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1. Introdução

A aposta da política industrial na expansão da in-
dústria extrativa mineral significa uma ampliação 
dos conflitos socioambientais nos territórios nos 
quais suas redes de produção se enraízam, incorpo-
rando os nodos extrativos, produtivos e logísticos. 
Os conflitos socioambientais são, adicionalmente, 
definidos pela competição desigual por bens natu-
rais, opondo práticas socioeconômicas e culturais 
tradicionais e, de outro, a indústria extrativa mine-
ral. O texto apresentado busca, assim, relacionar as 
dinâmicas privadas e públicas convergentes para 
a consolidação de um projeto neoextrativista no 
Brasil e a ampliação dos conflitos socioambientais 
em torno da mineração a partir dos anos 2000. A 
seção seguinte descreve a convergência descrita a 
partir de estratégias empresariais e da estrutura do 
mercado de commodities minerais, assim como das 
estratégias estatais de manutenção do equilíbrio 
das contas públicas e de ampliação da legitimidade 
política, que configuram o projeto neoextrativista.
A terceira seção, por sua vez, discute a materializa-
ção desse projeto em torno da centralidade da terra 
e das práticas repetidas de violação de direitos co-
letivos tradicionais, particularmente da perspecti-
va das populações rurais e tradicionais (indígenas 
e quilombolas, em especial), apresentando uma 
compilação não exaustiva dos dados reunidos acer-
ca de direitos ambientais, humanos e trabalhistas 
pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), além de um 
panorama do crescimento das ações de contestação 

social. A quarta seção desdobra as questões ante-
riores da perspectiva da centralidade ampliada da 
água para processos extrativos que enfrentam a re-
dução qualitativa e quantitativa das jazidas mine-
rais, ampliando os focos de luta e contestação social 
ao setor. Finalmente, o artigo se encerra com uma 
seção de comentários finais.

2. A convergência do Estado e do mercado em 
torno de um projeto neoextrativista

A ampliação da disputa em torno dos bens natu-
rais representa uma consequência incontornável 
do chamado projeto neoextrativista na América 
Latina, que compreende ainda um papel ativo do 
Estado na acumulação de capital e o uso das ren-
das extrativas como esteio de legitimidade política 
(Gudynas, 2009). 

No caso brasileiro, em particular, esse projeto 
centra-se, fundamentalmente, na indústria extra-
tiva mineral (IEM). Em primeiro lugar, esse movi-
mento é condicionado por estruturas de mercado 
e agentes econômicos. Nesse sentido, o fenômeno 
do “boom” das commodities, cujo ápice se deu en-
tre 2003 e 2008, constitui um elemento explicativo-
-chave.

Apenas para ilustrar o processo do ponto de vis-
ta histórico, os gráficos abaixo (1 e 2) apresentam a 
evolução dramática do preço real, entre 1960 e 2011, 
do alumínio, do cobre, do ouro e da prata, de um 
lado; e do minério de ferro, do petróleo, do carvão 
e do chumbo, de outro. 
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Gráfico 1: Evolução do Preço Real de Minerais Selecionados, 1960-2010 (US$; ano-base: 2005).

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Banco Mundial (2013).

Gráfico 2: Evolução do Preço Real de Minerais Selecionados, 1960-2010 (US$; ano-base: 2005).

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Banco Mundial (2013).

Com efeito, a elevação exponencial dos preços 
tem produzido efeitos positivos sobre a lucrativi-
dade das companhias mineradoras. No contexto 
da retomada da acumulação no setor, pós-crise de 

2008/2009, o terceiro trimestre de 2010 apresentou 
lucratividade de R$ 12,5 bilhões (crescimento de 
238% em comparação ao lucro no mesmo período 
de 2009, de R$ 3,7 bilhões), à frente dos setores ban-
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2 BHP Billiton, Rio Tinto, Vale, China Shenhua, Anglo American, Barrick Gold, Xstrata, Glencore, Goldcorp e Coal India, segundo a 
consultoria PwC.

3 A referida renovação vem sendo construída sob um regime de crescimento econômico, representando pela elevação de 4,01% do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro entre 2003 e 2010.

4 Que se expressa, no Plano Nacional de Mineração 2030, através da previsão de investimentos da ordem de US$ 7,296, US$ 90,277 
e US$ 161,651 bilhões em pesquisa, extração e transformação minerais, respectivamente, até 2030; assim como da expectativa da 
expansão em cerca de três vezes da explotação de alumina, chumbo, estanho, ferro, ouro e zinco, além da quadruplicação e sextu-
plicação das lavras de cobre e níquel, respectivamente (MME, 2010).

5 No momento, três projetos de lei associados ao novo Código Mineral vêm sendo elaborados pelo Poder Executivo, acerca da con-
versão do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em Agência Nacional de Mineração (ANM), da instituição do 
Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM) e, finalmente, do próprio Código Mineral. A despeito da recente sanção de uma lei 
de transparência pública (Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011), todas as solicitações de acesso aos projetos vêm sendo rigoro-
samente negadas, reforçando o caráter antidemocrático e tecnocrático da política mineral.

cário e de petróleo e gás. O resultado setorial, por 
sua vez, teria sido “impulsionado pela Vale S. A. – 
maior mineradora de ferro do mundo –, de acordo 
com a consultoria Economatica” (UOL, 2010). 

Apesar da reversão limitada dessa tendência ascen-
dente dos preços e da desaceleração econômica dos 
BRICS em 2012, as dez maiores companhias mine-
radoras do mundo em valor de mercado2 tiveram 
lucro líquido no primeiro semestre do ano, sendo os 
mais representativos: da Vale (US$ 6,518 bilhões), do 
grupo Rio Tinto (US$ 5,885 bilhões) e da BHP Billi-
ton (US$ 5,476 bilhões) (Dezem, 2012), novamente as 
três maiores exploradoras mundiais de ferro. 

Se em âmbito econômico global, as empresas e o mer-
cado assumem protagonismo no projeto neoextrati-
vista, reorientando suas expectativas de lucro e inves-
timentos em função da demanda voraz dos processos 
de industrialização e modernização das economias 
em desenvolvimento, em especial a chinesa; em es-
cala nacional, o Estado brasileiro vem renovando sua 
inserção na divisão internacional do trabalho3  prio-
ritariamente a partir da indústria extrativa mineral. 
Nesse sentido, essa (re)inserção é propriamente de-
finida como regressiva ou reprimarizada, (De Negri; 
Alvarenga, 2011), visto que depende, de forma cres-
cente, da participação do setor primário.

Considerada a complexidade adquirida pela eco-
nomia brasileira desde 1930, o que explica sua 
singularidade no subcontinente latinoamericano, 
a expansão da participação da indústria extrativa 
mineral no valor adicionado (VA) nacional ao lon-

go da última década é impetuosa, saltando de 1,6% 
em 2000 para 4,1% em 2011, com perda concomi-
tante da indústria da transformação, que reduz sua 
participação de 17,2% para 14,6%. Essa participa-
ção crescente se concentra, ademais, no segmento 
de explotação ou lavra mineral, com o incremento 
de cerca de 10% em menos de uma década, como 
demonstram os dados do Balanço Energético Na-
cional (MME, 2011, p. 10).

Mais preocupante é o fato de o êxito dessa indús-
tria depender, essencialmente, de um lado, dos vín-
culos comerciais externos, dentre os quais sobres-
saem os chineses; e, de outro, da performance de 
um único mineral, o minério de ferro. Assim, em 
2009, a IEM comercializou com o exterior US$ 30,83 
bilhões, em torno de 20% do total das exportações 
brasileiras (US$ 152,99 bilhões) naquele ano, corres-
pondendo, ainda, a mais de 60% do superávit da 
balança comercial, de US$ 25,29 bilhões. Nesse con-
texto, a participação dos minerais metálicos chegou 
a 90,04% (US$ 27,76 bilhões) (DNPM, 2011, p. 52) 
e a do minério de ferro, exclusivamente, a 63,58% 
(US$ 19,60 bilhões) do valor total exportado.

Nesse sentido, considerados os papéis da indústria 
extrativa mineral, importante e crescente na criação 
de valor, mas crucial na pauta exportadora, perma-
nece no ar uma questão: por que o Estado ‘aposta 
suas melhores fichas’ no setor? De fato, a natureza 
produtivista4  da proposta de um novo Código Mi-
neral, substitutivo do Decreto-lei nº 227, de 28 de 
fevereiro de 1967, associada a uma estratégia esta-
tal profundamente autoritária5, que se esconde sob 
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6 Assim, o debate acerca dos rumos do setor tem sido restringido à temática dos royalties, isto é, à reestruturação da cobrança da 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que constitui apenas um – e não o mais importante – ele-
mento da carga tributária efetiva incidente sobre a indústria extrativa mineral (SANTOS, 2012).

o argumento do ‘interesse nacional’, vem negando 
a trabalhadores e sindicatos, movimentos sociais e 
ONGs, atingidos e populações indígenas e tradicio-
nais quaisquer possibilidades de democratização e 
controle social das perspectivas futuras do setor.

É nesse sentido que o entendimento do papel da 
indústria extrativa mineral na economia nacional 
passa, essencialmente, pela explicitação da estraté-

gia estatal de industrialização com orientação ex-
portadora (export-oriented industrialisation, EOI) 
como modo específico da reinserção do Brasil na 
divisão internacional do trabalho. Essa característi-
ca vem se acentuando dramaticamente nos últimos 
anos, de modo que a IEM responde, atualmente, 
pelo resultado superavitário da Balança Comercial 
brasileira, conforme o gráfico 3 demonstra.

Gráfico 3. Participação da IEM nas Exportações, Importações e Saldo Comercial

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBRAM (2011).

No entanto, essa estratégia se configura impraticá-
vel, pois enfrenta condicionantes financeiros estru-
turais, orientadores dos investimentos. Primeira-
mente, privados, com foco exclusivo no retorno aos 
acionistas (shareholder value). E, em segundo lugar, 
públicos, pressionados, de um lado, pela necessi-
dade de captura de maior parcela das rendas extra-
tivas6 como forma de equacionamento das contas 
públicas e, de outro, pela emergência de uma via 
redistributiva de superação da pobreza, que tem 
operado mais como mecanismo de legitimação po-
lítica do que como estratégia de enfrentamento da 
desigualdade social no país.

Em realidade, incapaz de efetivar uma estratégia 
econômica inovadora e autônoma, capaz de re-
tomar o caminho inconcluso da diversificação e 
integração da economia nacional, centrada no di-
namismo do setor secundário, o Estado brasileiro 
desde 2003 faz uso de estratégias tradicionais, ca-
racterizadas pelo isolamento de setores econômicos 
e redes de produção (Henderson et al., 2011) de alta 
competitividade, pois que intensivos em trabalho 
e/ou bens naturais, como forma de inserção exter-
na regressiva e meio privilegiado de legitimação 
política. Na prática, o projeto neoextrativista que se 
consolida nesse momento em toda a América Lati-

 

 

 

14
25

53 50

137

111

8 9 12 12 18 17
5 4 6 4 4 4

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Saldo Comercial Exportação Importação

Conflitos
Campo Brasil 2  0  1  2no



7 Quanto a essa última dimensão, a explotação em regiões como o extremo norte da Bahia (municípios de Casa Nova, Pilão Arcado, 
Remanso e Sento Sé), onde as jazidas de minério de ferro são caracterizadas por baixos teores, entre 25% e 40%, implicando em 
processos de concentração industriais, tem se tornado rentável conjunturalmente.

na e assume contornos neodesenvolvimentistas no 
Brasil é estruturalmente incapaz de superar a con-
dição semiperiférica da economia brasileira.

3. A disputa pelos bens naturais: a terra e a vio-
lação de direitos

Em uma importante iniciativa de mapeamento das 
estratégias e conteúdos da política mineral brasi-
leira, o estudo “Novo Marco Legal da Mineração 
no Brasil. Para quê? Para quem?”, produzido por 
Julianna Malerba (org.), Bruno Milanez e Luiz Jar-
dim  Wanderley, constata que a indústria extrativa 
mineral vem enfrentando um contexto de “redução 
das melhores reservas minerais e [...] a possibilida-
de de escassez de alguns minérios no médio prazo” 
(Milanez, 2012, p. 23). Nesse sentido, considerando 
uma taxa hipotética de crescimento da explotação 
mineral de 5% ao ano, as reservas mundiais co-
nhecidas de minérios como bauxita, ferro, estanho 
e cobre, por exemplo, teriam duração prevista de 
apenas 48, 41, 21 e 18 anos, respectivamente (ibid., 
p. 27). 

Na prática, essas tendências, somadas aos estímu-
los estatais e de mercado explicitados na primeira 
seção do texto, induzem a expansão de projetos 
já operacionais, o implante de novos projetos de 
prospecção de jazidas (ibid., p. 23) e, finalmente, 
torna rentáveis projetos econômicos previamente 
inviáveis7. Fundamentalmente, a partir da con-
juntura iniciada em 2003, a indústria extrativa mi-
neral passou a vincular, no Brasil,  uma disputa 
acirrada acerca da apropriação e do uso de bens 
naturais, previamente definidos como comuns ou 
coletivos, tais como o patrimônio cultural e histó-
rico, o ar e, principalmente, a terra e a água, dos 
quais a sequência do texto se ocupa, em especial.

De fato, considerando o desenvolvimento da ocu-
pação do território nacional – sobretudo na Amazô-

nia, a expansão da indústria extrativa mineral tem 
ampliado, fundamentalmente, o conflito socioam-
biental de base territorial. Populações urbanas e ru-
rais, tradicionais e indígenas, dentre outros grupos 
afetados, têm tido seus direitos tradicionais desres-
peitados recorrentemente, sob a proteção de um Es-
tado cujas bases econômicas estão estruturalmente 
atadas ao projeto neoextrativista.

Em trabalho acerca do regime jurídico relativo ao 
acesso à terra na África do Sul, Tarik Bakheit enuncia:

Alega-se que as atividades de mineração 
estimulam mais disputas sobre a terra do 
que qualquer outra indústria. Isto é devido 
a fatores intrínsecos às atividades de mine-
ração: graves rupturas em comunidades, 
restrição de outras atividades econômicas 
potenciais, além de problemas relacionados 
ao ambiente. Devido a diferenças essenciais 
vinculadas ao valor socioeconômico da 
terra, o conflito entre a mineração e outros 
usos da terra parece ser inevitável (2005).

Essa alegação inicial ajuda a explorar, em maior de-
talhe, os exemplos empíricos conflituosos acerca do 
acesso da propriedade e do uso da terra no Brasil 
contemporâneo. Antes disso, no entanto, é necessá-
rio apresentar a concepção estatal prevalente sobre a 
relação entre mineração e terra. Assim, a Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988 de-
marca os recursos minerais como “bens da União”, 
distinguindo a propriedade do solo e do subsolo:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e de-
mais recursos minerais e os potenciais de 
energia hidráulica constituem propriedade 
distinta da do solo, para efeito de explo-
ração ou aproveitamento, e pertencem à 
União, garantida ao concessionário a pro-
priedade do produto da lavra (Brasil, 1988).
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8 Apesar de cerca de 70% da explotação mineral no Brasil ser realizada a céu aberto.
9 A autorização de pesquisa é requerida e concedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) a pessoa física ou 

jurídica, sediada no Brasil, e tem validade entre um e três anos (Brasil, 1967). 
10 O Ministério de Minas e Energia (MME) é o responsável direto pela concessão de lavra, sem prazo de expiração (ibid.). 

De fato, é a existência de bens minerais, em grande 
medida concentrados em jazidas no subsolo8, que 
institui a distinção político-jurídica entre a proprie-
dade do solo e do subsolo. Portanto, a etapa preli-
minar da conversão de bens naturais em recursos 
minerais, ou seja, em recursos potencialmente apro-
veitáveis do ponto de vista econômico, já foi conclu-
ída. Caracterizada a existência potencial de recursos 
minerais em um dado território, por sua vez, a explo-
ração (pesquisa)9  e a explotação (lavra)10  constituem 
as atividades geradoras de conflitos por excelência.

No Código de Minas de 1967 (Brasil, 1967), pro-
prietários e posseiros do solo são definidos como 
superficiários, formalizando a prioridade histórica 
de fato do uso mineral do território, em detrimento 
de outras formas de ocupação. Nesse sentido, a ex-
ploração e a explotação geram obrigações de paga-
mento, por parte dos portadores de autorizações e 
concessionários, ao superficiário, seja de renda pela 
ocupação e de indenização por danos e prejuízos 
(ibid., cf. Art. 27), seja pela participação nos resulta-
dos da lavra (ibid., cf. Art. 176)).

O “preceito da prioridade da mineração” (Milanez, 
2012, p. 61) sobre as demais atividades econômicas 
se assenta, então, em um vínculo entre os supostos 
benefícios econômicos superiores da mineração e os 
interesses nacional e social, definidos como ‘públi-
cos’ exclusiva e arbitrariamente pelo Estado. Assim, 
mesmo “diante do conflito de interesses primários 
isonômicos”, isto é, caracterizados pela igualdade de 
direitos, como entre a indústria extrativa mineral e 
assentamentos para fins de reforma agrária, as au-
toridades estatais possuem a prerrogativa de definir 
“qual das duas atividades irá melhor contribuir para 
o desenvolvimento nacional” (DNPM, 2004).

Efetivamente, a conjunção entre o interesse priva-
do, impulsionado pelas condições excepcionais de 
reprodução ampliada de capital nas atividades de 
mineração, de um lado; e do interesse ‘público’, 
premido pela necessidade de equacionamento do 
déficit público e do reposicionamento da economia 
brasileira na divisão internacional do trabalho, vêm 
transformando a indústria extrativa mineral no 
Brasil em uma devoradora de terras.

Gráfico 4. Evolução dos Processos Minerários

 Fonte: DNPM (2012)
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Enfocando o período mais recente, entre 2003 e 
abril de 2012, quando o DNPM paralisou a conces-
são de novas autorizações, foram encaminhados 
182.463 requerimentos de pesquisa, sendo 136.718 
autorizadas, 74,93% do total. Foram concedidas 
pelo MME, no mesmo período, 2.946 concessões 
de lavra, além de 1.299 permissões de lavra garim-
peira. Se a evolução dos indicadores selecionados 

entre 2003 e 2011 vem seguindo ritmo ascendente 
constante, embora moderado, a comparação de um 
único indicador, através da representação gráfica 
(conforme Figura 1) dos protocolos de entrada de 
requerimentos de pesquisa no DNPM em três fases 
prévias (1980-1990; 1991-2000; e 2001-2010) permite 
verificar a intensificação dramática do interesse pri-
vado na pesquisa mineral.

Figura 1. Mapa das áreas requeridas para exploração mineral, Brasil (1980-2010)

Fonte: Malha Digital Municipal do Brasil (IBGE 2010) Sistema de Informação Geográfica de Mineração (SIGMINE/DNPM) 

in: (Corrêa; Carmo, 2011).                                                                                                                                                            
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11 A Vale estima que a expansão da EFC, orçada em R$ 6 bilhões, permitirá uma movimentação de carga da ordem de 230 milhões 
de toneladas ao ano (Mtpa.)  a partir de 2014.

Dados compilados pela Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) apontam que, apenas em 2012, ocorreram 36 
diferentes conflitos por terras relacionados à indús-
tria extrativa mineral em todo Brasil – afetando 3.705 
famílias, com predomínio absoluto de ocorrências 
no estado do Maranhão (24 casos e 1.653 famílias). 
De fato, o peso dos conflitos por terra no Maranhão é 
claramente explicado pela duplicação de 504 km da 
Estrada de Ferro Carajás (EFC)11, além da remodela-
ção de outros 226 km, de propriedade da Vale S.A. 

Em casos como os da Comunidade Nova Vida, em 
Bom Jesus das Selvas, e da Comunidade Quilom-
bola Santa Rosa dos Pretos em fase de reconheci-
mento, em Itapecuru Mirim, onde a empresa fere 
direitos de informação e consulta prévios de 175 e 
500 famílias respectivamente, os danos infligidos 
referem-se, prioritariamente, a “rachaduras nas ca-
sas, desmoronamento em poços, trepidação, incô-
modo causado pelos ruídos dos vagões e riscos de 
atropelamento de animais e pessoas” (Justiça nos 
Trilhos, 2011, p. 5).

Por sua vez, violações de direitos humanos asso-
ciadas a empresas mineradoras vêm se repetindo 
no contexto da expansão do setor e de suas redes 
de produção, com especial relevância da geração e 
transmissão de energia elétrica. Em 2012, cinco ca-
sos de violência foram documentados: dois em Al-
tamira, Pará; um em Paracatu, Minas Gerais e um 
em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O mais 
grave, em Altamira, resultou em ameaça à vida 
do posseiro Sebastião Pereira, de 67 anos (Sposa-
ti, 2013), envolvendo a Norte Energia S.A, conces-
sionária da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Em 
Paracatu, por sua vez, a liderança da Comunida-
de Quilombola São Domingos, Evane Lopes Dias 
Silva, também vem sendo ameaçada, em território 
disputado com a extração de ouro da canadense 
Kinross Gold Corp. (FASE/FIOCRUZ, s./d.).

Em Ourilândia do Norte, Pará, tradicional reduto de 
denúncias de trabalho degradante, onde o Garimpo 

Santa Rita disputa terreno com uma comunidade de 
lavradores, mais uma denúncia associada à minera-
ção envolveu quinze (15) trabalhadores em condição 
análoga a de trabalho escravo. Por sua vez, no esta-
do do Rio de Janeiro, município de Santo Antônio de 
Pádua, sete (7) trabalhadores da extração de granito 
foram libertados da Mineração Cachoeira, de pro-
priedade de João Luís Belloti Nacif, em “operação 
conjunta realizada pelo Ministério Público do Traba-
lho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
e Polícia Rodoviária Federal” (Pyl, 2012). 

No entanto, esse conjunto de violações documen-
tadas, que pode representar apenas uma parcela 
do conjunto das transgressões cometidas, não tem 
ficado sem resposta. Grupos de afetados pela mine-
ração, movimentos sociais urbanos e rurais, ONGs 
e pesquisadores têm contestado, com frequência 
igualmente crescente, o comportamento das em-
presas e do Estado em âmbito setorial, sob a forma 
de ações, rotinas e performances públicas (Tilly; 
Tarrow, 2007), dentre as quais se destacam as ma-
nifestações populares em torno da terra e da água, 
assim como da questão indígena.

Quanto a essa última questão, os dados do Instituto 
Socioambiental (ISA) apontam que Terras Indíge-
nas (TIs) como Ponta da Serra (15.347 ha) e Cajueiro 
(4.584 ha), em Roraima, e Ponciano (4.380 ha), no 
Amazonas, apresentam processos de requerimen-
to minerário, até abril de 2012, que atingem 100% 
de suas áreas totais. Incidem ainda, 658, 405 e 386 
requerimentos sobre as TIs Yanomami (9.546.588 
ha entre Roraima e Amazonas), Menkragnoti 
(4.947.127 ha entre Mato Grosso e Pará) e Alto Rio 
Negro (8.036.966 ha no Amazonas), com destaque 
para os requerimentos relativos ao ouro (38%), ao 
minério de ferro (13,66%) e cobre (5,9%).

Nesse sentido, as TIs vêm sendo encaradas pela in-
dústria extrativa mineral como fronteiras de explo-
tação cruciais, cuja abertura vem sendo ‘pavimen-
tada’ institucionalmente através da reconfiguração 
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12 Como a Comissão Paroquial de Caetité, a Cáritas, a CPT, o Movimento Paulo Jackson e o Sindicato dos Mineradores de Brumado e 
Microrregião.

13 A mina Apolo abrangeria uma área projetada de cerca de 1.700 ha (nos municípios de Caeté, Santa Bárbara, Rio Acima e Raposos), 
teria capacidade de produção instalada de 24 milhões de toneladas anuais (Mtpa.) de minério de ferro e vida útil de apenas 17 anos 
(Marent; Lamounier; Gontijo, 2011, p. 105).

14 Abrangendo parte dos municípios de Caeté, Santa Bárbara, Rio Acima, Raposos, Nova Lima, Barão de Cocais, Itabirito e Ouro Preto 
(ibid., p. 106).

dos direitos indígenas, por exemplo, mediante os 
projetos de lei nº 1610/96, acerca da “exploração e 
[d]o aproveitamento de recursos minerais em terras 
indígenas”, e nº 2057/91, sobre o “Estatuto das So-
ciedades Indígenas”. 

Manifestações como a de Novo Progresso, contes-
tando as restrições aos direitos de uso e à soberania 
envolvidas na Portaria nº 303 da Advocacia Geral 
da União (AGU), e que envolveram 1.200 pessoas, 
dão alguma dimensão do enfrentamento combina-
do das temáticas indissociáveis da estratégia de de-
senvolvimento econômico do Estado, da indústria 
extrativa mineral e setores associados (como a ge-
ração hidroelétrica) e de seus impactos ambientais, 
particularmente sobre a terra e a água.

Mobilizações similares focalizando a competição 
pelo acesso e uso da terra em Minas Gerais, nos mu-
nicípios de Governador Valadares, Grão Mongol e 
São Brás de Suaçuí mobilizaram, apenas em 2012, 
8.200 mil pessoas, articulando movimentos sociais 
tão representativos quanto diversos como o Movi-
mento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e a Via 
Campesina, a CPT e o Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB), assim como o Movimento 
Pelas Serras e Águas de Minas Gerais (MovSAM). 

Mobilizações adicionais aos impactos ambien-
tais generalizados da mineração reuniram outras 
5.850 pessoas. Dentre as principais manifestações 
registradas, pode ser destacada a marcha do II No-
vembro Amarelo, organizada por organizações lo-
cais12, em Caetité, Bahia, onde 2.200 confrontaram 
publicamente os múltiplos problemas envolvidos 
na produção da pasta de urânio (yellowcake) pe-
las Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Também 
é digna de nota a reunião de 3.000 pessoas em 
protesto realizado durante o III Encontro Regio-

nal dos Atingidos pela Vale – eleita a pior empresa 
do mundo em 2012 pelo Public Eye Awards –, em 
junho, no Rio de Janeiro. Além dessas, as ações de 
ocupação da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e do 
canteiro de obras da Aços Laminados do Pará S.A. 
(ALPA), ambas de propriedade da Vale S.A., tam-
bém foram realizadas em junho, no município de 
Marabá (PA).

4. A Centralidade da Água na Mineração e a 
Negação do Direito à Vida

Em redes de extração e produção mineral, toman-
do o minério de ferro como exemplo-chave, a im-
portância da água está ligada, essencialmente, à 
necessidade de supressão de poeira, com ênfase na 
redução de impactos socioambientais e manuten-
ção de equipamentos; no processamento primário 
mineral, constituindo insumos dos diferentes pro-
cessos de concentração mineral; e, em processos 
logísticos, particularmente no caso de minerodutos 
(GIOA, s./d.).

Por sua vez, no que diz respeito aos impactos 
do uso competitivo da água como bem natural, 
a indústria extrativa mineral incide diretamente 
sobre as fontes existentes de água nos territórios. 
Primeiramente, sobre a oferta de água, influen-
ciando a disponibilidade hídrica total para quais-
quer usos. No caso específico da ação contra o 
projeto Apolo, da Vale S. A.13 , planejado para 
a Serra da Gandarela, Minas Gerais, o cerne da 
contestação social organizada pelo Movimento 
pelas Serras e Águas de Minas (MovSAM) em 
Belo Horizonte, diz respeito à criação do Parque 
Nacional Serra do Gandarela.

Sua área proposta, de 38.210 ha14, compreende 
“mais de mil nascentes” de água, apresentando cur-
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15 Dentre os quais se destacam formas de separação gravítica e magnética, flotação, floculação, aglomeração esférica e lixiviação. 
“A técnica de flotação reversa (em coluna ou em células tradicionais) é a mais utilizada entre os processos de concentração de 
minério de ferro, porém a mesma apresenta um consumo elevado de água. Para cada tonelada de minério de ferro processada, são 
necessários, em média, 4m3 de água. Em 2000, no Quadrilátero Ferrífero, foram processadas 194 milhões de toneladas de minério 
bruto e necessitou-se de 1 bilhão de metros cúbicos de água para o seu beneficiamento” (Teodoro; Leão, 2004, p. 198).

sos fluviais com destinação prioritária ao consumo 
humano nas sub-bacias do Rio Conceição, Ribeirão 
da Prata, Ribeirão Juca Vieira e Córrego Maria Casi-
mira (afluente do Rio São João do Socorro), susten-
tando efetivamente o consumo de água da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) (Marent; 
Lamounier; Gontijo, 2011, p. 109).

No que diz respeito à mudança do regime de águas, 
a indústria extrativa mineral depende, em grande 
medida, da alteração de cursos d’água em áreas de 
mineração imediata, como no exemplo da lavra de 
calcário na Pedreira Santa Rita, em Araçariguama 
(SP), da Votorantim Cimentos Brasil S.A., autuada 
pelo órgão ambiental competente em 2007 (PRO-
MINER, 2008, p. 11). Impacta ainda, com maior 
frequência, sobre os níveis do lençol freático, isto 
é, sobre as condições hidrogeológicas do aquífero, 
como no caso da implantação da mina N4E, da Vale 
S.A., que exige o “rebaixamento do nível de água 
subterrânea” (Lazarim, 2001, p. 2).

Por sua vez, o uso de água é especialmente inten-
so nos processos de explotação e, principalmente, 
de beneficiamento primário minerais. No primeiro 
caso, “a água pode ser aplicada no desmonte hidráu-
lico, na aspersão de pistas e praças para controle de 
emissão de poeira, na lavagem dos equipamentos e 
no transporte de materiais” (Brasil, 2006, p. 92). 

Mais importante, a água constitui um insumo cen-
tral em usinas de beneficiamento mineral a partir 
de processos de ‘separação a úmido’15, que a de-
mandam em quantidade e qualidade elevadas.  O 
estudo ‘A Gestão dos Recursos Hídricos e a Minera-
ção’, produzido pela Agência Nacional das Águas 
(ANA) e pelo Instituto Brasileiro de Mineração 
(IBRAM) estima que a proporção água/minério no 
beneficiamento mineral varia entre 0,4 a 20 m³/t 
(Brasil, 2006, p. 101). 

A utilização de água na mineração atinge valores 
elevados. Cabe lembrar que, na flotação, o total de 
água utilizada chega a 85% do volume da polpa mi-
nério/água (LEVAY, 2001). Na flotação de minério 
de ferro, na Samarco, por exemplo, utiliza-se por 
volta de 3,80 m3 de água por tonelada de minério 
alimentada e 6,0 m3 de água por tonelada de miné-
rio produzida [...] (ibid.).

Nesse caso, considerando os dados da produção 
beneficiada em 2009, para o ferro (298,39 Mtpa.), 
rochas britadas e cascalho (231,22 Mtpa.) e calcário 
(101,14 Mtpa.), os valores de utilização podem ter 
atingido 5,97, 4,62 e 2,02 bilhões de m3 de água. Os 
dados da ‘Conjuntura dos Recursos Naturais no 
Brasil’ apontam que, da vazão consumida total de 
água em 2011 (1.212 m3/s), o abastecimento indus-
trial atingia 7%, aproximando-se rapidamente do 
consumo destinado ao abastecimento urbano (9%) 
(Brasil, 2012, p. 52).

Finalmente, redes de produção extrativas (Bridge, 
2008) dependem, cada vez mais, de infraestruturas 
logísticas aptas a ofertar economias de escala signi-
ficativas. No caso específico do transporte dutovi-
ário do minério de ferro, a hidratação de minérios 
de baixo teor constitui condição necessária de sua 
viabilidade. O projeto Minas-Rio, da Anglo Ameri-
can plc., por exemplo, anunciado como o maior do 
mundo, deve cobrir uma área de 3.880 ha, atraves-
sar 32 municípios (525 km) (Becker; Pereira, 2011, p. 
238) e transportar 26,5 milhões de m3 de polpa de 
minério ao ano. Estima-se que, somados os dois no-
vos projetos aos três minerodutos já em operação em 
Minas Gerais, o consumo de água mensal atinja 5,61 
milhões de m3, cerca de 30% de todo o consumo do 
município de Belo Horizonte (Porto, 2011, p. 12).

Por fim, a eliminação e/ou disposição de águas re-
siduais é, de forma suplementar, um elemento de 
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disputa pelo território. A eliminação e/ou disposi-
ção pode se dar a partir de reuso (como supressor 
de poeira, no processamento mineral, etc.), mas 
também retornando ao ambiente (via evaporação, 
desaguamento, etc.). Certamente, tais processos 
implicam riscos variáveis de contaminação am-
biental, por exemplo, através de descarte inadequa-
do, de processos de salinização resultantes da al-
teração das condições hidrogeológicas, da elevação 
das taxas de erosão e assoreamento relacionadas à 
supressão de cobertura vegetal, etc.

O próprio Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) 
reconhece a gravidade do tema da disposição de 
águas residuais, tendo criado, em 2009, o Programa 
Especial de Segurança em Barragens de Rejeitos. Em 
realidade, a ampliação dos casos de rompimento de 
barragens de rejeitos – sendo os mais representati-
vos, nos últimos anos, de Macacos (2001), Rio Pomba 
(2003) e Miraí (2006 e 2007), todos em Minas Gerais. 
Em Miraí, especificamente, o primeiro rompimento 
da barragem da Rio Pomba Empresa de Mineração 
Ltda., subsidiária do Grupo Bauminas, deixou vazar 
400 milhões de litros de resíduos do tratamento de 
bauxita, afetando os rios Fubá e Muriaé e suspen-
dendo o abastecimento público em Laje de Muriaé 
(RJ). No ano seguinte, um novo rompimento, de 2 
bilhões de litros do material, afetou uma região ain-
da mais ampla dos estados de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro (Larcher, 2012).

Não coincidentemente, inúmeras manifestações te-
matizaram o acesso e o uso da água por parte da 
mineração e de outras atividades econômicas inten-
sivas em recursos naturais, desde a XVI Romaria 
das Águas e da Terra, organizada pela Comissão 
Pastoral da Terra e realizada em Governador Vala-

dares (MG) em junho, congregando 5 mil manifes-
tantes; passando pelo III Encontro Popular da Bacia 
do Rio São Francisco, que reuniu populações indí-
genas e quilombolas em Januária (MG), em maio; e 
chegando a Paraíba, em protesto pela preservação 
do Rio Paraíba, organizado pela CPT e pelos inte-
grantes do Assentamento D. Helena, em Cruz do 
Espírito Santo.

5. Considerações finais

O artigo procurou demonstrar que a mineração 
vincula, em geral, uma competição acerca da apro-
priação e do uso de bens naturais, tradicionalmente 
coletivos, promovendo a violação ativa de direitos 
ambientais, humanos e trabalhistas. A análise enfo-
cou especialmente a água e a terra, que têm cons-
tituído alguns dos principais elementos relativos 
à contestação social promovida por organizações 
e movimentos sociais, além de grupos de afetados 
urbanos e rurais, indígenas e tradicionais, atual-
mente no Brasil.

 De fato, considerando o desenvolvimento da ocu-
pação do território nacional em anos recentes a 
partir da matriz extrativa mineral, reprodutora 
ampliada do conflito socioambiental de base terri-
torial, percebe-se a emergência de dois níveis estru-
turais mutuamente reforçadores, operando como 
um projeto próprio, neoextrativista. Nesse sentido, 
a expansão do conflito socioambiental só pode ser 
entendida à luz de estruturas de mercado e estra-
tégias corporativas minerais, assim como em refe-
rência à centralidade da indústria extrativa mineral 
nas estratégias estatais de reinserção econômica ex-
terna e de redefinição de suas bases de legitimidade 
política.
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