
“Água é poço artesiano, né? Mas a região tá crescendo, aí costuma dar 
problema. Na seca, a coisa fica violenta. Algumas pessoas enchem piscina, 
lavam [quintais, etc. [...] Não têm consciência. Acaba acarretando 
problemas pros menores.” (Entrevistado da Comunidade de Córrego de 
Almas). 
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“Sou contra. Quando a gente não tinha, ninguém se importava. Agora, que 
tá tudo pronto, a COPASA vem fazer sondagem.” (Entrevistada da 
Comunidade de Colégio). 
 
“A maioria tem fossa, mas tem pessoas que ainda jogam nos córregos ou 
deixam a céu aberto.” (Entrevistado da Comunidade de Martins e 
Ribeirão Paraobepa). 

 

Em Candeias, Gorduras, Carneiros e Braga toda a água proveniente da 

serra é captada e armazenada por um sistema criado pelos próprios moradores. A 

maioria das pessoas tem abastecimento de água proveniente de poços artesianos 

ou de reservatórios com água da Serra. O alto consumo dos próprios moradores de 

Candeias e o sistema de captação usado pelo Retiro do Chalé, que segundo os 

mesmos, também consomem um elevado volume de água, prejudica o 

abastecimento no vilarejo, ficando com a maior parte da água proveniente da Serra. 

 
“Os condomínios ficam com água toda, eu mesmo coloquei duas caixas 
d’água para os moradores da região aqui, agora a água é distribuída para 
toda a região de Candeias.” (Entrevistado da Comunidade de Candeias).  
 
“Aqui não tem COPASA, mas se vier eu assino em baixo. O pessoal tá 
gastando demais e ninguém fala nada. Tem gente que enche um tanque de 
peixe e a gente sem água.” (Entrevistado da Comunidade de Candeias).  
 
“Falta às vezes e quando volta, volta bem suja.” (Entrevistado da 
Comunidade de Gorduras, Carneiros e Braga).  
 
 “Em alguns lugares tem poço artesiano, mas a maioria das pessoas pega 
água da montanha mesmo.” (Entrevistado da Comunidade de Gorduras, 
Carneiros e Braga). 
 
“O pessoal dos condomínios possuem grandes reservatórios de água que 
vem da serra, tem pessoas da comunidade que reclamam muito por causa 
disso.” (Entrevistado da Comunidade de Gorduras, Carneiros e Braga). 
 

 

A Associação de Captação da Água da Serra (ACAS) é uma iniciativa dos 

moradores de Suzana, e atende toda a região em prol de uma padronização e 

melhor uso da água. Nas entrevistas realizadas, a ACAS é citada como uma 

iniciativa pioneira e uma conquista dos moradores de Suzana e toda região. Hoje, o 

projeto atinge as comunidades de Suzana, Córrego Barbeiro, Barreiro de Cima, 

Barreiro de Baixo, Samambaia, Chácara e Campinho. A água é captada de uma 

mina localizada na Serra da Moeda, que dispõe de vegetação ao seu redor, através 

de uma pequena barragem de terra, de regularização de nível. A adutora é de PVC, 

com 60 mm de diâmetro e comprimento de 600 m. Ela alimenta um reservatório 
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apoiado de concreto com a capacidade de 140 metros cúbicos de água. De acordo 

com os entrevistados, supre de forma satisfatória a ausência da COPASA na região. 

 

“É muito bom, todo mundo tem, é a ACAS [Associação de Captação de 
Água da Serra] que cuida.” (Entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“Antigamente não tinha e hoje em dia já tem água pra todo mundo, graças a 
ACAS.” (Entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“A ACAS contou com a ajuda da prefeitura de para a sua formação em 
50%.” 
 “Ela tem o papel de distribuir para 300 casas. Tudo encanado e com 
hidrômetro. A Prefeitura ajuda sim. O Consumo até 10 mil litros é R$ 5,00. 
20 mil litros é R$ 10,00. Caso exceda, cobrar-se R$ 10,00 a mais. Esse 
programa é estendido a Suzana, Samambaia, Barreiros (de baixo e de 
cima). O Abastecimento é bom, nunca faltou água.” (Entrevistado das 
Comunidades de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e 
Chácara).  
 
O Abastecimento é bom, nunca faltou água.” (Entrevistado das 
Comunidades de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e 
Chácara).  
 
“Não queremos a COPASA, porque depois que o pessoal adquiriu a água, 
agora é que a prefeitura quer impor a COPASA.” (Entrevistado da 
Comunidade de Marinho).  
 
“A ACAS [Associação de Captação de Água da Serra] concorda com a 
entrada da água da COPASA por ser água tratada.” (Entrevistado da 
Comunidade de Marinho).  
 
“Não tem nada. É fossa. Joga[m] no rio aí. Joga[m] num buraco, no rio, etc”. 
(Entrevistado da Comunidade de Aranha).  
 
 “Se a COPASA vier, claro que tem custo e o povo não aceita. Eu sou a 
favor, mas não posso pregar aí senão não sou eleito. Como o turista 
freqüenta uma região desta sem água tratada?.” (Entrevistado da 
Comunidade de Aranha).  
 
“Chega uma hora que não tem como mais fazer poço artesiano.” - 
(Entrevistado da Comunidade de Aranha).  
 
“Tá pra entrar a COPASA aí, mas não tá tendo aceitação. Tem que ter 85% 
de aprovação. [O povo] é contra pelo fato de ter que pagar.” (Entrevistado 
da Comunidade de Aranha).  
 
“É a água, o abastecimento. Tá sujeito a COPASA encampar. Eu quase já 
não tenho água. É um poço só pra todo mundo. E o poder público já largou. 
Deveríamos fazer trabalho de conscientização do abuso [da água por 
alguns moradores].” (Entrevistado da Comunidade de Melo Franco). 
 
“Abastecimento é razoável. É por poços artesianos e distribuição por uma 
caixa. Eu lutaria pra analisar periodicamente e lutaria pra não pagar, porque 
é obrigação do Poder Público.” (Entrevistado da Comunidade de Melo 
Franco). 
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“A gente aqui perto não podemos reclamar. Pra os mais distantes, a água 
quase não chega.” (Entrevistado da Comunidade de Melo Franco). 
 
“A comunidade, com ajuda da igreja católica, fez poços artesianos.” – 
(Entrevistada da Comunidade de Colégio). 
 
“Um antigo padre, Lalo, desenvolveu o projeto Água Viva, que hoje virou 
projeto Água Cristalina e atende bem os moradores da região.” - 
(Entrevistada da Comunidade de Colégio). 
 
“Os hidrômetros foram doados e pagamos para ter a água e para ter um 
ponto e encanamento para cada casa.” (Entrevistada da Comunidade de 
Colégio). 
 
 “A comunidade, com ajuda da igreja católica, fez poços artesianos.” - 
(Entrevistada da Comunidade de Colégio). 
 
“Um antigo padre, Lalo, desenvolveu o projeto Água Viva, que hoje virou 
projeto Água Cristalina e atende bem os moradores da região.” - 
(Entrevistada da Comunidade de Colégio). 
 
“Pagamos R$ 9,00 por 12 mil litros de água gastos, passando disso 
pagamos R$ 1,50 por cada mil litros gastos a mais.” (Entrevistada da 
Comunidade de Colégio). 
 
“Os hidrômetros foram doados e pagamos para ter a água e para ter um 
ponto e encanamento para cada casa.” (Entrevistada da Comunidade de 
Colégio). 
 
“Graças ao programa Água Viva que fizeram em Ribeirão do Paraopeba, 
tenho água encanada quem vem de duas nascentes que ficam aqui perto.” 
(Entrevistada da Comunidade de Martins e Ribeirão Paraobepa). 
 
“A maioria tem fossa, mas tem pessoas que ainda jogam nos córregos ou 
deixam a céu aberto.” (Entrevistado da Comunidade de Martins e 
Ribeirão Paraobepa). 

 

b) Mobilizações/associações  

 

A maioria das comunidades é representada por associações. Os dois 

representantes da Associação dos Moradores de Palhano afirmam que essas 

Associações têm um grande papel representativo e realizam várias ações junto à 

comunidade. Entretanto, os entrevistados se demonstram indiferentes, sabem que 

existe ou já existiu uma associação de moradores, mas não se nota uma efetiva 

representatividade na comunidade. 

 

“Tem uma aí, desativada. Nem sei como anda, mas não tem nenhuma 
atividade hoje.” (Entrevistado da Comunidade Palhano e Córrego 
Ferreira). 
 
“Registrada formalmente. Não tenho [conhecimento das ações].” – 
(Entrevistado da Comunidade Palhano e Córrego Ferreira).  
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Não existem em Quintiliano Associações ou movimentos com 

representatividade local. Segundo um sitiante da região há 20 anos e líder informal 

dos moradores, em Palhano existe uma associação que representa os anseios da 

comunidade. Ele ressalta a importância de uma aproximação da Ferrous com os 

responsáveis pela Associação para a viabilização de parcerias e apoio a projetos 

futuros. Recomenda, inclusive, que estabeleça algum contato com a responsável 

pelo espaço cultural de Palhano, pois a considera uma liderança estratégica. 

 

“A S. é quem cuida do espaço cultural de Palhano com ajuda da população. 
É uma pessoa que a Ferrous deveria conversar para futuros investimentos 
em Infraestrutura.” (Entrevistado da Comunidade de Quintiliano). 
 
“Estamos com um projeto de instalação de um posto avançado da Polícia 
militar em Palhano, mas estamos precisando de um bom computador que 
suporte os programas específicos.” (Entrevistado da Comunidade de 
Quintiliano). 

 
A comunidade de Suzana possui, de acordo com as declarações de alguns 

entrevistados, uma Associação representativa e atuante junto às comunidades de 

seu entorno. 

Nota-se um engajamento entre os entrevistados em relação às mobilizações 

em prol de toda a comunidade. O presidente da Associação dos moradores de 

Suzana, sempre é citado como um grande líder pelos entrevistados. Pode-se 

considerar, ainda, como fator de mobilização em Suzana, a ACAS, que abordada no 

tópico “água” 

 

“Aqui temos a associação comunitária de Suzana que tem como presidente 
o Ivan, um cara influente que sabe tudo sobre a comunidade.” (presidente 
da Associação dos moradores de Suzana) 
 
“Tem a Associação comunitária, que tem a o I. e a dona V. a frente.” 
(Popular da Comunidade de Suzana) 
 
“Antigamente não tinha e hoje em dia já tem água pra todo mundo, graças a 
ACAS.” “A comunidade acha muito bom, eles são muito gratos por isso.” 
(Popular da Comunidade de Suzana) 
 
“A única é a de Suzana mesmo, até pouco tempo eu era o tesoureiro, mas 
formaram outra chapa e tive que sair.” (Popular da Comunidade de 
Samambaia e Campinho). 
 
“Um dos principais papeis da Associação de Suzana é de representar as 
comunidades do entorno também.” (Popular da Comunidade de 
Samambaia e Campinho).  
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“Presidente da ACAS, ele está preocupado com a àgua. São 30 mil metros 
de rede.” (Popular da Comunidade de Barreiro de Baixo e de Cima, 
Córrego Barbeiro e Chácara) 
 
“A associação não teve ajuda, a bem dizer, de nada. Já deram uma ajuda 
pra associação. Mas do governo não recebeu nada.” (D.F. d. S., presidente 
da Associação da Comunidade de São José do Paraopeba).  
 
“A associação existe há um bom tempo, mas tá parada há mais ou menos 
quatro anos.” (D.F. d. S., presidente da Associação da Comunidade de 
São José do Paraopeba). 
 
“Marinhos possui uma Associação comunitária. Questionados sobre, os 
entrevistados falam que o objetivo desta seria realizar eventos para se 
arrecadar fundos para a reforma da igreja. Informam também que há 
reuniões periódicas dessa Associação, mas que não contam com efetiva 
participação, já que a população não é ativa. Porém, relatam que a 
construção do poço artesiano que abastece a comunidade é fruto da 
iniciativa conjunta da comunidade, do seminário e da associação 
comunitária”

240
. (Entrevistado da Comunidade de Marinhos). 

 
“A população não é ativa” (Entrevistado da Comunidade de Marinhos). 
“Tem a Associação comunitária Ana Marinhos” (Entrevistado da 
Comunidade de Marinhos). 
 
“A Associação Comunitária de Aranha funciona em sede própria. Sua 
presidente informa que a associação geralmente realiza eventos para a 
promoção de lazer e sociabilidade entre os moradores locais e que há 
grande presença de moradores. O mesmo não se dá quando o motivo de 
reunião deve-se a questões ligadas ao desenvolvimento do distrito. Os 
pesquisados informam que falta engajamento aos membros em questões 
comuns a eles. O que se tem, em verdade, é individualismo”.  
(Entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
“A maioria do pessoal da comunidade não quer nem saber. Quer é comer, 
beber, dormir e reclamar de tudo.” (Entrevistado da Comunidade de 
Aranha). 
 
“A mobilização dos habitantes da região é baixa. Para os pesquisados, isso 
se deve a três fatores: falta de interesse, descrença na possibilidade de 
conquistas conjuntas e medo de se fazer reivindicações junto às 
autoridades. (Entrevistado da Comunidade de Melo Franco) 
 
“O povo não interessa muito [pela associação comunitária].” (Entrevistado 
da Comunidade de Melo Franco) 
 
“É como te falei: quer saber de nada, acha que nada vai mudar [...] o povo é 
atrasado.” (Entrevistado da Comunidade de Melo Franco) 
 
“O povo não faz nada. É medo, né [...] o povo acha que não pode contestar, 
tem medo [...] falou que é poder, tem um silêncio. A prefeitura retaliou aqui. 
Ele é ditador, ele persegue os trabalhadores’. (Entrevistado da 
Comunidade de Melo Franco) 
 
“A mobilização é incipiente ainda. Agora é que estão acordando pros seus 
direitos” (Entrevistado da Comunidade de Melo Franco) 
 

                                                           
240

 Há ainda algumas festividades anuais que são promovidas pela associação, a serem detalhadas 
no tópico “Lazer/cultura”. 
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“A cultura do ‘nada vai acontecer’ prevalece: a gente convida pra reunião, 
palestra, você já viu, né [...] um exemplo: conferência de saúde. Eu saio 
convidando todo mundo. Eles dizem ‘ah, não vou não’, ‘não vai mudar 
nada’. Temos que cobrar pra que avance! As pessoas ficam no descrédito, 
nem procuram acompanhar e conhecem pouco.” (Entrevistado da 
Comunidade de Melo Franco) 

 

O povoado de Córrego de Almas possui uma associação comunitária 

atuante. O presidente constantemente providencia encaminhamentos e solicitações 

para o governo municipal. Uma dessas solicitações atuais é a instalação de um 

posto dos Correios na comunidade. 

Os entrevistados mencionam a baixa participação política dos habitantes da 

comunidade, que acaba sendo um obstáculo à continuidade da associação, dado 

que ninguém se candidata e nem comparece às reuniões. Porém, há um 

reconhecimento de que a mesma tem batalhado pelos interesses da comunidade. 

 

“Você marca reunião [da associação] e tem que rezar [para que alguém 
apareça]. Na eleição nem aparece candidato.” (presidente da Associação 
da Comunidade de Córrego das Almas). 
 
“O povo aqui não é de briga, de levar o dedo na cara de secretário [de 
governo, de saúde, etc.]. Aqui é mais pacifico” (presidente da Associação 
da Comunidade de Córrego das Almas).  
 
“Nas reuniões comunitárias vai muito pouca gente. Com a distância, acaba 
ficando longe.” (presidente, da Associação da Comunidade de Córrego 
das Almas).  
 
“A associação já conseguiu muita coisa: cesta básica [...] fez muita coisa pro 
pessoal.” (presidente da Associação da Comunidade de Córrego das 
Almas).  
 
“Tem a Associação de Ribeirão do Paraopeba que responde por Martins.” 
(agente de saúde da Comunidade de Martins e Ribeirão do Paraopeba). 
 

c) Saúde  

 

Os postos de saúde em geral são bem estruturados e atendem aos 

povoados de Palhano, Córrego Ferreira, Grota Grande e Candeias e é composto 

pelos seguintes profissionais: um médico, um médico residente, um dentista, um 

auxiliar de dentista, dois técnicos em enfermagem e três agentes de saúde, que 

atendem diariamente. Segundo uma agente de saúde, a comunidade possui em 

torno de 300 famílias cadastradas. Ainda, conforme relato da mesma, as doenças 
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mais constantes são crônicas, diabetes e dores na coluna causadas por excesso de 

peso.  

 

“Existe apenas um posto de saúde e os casos mais graves são enviados 
para Belo Horizonte e Brumadinho” (agente de saúde de Palhano) 
 
“Saneamento não existe” (agente de saúde de Palhano) 
 
“Tem o posto de saúde, mas é um pouco precário.” (agente de saúde de 
Palhano) 
 
“Também não é muito bom, tive que buscar ambulância em Piedade.” 
(agente de saúde de Palhano) 
 
“Busquei ambulância em Piedade que foi doada pela V&M.” (agente de 
saúde de Palhano) 
 
“Assim como Candeias, Carneiro e Braga, as comunidades de Grota 
Grande e Tumba não possuem posto de saúde próprio o que as torna 
dependentes dos serviços de saúde oferecidos por Palhano”. (De acordo 
com V.L. d. O. (Sr. B.) morador de Tumba há 60 anos, o serviço de 
saúde tem melhorado bastante, e atende bem aos moradores dos dois 
vilarejos).  
“O posto de saúde é bom, tem melhorado bastante. Falta muita coisa ainda, 
como alguns tipos de remédio, mas melhorou bastante.” (morador de 
Tumba há 60 anos). 
 
“Sempre quando a gente precisa eles atendem bem.” (morador de Tumba 
há 60 anos) 

 
“Quintiliano não possui posto de atendimento de saúde e a falta de estrutura 
e a superlotação do posto de saúde de Palhano serve para piorar a 
situação”. (casal de médicos moradores do Retiro do Chalé). 

 
“Possuímos um posto que não é suficiente para todos e vive lotado.” (casal 
de médicos moradores do Retiro do Chalé). 
 
“Um casal do Retiro do Chalé, M. e A., fazem cirurgias esporádicas gratuitas 
para a comunidade.” (casal de médicos moradores do Retiro do Chalé). 

 
“O posto lá é bom, sempre que a gente precisa tem atendimento.” (morador 
de Candeias). 
 
Há uma carência de postos de saúde nos três povoados. Utilizamos o 
sistema de saúde de Palhano ou Suzana e de modo geral, se mostram 
descontentes com a estrutura física e o atendimento dos postos de saúde. 
(morador de Gorduras, Carneiro e Braga).  
 
“A infra-estrutura deixa a desejar, eu não uso, mas um dia desses o marido 
e a mãe de minha empregada precisaram ir e não foram bem atendidos.” 
(morador de Gorduras, Carneiro e Braga) 
 
“Tem o posto de saúde, mas é um pouco precário.” (morador de Gorduras, 
Carneiro e Braga).  
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A comunidade possui uma associação comunitária, e de acordo com as 

declarações de alguns entrevistados, é representativa e atuante junto às 

comunidades de seu entorno. 

 

“Aqui temos a associação comunitária de Suzana que tem como presidente 
o Sr. I., um cara influente que sabe tudo sobre a comunidade.” 
(Entrevistado da Comunidade de Suzana).  
 
“Tem a Associação comunitária, que tem a o I. e a dona V. a frente.” 
(Entrevistado da Comunidade de Suzana).  
 
“Antigamente não tinha e hoje em dia já tem água pra todo mundo, graças a 
ACAS.” “A comunidade acha muito bom, eles são muito gratos por isso.” 
(Entrevistado da Comunidade de Suzana).  
 
“O verdadeiro posto de saúde de Suzana está sendo reformado e, 
atualmente funciona em uma pequena casa alugada pela prefeitura de 
Brumadinho. Na comunidade são cadastradas 311 famílias de Suzana e 
vilarejos de todo o entorno. O posto de saúde de Suzana conta com 2 
(duas) auxiliares de enfermagem, 4 (quatro) agentes de saúde, 2 (dois) 
médicos e 2 (dois) enfermeiros”. (agente de saúde) 
 
Falta medicação, ambulância e a falta de estrutura são mencionadas 
frequentemente. Colocam também que, no posto de Suzana, poucos casos 
são resolvidos e os pacientes são sempre encaminhados para Belo 
Horizonte ou Brumadinho. (agente de saúde) 
 
“Melhorou um pouco. O posto de saúde está sendo reformado. Não sei se é 
por causa de política ou outras coisas [...] O ex-secretário de saúde [Zé 
Paulo] prometeu e agora tá reformando por causa da política. Igual ao 
asfalto, que pra mim é só por causa de política.” (agente de saúde).  
 
“O posto e o atendimento são ruins. Sempre precisa levar para Belo 
Horizonte. Não tem ambulância. Meu pai é taxista aqui e leva muito doente 
pra Belo Horizonte.” (morador de Suzana). 
 
“Não acho a saúde 100%, mas precisa de mais médico para atender com 
agilidade. Às vezes não tem paracetamol, anticoncepcional [...] entre 
outros.” 
 
“O posto de saúde, que está sendo reformado, conta com dois auxiliares de 
enfermagem, quatro agentes, dois médicos, e duas enfermeiras.” (morador 
de Suzana). 
 
“Hoje estamos com problema de xistose na região, mas casos mais sérios 
são encaminhados para Brumadinho.” (morador de Suzana). 
 
“Samambaia e Campinho não possuem associações legalizadas e são 
representadas por seus líderes informais. Não diferente a outras 
comunidades da região a associação com mais representatividade é a de 
Suzana“ (Entrevistado da Comunidade de Samambaia e Campinho). 
 
“A única é a de Suzana mesmo, até pouco tempo eu era o tesoureiro, mas 
formaram outra chapa e tive que sair.” (Entrevistado da Comunidade de 
Samambaia e Campinho). 
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“Um dos principais papeis da Associação de Suzana é de representar as 
comunidades do entorno também.” (Entrevistado da Comunidade de 
Samambaia e Campinho). 
 
“O posto de saúde poderia ser melhorado [...] Deixa a desejar [...] acho que 
deixa.” (Entrevistado da Comunidade de Samambaia e Campinho). 
 
 “Funciona precariamente numa casa.” (Entrevistado da Comunidade de 
Samambaia e Campinho). 
 
“Tem transporte como ambulância, mas o pessoal não libera. A ambulância 
que tem é de Piedade do Paraopeba, doada pela V&M. Essa ambulância 
somente transporta agente de saúde e pessoas mais ricas.” (Morador da 
Comunidade de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e 
Chácara). 
 
“Apesar de tudo, está melhorando. Estão reformando o posto, mas não tem 
previsão para terminar.” (Morador da Comunidade de Barreiro de Baixo e 
de Cima, Córrego do Barbeiro e Chácara). 
 
“Estamos com uma reforma no posto de saúde que durante a gestão do 
último prefeito atendeu precariamente.” (Morador da Comunidade de 
Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e Chácara). 
 
“O descaso é tanto que onde o posto está funcionando hoje não tem nem 
sala para fazer um curativo” (Morador da Comunidade de Barreiro de 
Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e Chácara). 
 
“Você sai de Suzana e agenda exames em Brumadinho ou Betim.” “O 
hospital de Brumadinho é muito ruim, os doentes acabam sendo mandados 
para Betim ou Belo Horizonte. O pessoal mais esperto daqui pega um táxi, 
pois não tem ambulância, e vai procurar atendimento no João XXIII em Belo 
Horizonte.” (Morador da Comunidade de Barreiro de Baixo e de Cima, 
Córrego do Barbeiro e Chácara). 
 
“Pelo fato de possuir melhor estrutura e uma boa influencia sobre alguns 
vilarejos do entorno, São José do Paraopeba possui um posto de saúde 
bem estruturado. Sua estrutura é composta por 2 (dois) médicos, 1 (um) 
enfermeiro, 1 (um) dentista, 1 (um) assistente de dentista e 1 (um) técnico 
em enfermagem.  Tanto a estrutura física quanto os procedimentos de 
atendimento e encaminhamento de pacientes são tidos como eficientes 
pelos depoentes”. (morador da Comunidade de São José do Paraopeba).  
 
“É bom. A estrutura é boa.” (morador da Comunidade de São José do 
Paraopeba).  
 
“Não fica lotado.” (morador da Comunidade de São José do Paraopeba).  
 
“Não falta remédio. Médico é praticamente todo dia.” (morador da 
Comunidade de São José do Paraopeba).  

 
“Já teve pior. Hoje tá bom. O básico tem.” (morador da Comunidade de 
Marinhos).  
 
“Um médico, um residente, um dentista e dois auxiliares de enfermagem.” 
(morador da Comunidade de Marinhos).  
 
“A Kombi da prefeitura não somente Marinhos [...] a Kombi não é exclusiva 
para pacientes, mas para deslocamento dos funcionários.” (morador da 
Comunidade de Marinhos).  
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“A ambulância vem de Aranha pra Marinhos. Em casos mais graves, 
consultas especializadas vão pra Brumadinho, que encaminha pra outros 
hospitais da região metropolitana.” (morador da Comunidade de 
Marinhos).  
 
Nosso horário é de 2ª a 6 ª, até as 4 da tarde. Em urgência, encaminhamos 
pra Brumadinho.” (agente de saúde.).  
 
“Temos um carro comum. Tem as urgências que dá pra levar de carro. Se 
precisar mesmo de ambulância, chama a do hospital. Agora, no período 
eleitoral, apareceu uma ambulância que não tem nada”. (agente de saúde).  
 
“O povoado conta com um posto de saúde que, de acordo com a enfermeira 
D., atende às 74 famílias existentes na comunidade. Ainda conforme relato 
da mesma, os casos atendidos mais constantes são hipertensão arterial e 
diabetes”. (enfermeira do posto de Saúde de Córrego de Almas). 

 
 “Atende bem a comunidade. Os mais graves são encaminhados pra 
Brumadinho, que dá o destino conforme o [estado do] paciente.” 
(enfermeira do posto de Saúde de Córrego de Almas). 
 
“Esse posto ficava fechado. Só abria quando vinha médico. Tudo em 
Brumadinho. Hoje descentralizou isso. A área de saúde pode melhorar, mas 
tá muito boa. Cada região tem unidade.” (enfermeira do posto de Saúde 
de Córrego de Almas). 

 
“Colégio não possui um posto de saúde. Pelo fato do atendimento ser feito 
somente em Marinhos, a queixa do entrevistado não se refere à 
precariedade do atendimento ou estrutura do posto e sim à dificuldade de 
acesso a este. Em Colégio, nota-se também uma queixa em relação ao fato 
do envio dos doentes para clínicas de Brumadinho ou Betim”. (Entrevistado 
da Comunidade de Colégio). 
 
“É uma luta por aqui. Tem um postinho que atende a gente, não é dos 
piores, mas é doloroso.” (Entrevistado da Comunidade de Colégio). 
 
“Falta transporte para deslocar até Marinhos.” (Entrevistado da 
Comunidade de Colégio). 
 
“A gente vai para o hospital sede e policlínica ou mandam a gente para o 
regional em Betim, HPS.” (Entrevistado da Comunidade de Colégio). 
 
“Apesar da eventual falta de remédios e estrutura deficitária do posto, a 
saúde é percebida como suficiente pelos entrevistados”. (Entrevistado da 
Comunidade de Martins e Ribeirão do Paraopeba).  
 
“Quando não resolve em Marinhos, vai pra Brumadinho, mas lá nada se 
resolve e as pessoas são mandadas para Belo Horizonte ou Betim.” 
(Entrevistado das Comunidades de Martins e Ribeirão do Paraopeba).  
 
“Tá tudo bom. O difícil é arranjar transporte, principalmente para os 
hipertensos na região. Não tem nenhuma ambulância.” (Entrevistado das 
Comunidades de Martins e Ribeirão do Paraopeba).  
 
“Disseram que ia ter um posto de saúde próximo à igreja. Chegaram até a 
construir o lugar, mas não mandaram materiais.” (Entrevistado da 
Comunidade de Martins e Ribeirão do Paraopeba).  

 

d) Transporte  
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Apesar de a viação Saritur disponibilizar três horários de ônibus para Belo 

Horizonte e Brumadinho, o transporte coletivo público não possui uma avaliação 

homogênea entre os entrevistados dos povoados. Alguns consideram como ruim e 

outros como muito bom ou satisfatório. Os participantes da pesquisa ainda avaliam o 

transporte escolar como satisfatório, principalmente no que se refere à grande 

disponibilidade de ônibus e horários para os alunos.   

 

“O transporte na comunidade é ineficiente falta ônibus para de Brumadinho 
para Palhano, Piedade e Suzana. São apenas dois horários de ônibus. O 
transporte é o grande problema da região.” (morador de Palhano).  
 
 “Não é o problema, temos duas ou três linhas, porem a linha que ligava 
Aranha a Belo Horizonte foi cortada.” (morador de Palhano).  
 
“A prefeitura oferece um bom serviço para a comunidade.” (morador de 
Palhano).  
 
“É precário, com ônibus velhos e poucos horários.” (morador de Grota 
Grande e Tumba) 
 
“Não dá tempo pra fazer nada em Brumadinho.” (morador de Grota 
Grande e Tumba) 
 
Não existe transporte coletivo com acesso para Quintiliano. Como em Grota 
Grande e Tumba, os moradores têm de se deslocar em média 2,5 km até o 
ponto de ônibus em Palhano. O ônibus escolar, oferecido pela prefeitura, 
busca os alunos em casa, mas é considerado antiquado. “É precário, com 
ônibus velhos e poucos horários.” (morador de Quintiliano). 
 
“O transporte público é antiquado, principalmente os ônibus escolares.” 
(morador de Quintiliano).  
 
 “O transporte coletivo tem o problema de superlotação em horários de 
pico.” (morador de Quintiliano). 
  
“Na comunidade da Grota do Tatu as pessoas caminham 6 km para esperar 
o ônibus.” (morador de Quintiliano). 
 
“O sistema de transporte público utilizado pelos moradores é o mesmo de 
Palhano e Córrego Ferreira. Se optarem por uma viajem à Belo Horizonte 
ou Brumadinho, por exemplo, os moradores precisam percorrer cerca de 
500 metros em uma estrada de terra para chegar até o ponto mais próximo 
em Palhano. Ao contrario dos coletivos, o ônibus escolar busca as crianças 
na porta de casa. Diferentemente de outras comunidades, em Candeias não 
observa-se queixa por parte dos entrevistados em relação aos horários 
disponíveis, estado dos ônibus e nem pelo fato de terem que caminhar até 
Palhano”. (morador de Candeias).  
 
“O problema é sair daqui e ter que ir até Palhano.” (morador de Candeias).  
 
Os moradores de Suzana comentam sobre os transportes públicos dos 
quais dispõem: o que a prefeitura disponibiliza gratuitamente para os 
estudantes e a lotação que dá acesso a Brumadinho com saídas às 07h15 e 
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11h15 e retornos às 10h e 14h15. (Entrevistado da Comunidade de 
Suzana). 
 
“O transporte escolar é da faculdade ASA de Brumadinho. É gratuito, mas 
não oferece conforto algum.” (Entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“Em relação aos ônibus que vão para Belo Horizonte, a comunidade reuniu 
e conseguiu melhores horários. Há pouco tempo as passagens aumentaram 
de preço mais que o normal e a população, com a ajuda da Associação, 
conseguiu baixar.” (Entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“Tá bom, os ônibus são bons. As vezes que usei foi bem satisfatório. Na 
minha opinião os horários estão legais, não compensa para uma empresa 
colocar mais horários pois não tem muitas pessoas aqui. Acho que só para 
Brumadinho que eles deveria colocar mais horários, atualmente são só 
dois.” (Entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“O transporte escolar é muito bom, já o coletivo é horrível, com dois horários 
ruins para Brumadinho. Quem vai para Brumadinho não tem tempo pra 
fazer nada lá.” (Entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“Para Belo Horizonte é muito ruim também, com poucos horários 
disponíveis.” (Entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“Horários péssimos, com pouca permanência nas cidades. Os ônibus são 
péssimos, com cadeiras quebradas e roletas quebradas.” (Entrevista com 
popular da comunidade de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do 
Barbeiro e Chácara). 
 
“O horário é bom, mas se aumentasse o horário seria bom. No domingo não 
tá tendo ônibus” (Entrevista com popular de São José do Paraopeba).  
 
“O Aranha é o centro do município. Passam várias comunidades pelo 
Aranha. O problema é o transporte pra BH. São obrigados a ir a 
Brumadinho pra depois ir pra BH, sendo que daqui na praça 7 são 57 km. 
[Falta] transporte ligando BH sentido 040. O circular Aranha/Brumadinho: 
horrível! Não tem! Daqui lá são 17 km e outras até 30 km. Falta um circular 
aqui com preço mais justo. Final de semana é um de manhã e só. Quem 
vem de BH pra região aqui só volta às 8h do dia seguinte.” (Entrevista com 
popular de Aranha).  
 
“É bom pro Aranha ser o centro, todos [ônibus] passam aqui dentro. Falta 
um horário que volte mais tarde.” (Entrevista com popular de Aranha). 
  
“Precaríssimo! A lógica é o lucro, mas já ta demais. Aqui não ganha por 
viagem; é por passageiro. Tem dia que ninguém roda. Coloca um carro de 
manhã e outro à tarde, com oitenta, noventa passageiros no ônibus. Como 
ganham por passageiro, andam super lotados. O Conselho de Trânsito tem 
medo da empresa [SARITUR], que tem monopólio.” (Entrevista com 
popular de Melo Franco). 
 
“O transporte aqui é um caos.” (Entrevista com popular de Melo Franco). 
 
“Péssimo. Por falta de ajuda da prefeitura, que é encarregada de 
administrar o transporte e não faz. Já fiz vários pedidos à prefeitura e entrei 
na justiça. Eu pedi adoidado e ela não fez nada” (morador de Córrego de 
Almas).  
 
“Pouco horário, horário ineficiente, não coaduna com as necessidades da 
população. Desce um pra Belo Horizonte às 7hs, volta às 10hs e deixa o 
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povo preso em Brumadinho até às 3 da tarde. Agora entrei na justiça. A 
[linha] de BH deixa de atender Córrego de Almas em dois dos quatro 
horários previstos. A prefeitura não toma providência.” (morador de 
Córrego de Almas).  
 
“É o que o povo mais reclama. Em geral, o transporte sai 7h40 e volta pra 
cá às 14h. Só tem essa opção. Vai e fica [em Brumadinho]. Tem de 
segunda a sábado, porém só esse horário’. (morador de Córrego de 
Almas).  
 
“Quem mora aqui, não tem condição de trabalhar em Brumadinho por causa 
do horário [dos ônibus].” (morador de Córrego de Almas).  
 
“Poderia ter mais carros e mais horários.” (Entrevistado da Comunidade 
de Colégio).  
 
“A empresa que cobre aqui, a Saritur, é uma porcaria, acha que é dona do 
mundo e enfia os horários goela abaixo.” (Entrevistado da Comunidade de 
Colégio).  
 
“Aqui somente tem horário de 5h30. Temos que aguardar no ponto final de 
São José do Paraopeba e aí pegar os ônibus.” (Entrevistado da 
Comunidade de Colégio).  
 
“Para Belo Horizonte tem ônibus de hora em hora, mas que saem de 
Brumadinho, temos que enfrentar essa peleja até chegar em Brumadinho.” 
(Entrevistado da Comunidade de Colégio).  

 

e) Educação  

 

A Escola Municipal Josias José Araújo atende, além das duas comunidades 

em questão, alguns outros vilarejos do entorno. Segundo a diretora, atualmente, na 

escola, estudam 201 crianças e jovens, incluindo matriculados no ensino médio e 

fundamental. A escola ainda conta com o programa de educação de jovens e 

adultos (EJA) realizado durante a noite, que conta com a participação de 12 

pessoas. Através de fundos levantados por alguns moradores do Retiro do Chalé, 

recentemente a escola recebeu uma nova biblioteca, que conta com uma boa 

estrutura física e uma boa quantidade de livros. 

 
“A maioria tem segundo grau completo, o ensino é relativamente bom, mas 
pode ser melhorado.” (diretora da Escola Municipal Josias José Araújo).  
 
“Tem um pessoal aí do Retiro que ta ajudando a escola.” (diretora da 
Escola Municipal Josias José Araújo).  
 
“A maioria da população tem apenas o primeiro grau pela falta de escolas 
antigamente.” (morador da Comunidade de Quintiliano).  
 
“Creio que a nova geração já está tendo a oportunidade de ter pelo menos o 
segundo grau.” (morador da Comunidade de Quintiliano).  
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“O ensino é bom. Entretanto, há uma reclamação geral no que diz respeito à 
estrutura física da escola. Atualmente a escola conta com 5 (cinco) salas 
que já não comportam todos os alunos. As atividades físicas são realizadas 
em uma quadra de terra improvisada em frente á escola” (secretário da 
escola municipal Lucas Marciano da Silva).  
 
 “Os jovens a maioria tem segundo grau completo. Tem alguns que já estão 
cursando a faculdade em Brumadinho ou Belo Horizonte.” (secretário da 
escola municipal Lucas Marciano da Silva). 
 
“Nós temos aqui [escola] uma deficiência física, mas em geral o ensino é 
bom.” (secretário da escola municipal Lucas Marciano da Silva).  
 
“Os professores são bons, mas a estrutura não é tão boa. A parte física e 
estrutural não é boa.” (aluno da escola municipal Lucas Marciano da 
Silva).  
 
“O ensino lá é muito bom todo mundo elogia os professoras.” (aluno da 
escola municipal Lucas Marciano da Silva).  
 
“A Escola Municipal Professora Yolandina Melo silva oferece apenas o 
ensino fundamental e é considerado satisfatório pelos entrevistados. 
Entretanto, os estudantes precisam se deslocar até Marinhos, Aranha, Melo 
Franco ou Brumadinho para cursar o ensino médio”. (Entrevistada da 
Comunidade de São José do Paraopeba).  

  
“Estudam até formar na oitava série. Os mais velhos é até quarta série.” 
(Entrevistada da Comunidade de São José do Paraopeba). 
 
“A grande maioria estuda em Marinho, Aranha, Melo Franco e Brumadinho.” 
(Entrevistada da Comunidade de São José do Paraopeba). 
 
A Escola Municipal Antônio Hermenegildo Paiva, oferece ensino 
fundamental e também atende comunidades como Ribeirão do Paraopeba, 
Martins, Colégio e Sapé. A escola é bem avaliada quanto ao ensino, mas, 
de acordo com os entrevistados, a estrutura física deixa a desejar. 
(Entrevistado da Comunidade de Marinhos).  
 
 “Em Melo franco, existe apenas a Escola Estadual Paulina Aluotto Ferreira, 
que oferece o ensino médio. O fechamento do ensino fundamental deve-se 
à escola localizada em Aranha. Temos uma, que é nucleação, uma 
extensão de Brumadinho, da Escola Municipal Paulina Aluotto. Temos 
segundo grau. Mas não temos fundamental; só em Aranha. Nucleou-se em 
Aranha, fechou a escola aqui. Eu era a favor da nucleação, em parte. A 
estrutura física não comportava a nucleação e não teve expansão [em 
Aranha]. Eu era do colegiado escolar e questionei eu precisava de mais 
espaço físico. Tem mais duas salas pra agora. Falta é um projeto de visão 
de futuro. E obra pública é caro.” (Membro da Comunidade de Melo 
Franco).  
 
“O sistema de ensino é considerado de boa qualidade. A única ressalva é 
de que os moradores precisam se deslocar para Escola Municipal Antônio 
Hermenegildo Paiva em Marinhos ou para as escolas de Melo Franco e 
Aranha de acordo com a escolaridade cursada”. (moradora. da 
Comunidade de Martins e Ribeirão do Paraopeba).  
 
“Fui professora durante 32 anos e lutei muito pela educação aqui. Hoje em 
dia, as escolas estão muito boas. O ensino melhorou muito.” (moradora da 
Comunidade de Martins e Ribeirão do Paraopeba).  
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“As pessoas da comunidade precisam ir para Marinhos, Melo Franco e 
Aranhas.” (morador da Comunidade de Martins e Ribeirão do 
Paraopeba).  
 
“As escolas são boas, depende mais dos jovens e do esforço deles.” 
(morador da Comunidade de Martins e Ribeirão do Paraopeba).  
 
“O pessoal daqui estuda até a 4ª série em Marinhos, até a 8ª série em 
Aranha e o restante em Melo Franco.” (Entrevistado da Comunidade de 
Martins e Ribeirão do Paraopeba).  

 

f) Lazer/cultura  

 

As comunidades carecem de espaços públicos de lazer e de infraestrutura 

destinada à realização de cursos, oficinas, atividades cívicas e festas locais.  

 

“Em Piedade do Paraopeba, a V&M do Brasil ter construído uma quadra 
que, por sua vez, é percebida sempre como uma solução para a ociosidade 
das crianças. Uma quadra poliesportiva é, curiosamente, sempre apontada 
como referência em lazer e sociabilidade”. (presidente da associação de 
Palhano e Córrego Ferreira). 

 
“Lazer não tem em Palhano, quem tem amigos vai pro Sítio nos finais de 
semana.” (presidente da associação de Palhano e Córrego Ferreira). 
 
 “Lazer é o pesque e pague do Bininho. O pessoal daqui não tem muita 
coisa pra fazer nos horários livres.” (presidente da associação de Palhano 
e Córrego Ferreira). 
 
“A Ferrous poderia muito bem criar coisas pra cidade, como, uma praça, ou 
até mesmo projetos sociais.” (presidente da associação de Palhano e 
Córrego Ferreira). 
 
“O lazer aqui é buteco e sinuca.” (morador da comunidade de Grota 
Grande e Tumba). 
 
“os moradores atribuem, como forma de lazer, as festas locais e os projetos 
governamentais, como o “Portas Abertas”, realizado em escolas” 
(Entrevistado da Comunidade de Quintiliano). 
 
“Festas religiosas e alguns festivais, em cada comunidade você tem uma ou 
duas atividades por ano.” (Entrevistado da Comunidade de Quintiliano). 
 
“O projeto Portas Abertas nas escolas poderia ser uma alternativa para o 
lazer, mas aqui não tem.” (Entrevistado da Comunidade de Quintiliano). 
 
 “No domingo tem a aula de capoeira para as crianças no espaço cultural de 
Palhano, temos que pagar por mês R$ 16,00.” Em Candeias não tem festa, 
somente em Palhano..” (moradora de Candeias).  

 
“A gente tinha um atrativo natural que era a cachoeira. Hoje não temos 
mais, pois está muito poluído e secando.” (moradora de Suzana).  
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“Não tem nada. A única coisa pra fazer aqui é ir pro bar. Perto do posto de 
saúde, atrás do Bar Vento Ventania, tem um lote da prefeitura que há anos 
o pessoal luta pela construção de um campo.” (morador de Suzana).  
 
“A questão do lazer seria uma boa coisa para a comunidade. A prefeitura 
tinha um projeto para construir uma quadra, mas nunca saiu.” (moradora 
de Suzana).  
 
“Os jovens não fazem nada, eles vão pro buteco tomar uma cerveja e jogar 
baralho.” (moradora de Suzana).  
 
“Marinhos não possui espaços destinados ao entretenimento. Mas tem 
algumas festividades promovidas pela associação são citadas pelos 
participantes da pesquisa: a) Festival da canção, em setembro; b) Festival 
regional da colheita, em parceria com a EMATER; c) Encontro dos amigos, 
geralmente para homenagear alguém; d) Festa de São Benedito; e) Festa 
de Nossa Senhora do Rosário”. (Entrevistado da Comunidade de 
Marinho). 
 
 “Tomar cachaça e cerveja final de semana! [risos].” (Entrevistado da 
Comunidade de Aranha). 
 
“A carência muito grande aqui é quadra de esporte.” (Entrevistado da 
Comunidade de Aranha). 
 
“Eu mexo com a associação. Se você quer oferecer algo mais [direcionado] 
pra terceira idade, não tem quadra pra fazer brincadeira, oferecer um 
lanche. Depois da escola, as meninas ficam aí [ociosas]  [...] eu trabalho 
com grupo de dança com as meninas no salão comunitário da associação. 
Faço quadrilha da terceira idade. O povo é carente, né.” (Entrevistado da 
Comunidade de Aranha). 
 
 “A principal é o festival da mexerica, que já vai pra quinze anos. E tem de 
vários santos aí.” (Entrevistado da Comunidade de Melo Franco). 
 
“Temos uma área da MRS, que alugou a Central do Brasil [ferrovia]. O edital 
tá aberto. A área da margem ela cede. Ela liberou, mediante a presença de 
um órgão público. Dá pra fazer várias quadras.” (Entrevistado da 
Comunidade de Melo Franco). 
 
“Ir pra perto de onde o trem passa, sentar, e ver o trem passar! E tem o 
campo aí, né? Falta uma praça aqui pras crianças brincarem. A não ser 
quando é festa de mexerica, em julho.” (Entrevistado da Comunidade de 
Melo Franco). 
 
“Nada. Andar de bicicleta nas gramas. Não tem campo, não tem quadra, 
não tem nada. Na zona rural não tem nada. Tudo é esquecido. Nem buteco 
tem.” (Entrevistado da Comunidade de Colégio). 

 

5.6.1.2 Aspectos Econômicos 

 

A ascensão da indústria mineradora no país coincidiu com um progressivo 

envolvimento das comunidades locais no seu negócio, que passou a requerer um 

diálogo aberto e transparente, compromissos e compensações sociais de longo 

prazo e um melhor desempenho da atuação socioambiental das empresas. 
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De uma breve análise da história da instalação de projetos de mineração no 

Brasil, pode-se identificar que, comumente, as comunidades reivindicam 

investimentos em iniciativas de educação, saúde e cultura, incluindo investimentos 

em equipamentos, infraestrutura e provisão de serviços nessas áreas, além de 

incentivos para jovens, vinculados a manifestação cultural e programas de 

capacitação e treinamento. 

 

a) Comércio e Emprego  

 

O comércio, apesar de pequeno, é bem avaliado pelos entrevistados. 

Possuem restaurantes, depósitos de material de construção, pesque e pague, onde 

funciona também um minimercado e local para pagamentos de contas (Casa Prata). 

Apesar disso, nota-se, ainda, visível dependência de Brumadinho no que se refere a 

compras mensais. A mão de obra da comunidade é absorvida pelos condomínios do 

entorno da Serra da Moeda. Como em outros lugares pesquisados (inclusive a sede 

do município), há uma crença compartilhada pelos participantes das entrevistas de 

que: “Só não trabalha não quer. Postos de trabalho não faltam e não há 

trabalhadores suficientes”.  

O grande empregador na região é o Retiro do Chalé, que recruta 

trabalhadores da região para diversos serviços internos: jardinagem, vigilância, 

afazeres domésticos, etc. Segundo os pesquisados, a proporção de habitantes que 

trabalham no Retiro é alta, sendo um fato positivo, pois relatam que os salários que 

lá se paga são bons. Assim, pode-se considerar que a Ferrous não se apresenta 

como uma grande oportunidade de trabalho na região por dois motivos: já dispõem 

de empregos que proporcionam bons rendimentos e não há um contingente 

populacional desempregado aptos, no que se refere à qualificação, disponível na 

região. 

 

“Bom comércio que supre as carências da comunidade. Hoje temos a Casa 
Prata que já oferece caixa eletrônico para as pessoas.” (morador de 
Palhano e Córrego Ferreira).  
 
“Basicamente, casa de materiais de construção.” (morador de Palhano e 
Córrego Ferreira).  

 
“Compramos as vezes na venda do Bininho, mas compramos muito em 
Brumadinho também.” (morador de Palhano e Córrego Ferreira).  
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“Falta mão de obra. Aqui só não trabalha quem não quer.” (comerciante da 
região).  
 
“Amanhã sai um empregado daqui [Casa de materiais COFER] e não tem 
mão-de-obra especializada.” (comerciante da região).  
 
“Falta mão de obra. As pessoas trabalham nos condomínios, fazendas, mas 
o grande empregador é o Retiro do Chalé.” (comerciante da região).  
 
“O pessoal trabalha com obra e jardinagem principalmente no Retiro do 
Chalé onde a demanda é alta. Lá [Retiro do Chalé] eles pagam bem e não 
precisa de mão de obra qualificada.” (comerciante da região).  
 
“As pessoas estão chegando para trabalhar principalmente nos 
condomínios.” (comerciante da região).  
 
“Dependemos muito de Brumadinho e Belo Horizonte. (moradora do 
vilarejo de Tumba há 40 anos).  
 
”E tem ainda a taxa que o supermercado de Brumadinho cobra R$ 10,50 
por pessoa por entrega.” (moradora do vilarejo de Tumba há 40 anos).  
 
“Os produtos vendidos nas vendas daqui é o dobro do preço comparado 
com Brumadinho.” (moradora do vilarejo de Tumba há 40 anos).  
 
“O Retiro do Chalé é uma benção para a comunidade, minha filha trabalha 
lá [retiro] como faxineira tem um bom tempo.” (moradora do vilarejo de 
Tumba há 40 anos).  
 
“Tenho uma neta que trabalha em Belo Horizonte e é desrespeitada, quem 
dera se ela arranjasse um emprego no Retiro.” (moradora do vilarejo de 
Tumba há 40 anos).  
 
“O problema é que ninguém tem carteira assinada lá. O problema da falta 
de garantias preocupa a gente.” (moradora do vilarejo de Tumba há 40 
anos).  
 
“Tem mais gente chegando em função do Retiro do Chalé e os outros 
condomínios.” (moradora do vilarejo de Tumba há 40 anos).  
 
“O pessoal vem pra trabalhar como jardineiro, pedreiro, caseiro. Mas, se a 
pessoa quiser trabalhar com coisa melhor, aqui não tem emprego não.” 
(moradora do vilarejo de Tumba há 40 anos).  
 
“Não atende o pessoal. Em torno de 95% da população compra em 
Brumadinho”. (Entrevistado da Comunidade de Quintiliano).  
 
“Acabei de levar uma parte do pessoal pra fazer compra lá [Brumadinho]”. 

 
“Não tem desemprego aqui, são cerca de 1023 pessoas trabalhando no 
Retiro do Chalé.” (Entrevistado da Comunidade de Quintiliano).  
 
“Comércio tem muita opção, tem dois comerciantes na região e o Super 
Luna [supermercado] de Brumadinho que quando a gente compra lá eles 
mandam entregar por uma mixaria.” (Entrevistado da Comunidade de 
Candeias).  
 
“Emprego? Engenharia de Minas, Geologia [...] você tem onde? Nas 
universidades federais. E a quantidade de vagas é a mesma desde sempre. 
Paga-se mal, é interessante. Se oferecem emprego na região pagando 800 
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reais, os jardineiros ganham é 1.500 reais. As faxineiras lá ganham 70 reais 
por dia. Ali já tem uma média salarial alta. Aí você tem é que trazer gente do 
Maranhão, do Piauí e soltar ali.” (Entrevistados da Comunidade de 
Gorduras, Carneiros e Braga). 
 
“O pessoal trabalha com obra e jardinagem principalmente no Retiro do 
Chalé onde a demanda é alta.” Lá [Retiro do Chalé] eles pagam bem e não 
precisa de mão de obra qualificada.” (Entrevistados da Comunidade de 
Gorduras, Carneiros e Braga). 
 
“Falta mão de obra, aqui só não trabalha quem não querer.” (Entrevistados 
da Comunidade de Gorduras, Carneiros e Braga). 
 
“Amanhã sai um empregado daqui [Casa de materiais COFER] e não tem 
mão de obra especializada.” (Entrevistados da Comunidade de 
Gorduras, Carneiros e Braga). 
 
“O pessoal que não gosta de trabalhar que fica pobre.” (Entrevistados da 
Comunidade de Gorduras, Carneiros e Braga). 
 
“O Condomínio emprega mais, depois o comércio.” (Entrevistada da 
Comunidade de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e 
Chácara). 
 
“O João Expedito emprega muita gente, mas o condomínio é o que contrata 
mais.” (Entrevistada da Comunidade de Barreiro de Baixo e de Cima, 
Córrego do Barbeiro e Chácara). 
 
“O Condomínio é o que mais contrata 1200 funcionários, juntando os que 
trabalham para os condomínios e para as casas.” (Entrevistada da 
Comunidade de Barreiro de Baixo e de Cima, Córrego do Barbeiro e 
Chácara). 

 
COMUNIDADE DE MARINHOS - Assim como na maioria das comunidades 
vizinhas, a deficiência em relação á estrutura comercial é eminente. Existe 
apenas um bar em Marinhos, fato que obriga os moradores a realizarem as 
compras em Brumadinho. 
 
“Tem uma venda, mas a maioria das pessoas compra em Brumadinho, 
Aranha.. A única venda da comunidade não tem muito a oferecer. Sacar 
dinheiro é em Brumadinho.” (Entrevistada da Comunidade de Marinhos). 
 

 

 Emprego 

  

Dois fatos distinguem essa comunidade das demais pesquisadas: primeiro, 

na visão dos pesquisados, o Retiro do Chalé não é um grande empregador e não 

souberam sequer identificar alguém da região que trabalhasse nos condomínios; 

segundo, há um empregador no estado de São Paulo que é da região. Proprietário 

de um comércio varejista de hortifrutigranjeiro, sempre recorre à região de origem 

para recrutar trabalhadores, induzindo assim um fluxo de mão de obra rumo àquele 

estado:  
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“A maioria trabalha no campo, famílias, prefeitura. Ou vai pra São Paulo.” 
(Entrevistado da Comunidade de Marinhos). 
 
“São Paulo é mais fácil de arrumar por ter um empregador da região de 
Maçangano que contrata nas regiões.“ (Entrevistada da Comunidade de 
Marinhos). 
 
“O povo vai pro Retiro: obras, diaristas [...] nos condomínios no pé da serra. 
O povo trabalha mais lá. No mais é chácara, casas de família. Tem uns na 
Vale e na Ferrous. A Vale não oferece transporte pra eles. Acabam 
mudando pra Brumadinho porque lá tem transporte. A Ferrous, não sei.” 
(Entrevistada da Comunidade de Marinhos). 
 
“Retiro do chalé, BH e Brumadinho. Sai um ônibus cheio pro Retiro. O 
Retiro contrata mais mulheres. Homens vão mais pra Vale.” (Entrevistada 
da Comunidade de Marinhos). 
 
“Há dois pequenos mercados. Dependência de Brumadinho e Aranha. É 
precário. Temos as vendinhas. O preço é bem diferenciado em relação às 
cidades. O povo anota e vai se endividando. As compras maiores são feitas 
em Aranha.” (morador da Comunidade de Marinhos).  
 
“São as mineradoras, né, Vale e Ferrous [os principais empregadores]. Em 
Melo Franco, poucos trabalham nos condomínios. Em Aranha trabalham 
mais.” “Há dois pequenos mercados. Dependência de Brumadinho e 
Aranha. É precário. Temos as vendinhas. O preço é bem diferenciado em 
relação às cidades. O povo anota e vai se endividando. As compras maiores 
são feitas em Aranha.” (morador da Comunidade de Melo Franco).  
 
“Aqui, [a população] vive mais de lavoura, a maioria. Trabalham com 
mexericas, etc. Muitas diaristas [...] alguns poucos na Vale e algumas 
fazendas aí. Daqui é mais difícil gente na Vale por que a Vale não dá 
transporte.” (morador da Comunidade de Melo Franco). 
 
“Não tem. Compramos em Brumadinho e Aranha.” (morador de Córrego 
de Almas).  
 
“Se quiser qualquer coisa aqui, ou é Aranha ou é Brumadinho. Aqui só tem 
um bar, básico mesmo.” (morador de Córrego de Almas).  
 
 “Temos o laticínio aí, já consolidado, que dá bastante emprego. É o maior 
empregador. Tem os sítios, mas são poucos. Ah! Lembrei agora! Tem o 
Retiro do Chalé, que é um grande empregador. O pessoal presta serviço lá, 
né. Gente de Suzana, Córrego de Alma, Aranha [...] tudo vai pra lá [...] 
serviço mais doméstico.” (morador de Córrego de Almas).  
 
“Tem empregado demais na Fazenda Estiva aqui, na Fazenda do Engenho, 
laticínio. O trabalho aqui é caseiro. Muita gente trabalha no Retiro do Chalé. 
Tem bastante gente que trabalha lá, viu.” (morador de Córrego de Almas).  
 
Migração - “Aqui é assim: 99% de gente de fora e 1% de gente daqui do 
lugar! E é muito rotativa [a população]. Inclusive na saúde é uma 
dificuldade, porque você dá um número a uma família, amanhã é outro [o 
entrevistado se refere à inconstância no cadastro, dado o alto nível de 
deslocamento da pessoal]. Por quê? Pequenos sítios de lazer, e esse 
pessoal emprega. E não pára, né [...] a maioria [de empregados] vem de 
Itamarandiba e Entre Rios. Tem mais gente chegando [que saindo].” 
(morador de Córrego de Almas).  
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“Sempre mudando, sempre saindo e chegando. Tem mais de 74 famílias 
cadastradas. Às vezes, cadastra uma família. Amanhã, ela já vai embora.” 
(morador de Córrego de Almas).  

 

5.6.1.3 Participação e Reuniões Públicas de Demonstração do Projeto da 
Mineradora nas Comunidades e Povoados do Entorno 
 

A empreendedora na busca e análise do seu empreendimento minerário, 

procurou, através de um engajamento, ou seja, a interação entre empresa e partes 

interessadas, a realização de reuniões públicas, com o objetivo de prestar 

informações, com vistas a um maior diálogo de forma efetiva. O diálogo e a 

cooperação procuram eliminar as causas básicas do conflito e tentam substituir as 

relações de desconfiança por ações colaborativas. Tais diálogos possibilitam ainda 

uma participação ampla de todos os grupos sociais, sem impor uma ideologia de 

sacrifício de uma ideia sobre a outra. 

Com base nisso, nos dias 21 e 23 de julho de 2008 (no Centro Comunitário 

de Palhano), 22 de julho de 2008 (no Centro Comunitário de Aranha), foi realizada 

uma apresentação sobre a empresa Ferrous destinada às lideranças locais. Treze 

membros fizeram-se presentes. Entretanto, os pesquisados de Grota Grande e 

Tumba não compareceram às reuniões, porém, mostram-se temerosos e com 

muitas dúvidas a respeito de futuras atuações da Ferrous. Não sabem dizer muito a 

respeito da empresa e até confundem-na com a Vale.  

Os entrevistados não se sentem satisfeitos com as colocações feitas. 

Consideraram tais argumentações vagas, embora reconheçam que foi uma boa 

oportunidade para conhecerem a mineradora. Concebem suas atividades na região 

de forma negativa, argumentando que não há benefício que a Ferrous ofereça que 

compense os contratempos trazidos. Dentre eles, é evidente, na fala dos 

entrevistados, a preocupação com a água local. Isto é um item frequente na fala dos 

mesmos, porque já vivenciam uma situação de degradação semelhante: a V&M e a 

água em Piedade do Paraopeba.  Ainda avaliam, positivamente, as apresentações 

públicas da Ferrous sobre seu projeto minerário na região. Colocam que houve 

clareza da parte dos apresentadores e que muito foi dito. Porém, ressaltam que as 

explanações foram muito técnicas e complexas para a população que, devido a isso, 

não obteve um entendimento satisfatório dos planos da mineradora. Outro fato 

destacado pelos entrevistados é a presença de não membros da comunidade na 
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apresentação, posicionando-se contra a mineradora e prometendo mobilizar-se 

nessa questão.  

 

5.6.2 Percepções Estruturadas nas Comunidades do Entorno 

 

5.6.2.1 Percepções em Palhano, Córrego Ferreira, Candeias, Gorduras, Carneiros e 
Braga 

 
“É muito vago. Queria algo real. Não me satisfez. E nós? E nossa água? E 
nossa serra? Dizer que vai construir? Tudo que eles fizerem [a título de 
compensação] é pouco pela serra ali, ó [...] não há benefício que compense 
o impacto. Qualquer coisa que a Ferrous der não compensa uma destruição 
daquela. É muito mal vinda [...] e é a posição geral [da população].” 
(Entrevistado da Comunidade de Palhano). 
 
“Tudo que fizerem [Ferrous], não será suficiente para suprir a montanha.” 
(Entrevistado da Comunidade de Palhano). 
 
“As apresentações [apresentações Ferrous] não sanaram as dúvidas da 
comunidade. Deixou a desejar.” (Entrevistado da Comunidade de 
Palhano). 
 
“A questão da água e do meio ambiente não foi abordada de forma clara. 
Qual a compensação da Ferrous?” (Entrevistada da Comunidade de 
Palhano). 
 
“Medo dela desviar a água hoje que nem a Mannesmann fez lá em Piedade. 
É 100% [o consenso]” (Entrevistado da Comunidade de Palhano). 
 
“Tudo que mexe no topo do mundo não é bom, é prejudicial.” (Entrevistado 
da Comunidade de Gorduras). 
 
“Tive numa reunião dentro do Retiro do Chalé há três meses, onde todos 
estavam preocupados com a sondagem da Vale [referindo-se a Ferrous]. 
“Acho que onde entrar a mineração da Vale [ Ferrous] a força da destruição 
é rápida demais.” (Entrevistado da Comunidade de Candeias). 
 
 “A apresentação foi boa e necessária, falaram das ofertas de emprego e 
sobre as parcerias que a Ferrous vai fazer com as faculdades.” 
(Entrevistado da Comunidade de Carneiros). 
 
“Falaram ainda sobre o projeto de contenção de detritos e passivos em 
épocas de chuvas, que desciam para o córrego carrapato.” (Entrevistado 
da Comunidade de Braga). 
 
 “O pessoal de Carneiros também está muito preocupado com a questão 
visual da degradação da natureza.” (Entrevistado da Comunidade de 
Candeias). 
 
“Na minha opinião uma mineradora precisa recuperar o que foi destruído. 
Inclusive durante a apresentação a Ferrous mostrou,através de fotos áreas 
que foram recuperadas, o antes e o depois, o pessoal da comunidade disse 
que aquelas fotos eram apenas fotoshop.” (Entrevistado da Comunidade 
de Palhano). 
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“O técnico falou de técnicas de reparação de 1960. Eu questionei ele; na 
segunda [apresentação] ele não tocou no assunto.” (Entrevistado da 
Comunidade de Candeias). 
 
“Na TV, vi o debate dessa empresa. Perguntada pelo Werneck e um ex-
deputado do mensalão, amigo da ditadura [Fernando Brant], ela [a Ferrous] 
não colocou claro e não identificou onde são suas pretensões de 
mineração. E o cara que fez a exposição, o Leonardo, muito bem treinado, 
muito bem treinado pra desmoralizar pessoas contra ele numa assembléia, 
que nem eu, que chego e falo. Ele usa uma técnica autoritária. Quando 
fazem reunião, já foram antes nas pessoas, já tomaram cafezinho, já deram 
abraço. Isso é condenável nesse país. Quando vão [a uma reunião, uma 
assembléia], já conversaram com Bininho, com José Expedito [lideranças 
locais]. A técnica usada é mandar calar a boca. Na televisão, quando 
questionados sobre onde será, não falaram. Conversam com as lideranças 
e depois conversam com as pessoas. Isso é populismo barato. São técnicas 
muito usadas nesse país, durante a ditadura: a intimidação.” (Entrevistado 
da Comunidade de Palhano). 
 
“Pela exposição, não é confiável. Foi dito ‘nós temos a concessão da mãe 
d´água’!” (Entrevistado da Comunidade de Candeias). 
 
“O projeto não tá claro e não traz benefícios. Ali não é área pra mineração. 
Por que o Anastásia não declara a [Serra da] Moeda patrimônio ambiental? 
Nós sabemos que tem lobby na câmara.” (Entrevistado da Comunidade 
de Candeias). 
 
“As pessoas esperam explicação. Falta clareza e mostrar tecnologia. 
‘Faremos um esteira.’ 25 km! É por onde passa a estrada de ferro. Dá? Dá! 
Mas tem custo. E colocaram claro que iam lavar o minério no rio 
Paraopeba!” (Entrevistado da Comunidade de Córrego Ferreira). 
 
“Restou dúvida. Apresentou o projeto em si. Depois uma Assembléia Geral. 
Muitas coisas que a empresa mostrou, ela [a população] não entendeu. 
Falta muita coisa.” (Entrevistado da Comunidade de Braga). 
 
“A impressão do povo é que vão derrubar a Serra toda.” “Eu não acredito, 
penso que nossa área não será tão explorada. “O comentário do pessoal 
daqui após a apresentação foi de que a Ferrous vai acabar com a Serra” 
(Entrevistado da Comunidade de Palhano). 
 
“A comunidade ficou assustada com a proposta da Ferrous, em minha 
opinião, vai trazer vantagens e desvantagens.” (Entrevistado da 
Comunidade de Palhano). 

 

5.6.2.2 Percepções em Aranha, Melo Franco, Coronel Eurico, Córrego de Almas  

 

 “Foi boa. Debate bom, explicando. Teve boa aceitação. Foi bom. Ficaram 
de marcar de novo.” (Entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
“É muita proposta, né [...] o povo da Ferrous falou muito.” (Entrevistado da 
Comunidade de Aranha). 
 
“Ficou muita dúvida. É um povo simples, tem que falar com eles de uma 
forma mais simples. Veio um povo mais esclarecido, de perto do Chalé, que 
falaram [durante a apresentação da Ferrous]. Eles falavam contra, vão 
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juntar [se mobilizar], são contra. Mas o povo daqui, mesmo, acho que nem 
entendeu.” (Entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
“Teve a reunião. Teve gente que perguntou se ia ter jeito de passar o 
dinheiro direto pra comunidade.” 
 
 
MELO FRANCO - Um dos entrevistados entende que o intuito das 
apresentações da Ferrous foi, além de comunicar suas intenções de 
exploração na região, desfazer a imagem negativa deixada pela mineradora 
que lhe antecedeu na operação da mina Serrinha. Embora ele não tenha 
comparecido, diz que não houve frequência satisfatória e se ressente de 
não ter ido, pois é cobrado por isso na medida em que é uma liderança 
local. Está enganado, porém, quanto à atividade à qual se dedica à 
mineradora; para ele, trata-se de uma siderúrgica. Esse próprio engano e a 
maneira como ele cita apresentações públicas, referindo-se a elas como 
uma eventualidade demonstra como a chegada da empresa é uma 
possibilidade remota e um assunto que não é recorrente em seu cotidiano. 
(Entrevistado da Comunidade de Melo Franco). 
 
“Há um movimento pra se estabelecer uma siderúrgica aqui no Vale do 
Paraopeba. A Ferrous organizou uma audiência pública aí. Até me cobram 
por não ter ido! Pretendiam instalar uma siderúrgica. Mas falaram aí, 
compreensão errônea de que era metalurgia. Mas é siderurgia!” 
(Entrevistado da Comunidade de Melo Franco). 
 
“[A freqüência] não foi expressiva não. Mas disseram que tão sensibilizando 
a população daquela imagem de mineradora. Porque as de antes só 
deixaram passivo ambiental.” (Entrevistado da Comunidade de Melo 
Franco). 

 

 
CORONEL EURICO - O entrevistado relata o dia em que a Ferrous 
promoveu uma apresentação pública para falar de seus projetos. Tal evento 
acabou não cumprindo com o que pretendia porque os ouvintes presentes 
não se dispõem a prestar atenção no que é dito. Conversam, dispersam-se, 
etc. Junte-se a isso a indiferença com relação à chegada da mineradora.  
O pesquisado também menciona a incerteza que ficou depois da 
apresentação, pois os funcionários da mineradora não souberam dizer dos 
planos da mesma. (Entrevistado da Comunidade de Coronel Eurico). 
 
“[A população] trabalha no minério, na Vale, né [...] trabalha na prefeitura  
[...] da Vale não temos benefício nenhum. Fizemos reunião com uma 
empresa aí. Esse pessoal tá prometendo ajudar essa região nossa. A 
primeira reunião pra nós aqui foi só pra conhecimento mesmo, mostrar, 
apresentar como eles vão trabalhar, mostrar o transporte do minério de 
ferro, que não é terrestre, é por correia. Acaba que o sujeito chega lá, fica 
conversando [...] são poucos os que prestam atenção. Eu acho que pra 50% 
é a mesma coisa falar ou não falar. Tem gente que tem vontade de ter as 
coisas pra comunidade. Pra outras, tanto faz trazer ou não trazer.” 
(Entrevistado da Comunidade de Coronel Eurico). 
 
“Lá na reunião, perguntaram o que eles iam deixar daqui uns 30 anos. Não 
responderam, ficou pra próxima reunião. Uns vinte da região acabam indo.” 
(Entrevistado da Comunidade de Coronel Eurico). 
 
 
CÓRREGO DE ALMAS - Os informantes relatam que nas apresentações da 
Ferrous houve grandes intervenções, muitas vezes truculentas, feitas por 
ouvintes oriundos de outras comunidades, muitas vezes dos condomínios, o 
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que teria inviabilizado uma audição clara e ininterrupta daquilo que os 
representantes da Ferrous diziam. Um dos entrevistados estabelece um 
paralelo entre a implantação do gasoduto na região e o transporte aéreo do 
minério sobre o qual a Ferrous teria se referido em suas apresentações: 
ambos suscitam medo na população quanto ao seu funcionamento. 
(Entrevistado da Comunidade de Córrego de Almas). 
 
 “A Vale [Ferrous] tá querendo passar aqui via aérea, transportando o 
minério. Quando surgiu isso, foi um alvoroço! Porque o gasoduto [GASMIG] 
já passou aí. Pensei: ‘esse trem ta meio esquisito’. Aí teve a apresentação 
deles do projeto aí. Igual o gasoduto: o povo tem medo de vazar, explodir 
[...] é um povo muito humilde.” (Entrevistado da Comunidade de Córrego 
de Almas). 

 

 

5.6.2.3 Aspectos Positivos e Negativos do Projeto Minerário 

 

5.6.2.3.1 Aspectos Positivos 

 

Os pesquisados mostram-se insatisfeitos quanto à presença da Ferrous. 

Contudo, quando interrogados sobre quais benefícios ela poderia trazer, são 

capazes de apontar alguns, como melhorias na estrutura urbana e maior 

qualificação da mão de obra local. Para os participantes da pesquisa, a mineração 

na serra traz uma perda ambiental irreparável, principalmente em relação à água e à 

beleza paisagística. Aliados a isso, temem pelo futuro na região, quando se encerrar 

a extração mineral. A presença das mineradoras representa empregos para a 

região, e, somente devido à sua presença, pode-se dispor de melhor estrutura 

urbana como asfalto e outras melhorias inerentes ao povoamento.  

 
PALHANO E CÓRREGO FERREIRA  
“Acho que pode melhorar, espero que tragam cursos, qualificações e infra-
estrutura para a cidade.” (entrevistado da Comunidade de Palhano).  
 
“A outra mineradora que tem lá [serra da moeda] não me afeta muito.” 
(entrevistado da Comunidade de Palhano). 
 
 “A melhoria no transporte, projetos sociais e aumento no índice de emprego 
da população.” (entrevistado da Comunidade de Córrego Ferreira). 
 
“Sou a favor da entrada da Ferrous na região, desde que contrate o pessoal 
da região.” (entrevistado da Comunidade de Córrego Ferreira). 
 
“Desde que evolua pode trazer algo de bom pra gente” (entrevistado da 
Comunidade de Córrego Ferreira). 
 
 
 
 



 

195 

 

QUINTILIANO  
 “Antigamente, a gente subia a estrada do Retiro a cavalo ou burro, hoje em 
dia depois do asfalto muita coisa melhorou.” (entrevistado da Comunidade 
de Quintiliano) . 
. 
“Acho que os loteamentos trazem o progresso.” (entrevistado da 
Comunidade de Quintiliano). 
 
“Os impostos gerados pelas mineradoras, a geração de empregos e 
projetos sociais.” (entrevistado da Comunidade de Quintiliano). 
 
“Acredito que pela primeira vez uma mineradora venha para trabalhar com a 
comunidade.” (entrevistado da Comunidade de Quintiliano). 
 
 
GORDURAS, CARNEIROS E BRAGA 
“Acho que pode melhorar, espero que tragam cursos, qualificações e 
infraestrutura para a cidade” (entrevistado da Comunidade de Gorduras). 
 
“Não degradar tanto a natureza, oferecer melhorias na educação e 
desenvolver projetos sociais frente à comunidade” (entrevistado da 
Comunidade de Gorduras). 
 
SUZANA 
“Traria saneamento básico, melhor saúde, lazer e mais transporte.” 
(entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“Acho que vai gerar muito emprego, apesar da não qualificação do pessoal 
de região.” (entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“O máximo que vai acontecer é aproveitar um ou outro como segurança, 
motorista de caminhão.” (entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“As crianças têm necessidade de uma rua de lazer para brincar.” 
(entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
 
ARANHA 
A instalação da Ferrous na região não é uma questão que suscita debate 
nos entrevistados. Concebem-na como uma casualidade, uma remota 
possibilidade no futuro que não causará grandes rearranjos na estrutura 
populacional, não ocupando, portanto, centralidade alguma em seus 
discursos. A mineradora é, acreditam, foco de interesse de apenas uma 
parcela da população local – a mais jovem – pois há a expectativa de 
emprego. Os demais seriam indiferentes à presença da mineradora, dado 
que não ganham nada com ela e sofrem com alguns contratempos. 
(entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
“A comunidade vai sofrer com isso [com o transporte do minério].” 
(entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
“O pessoal jovem olha só o lado de emprego. Isso é verdade. Vejo isso no 
pessoal mais novo. O povo mais idoso não quer saber não.” (entrevistado 
da Comunidade de Aranha). 
 
“Não tô por dentro. Ouvi comentário que ia tá pegando a serra que é do 
Retiro do Chalé. Imagino que deve ter os ambientalistas [se opondo], o povo 
do Retiro [se opondo]. O povo tem medo de destruir, né.” (entrevistado da 
Comunidade de Aranha). 
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“Poucas pessoas têm informação a respeito disso. Não devem [a Ferrous] 
ter divulgado muito mesmo porque não deve ser pra agora. Aqui na saúde, 
fiquei sabendo de nada não. Quando tiver uma coisa mais certa, aí acho 
que [a Ferrous] vai divulgar mais. (entrevistado da Comunidade de 
Aranha). 
 
“Já tá pra entrar a Ferrous. Teve reunião. Tão pedindo aceitação pro 
projeto. Tá 50%: uns em dúvida, outros contra. Tão esperando tipo um 
Alvará”.  
 
Os indivíduos pesquisados temem pela destruição ambiental e pelo passivo 
ambiental que acreditam que será deixado pela mineradora após o 
encerramento das suas atividades na região, que ficará definitivamente 
degradada. Mostram-se descrentes de uma política de preservação 
ambiental pós-exploração. (entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
As consequências ambientais imediatas também foram consensuais entre 
os participantes da pesquisa em Aranha: poluição e água. (entrevistado da 
Comunidade de Aranha). 
 
“As fontes d´água vão ser atingidas, com certeza, se não tiver coisa séria, 
muito bem fiscalizada. Sou contra mesmo, mas o subsolo é do governo, não 
tem como.” (entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
Para um dos entrevistados, é possível se ganhar muito com as mineradoras 
que venham a se instalar nas imediações. Ele reconhece que elas estão 
dispostas a investir na população local, bastando que eles, da comunidade, 
saibam canalizar os recursos que lhe possam ser oferecidos. O impasse, 
entretanto, está neste ponto: os próprios habitantes não conseguem se 
organizar para elaborar um projeto coletivo ou uma pauta de prioridades 
para onde o investimento possa ser dirigido. O baixo espírito associativo 
local acaba sendo um empecilho mesmo em momentos de ganho - coloca o 
entrevistado. Além do mais, há outros ganhos indiretos, como 
empregabilidade e aquecimento econômico. (entrevistado da Comunidade 
de Aranha). 
 
“Agora estamos acordando pra isso. Eles têm muito pra investir no social, 
deduzir do imposto de renda. Mas a gente tá acordando pra isso, 
elaboração de projeto. Agora é que estamos nos organizando. Tem os 
royalties, esclarecimento pra nossos projetos de educação, lazer e cultura 
que cabe a nós nos mobilizarmos. Tem o emprego [...] e incrementa o 
comércio.” (entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
“O município acaba conivente porque precisa do dinheiro.” (entrevistado da 
Comunidade de Aranha). 
 
 
COLÉGIO  
“Emprego com certeza vai trazer. No meu caso que sou velho não, mas 
para os jovens vai ser bom.” (entrevistado da Comunidade do Colégio). 

 

5.6.2.3.2 Aspectos Negativos 

 

Para os participantes da pesquisa, a mineração na serra traz uma perda 

ambiental irreparável, principalmente em relação à água e à beleza paisagística. 

Aliados a isso, temem pelo futuro na região, quando se encerrar a extração mineral:  
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GORDURAS, CARNEIROS E BRAGA  
“Degradação da natureza em geral, poluição sonora entre outras.” “Esta 
também é a maior preocupação do Clube do Voo” (moradora da 
Comunidade de Braga). 
 
“A natureza. Segundo [lugar], a água, pra não acontecer como em Macacos. 
Foi a Rio Verde. Na hora de assumir a responsabilidade, não falaram nada. 
E a poluição [...] a poluição visual” (entrevistada da Comunidade de 
Gorduras). 
 
 
SUZANA 
“Assim como em outros lugares pesquisados, aqui as preocupações 
ambientais são proeminentes. Poluição do ar, a estética da serra e a 
degradação da água são aspectos recorrentes entre os entrevistados.  
Malefícios de ordem social são apontados e detalhados. A partir dos 
depoimentos, percebe-se o temor de que mineradora traga impactos à 
população através do fluxo de trabalhadores que se dirigem para a região. 
Tráfico de drogas e aumento da criminalidade foram os mais citados” – 
(entrevistada da Comunidade de Suzana). 
 
“Falta de água, a poluição, aquele pó preto do minério e principalmente o 
visual e a beleza da Serra” (entrevistada da Comunidade de Suzana). 
 
“A degradação do meio ambiente em geral, penso que alguma coisa vai ser 
destruída, mas nem tudo” (entrevistada da Comunidade de Suzana). 
 
“Se a comunidade investisse em turismo, seria melhor que a mineração” 
(entrevistada da Comunidade de Suzana). 

 
“O pessoal diz que com a mineração muita gente de fora vai chegar e 
aumentar a criminalidade. Aqui existe criminalidade, tráfico de drogas e o 
pessoal diz que com a Ferrous vai aumentar” (entrevistado da 
Comunidade de Suzana). 
 
“Você nasce num lugar e vê o nascer do sol, lua, serras e de uma hora pra 
outra vê máquinas picando tudo. Essa serra tem belezas que não tem jeito 
de repor. Falta de água, assoreamento dos córregos. Precisa ter um 
trabalho para preservar” (entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“O pessoal fala que não usam explosivos, mas o barulho é grande” 
(entrevistado da Comunidade de Suzana). 
 
“Em 30 ou 40 anos a evolução foi rápida demais, e isso foi ruim. O acúmulo 
de pessoas gera problemas sociais” (entrevistada da Comunidade de 
Suzana). 
 
 
BARREIRO DE BAIXO E DE CIMA, CÓRREGO DO BARBEIRO E 
CHÁCARA 
“Degradação das nascentes e exploração descontrolada” (entrevistado da 
Comunidade de Córrego do Barbeiro).  
 
“Desmate da serra, infraestrutura de beleza natural. E todas as 
comunidades sobrevivem através das nascentes da serra, então é 
preocupante. A preocupação da comunidade com a água da Serra que 
pode acabar, o lado turístico que pode ser afetado” (entrevistado da 
Comunidade de Córrego do Barbeiro). 
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ARANHA  
“Vai destruir o ambiente, né. E desvalorizar a região. O povo [da Ferrous] 
vai embora, a natureza vai acabar.” (entrevistado da Comunidade de 
Aranha). 
 
“Destrói mesmo! Largam aquele panelão [a cava] pra lá. Largam esse trem 
lá, consertam nada. Como repor? Mas como vai impedir? (entrevistado da 
Comunidade de Aranha). 
 
“Córrego Feijão, por exemplo. Ô lugarzinho feio! Os lugarzim ficam feios, né 
[...]” (entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
“Poluição, né. Sonora, poluição [do ar]” (entrevistado da Comunidade 
de Aranha). 
 
“As fontes d´água vão ser atingidas, com certeza, se não tiver coisa séria, 
muito bem fiscalizada. Sou contra mesmo, mas o subsolo é do governo, não 
tem como” (entrevistado da Comunidade de Aranha). 
 
“Com quem conversei, a preocupação é ser atingida pelo movimento do 
transporte do minério, o verde, a água” (entrevistado da Comunidade de 
Aranha). 
 
 
MELO FRANCO  
“Contaminação das águas. Nossos lençóis no entorno já estão 
contaminados por metais pesados. Se rebaixar, eles [do Retiro do Chalé] 
tão fazendo o que podem pra não deixar minerar. Estão mobilizados 
mesmo. Poluição do ar. Destruição das matas, mas órgãos ambientais hoje 
não liberam não” (entrevistado da Comunidade de Melo Franco). 
 
 
CORONEL EURICO  
“Destrói e vai embora. Leva embora nosso futuro” (entrevistado da 
Comunidade de Coronel Eurico). 
 
“Terminou a exploração, estrutura ela [a paisagem] de novo! Eles não fazem 
nada, vai embora, querem nem saber [...] não faz um reflorestamento, não 
faz nada” (entrevistado da Comunidade de Coronel Eurico). 
 
“Falaram que vai ter curso de graça, mas de repente o cara forma, tem 10 
anos de firma. Acabou a firma, juntam tudo e vai embora. E a região, o que 
ganha? Fica aí, sem nada [...]” (entrevistado da Comunidade de Coronel 
Eurico). 
 
 
CÓRREGO DE ALMAS  
“Eles tão fazendo uma política aí, uma tal de Ferrous, Ferrous do Brasil. 
Mas ficou só na propaganda, mesmo [...] dizem que vai inaugurar aí, mas é 
bate-papo de político, porque o lugar que ela vai entrar é protegido pela lei 
orgânica do município. Tá só na conversa que vai chegar. É péssimo pro 
lugar, porque acaba o sossego. Vem poluição, destrói paisagem, meio 
ambiente [...] destrói tudo” (entrevistado da Comunidade de Córrego de 
Almas). 
 
 
COLÉGIO  
“O aumento da população é um fato preocupante na opinião do 
entrevistado” (entrevistado da Comunidade de Colégio). 
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“Não tenho esclarecimento, mas deve prejudicar alguma coisa” – 
(entrevistado da Comunidade de Colégio). 
 
“Aumento no fluxo de pessoas e carros, pode trazer problemas” – 
(entrevistado da Comunidade de Colégio). 

 

5.7 Resumo das Análises Socioambientais nas Comunidades, Retiro do Chalé 
e distritos da região de Brumadinho 
 

Se para atingir a utopia do Desenvolvimento Sustentável, não descartando o 

risco dessa não ocorrer, há uma estrada incerta e praticamente vacilante a 

percorrer, um diálogo entre estado, empresa e sociedade é pressuposto básico para 

que rumos seguros sejam tomados. 

 

5.7.1 Transporte público  

 

Apresenta-se como uma queixa consensual e veemente entre as 

comunidades do entorno. As razões da insatisfação são a insuficiência dos horários 

(e a consequente superlotação dos ônibus) e sua inadequação: mal chegam à sede 

de Brumadinho; têm de voltar imediatamente, pois o horário disponível não permite 

que passem maior tempo na sede, para resolverem de forma plena suas 

necessidades na cidade. Muitas vezes, durante as entrevistas, foi mencionado como 

o grande problema da região, antes mesmo que o assunto fosse abordado.  

 

5.7.2 COPASA 

 

É um assunto contemporâneo em pauta na região. Nas comunidades não há 

água tratada e nem canalização de esgoto. A iminente chegada da COPASA à 

região causa inquietação e divide a população: há quem se posicione 

favoravelmente a ela, pois implica melhoria da água e da infraestrutura e, também, 

há quem seja contra, pois trará gastos financeiros.  

Em algumas comunidades, iniciativas coletivas, como o Projeto Água Viva 

(captação, canalização, distribuição e mensuração da água), são bem avaliadas e, 

às vezes, até prescindem do Poder Público. Nesses casos, sobretudo, a COPASA é 

concebida como inútil, pois o que caberia a ela já foi realizado pela coletividade.  
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5.7.3 Escolas  

 

As escolas das comunidades não oferecem o ciclo escolar completo. 

Algumas têm somente o fundamental; outras, só o ensino médio. Há transporte 

escolar gratuito disponibilizado pela Prefeitura, para que os alunos desloquem de 

uma comunidade para outra para estudar.  

 

5.7.4 Comércio e Emprego  

 

O comércio dependente da sede. Há um agravante: os horários dos ônibus 

rumo a Brumadinho e que voltam de lá não permitem tempo hábil para se comprar 

na sede, satisfatoriamente.  

Não há percepção de que haja desemprego na região. Em várias 

entrevistas, incluindo-se até as colhidas na sede, ouve-se que, atualmente, não 

trabalha quem não quer. Relatos falam da carência de certos profissionais na região, 

como, por exemplo, os da construção civil.  

Os trabalhadores do Retiro do Chalé são recrutados nas comunidades de 

seu entorno, firmando-se como o principal empregador da região.  

O aspecto positivo mais destacado na possível instalação da Ferrous é a 

possibilidade de emprego para as camadas mais jovens da região, embora muitos 

duvidem, alegando que, primeiramente, essa mão de obra demandaria uma 

qualificação e um treinamento prévio. Há boas expectativas de emprego formal, 

raridade entre eles.  

 

5.7.5 Empreendedora FERROUS 

 

O início de suas atividades não é percebido como uma implantação 

concreta. A mineradora foi uma eventualidade nas comunidades, sobre a qual não 

mais se falou, não estando na pauta das principais questões coletivas sobre a qual 

se interessam.  

O conteúdo de suas apresentações contribuiu para que se conceba sua 

presença na região como uma possibilidade para o futuro, pois o que foi dito remetia 

somente a planos futuros, possíveis formas de exploração.  
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Apresenta-se como uma oportunidade de emprego para a população local, 

embora, dada a forma distante como se referem a ela, não seja levada em conta na 

procura de trabalho. 

Os aspectos negativos de sua presença remetem ao meio ambiente e ao 

futuro da comunidade. Há, também, frequentes queixas à perturbação do sossego 

local.  

 

5.7.6 Lazer  

 

A queixa comum é que não há nada para se fazer como forma de lazer, e 

que a construção de uma quadra seria o ideal. Quadras poliesportivas são 

apontadas como solução para a falta de opção de entretenimento e para o ócio 

(sobretudo das crianças) porque consistiriam num ponto de socialização e de prática 

de esportes.  

 

5.7.7 Mobilização/associação  

 

Conforme se disse, os entrevistados, geralmente, não vislumbram a atuação 

da mineradora como um fato inevitável. Não se observa, nas comunidades 

percorridas, nenhuma franca mobilização contrária à implantação da Ferrous, 

embora, muitas vezes, declarem-se insatisfeitos e apontem imediatamente os 

possíveis malefícios de sua presença.  

O baixo grau de associativismo da população manifesta-se mesmo em 

questões coletivas de relevância para suas respectivas comunidades. Queixas de 

apatia política, negligência em assuntos comunitários e descrença em conquistas 

conjuntas foram uma constante nos depoimentos, sobretudo nos dos presidentes de 

associações comunitárias.  

 

5.7.8 Saúde  

 

Este item, geralmente, não é mal avaliado pelos entrevistados. Tal fato é 

curioso, pois, geralmente, indivíduos pesquisados concebem uma situação de 

entrevista como um momento de se fazer reclamações sobre assuntos de ordem 
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social. Muitas vezes, uma eventual precariedade no atendimento é atribuída à má 

qualidade do transporte, que dificulta um deslocamento eficiente dos pacientes.  

 

5.7.9 O Retiro do Chalé e seu Inter-Relacionamento com as Comunidades do 
Entorno do Município de Brumadinho 
 

5.7.9.1 Água 

 

Preocupação consensual e independente da comunidade pesquisada. Em 

qualquer comunidade do entorno ou no condomínio, o medo da degradação das 

nascentes é motivo de preocupação. O Retiro do Chalé coloca o medo de ter seu 

abastecimento comprometido pela mineração, notadamente a nascente Mãe 

D´água. Nas comunidades, além das nascentes, os rios também são foco de 

considerações. Muito do que já houve, tratando-se de perda de qualidade da água 

na região, é atribuído às atuações de outras mineradoras, como parece ser o caso 

da V&M. Os pesquisados, muitas vezes, associam, em função desse histórico, 

mineradoras e comprometimento da água.  

 

5.7.9.2 Trabalho   

 

O vínculo social estabelecido entre indivíduos do entorno e do condomínio é 

estritamente de trabalho. O entorno fornece o contingente de trabalhadores para o 

Retiro do Chalé. Jardinagem, vigilância, manutenção e serviços domésticos são as 

modalidades de trabalho onde, predominantemente, se encaixam.  

Não há formação de maiores redes sociais para além da relação patrão- 

empregado. Mesmo essa não se configura como uma relação estável porque, de 

acordo com os entrevistados das comunidades, o vínculo de trabalho é, 

predominantemente, informal. Segundo depoimentos colhidos na comunidade, a 

falta de carteira assinada acaba sendo um fator conveniente para alguns 

trabalhadores, porque, dessa forma, eles têm oportunidade de contrair mais frentes 

de trabalho dentro do condomínio.  

O vínculo de trabalho também é tênue devido à sua condição incerta, 

sazonal. Muitos postos de trabalho oferecidos são quinzenais, restritos aos finais de 

semana ou períodos de férias.  
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Finalmente, constata-se o impasse de percepções: embora ambos os 

segmentos concordem a respeito da natureza do vínculo que os une, 

essencialmente trabalhista, percepções divergentes sobre o mesmo revelam-se nos 

discursos: os condôminos acreditam na fidelização de seus funcionários em função 

dos salários e das condições de trabalho que oferecem e julgam como muito bons e 

imperdíveis. Da parte dos trabalhadores, é uma oportunidade de trabalho quase 

inevitável na região, mas um tanto incerta pelas condições acima citadas e 

precarizadas, sob a ótica da formalidade. Nas falas dos pesquisados das 

comunidades, percebe-se um anseio por uma oportunidade de emprego formal e 

estável.  

 

5.7.9.3 FERROUS 

 

Evidentemente, a mineradora não tem o mesmo significado para todos os 

pesquisados e a maneira como é diferencialmente percebida varia em função da 

condição financeira dos pesquisados, do nível de informação que detêm sobre ela e 

sobre as possibilidades que ela traz. Para o entorno, o caso Ferrous foi uma 

eventualidade, uma situação extracotidiana. Não está mais na pauta do dia para os 

habitantes das localidades, que se manifestaram sobre ela somente porque foram 

estimulados a isso numa situação de entrevista. Para o Retiro, a Ferrous é uma 

ameaça, um distúrbio à estabilidade, ao valor financeiro das residências e ao 

sossego do condomínio que, aos poucos, vai se tornando parte de seus cotidianos; 

os habitantes já assumem a ideia. Os habitantes do entorno ainda vislumbram 

oportunidades de ganho: emprego formal, quadras poliesportivas e aquecimento 

econômico.  

Tem-se, assim, o panorama obtido na pesquisa para os fins dessa 

dissertação. Questões controversas, possibilidades múltiplas de posicionamento dos 

atores sociais e questões outras, ultrapassam a mineração. O condomínio do Retiro 

do Chalé, autossuficiente e declaradamente insatisfeito, representa papel de 

fundamental importância para a definição do empreendimento. As comunidades 

urbanas e rurais do entorno, compreendendo povoados e distritos, um tanto 

indiferentes, mas capazes de identificar benefícios e malefícios e manifestando 

carências de estrutura urbana com a mineradora. 
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5.8 Stakeholders - importantes no Conflito Socioambiental 

 

A mineração apresenta-se como um ramo econômico sui generis. 

Inicialmente, faz-se necessário indicar a sua principal característica: não é 

desenvolvida em qualquer lugar, mas somente onde existem minerais. Isto faz com 

que surjam conflitos entre o interesse econômico da sua exploração e os interesses 

sociais e ambientais da região a ser minerada.  

Acaba que, por via de consequência da atividade minerária e, para alguns, 

sua natureza degradadora, não é possível retirar minérios sem a destruição do meio 

ambiente e o incômodo das comunidades locais, pois afeta diretamente a sua 

cultura cotidiana. 

O sucesso de diversos empreendimentos está intrinsecamente vinculado à 

capacidade das empresas de se relacionarem e em manter seus stakeholders 

informados.  

O Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), nos seus 

Princípios para o Desenvolvimento Sustentável estabeleceu compromissos das 

empresas membros: Princípio 09 - contribuir para o desenvolvimento social, 

econômico e institucional das comunidades onde trabalhamos. Tal princípio 

proporciona e se compromete com as partes afetadas e mostra que devem discutir e 

responder as questões e conflitos relacionados à gestão dos impactos sociais. 

Também se compromete a assegurar a existência de sistemas adequados de 

interação permanente com as partes afetadas, certificando-se que as minorias e 

outros grupos marginalizados tenham meios igualitários e culturalmente apropriadas 

para se envolver, como o previsto no Princípio 10 - estabelecer acordos efetivos e 

transparentes com as partes interessadas para o comprometimento, a comunicação 

e a verificação independentemente das informações. 

Os stakeholders são quaisquer indivíduos ou instituição que afete ou possa 

afetar as atividades de um determinado grupo, assim como é ou pode ser afetado 

pelas atividades daquele mesmo grupo. Tal definição evidencia o fator estratégico 

do relacionamento das empresas com seus grupos de interesse para o sucesso do 

seu negócio.  
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Quaisquer empreendimentos convivem com diversos stakeholders que, em 

seu decorrer, assumem diferentes papéis e diferentes níveis de importância. Cada 

fase do projeto possui grupos específicos que podem exercer mais ou menos 

influência sobre ele.  

De maneira geral, em fases de licenciamento, aqueles grupos relacionados 

à área ambiental ou social adquirem grande importância. Já em fases de obras, por 

exemplo, essa relação pode mudar. O papel exercido pelos stakeholders durante 

toda a vida útil do empreendimento justifica a necessidade e importância da 

constante identificação e análise desses grupos, a fim de subsidiar as estratégias e 

as ações a serem direcionadas a cada um deles.  

Sob essa perspectiva, na realização dessa dissertação, foi possível a 

identificação de alguns stakeholders relevantes ao conflito imposto ao 

empreendimento da Ferrous Resources do Brasil, descritos a seguir. Esses 

stakeholders foram identificados como lideranças formais ou informais das 

comunidades pesquisadas, conforme mostra o Quadro 6. Em alguns casos, eles 

exercem sua representatividade em mais de uma comunidade. Isso ocorre, 

geralmente, quando há um povoado um pouco mais estruturado localizado junto a 

uma comunidade menor,  

 

Quadro 6 – Stakeholders Importantes ao Conflito Socioambiental 

COMUNIDADES OCUPAÇÃO JUSTIFICATIVAS 

BRUMADINHO 

Prefeito 
Suas considerações a respeito do projeto podem influenciar 

em licenciamentos 

Secretário de 

Meio Ambiente 

Pessoa importante para o projeto, por estar envolvida 

diretamente com as questões de licenciamento ambiental. 

Secretária de 

Administração 
Possui contato direto com o prefeito. 

Secretária da 

Agricultura, 

Desenvolvimento 

Econômico, 

Pecuária e 

Abastecimento 

Possui contato direto com o prefeito. 

Ex- Secretária de 

Turismo, Esporte 

e Lazer 

Ex-secretária da Prefeitura e está a par de todos os 

acontecimentos no município. 
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COMUNIDADES OCUPAÇÃO JUSTIFICATIVAS 

Secretário de 

Ação Social 

Pessoa que poderá resolver eventuais problemas relativos à 

saúde e a assistência social.  

CAMPINHO 

Comerciante da 

Região 
Moradora da Região. 

Moradora da 

Região 
Moradora da Região. 

SAMAMBAIA 

Líder Informal e 

trabalhador do 

Retiro do Chalé 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

CÓRREGO DO 

BARBEIRO 

Secretária da 

Associação de 

Captação de 

Água da Serra 

(ACAS) 

Pessoa importante no processo, por entender todo o 

processo de implantação da associação da água. 

CHACÁRAS 

Proprietário da 

Pousada 

Chácaras 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

ARANHA 

Agente de Saúde 
Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

Enfermeira 
Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

Presidente da 

Associação 

Comunitária 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

Candidato a 

vereador 

Político conhecido na região e que foi eleito pela zona rural 

nas eleições de outubro de 2008, tendop desta forma, 

facilidade no relacionamento com a população local. 

MELO FRANCO 

Ex-líder 

comunitário, 

membro do 

Conselho de 

Saúde e do 

CONDESP - 

Plano Diretor do 

Município. 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

CORONEL 

EURICO 

Tesoureiro da 

Associação 

Comunitária 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 
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COMUNIDADES OCUPAÇÃO JUSTIFICATIVAS 

CÓRREGO DE 

ALMA 

Enfermeira do 

Posto de Saúde 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

SÃO JOSÉ DO 

PARAOPEBA 

Técnica de 

Enfermagem 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

Ex-presidente da 

Associação dos 

Moradores  

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

MARINHOS 

Agente de Saúde 
Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

Motorista do 

Posto de Saúde 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

Técnica de 

Enfermagem 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

Moradora da 

Região 
Moradora da Região 

SAPÉ  

Líder informal, 

professora de 

educação infantil 

e esposa do 

presidente da 

Associação do 

Sapé 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

Agente de Saúde Conhecedora dos problemas da população. 

COLÉGIO 

Trabalhador rural 

e líder informal 

da região 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. Entende de 

mineração por já ter trabalhado 20 anos na empresa V&M. 

MARTINS 

Moradora da 

Região e 

professora 

aposentada. 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

RIBEIRÃO Agente de Saúde 
Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. 

TOCA DE CIMA 

Coordenadora da 

Igreja de Toca de 

Cima 

Pessoa importante no processo, por possuir facilidade no 

relacionamento com a população local. Ministra vários cursos 

para a comunidade. 

RETIRO DO 

CHALÉ 

Pedagoga e 

Aposentada 
Responsável pelas obras sociais na comunidade de Palhano. 
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COMUNIDADES OCUPAÇÃO JUSTIFICATIVAS 

Professor 

Universitário e 

Aposentado 

Membro do Conselho Administrativo do Retiro 

Aposentado de 

empresa de 

mineração 

Diretor Administrativo do Retiro 

Empresário do 

Ramo Ambiental 
Diretor de Meio Ambiente do Retiro do Chalé. 

Empresário Diretor Financeiro. 

Fonte: Tabela criada pelo autor da dissertação 
 
 

5.9 Análise Geral dos Dados Pesquisados na Região de Brumadinho e 
Comunidades do Entorno 

 

O Conflito Socioambiental envolve, sempre, interesses antagônicos, 

inerentes à proteção ao meio ambiente, ao aspecto sociocultural e aos interesses 

econômicos. Pode, no entanto, representar o embate entre interesses de proteção 

ao meio ambiente e valores sociais e culturais. 

Assim, na medida em que uma mineradora apresenta interesse em explorar 

determinado recurso, localizado em determinada região, deverá compensar a sua 

população local com proposições e oferecimento das políticas que irão desenvolvê-

la. Essa atividade de desenvolvimento local se dá de forma especial com as 

mineradoras, tendo em vista que elas modificam as dimensões socioambientais de 

uma região, como a analisada nessa dissertação. 

Os entrevistados afirmam, consensualmente, que a chegada da Ferrous às 

imediações é definitiva e certa, já não cabendo mais contestações ou tentativas de 

impedi-la. Dizem que só resta a eles se acostumarem com ideia da implantação 

iminente da atividade mineradora na região. Porém, segundo os mesmos, diante da 

inevitabilidade desse fato, é melhor que seja a Ferrous, multinacional a ser 

implementada do que uma mineradora menor, possivelmente menos responsável:  

 

“Tenho certeza absoluta de que a mineração vem”. 
 
“Os atingidos veem a empresa como inimiga. A empresa vê a comunidade 
como obstáculo a ser vencido”.  
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“Tenho consciência de que a Ferrous vem, que vai minerar. A gente, na 
administração [do condomínio] não evita que ela venha; o que a gente faz é 
brigar pra não perder de muito. Perder é de pouco. E ter uma eventual 
troca, uma compensação, um benefício que a Ferrous poderia trazer pro 
entorno, pro condomínio [...] eu quero chegar aqui sempre e ver essa 
natureza. O ideal é que não viesse [...] e deixasse esse morro quietinho! Se 
vier mesmo, que venha então a Ferrous.” 
“A gente sabe que não tem como evitar isso”.  
 
“Existe a percepção de que a Ferrous vai minerar porque não tem como 
lutar contra ela”.  
 
“Isso é que é o crítico do negócio: tudo depende de como foi colocado. Uma 
vantagem pra Ferrous é que o pessoal já introjetou a ideia”. 

 

5.9.1 Planejamento, Perspectivas para o futuro 

 

Um planejamento definitivo e detalhado dos trabalhos da Ferrous e uma 

projeção de futuro sobre a mesma na região são cobranças recorrentes nas 

entrevistas. A falta dessa informação – segundo eles – é preocupante e contribui 

para o impasse e para o conflito entre os habitantes de Brumadinho e suas 

comunidades do entorno, do Retiro do Chalé e a mineradora, pois a falta de 

informação e a incerteza inviabilizam o diálogo. Além disso, na falta de uma noção 

precisa de como a Ferrous pretende agir, tendem a associar sua atuação à da antiga 

mineradora antes presente na Serrinha, temendo que os mesmos erros sejam 

cometidos.  

 

“Não vi consenso em medidas de como vai ser feito. A gente não conhece o 
projeto minerário. Era a primeira coisa a ser feita. Não foi apresentado o 
projeto de implantação, nem revegetação, nada. Não tem embasamento de 
estudos realizados”.  
 
“Eu pediria a ela [Ferrous] o plano de quando fechar”.  
 
“E o que não vão minerar? O que vai ser daquela área? O que vai ser da 
cava quando acabar?” 
 
“Não tragam ‘nós pretendemos[...]. Tragam um papel, o que efetivamente 
farão. E vejo que a Ferrous, assim como as outras, é pobre em pessoal de 
meio ambiente. Não tem pessoal competente. Refazer a canga  sem a 
menor preocupação em como fazer. Foi dito que se poderia plantar árvores. 
Notei isso na Ferrous.  
 
“Tô falando isso pra se ter realmente uma posição, ter o que conversar: 
‘olha, pretendemos fazer isso’. Aí saberemos em cima de que vamos 
conversar”.  
 
“Ela disse não saber seus planos. Não sabe pra onde vai expandir. E suas 
áreas são preocupantes.” 
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“A Serrinha é triste exemplo disso” 
 
“Com a mineração Serrinha e outras ameaças teve união em prol do bem 
comum. Começamos a ver que as propostas são as mesmas.” 

 

Os habitantes assumem a ideia da chegada da Ferrous. Temem, porém, que a 

elitização que se construiu ao longo dos anos no condomínio, e pela qual tanto se 

zela, perca com a presença da mineradora, o que ocasionaria uma desvalorização 

de seus respectivos patrimônios. Cientes do que representa, hoje, o Retiro do Chalé, 

em termos de valorização imobiliária e referência patrimonial, o prejuízo financeiro é 

uma preocupação central nos discurso dos proprietários de residência entrevistados.  

 

“É o material mesmo: a desvalorização do patrimônio que custamos a 
construir, né.” 
 
“É a valorização patrimonial. Ele [o condomínio] veio evoluindo e era 
heterogêneo. Com o tempo, passou a ser considerado um dos grandes de 
BH. Com isso, começou a ter uma frequência mais homogênea e isso 
elitizou um pouco. Hoje, está um pouco elitizado. O grande problema nosso 
é como fazer pra que o patrimônio se valorize cada vez mais. E a mineração 
vai desvalorizar [...] trabalhamos pra elevar o nível das coisas, do povo que 
frequenta, [nível] cultural mesmo [...] nas festas, você vê, a frequência 
mostra uma melhora. É preocupante o quanto a mineração pode 
desvalorizar nosso patrimônio”.  
 
“E o econômico? E o financeiro? Como ficam nossas propriedades aqui? 
Aqui é um condomínio! A vocação aqui é turismo! O valor das propriedades 
[...] elas podem ser desvalorizadas de uma hora pra outra”.  

 

5.9.2 Comunidades do Entorno 

 

As comunidades do entorno têm um significado dúbio para os moradores do 

Retiro do Chalé: por um lado, são um problema a ser solucionado; por outro, são a 

fonte de mão de obra. Enquanto um problema, um contratempo, os habitantes do 

entorno são vistos como pessoas que precisam de ajuda urgentemente e por isso 

são foco de iniciativas assistencialistas dos moradores “de dentro”241. Porém, são os 

residentes do entorno, os trabalhadores do condomínio, em ofícios domésticos, de 

vigilância, jardinagem, etc. Conforme colocam os entrevistados, o vínculo entre os 

“de fora” e os “de dentro” é meramente trabalhista; não há formação de redes de 

                                                           
241

 “De dentro” e “de fora” são categorias usadas pelos moradores do Retiro do Chalé para se 
referirem, respectivamente, aos habitantes do condomínio e aos moradores das comunidades do 
entorno.  
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laços de confiança consolidadas, o que faz os moradores do condomínio duvidarem 

de que seus empregados se engajam em suas reivindicações. Os entrevistados 

também duvidam de que seus empregados, habitantes do entorno, se seduzam com 

a possibilidade de emprego na Ferrous, porque consideram que os empregos que 

oferecem são bons. Além do mais, empregos na mineradora demandariam uma 

capacitação prévia que os moradores do entorno não têm:  

 
“Eu ajudo pessoalmente através de instituições, associações pra projetos, 
como a Sociedade São Vicente de Paula. Tô sempre aí, ajudando. Aqui tem 
muita ignorância: tem que levar pra eles a situação, porque aqui tem muita 
ignorância. A gente coloca de maneira clara pra eles”.   
 
“A diretoria de meio ambiente preocupa com o lado de dentro e do entorno”.  
 
“O condomínio arca com a manutenção do entorno. O asfalto, problemas 
sociais que a gente intervém antes que piorem.” 
 
“Atuamos além do Retiro; não queremos ser uma ilha de alegria. Queremos 
é que o entorno compartilhe das alegrias.” 

 
“Tem trabalhos sociais: a gente traz escolas aqui dentro pra visitas ao 
viveiro botânico junto à bióloga contratada. Educação ambiental [...] 
somente do entorno, sendo 50 crianças por mês.” 
 
“O grande problema hoje se chama entorno. Desenvolvimento não 
sustentável, o crescimento de Belo Horizonte pra cá, que é traumático. Com 
o asfalto de Piedade, BH vai cair em massa aqui. O entorno, a comunidade 
não tá aparelhada para explorar o turismo. E aí vai ser explorada. Veja você 
o exemplo de Macacos: criminalidade, tóxicos, prostituição, exploração 
comercial externa [...] essas pessoas despreparadas perdem em 
decorrência dos concorrentes que chegam de fora.” 
 
“Antes havia isso: povo que tem dinheiro e povo que não tem dinheiro. Mas 
ainda tem discriminação. A recíproca é semelhante: se você for morador do 
Retiro, o orçamento do pedreiro é R$ 300,00, não R$ 30,00”. A relação tem 
sido amenizada com o passar do tempo. O trem não tá bom pra ninguém. 
Mas ainda existe.” 
 
“A integração que existe é de patrão/empregado”.  
 
“Eles contam conosco porque acham que a gente tem poder. Mas associar 
com a gente, não”.  
 
“Eles não tão pleiteando nada. Tão vendo o que tá acontecendo. Alguns 
citam a oferta de emprego [da Ferrous], pensei que iriam se sensibilizar. 
Mas aconteceu o contrário: tão descartando.” 
 
“O nível salarial aqui hoje é alto. Emprego não é um grande chamariz [para 
os habitantes do entorno]. Isso não é tanto pra eles, porque há o 
despreparo. Só se tiver, antes, um centro de capacitação”. 

 

Os Conflitos Socioambientais estão cada vez mais no dia a dia do cidadão. 

A expansão dos limites inerentes ao desenvolvimento econômico e sustentável 
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causam descontentamentos, tendo em vista que provoca uma alteração no ritmo de 

vida dessas pessoas. 

A mineração, representada nessa dissertação pela empreendedora Ferrous, 

é uma das atividades industriais mais expostas à opinião pública. O setor sabe que 

precisa se mostrar e transmitir o maior volume de informações possível para que a 

antipatia inicial que desperta seja superada. Nunca foi tão crucial para a atividade se 

comunicar e abrir as portas para que o mundo exterior entre e tome nota sobre a 

realidade de uma mina, dos processos produtivos e dos impactos, positivos e 

negativo, gerados. 

Dentro dos contornos da corresponsabilidade socioambiental, mesmo que 

não estejam imediata e aprioristicamente delineados, reconhece-se, todavia, que as 

discussões a serem travadas na seara ambiental são difíceis, e que um consenso 

entre as partes envolvidas, quando ocorre, é realizado de forma resistida, tensa e 

delicada. Demanda, pois, para finas de consecução de um projeto politicamente 

sustentável e democrático, boa vontade dos atores envolvidos e forte apoio técnico 

científico, seja na definição de estratégias para a composição dos interesses, seja 

na restrição das possibilidades do que é e do que não é possível compromissar 

dentro de um determinado contexto. 

Cresce, aos poucos, a necessidade de promover a sustentabilidade da 

mineração de forma mais ampla, mais planejada e voltada para a concepção, 

execução e fim do empreendimento mineiro, ao revés de um enfoque exclusivo 

sobre esse último. Com isso, concretizar-se-á a dimensão preventiva dos impactos 

negativos que a mineração acarreta, e, ao mesmo tempo, contribuir-se-á para um 

desenvolvimento econômico que tenha as variáveis ambiental e social como laço do 

empreendimento com a sociedade. 

Portanto, o Desenvolvimento Sustentável no caso analisado precisa 

percorrer uma estrada longa e incerta, devendo haver um diálogo entre estado, 

empreendedora e sociedade/comunidades afetadas, para que rumos seguros sejam 

traçados, para diminuir tensões sociais e promover a cooperação que pode 

beneficiar a todas as partes envolvidas. 
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6 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES FINAIS 

 

A mineração é potencialmente degradadora do meio ambiente, podendo 

alterá-la de forma significativa, e até irreversivelmente, caso não seja bem 

conduzida; via de consequência, a atividade minerária tem um impacto direto no 

cotidiano das pessoas. 

A indústria mineral caracteriza-se por apresentar elevadas complexidades, 

tanto operacionalmente como no gerenciamento ambiental, em face da diversidade 

produtiva de insumos e produtos finais, envolvendo as fases de lavra, 

beneficiamento e transformação mineral.  

A mineração é importante para atender às mais diversas necessidades 

humanas. Afinal de contas, é inquestionável que o desenvolvimento econômico deve 

estar associado à qualidade de vida da civilização e à disponibilidade de matérias 

primas e energia, ambas colocadas à disposição pela mineração. Contudo, por 

explorar recursos naturais não renováveis, a mineração tem a responsabilidade de 

determinar os recursos que utiliza e a exploração de forma mais sustentável.  

É razoável, portanto, concluir que a atividade mineral requer, para o seu 

êxito, cuidadoso planejamento a partir do conhecimento científico, tecnológico e de 

recursos humanos qualificados. As pressões para a proteção ambiental têm se 

intensificado, com a introdução de normas na legislação ambiental, cada vez mais 

rigorosa, culminando na criação de uma norma para gestão ambiental.  

Considerando as naturezas exaurível e intrínseca do recurso mineral, para 

que a mineração possa ser considerada uma atividade sustentável, ela precisa 

promover a equidade intra e intergeração. Da perspectiva da geração atual, a 

mineração pode ser considerada sustentável se ela minimizar os seus impactos 

ambientais (mantiver certos níveis de proteção ecológica e de padrões ambientais) e 

garantir o bem-estar socioeconômico no presente (crescimento da renda, melhoria 

das condições de educação e de saúde, minimização da pobreza, melhor 

distribuição da renda, redução da exclusão e aumento do emprego, entre outros).  

Da perspectiva das gerações futuras, a mineração pode ser considerada 

uma atividade sustentável se ela garantir o bem-estar dessas gerações, o que pode 

ser feito a partir do uso sustentado das rendas que a mineração proporcionou e/ou 

proporciona.  
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A consideração de um princípio de sustentabilidade enfatiza um padrão de 

justiça plural, que integra necessidades humanas e um imperativo de proteção dos 

recursos naturais, além de proporcionar a afirmação de uma moralidade plural, que 

agrega uma noção de justiça intergeracional. 

A partir dessa dissertação, percebeu-se que não existem receitas que 

possam ser aplicadas de forma homogênea para o tratamento dos conflitos. Cada 

conflito tem seus ambientes naturais particulares, seus atores sociais e seus nós 

próprios de conflito.  

A partir de todos os levantamentos feitos, algumas recomendações gerais 

podem ser feitas diante desse conflito ambiental, que possam vislumbrar uma 

condução para amenizar a relação entre comunidade e empreendedor. Elas devem 

ser analisadas e discutidas de forma mais apropriada, e com base na realidade do 

município de Brumadinho, para que se possa analisar sobre a melhor forma de 

atuação perante as comunidades objeto do conflito. 

Contudo, faz-se importante salientar que a pesquisa apresentada para a 

presente dissertação, por seu conteúdo, poderá servir como fonte de consulta para 

debates, já que é uma fotografia da região de Brumadinho, podendo, assim, se 

portar como base para casos semelhantes e correlatos dentro do estado de Minas 

Gerais e, quiçá, no Brasil.  

É fundamental ressaltar que, a partir de agora, se possa estabelecer 

algumas diretrizes e, através delas, traçar, de forma estratégica, um olhar 

equidistante sobre a situação e evitar futuros passivos frente à comunidade.  

Na elaboração da dissertação já se previa a multiplicidade de posições, 

interesses e expectativas frente a uma mesma situação coletivamente vivenciada. 

De forma alguma foi pressuposto encontrar consenso entre os entrevistados, apesar 

de detectados alguns pontos de convergência, como a água, por exemplo. Cada um 

falou do cotidiano de sua comunidade, em particular, e sobre ela emitiu suas 

impressões pessoais, o que permitiu reconstruir o atual painel social da região como 

um todo. 

O condomínio Retiro do Chalé e o Clube de Voo mostram-se insatisfeitos e 

francamente posicionados contra a Ferrous. Seja organizando manifestações, como 

o Abrace a Serra da Moeda, ou promovendo panfletagens através de vários meios 

de comunicação, esses espaços atuam contra as intenções da mineradora. Esse 
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trabalho, entretanto, parece não atingir as comunidades do entorno, pois nas 

entrevistas lá colhidas verificou-se que ele é distante da realidade dos moradores. 

Estimulados a dizer algo sobre essa situação, os informantes simplesmente diziam 

saber muito pouco a respeito.  

Nas comunidades, a mineradora, geralmente, é vista como uma realidade 

distante, improvável. Mas, para alguns, é também uma presença indesejável pela 

degradação ambiental que promove.  

Ao se abordar a atual situação de suas infraestruturas e dos serviços que 

lhes são prestados, procurou-se conhecer pontos críticos das coletividades. O Retiro 

do Chalé, como já se disse, dispensa qualquer auxílio ou contrapartida da Ferrous. 

Nas comunidades do entorno, várias pendências foram detectadas. Mas todas elas 

de responsabilidade do Poder Público: transporte, estrutura de saúde, etc. Lazer, 

especificamente, parece um promissor foco de investimento social. A construção de 

quadras foi insistentemente apontada como solução para a escassez de atividades 

recreativas e para a ociosidade das crianças.  

A água é um ponto sensível e consensual entre os pesquisados. A 

acentuada dependência das nascentes e o histórico de degradação da água por 

outras mineradoras faz com que as comunidades precisem ser tranquilizadas a esse 

respeito.  

Durante a condução das entrevistas, deu-se aos diversos atores envolvidos 

com a implantação da Ferrous na Mina Serrinha a oportunidade de se manifestarem 

a respeito, revelando-se, através de sua fala, os impactos surtidos pela chegada da 

empreendedora Ferrous. Mesmo aqueles que se mostraram indiferentes a esse fato, 

contribuíram imensamente com a pesquisa: demonstraram que a presença de uma 

mineradora não é algo grave, como já é corriqueiro na região, não veem com temor 

ou razão para grandes preocupações, apesar de não entenderem as consequências 

ou importâncias dos conflitos socioambientais.   

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho dissertativo 

possibilitou a produção de dados julgados fundamentais na avaliação do avanço da 

mineração e sua relação com a cidade de Brumadinho. Estes dados advindos das 

fontes supracitadas foram coletados de forma a demonstrar a inter-relação dos 

processos de direito mineral que poderiam estar impactando/causando transtorno à 

população de Brumadinho.  
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O avanço das atividades minerárias vem afetando/influenciando, de maneira 

global, a dinâmica do município. Em busca da sustentabilidade do município, a 

sociedade e o poder público precisam definir uma política de ordenamento da 

mineração, o que poderá ser resolvido com o Plano Nacional de Mineração e com o 

Novo Marco Regulatório da Mineração.  

A boa imagem da organização no contexto da globalização dos mercados 

passou a ser fator estratégico de competitividade, tornando fundamental agregar, ao 

sistema de gerenciamento, a gestão do meio ambiente. As empresas estão 

procurando novas formas de organização e administração da produção que atendam 

aos requisitos ambientais e às expectativas da sociedade.  

A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

contemplada no direito de terceira geração. O direito à integridade do meio ambiente 

constitui um princípio de solidariedade e é prerrogativa jurídica de titularidade 

coletiva, refletindo dentro do processo de afirmação dos direitos humanos. É a 

expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua 

singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente e diz respeito à 

própria coletividade social.  

Porém, o Poder Público pode propiciar o crescimento e desenvolvimento 

socioeconômico local sob bases sustentáveis, ou seja, crescer de maneira que os 

recursos utilizados no crescimento não sejam exauridos de forma predatória, 

prevendo e guardando reservas de recursos naturais para o futuro. Fato é que novas 

ferramentas, como ecoeconomia e ecoeficiência se apresentam com a proposta de 

defender o planeta. 

Por fim, cotejando os resultados esperados com aqueles conseguidos 

através desta pesquisa de campo, pode-se afirmar e fazer algumas percepções 

concludentes para a possível superação dos conflitos socioambientais identificados: 

 

a) A inserção de quaisquer empreendimentos requer investimentos no contexto 

social em que a empresa está se inserindo.  A grande dificuldade dessas 

organizações é justamente adequar as propostas de investimento dentro 

deste contexto, em bases econômicas razoáveis;  

b) Inserir-se em uma determinada sociedade não contempla simplesmente 

financiar cursos, obras, benfeitorias ou, até mesmo, festas. A localidade em 
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questão, como mostrou essa dissertação, exibe uma realidade precária 

marcada por diversas lacunas sociais. A atitude correta não permeia apenas 

a questão monetária. Essa, inclusive, torna-se secundária quando se pensa 

na sociedade em que o empreendimento irá inserir-se;  

c) Ultrapassar barreiras e conflitos socioambientais exige trabalho constante e a 

consciência de que qualquer retorno no âmbito econômico somente será 

percebido em médio e longo prazos;  

d) É importante salientar que o planejamento de todas as ações deve ser feito 

em conjunto com a sociedade, pois, apenas a sociedade sabe, no fundo, de 

suas demandas sociais;  

e) Conflitos socioeconômicos e ambientais, como o discutido nessa dissertação, 

devem se sustentar, primeiramente, na ação de “escutar”, pois, somente 

dessa maneira, aqueles que se encontrarem envolvidos nesse tipo de 

situação, conseguirá desenvolver ações realmente sustentáveis e construir 

um relacionamento positivo com o meio em que estará inserida. 

Sustentabilidade “não é dar o peixe, é ensinar a pescar” e nem mesmo é 

basear num relacionamento no infinito esquema de pediu-ganhou. A empresa 

deve dar subsídios à população local para que essa, em breve, saiba “andar 

com as próprias pernas” e, consequentemente, torne-se autossustentável. 

Assim, a contribuição da empresa na diminuição das diferenças sociais será 

favorável à sua inserção na sociedade e à sua credibilidade no mercado 

como um todo; 

f) Propor políticas de gestão ambiental, com a identificação dos principais 

aspectos ambientais: os impactos por eles gerados, seu controle e 

monitoramento através de estrutura organizacional estruturada e capacitada, 

além do estabelecimento e revisão periódica de metas de desempenho, que 

devem ser monitoradas. Com a integração da Gestão Ambiental e da 

sustentabilidade é possível manter um diálogo mais efetivo com a 

comunidade evitando, assim, riscos e acidentes ambientais 

g) O processo participativo reduz os riscos operacionais e estratégicos 

relacionados aos conflitos com as comunidades e infrações ligadas às 

questões de direitos humanos, fortalecendo as instituições locais e contribui 
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para qualquer cenário de afronta ou infringência aos direitos das 

comunidades. 

 

Apesar dos inúmeros transtornos, a mineração não pode ser vista como uma 

fonte única de problemas, mas sim como uma atividade que vem sendo aprimorada, 

onde os seus impactos podem ser controlados pela adoção de elaboradas medidas 

preventivas, mitigadoras e/ou corretivas. Com um nível de consciência que vem se 

ampliando consideravelmente nas empresas brasileiras, com o aprimoramento 

operacional, com as melhorias tecnológicas, com a transparência dos fatores sociais 

envolvidos e com ações coordenadas em diferentes níveis da sociedade organizada, 

o setor mineral sinaliza, dessa forma, para a garantia de maior eficiência ecológica 

no trato de suas atividades.  
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